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 آیا سوئد الگویی است که باید دنبال کرد؟

 اوکه وسترلوند-پِر

 برگردان: آرام نوبخت

ا برای ر« الگوی اسکاندیناوی»یا  )اروپای شمالی( «الگوی نوردیک»ها، پیروی از « سوسیالیست»برخی 

دالت ، از اعضای حزب سوسیالیستی ع«اوکه وسترلوند-پر»توسعۀ جامعه و اقتصاد تبلیغ می کنند. در این جا 

در سوئد( توضیح می دهد که چگونه سوئد به زیر سلطۀ سرمایه داری « آلترناتیو سوسیالیستی»)حزب خواهر 

 نئولیبرال رفته است.

که به دنبال عدالت و بهبود شرایط هستند، سوئد امروز به هیچ رو یک الگو محسوب نمی شود. برای کارگرانی 

اختالفات طبقاتی در سوئد هرگز این چنین در گذشته »مه امسال نوشت که  1روز « بالدتآفتون»روزنامۀ 

طی یک  میلیونی است. 1در جامعه ای « صاحب نیمی از کلّ پول»یک دهم جمعیت، «. فاحش نبوده است

هزار نفر به میلیونر  0۱۱هزار شغل در بخش بهداشت و درمان از میان رفته، درحالی که  7۱۱دهۀ گذشته، 

 710۱وجود داشت، اما این الگو در دهه های « الگوی سوئدی»مبدل شده اند. درست است که روزگاری یک 

 بود. 716۱و 

ل جنگ جهانی دوم آسیب ندید، و از بازسازی در خال -فوالد، معدن، جنگلداری و کشتی سازی -صنعت سوئد

اروپا، سودهای هنگفتی بُرد. دولت، با شرکت های بزرگی نظر اریکسون، وُلوو، ساب و غیره همکاری و از آن 

ها پشتیبانی کرد. کارگران در ازای دوری از اعتصاب، از بهبود شرایط کار، بهبود خدمات عمومی و شاید بهترین 

ارگران در جهان برخوردار شدند. بر مبنای اعتصابات و اعتراضات کارگری اوایل دهۀ مزایای بازنشستگی ک

، ایمنی شرایط کار و حقوق کارگری بهبود یافتند. کمبود کار و مبارزۀ زنان نیز منجر به سرازیر شدن 711۱

 سیل عظیم کارگران زن به صفوف نیروی کار و ایجاد مهدهای عمومی کودک شد.

 را نشان می داد، اما هرگز قدرت« شمّه ای از سوسیالیسم»وسیال دمکراتیک، در نگاه اول این سیاست های س

سرمایه داری را به چالش نکشید یا تغییری بنیادی در سازوبرگ دولت ایجاد نکرد. نهایتاً فشار از طرف سرمایه 

وادار کرد که رفرم های  داری جهانی و سوئدی، سوسیال دمکراسی را که مورد حمایت رهبران اتحادیه ها بود،
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را نشان داد؛ الگوی « الگو»، وقوع یک رکود سه ساله، عیار این 711۱خودشان را مضمحل کنند. در اوایل دهۀ 

چون چتری بود که فقط زیر آفتاب عمل می کرد. گام های کوچک برای کاهش بخش عمومی، به سوئد هم

 جهش های بلند تبدیل شدند.

رکود جهانی کاهش هزینه »، با افتخار از «یوران پرشون»سوسیال دمکرات وقت، ، نخست وزیر 711۱در دهۀ 

میلیارد یورو( در طی تنها چند سال می شد.  70میلیارد کرون ) 73۱صحبت کرد که شامل « های عمومی

 ،خدمات درمانی و کلیۀ خدمات عمومی به زیر حمله رفتند و این همراه بود با بدتر شدن قوانین برای بیکاران

 که نه حکومت فرانسه و نه حکومت ایتالیا جرأت« اصالح مزایای بازنشستگی»بیماران و مستمری بگیرانم. 

 پیاده سازی آن را داشته اند، اجرا شد.

وقتی بهانۀ بحران منتفی شد، سیاست های نئولیبرالی با الهام از اتحادیۀ اروپا ادامه یافت. حمل و نقل عمومی، 

و مخابرات، به سوی شرکت های خصوصی گشوده شدند. نتیجۀ این فرایند، اخراج  بخش انرژی، خدمات پست

پرداختند  «شجاع»مازاد نیروی کار و بهای پرداختی باالتر بود. فدراسیون های کارفرمایی به تمجید از حکومت 

خوانید )ب« آزادی اقتصادی»تا مدت نخست وزیر محبوب کارفرمایان بود. در فهرست جهانی « یوران پرشون»و 

صعود کرده است. سهم بخش  33، امروز به جایگاه 711۱در دهۀ  2۱آزادی سرمایه دار(، سوئد از جایگاه 

 درصد سقوط کرد. 0۱به  1۱عمومی از تولید ناخالص داخلی، از 
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گرا انتخاب شد که بالفاصله حمالت به کارگران و خصوصی سازی ، یک حکومت جدید راست3۱۱6در سال 

زمان مزایای یورو در ماه افزایش یافت، و هم 2۱الی  3۱بخشید. سهم پرداختی برای بیمه، تا  ها را شدت

بیکاری کاهش پیدا کرد. یکی از نتایج این امر، این بود که کارگران، اتحادیه های کارگری را ترک کردند تا 

بیمۀ اجتماعی هستند(.  پول خود را پس انداز کنند )اتحادیه های کارگری مسئول جمع آوری سهم پرداختی

هزار عضو طی ماه های ژانویه تا سپتامبر امسال، اتحادیه ها را ترک کردند. هدف حکومت ایجاد یک  72۱

یورو در ماه و این در وضعیتی  ۹۱۱بازار ارزان کار است، مثالً از طریق وادار کردن جوانان بیکار به کار در ازای 

 ن دیگری است.است که سود شرکت ها باالتر از هر زما

ترین حدّ ممکن است. مانع اصلی سازماندهی مبارزه، رهبری حکومت جدید خواهان خصوصی سازی تا بیش

اتحادیه های کارگری است. این رهبران پیوندهایی قوی با حزب سوسیال دمکرات دارند. آن ها اعتقادی به 

د حتی در مورد محدو-دید با کارفرمایانمبارزۀ کارگری ندارند، بلکه تنها امیدشان مذاکرات و گفتگوهای ج

 است.« نرمال»برای بازگشت به شرایط  -کردن حق اعتصاب

به سر رسیده و ضعف آن افشا شده است. آن چه اکنون نیاز داریم، ساختن اتحادیه « مدل سوئدی»اما دورۀ 

انواده های طبقۀ های کارگری مبارز و دمکراتیک و یک حزب کارگری توده ای است که قاطعانه در جانب خ

 کارگر باشد.

 3۱72مارس  33

http://www.socialistalternative.org/2014/03/22/13527/ 
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 واقعیت نئولیبرالیسم سوئد

 

 پر اولسون

 برگردان: آرام نوبخت

ازه ط، آوو، با خدمت عمومی و حمایت اجتماعی مبس«سوسیال دمکراتیکمدل »سوئد زمانی به عنوان نوعی 

 انقالب»که مجلۀ اکونومیست،  فرایندیای داشت. اما همۀ این ها طی دو دهه حمالت، در هم شکسته است. 

 می نامد.« شخامو

آوردن  ننشان می دهد که کاستن از رفاهیات، پایی وضعیت کشورو  به سالمت از گردنۀ بحران گذشتهسوئد، 

مالیات ها و اعمال سقف بر هزینه های دولتی، در حال جواب دادن است. این پیامی است که مطبوعات سرمایه 

نیز  «فایننشال تایمز»گرای سرتاسر جهان می دهند. حتی روزنامۀ داری، اتاق های فکر و حکومت های راست

. سال ها عده نیستانامید. اما سوئد استثنا بر ق ۀ اروپارا بهترین وزیر مالی «آندش بوریه»وزیر مالیۀ سوئد، 

ریاضت و سیاست های دست راستی، به طور جدّی بافت اجتماعی جامعه را تحلیل برده، در حالی که سرمایه 

 داری سوئد بیش از پیش بی ثابت و نامتوازان شده است.

ازی شده است. در این جا آزادس مدل سوئدی قدیم دیگر وجود ندارد. در عوض سوئد به مدل نئولیبرالیسم مبدل

، به مراتب سریع تر از هر اقتصاد پیشرفتۀ دیگری از بازار اقتصادی، به معنای خصوصی سازی و مقررات زدایی



 

 7 

 رد فکر محافظه کار اتاقبه عنوان یک  «بنیاد هریتیج» سال گذشته است. این همان نتیجه ای است که

 امریکا، گرفت.

 «کشورهای نوردیک، اَبَرمدل بعدی»، مطالعه ای را با عنوان «اکونومیست»کار  شدت محافظهبه  مجلۀاخیراً 

ت چپ، دن به سمرتلوتلو خو»منتشر کرد. در این نوشته که سوئد را به طور اخص برگزیده بود، می خوانیم: 

لت ه دودولت به بازار، مردم نوردیک در حال بسط دادن بازار بدادن این بار معکوس شده است: به جای بسط 

ایی توصیف کرده بود، ج« انقالب خاموش»چون یک مقالۀ مذکور این فرایند را با ژستی فاتحانه هم«. هستند

به دست شرکت های  ها مدارس و خانه های سالمندان و مهدکودک ادارۀکه دولت رفاه مضحمل شده، 

 ست.کامالً از بخش حمل و نقل برداشته ادست و پاگیر، و مقررات  خصوصی افتاده

درصد  21به امروز  7113درصد در سال  61هزینه های عمومی به تولیدناخالص داخلی را از  نسبتِ ،سوئد»

تر از بریتانیا داشته باشد. عالوه بر این، نرخ باالی مالیات رسانده است. به زودی سوئد می تواند دولتی کوچک

آشفته بازار مالیات بر امالک، هدایا، لیل داده و درصد تق 01به  71۹3درصد کاهش از سال  واحدِ 31نهایی را با 

 33درصد به  36۶3امسال سوئد در حال کاهش نرخ مالیات بر شرکت ها از « ثروت و ارث را فسخ کرده است.

 (3۱73فوریۀ  7)اکونومیست،  «درصد است

یلتون م: »سوئد را تا جایی دگرگون کرده است که مجلۀ اکونومیست نتیجه گرفت ،«انقالب خاموش»این 

یقی که تغییرات عم«. بودن در خانه را می کند سوئد بیش از واشنگتن دی سی احساسِجایی مثل فریدمن در 

دّ انقالب علیه تمامی دستاوردهای ض، به طور دقیق تری به عنوان یک داده اندسال اخیر در سوئد رخ  30طی 

 گذشته توصیف می شود.

در سوئد مشهور « تغییر سیستمی»بود که آن چه را امروز به  71۹۱این حکومت سوسیال دمکرات اواخر دهۀ 

، این یورش گسترده بوده انداست، آغاز کرد. از آن زمان تاکنون، فارغ از این که کدام حزب یا احزاب در قدرت 

 یعنی رفرم های به اصطالح بازارمحور. -به بخش عمومی، همراه شده است با مقررات زدایی و خصوصی سازی

 به رفاهیات، حمله به اتحادیه ها حمله
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، به طوری که تجربه کرد 3۱۱1پس از سال  را برخالف اکثر کشورهای اروپایی، سوئد یک بهبود اقتصادی

درصد در سال بعد رسید. با  2و متعاقباً  3۱7۱درصد در سال  6۶7رشد ساالنۀ تولید ناخالص داخلی واقعی به 

ر بود، زمانی که تولید ناخالص داخلی در ضترین سقوط تولید در دورۀ حابزرگ به دنبالاین حال این بهبود 

 3۱به  ،و بیکاری بلندمدت (درصد 1۶0) صد کاهش پیدا کرد. بیکاری هنوز بسیار باال استرد 0۶0، 3۱۱1سال 

ته، است. سال گذش 3۱۱۹-3۱۱6به مراتب باالتر از سال های  و این رقمکلیۀ افراد بیکار افزایش یافته  درصدِ

 بودند. خود درصدی دستمزدهای واقعی ۱۶2کارگران شاهد کاهش 

، ضربۀ سختی به سوئد زد، اما بنا به دالیل متعددی این ضربه نسبتاً مقطعی و زودگذر 3۱۱1-3۱۱۹بحران 

بود و اساساً محدود به بخش صنعتی می شد که به شدت به سرمایه گذاری و تجارت جهانی وابستگی دارد. 

درصد. ده ها هزار کارگر صنعتی  33درصد سقوط کرد و سرمایه گذاری،  3۱، تولید صنعتی 3۱۱1در سال 

که خود به دلیل کاهش مالیاتی برای  -به یُمن مخارج خانوار ،مشاغل خود را از دست دادند. بخش خدماتی

در طول  حال، حتیتر تحت تأثیر قرار گرفت. با این کم -افراد شاغل و تداوم رونق اعتباری نیرو گرفته بوده

، مردم 3۱۱1بهای مسکن در سال  یدرصد 1مسیر بحران نیز بدهی خانوارها افزایش یافت و به دنبال افزایش 

 خرید خانه یا آپارتمان وام دریافت کنند. برایآماده بودند که 

 میانه»ی از چهار حزب بورژوایی سنتی به رهبری فائتال -گرای وقت، حکومت راست3۱۱1تا  3۱۱6از سال 

یزان یعنی به ممالیات بر دستمزدها را چهار برابر کاهش می دهد ) -بریتانیا(« محافظه کاران»)مشابه با  ها«رو

و مزایای  تولید ناخالص داخلی(. به عالوه مالیات بر شرکت ها و حقوق ازدرصد 3۶2میلیارد یورو یا  1تقریباً 

ن آورده و مالیات بر ثروت و ارث را ملغا کرده است. این را هم پایی کرا هم کاسته، مالیات بر امال کارکنان

 کاهش مالیات ها بیش از هر کسی ثروتمندان را منتفع کرد.

چون ، هم3۱۱1-3۱۱1این اقدامات با فرونشاندن پیامدهای بحران سرمایه داری جهانی سال های  ،با این وجود

جلب حمایت مردمی، ایجاد  امات، چیزی نبود جزاز این اقد د حکومتوقصم امامحرکی برای اقتصاد عمل کرد. 

اهش ک شکاف در درون طبقۀ کارگر و وادار کردن بیکاران به پذیرش دستمزهای پایین و مشاغل غیرایمن.

ئد دورۀ بیماری. سو مزایای های مالیاتی برای بخش های مرفه، همراه شد با کاهش وحشیانۀ مزایای بیکاری و

از حقوق بازنشستگی با نرخی باالتر از دستمزدها مالیات اخذ  در آن بدیل شد کهبه یکی از معدود کشورهایی ت

 می شود.
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حکومت  ین تصمیمانگیزۀ دیگری در پشت این سیاست حکومت بود: تضعیف اتحادیه های کارگری. نخست

که  -، این بود که تغییرات خشن تری در صندوق های مزایای بیکاری3۱۱6پس از روی کار آمدن در پاییز 

، سهم پرداختی به این صندوق ها به طور 3۱۱1. از ژانویۀ اعمال کند -تحت کنترل اتحادیه های سوئد هستند

تی برای پرداخت های صندوق مزایای بیکاری و عضویت اتحادیه، اقابل توجهی افزایش یافتند و تخفیف مالی

تر بیش باترجز اختالف به م نبودزی ملغا شد. به دنبال این، تصمیمات دیگری اتخاذ شدند که معنای آن چی

هر چه آمار بیکاری در بین اعضای یک اتحادیه به این معنا که در سهم های مختلف پرداختی به صندوق. 

 تر خواهد بود.تر باشد، سهم پرداختی نیز بیشبیش

رابطۀ  تیبرتدر واقع هدف حکومت این بود که عضویت در اتحادیۀ کارگری را بسیار پرهزینه کند و به این 

ادیه و بیمۀ بیکاری را بشکند. این یکی از دالیل آن است که چرا اتحادیه های کارگری حمیان عضویت در ات

را از دست دادند و این که چرا سطح متشکل شدن در  عضو هزار 313، 3۱77و  3۱۱1سوئد بین سال های 

 درصد کاهش یافته است. 1۱، به 7113درصد در سال  ۹0 نرخ در قیاس با کارگری اتحادیه های

، سوئد دومین طرح بیمۀ 3۱۱0در سال »سیاست های نئولیبرالی به معنای اضمحالل سریع رفاهیات بود.  این

جدید، مزایای جایگزین درآمد برای سوئدی های ، اما بنا به یک گزارش تبیکاری سخاوتمندانۀ جهان را داش

از سال  و برای نخستین بارکاری و توسعۀ اقتصادی قرار دارد. بیکار در رتبه ای پایین تر از متوسط سازمان هم

پایین تر از متوسط سازمان همکاری و توسعۀ  -هفته 03 -ی در سوئدراک، مدت زمان مزایای بیمۀ بی7103

 (3۱73مه  73)روزنامۀ لوکال،  .«اقتصادی است

ه میزان ب، تقریباً نبه معلوال هزینه کردن بر روی مزایای رفاهی، نظیر حقوق بازنشستگی، بیکاری و کمک

درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، که  73به این سو کاهش یافته و به  711۱یک سوم از اوایل دهۀ 

کمی باالتر از متوسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی هل می دهد. طی تنها به سوئد را رتبۀ همین امر 

 و افزایش بی سابقه ای در نابرابری است تر شدهجتماعی بزرگچند سال گذشته، سوراخ های روی تور امنیت ا

کشور عضو  32سال گذشته در بین  70سوئد شاهد سریع ترین افزایش نابرابری در طول »دیده می شود. 

سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی بوده است، و تبعیض های فاحش با نرخی چهار برابر نرخ ایاالت متحده 

 .«است در حال افزایش بوده
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 عدم توازان اقتصادی

، اساساً مدیون افزایش صادرت بود؛ چرا که تقاضای جهانی، به ویژه برای کاالهای سرمایه 3۱۱1بهبود پس از 

 و همین طور برای کاالهایی -، بیش از نیمی از صادرت سوئد را در برمی گیردفنی مهندسی محصوالت -ای

کرده بود. سوئد بخش اعظم صادرات خود را به آلمان و نروژ می فرستد، نظیر آهن و فوالد، مجدداً آغاز به رشد 

چنین از رونق چین و سایر دو کشوری که طی دو سال اخیر، رشد را تجربه کرده اند. سرمایه داری سوئد هم

ترین بازار درصد صادرات سوئد است. اما اروپا هنوز بزرگ 73کشورهای آسیایی منتفع شد: آسیا اکنون مقصد 

 درصد صادرات سوئد به کشورهای اروپایی می رود. 1۱: بیش از به شمار می رود

، عالئمی از رشد آهسته تر در سوئد به چشم می خورد، چرا که  بحران اروپا وخیم 3۱77در سه ماهۀ آخر سال 

اکنون پس از دو سال دستاوردهای بازار، ما »تر شده و بهبود جهانی در حال از دست دادن سرعت خود بود. 

ل اندهی سهم بازار را در سایزبینی پیشضا و وخامت رقابت پذیری، ابه دلیل ترکیب نه چندان مساعد تق

 (.3۱73آوریل  32)پیش بینی اقتصادی بانک سوئد، « داریم 3۱73-3۱73

درصد  ۹از آن زمان تاکنون، اقتصاد وارد رکود شده، در حالی که بیکاری رو به رشد است و ماه ژانویۀ امسال به 

به گفتۀ مرکز اطالعات منطقه ای سازمان ملل متحد در ماه  می رسد. بیکاری جوانان به مراتب باالتر است.

صادی کاری و توسعۀ اقتمباالترین نسبت بیکاری جوانان به بیکاری به طور اعم را در سازمان ه»مارس، سوئد 

 «.صد یا چهار برابر متوسط نرخ بیکاری استرد 32۶3تر در سوئد، ساله و کم 32دارد. بیکاری در میان افراد 

سرمایه داری سوئد شدیداً به تعداد محدودی از محصوالت وابسته شده است، در حالی که اتکا به تقاضای 

تر نامتوازان و وابسته به رویدادهای کوتاه مدت کرده است. به دلیل وابستگی صنعت بیش را جهانی، این اقتصاد

مشکالت خاص اروپا ناگزیر بر صادرات آن تأثیر خواهد گذاشت. امسال، سوئد به رشد به بازارهای جهانی، 

( 3۱۱۹بحران ) وقوع ساز تقریباً به همان وضعیت دشواری که در سال آهسته باز خواهد گشت، و ساخت و

 داشت، باز می گردد.

ا و رشد ه تقاضمصرف خصوصی و گسترش بخش خدمات خصوصی، دیگر نمی تواند همان رونق پیشین را ب

ماه گذشته، شمار نیروی کار  7۹یل متعددی است. نخست، افزایش بیکاری و نابرابری؛ طی د. این به دالبخشب

 شمعنای ازمیان رفتن مشاغل بی هتر هزینه های اجتماعی، بمازاد اخراج شده دو برابر شده است. کاهش بیش
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نی در بخش خرده فروشی نیز به چشم می خورد. و آموزش است و بحرا ،بخش بهداشت و درمان مثالً تر در

تری در مشاغل بی ثبات، امکان اخراج کارگران به دست به عالوه، کاهش امنیت شغلی و وجود افراد بیش

 کارفرمایان را آسان تر و ارزان تر کرده است.

 «انضباط مالی»وِردی به نام 

اجرا شده است. حکومت فعلی سوئد را باید یکی از  و تمهیدات ریاضتیِ ستاین نیز نتیجۀ سیاست های را

یل شده است به قانونی تبد« انضباط مالی»کشورهای اتحادیۀ اروپا دانست.  طلب تریننئولیبرال ترین و جنگ 

سیکل تجاری یک درصد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط در طول  7که مستلزم مازاد بودجه ای معادل با 

 مخارج سالیانه. در برابر هایت از محدود است، همراه با نظامی

هزینه های دولتی، نسبت به تولید ناخالص داخلی، چندین سال است که رو به کاهش بوده )طی حکومت 

سقوط کرده است(، در حالی که زیرساخت  3۱77درصد در سال  07۶۹به  3۱۱6درصد در سال  03۶1فعلی، از 

تر از متوسط اروپا، برای عملیات، تعمیر و ال گذشته، سوئد کمس 30قرار دارد. طی  فرسودگیها در وضعیت 

سرمایه گذاری در زیرساخت ها هزینه کرده است. به عنوان مثال هزینه روی عملیات و تعمیر راه آهن به 

مشمول  ، یعنیباشد تر از متوسط اتحادیۀ اروپا بود. حتی بودجۀ حکومت های محلی نیز باید متوازنکم بمرات

 ی سالیانه شود.کاهش ها

قویت می تر را تبیش این سیاست های خشن، بازار داخلی را تضعیف و گرایش های کنونی به سوی نابرابریِ

با ثروتمندتر شدن ثروتمندان، برابری سوئد، »( در مقاله ای با عنوان 3۱73مارس  37 خکند. رویترز )به تاری

د دومین افزایش بزرگ را در ئاز بغارستان، سو سکرد که پراً اعالم یمرکز آمار اروپا اخ»نوشت:« محو می شود

 .« قرار داردخطر فقر آستانۀ درصدی از جمعیت خود داشت که در 

د: سال گذشته رکورد دار ش ،روی دیگر سکه، این است که تعداد میلیونر ها )بر حسب دالر امریکا( در سوئد

سوئدی به چشم می  7۱، نام «فوربز»در نشریۀ « 3۱73ثروتمندترین مردم جهان: »هزار نفر. در فهرست  67

نفر از  771، مجموع ثروت 3۱73میلیون نفر سکنه دارد. در سال  1۶0خورد. این در حالی است که سوئد تنها 

درصد تولید ناخالص داخلی. شکاف میان ثروتمندان و فقرا، هرگز تا  2۱ثروتمندترین سوئدی ها معادل بود با 

 نبوده است.به این اندازه عظیم 
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تمزدها سالی که رشد دحاز رشدی نسبتاً کم برخوردار خواهد بود، در  ،ترین حالتددرآمد قابل تصرف خانوار، در ب

 ست، محتمل نیتر مالیات ها دست بزندچنان مغلوب باقی می ماند. این که حکومت باز هم به کاهش بیشهم

بدهی خصوصی و خانوار به سطوحی هشداردهنده رسیده است.  (.البته به استثنای کاهش مالیات بر شرکت ها)

درصد درآمدهای قابل تصرف خیز برداشت، در حالی که همین رقم  71۱ سطح سال گذشته بدهی خانوار به

درصد بود. به گفتۀ سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، سطح بهای منزل در سوئد، در  1۱، 7116در سال 

 عیفتضو درآمد  می یابد . زمانی که بیکاری افرایشاز ارزش واقعی هستندتر یشدرصد ب 3۱ ،قیاس با درآمد

آغاز به  نۀ وام ها رو به رو خواهند شد و حباب مسکیمی شود، خانوارها با مشکالت بیش تری برای تسو

 ترکیدن خواهد کرد.

مام و کمال تیک شکست « شغلی ترفیع»مضاف بر این، حکومت در یک بن بست است. سیاست به اصطالح 

است و نرخ اشتغال پایین تر. تنها یک سوم بیکاران به  3۱۱6: بیکاری اکنون به مراتب باالتر از سال بوده

ی، خانواده یا دوستان زندگی کنند. در سال عمزایای بیکاری دسترسی دارند، مابقی مجبورند با مزایای اجتما

ی کردند. دریافت م ، مزایابود ریبط با اتحادیه های کارگنظام بیمۀ بیکاری که مرت از کار، اکثر افراد بی3۱۱6

مشاغل ساده »ست ایجاد ا، به یک سی«فردریک راینفلت»سیاست ترفیع شغلی، به بیان نخست وزیر سوئد، 

 کم دستمزد. و تقلیل پیدا کرده است؛ به بیان دیگر، یعنی مشاغل موقت« برای افراد غیرماهر

نی امالک قرار دارد که دیر یا زود از درون می ترکد. سوئد کشوری در جهان فراتر از همۀ این ها، حباب کنو

ش گذاری می شود. به طوری که بهای مسکن زارخود  است که بازار مسکن آن بسیار بیش از ارزش واقعی

ت، کت اسحردرصد بیش تر تعیین شده است. سوئد به سوی یک بحران جدید در  3۱تا  30به طور تخمینی 

 است های راست و تئولیبرالیسم بیش از پیش بدنام می شوند.یه سدر حالی ک

سرمایه گذاری مخاطره »به دست شرکت های جامعه علیه خصوصی سازی و تاراج خدمات عمومی  یفضا

شد، ی تن زمین است و اگر انتخابات امروز برگزار مخچرخش کرده است. ائتالف حاکم در حال با ،«پذیر

 -SAPرد. اما نارضایتی از حکومت  به حمایت عظیم از سوسیال دمکرات ها )ت می خوسحکومت در آرا شک

تنها از حمایت  SAPیال دمکرات سوئد( تبدیل نشده است. با وجود جوّ ضدّ حکومتی، سحزب کارگران سو

را نشان می دهد که طی  3۱7۱انتخابات اخیر سال  نسبت بهافزایشی ناچیز که این آرا برخوردار است،  37۶1

 به خود اختصاص داد. -به این سو 7177پایین ترین آرای خود از سال یعنی  -را درصد آرا 3۱۶6آن 
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زبی به عنوان ح« سوئد دمکرات»حزب قیقی و سطح پایین مبارزه و آگاهی، به حفقدان یک آلترناتیو چپ 

ین ایتی بخشیده است. حمایت از ای بهره برداری از فضای عمومی نارض، فرصتی را براگراتسرا و راسیستی

گرای راسیستی و پوپولیستی، در هر استاب ریعنی سومین حزب بزرگ سوئد. احز -درصد است 7۱تا  حزب

ی هشداری است از آن چه که در صورت وی وجود دارند. از این جهت، اسکاندیناویک از کشورهای اسکاندینا

 رخ خواهد داد.  ،سازماندهی مقاومت جدی در برابر سیاست های بازارمحور رایری بگنبش کارعدم آمادگی ج

 یو درمان یتشتاراج خدمات بهدا

در  انتفاعدرصد در نظرسنجی های عمومی خواهان اعمال ممنوعیت بر  ۹۱به طور قابل توجهی، نزدیک به 

 خانه هایکار عمومی به دنبال موجی از رسوایی های حیرت آور در فبخش رفاهی هستند. این چرخش در ا

ر د مراقبت در منزل یا آسایشگاه،خصوصی نگهداری از سالمندان رخ داد )یک پنجم سرپرستی سالمندان، 

 نآ افشا شده اند، اما هیچ یک وحشتناک تر از یدستان شرکت های خصوصی است(. رسوایی های بسیار

اداره می شد و در  (Carema« )کارما» المندان نبود که از سوی شرکت خصوصیمحلی برای نگهداری س

 این بهشت مالیاتی سودهای خود را پنهان می کرد.

یکی از بیماران به دلیل عفونت ناشی از »( آشکار می کرد: 3۱73نوامبر  77گزارشی در سایت اخبار استکهلم )

به طور قابل توجهی از سوء تغذیه رنج می بردند. در  رسیدگی نامطلوب به جراحات درگذشت. برخی بیماران

زشکی، بروز سوانح بسیار، فقدان پغیر ضروری بوده است. فقدان عرضۀ داروهای  مواردی قطع عضو بدن،

 -(Koppargårdenکوپارگوردن ) در پزشکیپرسنل، همگی از جمله سوء رفتارهایی است که نبود تجربه و 

در استکهلم با مدیریت شرکت خصوصی  سالمندان واقع مختصو اجتماعی  درمانیمراقبت های  راکزیکی از م

 .«گزارش کرده است -«کارما»

و سایر شرکت های خصوصی افشا  «کارما»ادارۀ شرکت  تتح خانه هایابهی در سایر شر موشرایط شرم آ

چیز  همه»کارما گفتند  ان شرکتدکسب سود است. کارمنانتفاع و شد، که هدف از آن ها نه ارائۀ مراقب، که 

وهش ها نیز نشان می دهند که سطح ژپ«. فقط دربارۀ صرفه جویی است و صرفه جویی و صرفه جویی

بخش عمومی است. شرکت های خصوصی فعال در  ر ازن تیپای آسایشگاه های انتفاعیاستخدام کارمند در 

که به آن ها برای ادارۀ مدارس،  بخش عمومی، همچون غارتگر عمل می کنند. این مالیات دهندگان هستند
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س در پمالیاتی منتقل و س بهشت هایبه این پول از سالمندان پول می دهند، اما  تارستان و منازل مراقبمبی

 بین سهام داران تقسیم می شود. وقتی سوئد خدمات عمومی خود را خصوصی کرده است، تأمین مالی عمومی

  ریت آن مشمول بُرون سپاری شده است.این خدمات به طور کلی حفظ شده، اما مدی

 تاراج آموزش و پروش

آموزش، بخش دیگری است که تأثیرات مخرب خصوصی سازی را نشان می دهد، به طوری که نظام آموزشی 

خصوصی انجامیده « مدارس آزاد»در وضعیت بحران به سر می برد. رفرم های بازاری، به رشد نجومی تعداد 

در تالش است ساعت را به عقب بکشد، یعنی به نظام آموزش قدیمی و اجتماعاً است، به طوری که حکومت 

 .، باز گرددتبعیض آمیزی که یک اقلیت نخبه را ترفیع می دهد

آغاز شد و همراه با سیاست های  71۹۱این چرخش به سوی سیاست آموزشی بازار محو، عمالً در اواخر دهۀ 

در دهۀ « مدارس کوپنی»کرات ها قرار گرفت. معرفی نظام دیگری از این دست، مورد حمایت سوسیال دم

، به این معنا بود که تقریباً هر کسی می تواند مدرسه را آغاز و از بودجۀ عمومی برخوردار شود. از آن 711۱

درصد دانش  3۱زمان به بعد، افزایش عظیمی در شمار مدارس خصوصی وجود داشته است. امروز، بیش از 

 متوسطه در مدارسی خصوصی که با پول عمومی تأمین شده اند، شرکت می کنند. آموزان ابتدایی و

 ، به طور عمومی از طریق پول مالیات دهندگان تأمینانتفاعیسوئد و شیلی تنها کشورهایی هستند که مدارس 

میلیون ها کرون از  ،د( مدارس خصوصیئ)یکی از دو اتحادیۀ معلمین سو LRبه گزارش »مالی می شوند. 

ر د امروز به جای این که این پول را در آموزش بهتر سرمایه گذاری کند. ،دنپول مالیات دهندگان را می مک

از ادارۀ خصوصی مدارسی  را میایون دالر 3۱نزدیک به  ،ی از شرکت هاتکرد که مش اشارهگزارشی اتحادیه 

 (.3۱73ژانویۀ  2)رادیو سوئد، « ه اندد، به دست آوردنکه از سوی دولت تأمین مالی می شو

م سرمایه گذاری امن برای بنگاه های شبندی می کرد که مدارس خصوصی به چهمان گزارش چنین جمع

خصوصی، تحت کنترل شش شرکت خصوصی قرار  ارسخصوصی تشنۀ سود نگریسته می شوند. بخش مد

ایه گذاری سرمتحت مالکیت یک بنگاه  شرکتاست. این « آکادمیا»ترین شرکت از این شش مورد، دارد. بزرگ

 به ثبت رسیده جزایر گزنری )یکی دیگر از بهشت های مالیاتی( درقرار دارد که  EQTبه نام  مخاطره پذیر
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میلیون  31هزار شاگرد در سوئد دارد. این شرکت با سودآوری بیش از  20مدرسه و  7۱۱است. آکادمیا بیش از 

 را داشت. ، رتبۀ دوم3۱7۱دالر در سال 

دانش آموز -تری را به ازای هر شاگردمدارسی که از طریق شرکت های خصوصی اداره می شوند، پول کم

تری نسبت به مدارس عمومی دارند. مدارس خصوصی فاقد کتابخانه، بوفه، زمین خرج می کنند و معلمان کم

مدارس خصوصی پیدا کنید. برخی دانش بازی و غیره هستند. در استکهلم شما می توانید در انباری ها هم 

آموزان به جای دسترسی به زمین باری در زنگ تفریح، مجبورند این کار را در زمین قبرستان انجام دهند! 

 باال بردهتبعیض قومی و اجتماعی را افزایش داده و کاهش عمومی استانداردها را  ،معرفی مدارس خصوصی

گردان و دانش آموزان و نه جامعه در کلیت آن، از مقررات زدایی نه شا»چنین جمع بندی کرد که  LRاست. 

ج مدارس ینتا TIMSSو  PISAات بین المللی، از جمله عطبق مطال«. ندسال گذشته نفعی نبرده ا 3۱

سوئدی در حال عقب ماندن از رقبا است، در حالی که تعداد دانش آموزانی که صالحیت برنامه های دبیرستان 

 ش سال متوالی کاهش یافته است.را دارند، طی ش

مبارزه علیه خصوصی سازی و برای رفاه عمومی، تحوالت آتی را شکل خواهد داد. به همین دلیل است که 

)شاخۀ کمیتۀ انترناسیونال کارگری در سوئد( ابتکار عمل را با به راه انداختن  سوسیالیست حزب عدالت اعضای

ده و ک جنبش گسترده و حقیقتاً مردمی تبدیل شه یری که برزاند. کابه دست گرفت« انتفاعبدون ه رفا»کارزار 

 فعالین اتحادیه های کارگری، فعالین چپ و غیره را گرد هم آورده است.

برای سرمایه گذاری گسترده در رفاه عمومی، دارد  این کارزار و فراخوان آن به پایان دادن خصوصی سازی و

ه بداشت، نیز انعکاس حتی در درون سوسیال دمکرات ها این کارزار فضای جامعه را به خود جلب می کند. 

عمیقاً حول این موضوع دو دسته شده اند. رهبران آن از خصوصی سازی مدارس و خانه های  آن ها کهطوری 

ه عنوان ب. می کشندچالش ه دفاع می کنند. اما اعضای حزب علناً آن ها را ب انتفاعسالمندان و غیره متکی بر 

بر خالف میل رهبری، تصمیم  3۱73( سال گذشته در ژوئن TUC) LOکاسی از این تغییر فضا، کنگرۀ انع

گرفت که از اصل عدم انتفاع در زمینۀ رفاهیات حمایت کند. با این حال پس از کنگره، رهبری همین اصل را 

دیه های کارگری آمادۀ به محدود کردن سود و انتفاع تغییر داد؛ این نشان می دهد که رهبران کنونی اتحا

 سازماندهی یک مبارزه در برابر حاکمیت سرمایه و نئولیبرالیسم نیستند.



 

 16 

صفوف نبرد، به آن چه که می تواند یکی از مهم ترین مبارزات تاریخ معاصر باشند، کشیده می شوند. کارزار 

 تر را همچون آیۀیشرفاه عمومی، مبارزه ای است علیه سرمایه داری درحال گندیدگی که خصوصی سازی ب

الهی می داند. این مبارزه ای است برای سرنگونی نظام سرمایه داری کهنه و انگلی و جایگزینی آن با یک 

 جامعۀ سوسیالیستی دمکراتیک.

3۹/0/3۱73 

http://www.socialistworld.net/doc/6330 

 توضیح:

سرمایه گذاری مخاطره پذیر: سرمایه گذاری در بنگاه های نوپا و کسب و کارهای کوچک و در نتیجه 

 پرمخاطره، با چشم انداز رشد بالقوۀ بلندمدت این سرمایه گذاری.

بهشت مالیاتی: کشورهایی که در آن سرمایه گذاران، حساب های بانکی و شرکت ها، معاف از مالیات بوده و 

 ار ناچیزی پرداخت می کنند )به عنوان مثال سوئیس(یا مالیات بسی

در سطح ابتدایی و متوسط در سوئد معرفی شد،  7113( نظامی بود که در سال Skolpengمدارس کوپنی )

( را داشتند. این کوپن ها از Friskolorو والدین امکان انتخاب بین مدارس عمومی و مدارس خصوصی )

مستقیماً به یک مدرسه و بر اساس تعداد دانش آموزان آن پرداخت محل صندوق های عمومی کمون محلی 

 می شود.

 

 

 

 

 

http://www.socialistworld.net/doc/6330
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 : رشد سریع نابرابری در سوئدOECDگزارش 

 آرام نوبخت

 

به روزرسانی داده های نابرابری »( با انتشار گزارشی زیر عنوان OECDسازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی )

(، داده های مربوط به نابرابری توزیع درآمد و ثروت در سوئد را 3۱70)ژانویۀ « : سوئدOECDدرآمدی در 

 سال پیش منتشر کرده بود، به روز کرده است. 2که حدوداً 

 OECD عضو چنان به گروهی از برابرترین کشورهایاین گزارش هرچند در ابتدا ذکر می کند که سوئد هم

صعود سریع نابرابری درآمدی از » است که سوئد شاهد این در حالیتعلق دارد، اما بالفاصله می افزاید که 

 .بوده است «به این سو 711۱اوایل دهۀ 

ترین رشد ، بزرگ3۱7۱و اوایل دهۀ  71۹0سوئد به میزان تقریباً یک سوم بین سال های  در رشد نابرابری

 وب می شود. سمح این سازماننابرابری در میان کشورهای عضو 

صدِ پایینی بوده است. رد 7۱درصد باالتر از  6۶3باالیی صاحبان درآمد،  درصدِ 7۱درآمد ، متوسط 3۱73در سال 

برابر  2 ، حدودا711۱ًو در بخش اعظم دهۀ  0۶10، حدوداً 3۱۱1این در حالی است که نسبت مذکور در سال 

 بوده است.
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شدن سهم خود از کلّ درآمد درصد صاحبان درآمد، شاهد تقریباً دو برابر  7 طبق این گزارش، ثروتمندترینِ

 (. 3۱73درصد در سال  1به  71۹۱درصد در سال  2ه است )از پیش از اخذ مالیات بود

 رسید.  3۱73درصد در سال  1با درنظر داشتن عواید حاصل از سرمایه، سهم درآمدی یک درصد باالیی به 

 3۱73درصد در سال  01به  7111 درصد در سال ۹1طی همین دوره، نرح باالی مالیات بر درآمد نهایی، از 

 کاهش یافت که این خود به ثروتمندان و شرکت های بزرگ خدمت کرده است: 

بار مالیاتی را، اغب به طور اخص  711۱در سوئد، مانند اکثر دیگر کشورهای نوردیک، رفرم های مالیاتی دهۀ »

مالیات بر سرمایه و کاهش یا حذف  برای خانوارهای ثروتمندتر، کاهش داده است؛ یعنی از طریق کاستن از

 «.مالیات بر ثروت

به عنوان مجموعۀ عواید حاصل از کار، درآمدهای حاصل از سرمایه « درآمد بازار»در متدولوژی این گزارش، 

چنین پس انداز تعریف شده است. و درآمد قابل تصرف، به مجموع درآمد بازار و پرداخت های انتقالی و هم

 ر مالیات بر درآمد، اشاره دارد.اجتماعی پس از کس

تری را در افزایش نابرابری مانند دیگر کشورهای نوردیک، درآمد حاصل از سرمایه نقش بزرگ»در نتیجه 

درصد  3۱، سهم فقیرترین 71۹۱داشت، چرا که در طول زمان بیش از پیش متمرکز شده است... از اواسط دهۀ 

درصد  7۱درصد سوئد،  3۱افت؛ در حالی که برای ثروتمندترین درصد کاهش ی 7از درآمد حاصل از سرمایه، 

 «.افزایش داشت

http://www.oecd.org/sweden/OECD-Income-Inequality-Sweden.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.oecd.org/sweden/OECD-Income-Inequality-Sweden.pdf
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 سرمایه داری اصلیافزایش نابرابری اجتماعی در کشورهای 

 دیتمار هنینگ

 برگردان: آرام نوبخت

( به مراتب OECD) «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»شکاف میان فقر و ثروت در بین کشورهای عضو 

 بیش از سی سال گذشته است.

شاهد  ،تقریباً یکی در میان OECDگزارشی که روز سه شنبه منتشر شد نشان می دهد که کشورهای عضو 

درصد جمعیت، هفت برابر بیش از فقیرترین  7۱افزایش نابرابری درآمدی بوده اند. سی سال پیش، ثروتمندترین 

 برابر است. 1۶0 ،درصد جامعه درآمد داشت. امروز این نسبت 7۱

کشوری که  37کشور از  76محاسبه شد. در « جینی»ضریب موسوم به  انابرابری، بر حسب توزیع درآمد، ب

های بلندمدت در مورد آن ها موجود است، این نرخ افزایش یافته بود. تندترین افزایش ها در سوئد، فنالند،  داده

هستند که اکثر آن ها را  OECDکشور، عضو  32. ستاسرائیل، نیوزیلند، ایاالت متحده و آلمان بوده ا

 کشورهای صنعتی شکل می دهد.

 7۱ثروتمندترین  71۹۱وخیم است. در حالی که اواسط دهۀ  رشد نابرابری اجتماعی به طور اخص در آلمان

 ت برابر رسیده است.فدرصد درآمد داشت، امروز این رقم به ه 7۱درصدِ جمعیت پنج برابر بیش تر از فقیرترین 

ضوع رشد جهانی نابرابری اجتماعی منتشر شده وول محمطالعات و کتاب های متعددی طی ماه های اخیر 

برنامه های ریاضتی در زمینۀ هزینه اعمال شد نابرابری روشن هستند: کاهش دستمزدها، است. دالیل این ر

های اجتماعی، کمک های مالی به بانک ها، انتقال بار مالیاتی از شرکت ها به کارگران. به خصوص در آلمان 

امعه ین بخش جفقیرتر و ایاالت متحده، وجود یک بخش عظیم از مشاغلی با دستمزدهای پایین، کاهش درآمدِ

 .رسیده است یانفجار ه ایرا تضمین کند، در حالی که درآمد حاصل از خرید سهام و سود شرکت ها، به مرحل

 FUو دانشگاه آزاد برلین ) (DIWپژوهش اقتصادی آلمان ) ۀمطالعه ای که هفتۀ گذشته از سوی مؤسس

Berlinیعنی کلّ عواید به دست آمده از -ر واقعیلعمم ا( منتشر شد، به این نتیجه رسیده بود که درآمد مادا 



 

 21 

کاهش یافته بود، در حالی که  درآمدی پایین تر گروه هایطی چند دهه در  -دستمزدها در طول دورۀ کار

 بود. شدهافزایش  ، دستخوشدرآمدی باالتر گروه هایبالعکس در 

 2۱، تقریباً دو برابر شد. تقریباً 7113و  7130 های درآمد مادام العمر بین متولدین سال یبه طور کلی نابرابر

ر حالی که باقی ، داستبه بیکاری باالتر در بین بخش پایین تر مزدبگیران مرتبط افزایش در نابرابری،  درصدِ

 دستمزدها است. حات در سطفماندۀ آن به دلیل رشد اختال

روه برای کارگران در گ»نوشت که:  یابر، یکی از نویسندگان پژوهش، دربارۀ پیامد رشد نابر«هولگر لوتن»

 «.درآمدی، افزایش ثروت بیش از پیش دشوار شده است یپایین تامیانی 

طرح اصالح بازنشستگی را در نظر بگیریم، فقر میان افراد سالخورده  لبازنشستگی به دنبامزایای اگر کاهش 

و به رشدی از مستمری رعالم کرد که شمار اجتناب ناپذیر است. در آغاز ماه گذشته، داده های آژانس فدرال ا

ابتدایی ترین مایحتاج خود هستند. این حمایت معادل است با نرخ  أمینوابسته به رفاه اجتماعی برای ت ،بگیران

، 3۱73. در پایان سال (یورو در ماه به اضافۀ اجاره و هزینه های گرمایش 317)« 2هارتس »رفاهیات برنامۀ 

درصد بیشتر از سال  1۶2 بودند، یعنیسال، خواهان این کمک  60ر با سن بیش تر از بیش از نیم میلیون نف

 گذشته. فقر در میان افراد سالخورده در شهرهای بزرگ تری نظیر هامبرگ، برمن و برلین شایع است.

اری کن غربی هستند. اما در آینده، به دلیل بیایکی از گروه هایی که به شدت آسیب دیده است، زنان در آلم

دستمزدها، مردان در شرق و غرب آلمان نیز بیش از پیش به مستمری بگیرانی  شدائمی و طوالنی مدت و کاه

 که در فقر به سر می برند، تبدیل خواهند شد.

زدها دستما توجیه می کنند که عدرآمدها را با این اد کنونی در همان حال که حکومت ها و شرکت ها بازتوزیع

به این نتیجه  OECD گزارش سندگانیادی را محدود می کند، نوصرشد اقت باال،عی اجتما هزینه هایو 

ز تولید اقتصادی آلمان، پس ا. رسیده اند که رشد نابرابری اجتماعی، در حال محدود کردن رشد اقتصادی است

 رشددر صورت عدم درصد صعود کرده بود، اما  36، 3۱7۱و  711۱تعدیل بر مبنای تورم، بین سال های 

 درصد باالتر باشد. 6می توانست این نرخ نابرابری، 

ن بود که ای افزایش نابرابری بهای به مراتب حیرت آورتر بودند. در هر دو کشور، کپیامدها در نیوزلند و مکزی

حد درصد او 7۱بیش از  ما به التفاوت رشد بالقوه )در صورت عدم نابرابری( و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی،
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بوده واحد درصد  1و  6واحد درصد، و در ایاالت متحده و سوئد بین  1در بریتانیا، نروژ، فنالند، این رقم . دباش

-711۱بر رشد تجمیعی سال های  3۱۱0-71۹0است )در این گزارش پیامد تغییرات نابرابری طی سال های 

نابرابری، نرخ رشد واقعی کشور تخمین زده شده است. به عنوان مثال می توان دید که در صورت نبود  3۱7۱

واحد درصد باالتر باشد و این نشان می دهد که ادعای تأثیر مثبت  7۱ساله، می توانست  3۱سوئد در این دورۀ 

 نابرابری بر رشد، یک سره خالف واقع است. مترجم(

 

تادن فقیرترین ور افبیش از هر چیز، به دلیل د»نویسندگان متن چنین جمع بندی کردند که این پیامد اقتصادی 

ر تبه این دلیل که گروه های فقیرتر به طور کلی کم«. از بخش باقی ماندۀ مرفه جمعیت بود جامعه درصد 2۱

در آموزش سرمایه گذاری می کنند، و این در عوض بر تحرک اجتماعی و تعلیم  مهارت های جدید در هر 

 می گذارد. سوء ثیرأکشور ت

ندگان پژوهش فوق، در حال محدود کردن رشد اقتصادی است، بیش یس، از نظر نوبنابراین نابرابری اجتماعی

تری برای دسترسی به آموزش و از هر چیز به این دلیل که کودکان خانواده های فقیرتر فرصت های کم

 وم از امتیازاترهر چه تعداد خانواده های مح :به نظر چنین می رسد OECDپرورش دارند. استدالل گزارش 

ر، تآموزش آن ها بدتر خواهد بود؛ این منجر به پرسنل ماهر کم اندازه بیش تر رشد کند، به همان ماعیاجت

افزایش صاحبان درآمدهای کم و کاهش مصرف می شود، و نتیجۀ این امر فروش و رشد اقتصادی پایین تر 



 

 22 

مد برای فقیرترین فقرا نمی ، خواهان بازتوزیع درآ«چهیسوددو» روزنامۀ است. در نتیجه این مطالعه، برخالف

راین بناب»تری در زیرساخت های اجتماعی سرمایه گذاری شود: شود. در عوض پیشنهاد می دهد که پول بیش

دامه می نویسندگان ا«. صرفاً کافی نیست که آن بخش های جمعیت را که مرفه نیستند تأمین مالی کنیم

تر و همین طور خدمات درمانی، به همان آموزش بیشسترسی به آموزش باکیفیت و دکم بهبود دست»دهند: 

 «.دراندازۀ کمک مالی اهمیت دا

ریق مالیات ها و پرداختی های دولتی الزاماً برای طبازتوزیع درآمد، از »این دیگاه را دارد که  ۀ مذکورمطالع

ی سیاست ها«. ی به طور صحیح هدف گرفته شوندترشد مضر نیست، مشروط به این که چنین تمهیدا

تا فرصت های آموزشی »کودک و همین طور جوانان متمرکز شوند  های صاحببازتوزیعی، باید روی خانواده 

 «.آنان را بهبود ببخشند

زش ود، چرا هزیه روی آمفتامروز اتفاق می ا امر این امر که چرا دقیقاً خالف این عللبا این حال این مطالعه به 

و تحصیل را برای اقشار گسترده ای از مردم ناممکن می کند، نمی پردازد.  می شود به طور مستمر کاسته

 رار داردق بشوند که در مشت یک اقلیت مالی ناچیز دی موجوعنظام اجتما ألۀبرای این کار، آن ها باید وارد مس

 که بی رحمانه منابع جامعه را تاراج می کند.

 3۱72دسامبر  73

d12.html-https://www.wsws.org/en/articles/2014/12/12/oecd 
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 ؟!«سوسیالیستی»سوئدِ 

 «مدل سوئدی»نگاهی به ظهور و سقوط 

 پر اولسون

 برگردان: آرام نوبخت

پرسش اغلب در مورد سیاست و اقتصاد کشورهای اروپای شمالی، و به در میان طیف چپ سرتاسر جهان، این 

ه داری یا بدیلی در برابر سرمای« سوسیالیسم»طور اخص سوئد، مطرح می شود که آیا این جوامع بیانگر نوعی 

تۀ بین کمی»، از اعضای حزب سوسیالیست عدالت )شاخۀ «پر اولسون»نئولیبرال هستند یا خیر؟ در این جا 

یا در واقع آن چه را که از آن باقی مانده است، « مدل سوئدی»در سوئد(، این « انترناسیونال کارگری المللی

 می شکافد.

نونی گرای ک؛ این جمله ای است که حکومت راست«سوئد همیشه یک اقتصادِ بازار سفت و سخت بوده است»

ست است. سوئد هرگز یک جامعۀ بر روی وب سایت خود اعالم می کند، و البته چنین گفته ای قطعاً در

متکی بر مالکیت عمومی بر ابزار تولید، کنترل و مدیریت کارگری، برابری اجتماعی و برنامۀ  -سوسیالیستی

نگر یک بوده است و نه نمای« اقتصاد مختلط»نبوده است. به همین ترتیب سوئد نه یک  -دمکراتیک تولید

 ی و سوسیالیسم )البته اگر چنین چیزی اصالً امکان داشته باشد(.یعنی بدیلی در برابر سرمایه دار -«راه سوم»

، به یُمن رونق جهانی سرمایه داری و یک جنبش شکل گرفتۀ 711۱و اوایل دهۀ  716۱با این حال در دهۀ 

کارگری در داخل، یک نظام رفاهی پا به عرصۀ حیات گذاشت که به مدلی برای باقی جهان تبدیل شد. رفاه 

ریق تأمین مالی عمومی )مثالً مالیات ستانی(، قادر به ارائۀ یک نظام آموزشی بسیار پیشرفته، همگانی از ط

بهترین بهداشت و درمان در جهان، حقوق بازنشستگی، سیستم مراقبت از کودکان و سایر مزایای اجتماعی 

 شهرت پیدا« سوئدیمدل »و توازن اجتماعی موجود در آن ایام، به « دولت رفاه»متعدد و پوشش بیمه بود. 

 به گردش افتاده بود. 713۱تر در دهۀ کرد، اگرچه این اصطالح پیش

تقریباً به  3۱۱3در سال « سی.ان.ان»مدت ها قبل از میان رفت. خبرگزاری « مدل سوئدی»اما حیات این 

مین رفاه با تأ "مدل سوئدی"، زمانی که 711۱از آن ایام شیرین دهۀ »طور پیروزمندانه ای اعالم کرد که 
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چون یک الگوی مدرنیته و پیشرفت عرض اندام می همۀ مردم، از گهواره تا گور، در پیش روی جهانیان هم

 «.کرد، اکنون فاصله ای بس دراز وجود دارد

از خصوصی سازی، مقررات زدایی و سایر « مدل جدید سوئدی»این روزها، اکثر مفسّرین سرمایه داری به یک 

اشاره می کنند. همین طور به راهی اشاره می کنند که ظاهراً سوئد به واسطۀ آن های بازارمحور «رفرم»

مدیریت کند. به طور خالصه، مدل سوئدی کنونی، به  711۱توانست بحران بانکداری خود را در اوایل دهۀ 

 «.جواب می دهد»عنوان داستان موفقیت سرمایه داری نقل می شود تا نشان دهد که نئولیبرالیسم 

کشور  صحبت از سوئد به عنوان»در سوئد می گوید: « دانشگاه اوپساال»، استاد انسان شناسی «یان پالمربرا»

سوسیالیستی، امروز فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد. این جا رفرم های نئولیبرالی در برخی بخش ها، به 

«. صوصی سازی تبدیل شده استمراتب فراتر از ایاالت متحده رفته است. سوئد، به نوعی آزمایشگاه برای خ

وزه ها، ما در بسیاری ح»، یک لیبرال و سرکنسولگر سابق سوئد در نیویورک، با غرور گفت: «اوله واستبری»

درصد تمامی  ۹۱تری داریم. تقریباً )سوئد( در قیاس با سایر کشورهای اروپایی و امریکا، مالکیت خصوصی بیش

 «.ند، درست همان طور که راه آهن و سیستم مترو می شوندمدارس جدید به طور خصوصی اداره می شو

، نشانۀ پایان مدل سوئدی قدیمی بود، اما حتی چند سال پیش از 711۱پایان رونق پساجنگ در اواسط دهۀ 

این، اقتصاد وارد یک مرحلۀ رکود شده بود. با این حال سرمایه داری سوئد به طور قابل توجهی از این موضوع 

نیروهای مولد کشور در پایان جنگ جهانی دوم دست ناخورده باقی مانده بودند. سوئد در طول منتفع شد که 

جنگ، اشغال نشد و اعالم بی طرفی کرد. سرمایه داران که از همان آغاز با آلمانِ نازی رابطۀ دوستانه برقرار 

بازار صادراتی اصلی سوئد کرده بودند، سودهای هنگفتی را در دورۀ جنگ به چنگ آوردند. آلمان تا سال ها 

بود )سنگ آهن و رولبرینگ هایی که در سوئد تهیه می شد، برای ماشین جنگی هیتلر حیاتی به شمار می 

رفت(. اما زمانی که روشن شد شکست نازی ها مسجّل است، سرمایه داری سوئد برای فروش اجناس و 

 پیشرفت، به سوی کشورهای متفق رو کرد.محافظت از خود در برابر روسیۀ استالینیستیِ سریعاً رو به 

 -نظیر فوالد، سنگ آهن، الوار و غیره -زمانی که جنگ پایان گرفت، تقاضای جهانی عظیمی برای کاالها

، سوئد  تا درجۀ 710۱وجود داشت که شرکت های سوئدی می توانستند با سود خوبی بفروشند. در آغاز دهۀ 

 .زیادی ثروتمندترین کشور در اروپا بود
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، زمانی که تولید و بازارهای جهانی با نرخ 7110-710۱سرمایه داریِ سال های « عصر طالیی»در طی این 

درصد توسعه یافت. با این حال، مدت ها تا پیش  2بی نظیری در حال رشد بودند، اقتصاد سوئد ساالنه با نرخ 

سوئد وارد رکود شده بود، در صورتی که از این که رونق جهانی خود را به آخر خط رسانده باشد، سرمایه داری 

، سهم 7160سایر کشورهای ثروتمند یا در حال رسیدن به سطح سوئد، یا سبقت گرفتن از آن بودند. پس از 

 سوئد از بازار جهانی آغاز به کاهش کرد.

ور ط ، دهه ای از رشد نسبتاً آهستۀ سوئد در قیاس با رقبای سرمایه داری اصلی آن بود و همین711۱دهۀ 

زنجیره ای از بحران های صنعتی. صنعت کشتی سازی سوئد، که دومین صنعت کشتی سازی بزرگ جهان در 

بود، طی سال های بعدی سقوط کرد، این درست همان اتفاقی است که برای صنعتی نساجی افتاد.  7110سال 

ا تری از باقی اروپای غربی ر، سوئد برای نخستین بار در چند دهه، نرخ رشد ساالنۀ پایین 711۱در طول دهۀ 

 تجربه کرد.

به بسط خود ادامه داد. دالیل متعددی پشت این امر بود: بیدار شدن  711۱در دهۀ « دولت رفاه»با این وجود، 

دوبارۀ مبارزۀ کارگری، وزن جنبش کارگری در داخل جامعه، و فرایند رادیکالیزه شدن سیاسی که پس از حوادث 

سیل ورود زنان به نیروی کار، جنبش کارگری را تقویت و به آن حیات دوباره بخشید. فرانسه شروع شد.  716۹

در آن سال ها به اوج خود رسید. سرمایه داران وادار شدند که به رفرم هایی در مراکز « دولت رفاه»در واقع 

میم نون تصقا»تری را به اتحادیه های کارگری می بخشید؛ به عنوان مثال کار تن بدهند که حقوق بیش

محافظت از »، یک قانون جدید برای «قانون محیط زیست کارگران»در سوئد( و  MBL« )گیری تعاونی

 «مرخصی والدین»و غیره. به عالوه، یک سیستم عمومی مراقبت از اطفال، ایجاد و قانون مترقی « اشتغال

 اجرا شد.

با این حال حتی در این زمان هم عالئم بسیاری وجود داشت که نشان می داد طبقۀ سرمایه دار گمان می کند 

بیش از حد امتیازات داده است و ساعت باید به عقب کشیده شود. عصر صلح اجتماعی به سر رسیده بود؛ دیگر 

ز هرچند رهبران کارگری هنو بنیان مادی اقتصادی برای رفرمیسم کالسیک و سازش طبقاتی وجود نداشت،

، طبقۀ حاکم تالش کرد 71۹۱می چسبیدند. در سال « سرمایه داری با چهرۀ انسانی»به توهم و رؤیای 

مرزبندی های خود را روشن کند، کارفرمایان به نشانۀ اعتصاب به طور وسیعی دست به تعطیلی مراکز کار 

ن تهاجم سرمایه داری شکست خورد. طبقۀ حاکم پس از زدند، و این همراه شد با اعتصابات کارگران. اما ای
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شکست در حوزۀ صنعتی، به حوزۀ سیاست روی آورد. سرمایه داران و سازمان های خرده بورژوا، با حمایت 

دۀ این به راه انداختند. ای« صندوق حقوق بگیران»اصطالح گرای سنتی، کارزار کثیفی را علیه بهاحزاب راست

 7116( در سال LO« )فدراسیون اتحادیه های کارگری»ت امر بی خطر بود، از سوی صندوق، که در واقعی

پیشنهاد شده و تالشی بود برای اعمال نفوذ بر ادارۀ شرکت ها از طریق خرید سهام آن ها. طرح پیشنهادی 

ه طور ب «صندوق حقوق بگیران»تر رقیق شد، اما سرمایه داران سوئد نه علیه ، چندین مرتبه بیشLOاولیۀ 

اخص، بلکه علیه ایدۀ عمومی سوسیالیسم کارزاری را به راه انداختند. ضدّ حملۀ طبقۀ حاکم نتیجه داد. سوسیال 

تسلیم شدند، و باری دیگر نشان دادند که به هیچ وجه قصد به چالش کشیدن  LOدمکرات ها و رهبری 

 سرمایه داری و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و توزیع را ندارند.

در سوئد نامیده می شود، هرگز ترکیبی از شرکت های « اقتصاد مختلط»به همین تریب، آن چه که اغلب 

تر از بسیاری دیگر کشورها بود و نقشی که این خصوصی و عمومی نبود. در واقع بخش دولتی سوئد کوچک

( به R&Dتوسعه )بخشِ دولتی ایفا می کرد، عبارت بود از تأمین انرژی ارزان، زیرساخت، و تحقیق و 

انحصارهای بزرگ حاکم بر اقتصاد؛ در این میان وظیفۀ سیستم رفاه و حکومت های سوسیال دمکرات، تضمین 

 ثبات سیاسی و اجتماعی برای توسعۀ سرمایه داری بود.

تمرکز و تجمع سرمایه در سوئد، چه بسا از اکثر دیگر کشورهای سرمایه داریِ پیشرفته فراتر رفت. فایننشال 

این خانواده ای است »و امپراتوری آن نوشت: « خانوادۀ والنبری»( در مقاله ای دربارۀ 3۱۱2ژوئیۀ  73ایمز )ت

ترین شرکت های اروپا را در که بخش کسب و کار کشور را به زیر سلطۀ خود دارد، همراه با برخی از بزرگ

 «.انبان خود

که خانوادۀ والنبری در سوئد اعمال نفوذ می کند، بر هیچ خانوادۀ دیگری به آن شکلی »به گفتۀ همین مقاله: 

حکومت های سوسیال دمکرات پی در پی »و « بخش کسب و کار یک کشور توسعه یافته حکمفرمایی ندارد

 2۱در یک مورد، خانوادۀ والنبری کنترل تقریباً «. به این سلطۀ والنبری بر شرکت های سوئد، یاری رسانده اند

 بورس استکهلم معامله می شد، در دست داشت. درصد سهامی را که در

سازی یکی  هرچند ملی»، از اقتصاددانان نئولیبرالی افراطی سوئد هم اعتراف می کند که «پیتر استاین»حتی 

، حکومت کنترل بخش مانوفاکتور 711۱از اصول برنامۀ سوسیال دمکرات ها بود، اما هرگز اجرا نشد. تا سال 
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را شکل می داد، در دست داست. مالکیت و مدیریت دولتی در جاهایی که وجود  درصد کل اقتصاد 0را که 

سوئد: »)پیتر استاین، « داشت، با اخالقیات حرفه ای هدایت می شد و مالخظات سیاسی آن را مختل نمی کرد

 (.7117سپتامبر  7۱، «تصلّب دولت -از موفقیت سرمایه داری به رفاه

 -7116تا  713۱از دهۀ  -سال مداوم  2۱وسیال دمکراسی برای تقریباً نبود. س« اصل»ملی سازی هرگز یک 

بر کشور حاکم بود و طی این دوره، به زحمت صنعتی را ملی کرد. معدود شرکت های دولتی که وجود دارند، 

انعکاس آینه وار از شرکت های خصوصی هستند، و این همان چیزی است که سوسیال دمکراسی و رهبران 

 می خواهند حفظ شود.اتحادیه ها 

نمایندگان اتحادیه های کارگری در هیئت مدیرۀ شرکت ها، به عنوان مدافعین سهام داران و نه کارگران عمل 

کرده اند. حضور در اتاق های هیئت مدیره، راهی است به سوی درآمد فوق العادۀ رهبران اتحادیه های کارگری. 

 یل در برابر سرمایه داری، این نمایندگان تقریباً همیشه در جانببدون هرگونه کنترل دمکراتیک از پایین یا بد

تحادیه از ا« اوله لودویگسون»کارفرمایان قرار گرفته اند. نمونه های اخیر، این وضعیت را تصویر می کند. 

بوده است، حتی به نفع افزایش « وُلوو»نمایندۀ کارکنان در هیئت مدیرۀ  711۹کارگران فلزکار، که از سال 

رأی داد، و این در حالی بود که هزاران کارگران  3۱۱1اضافی سود سهام توزیعی در بین سهام داران در سال 

شرکت »، به بستۀ بازنشستگی سخاوتمندانه برای رئیس «وانیا لوندبی ویدین»، LOرا اخراج کردند. سرپرست 

بازنشستگی به مستمری  ، پرداختیAMFرأی مثبت داد. اما همین  AMFبه نام « مزایای بازنشستگی

 3۱۱1بگیران موجود را به دلیل زیان های عظیم سهام شرکت شان، کاهش دهد. وقتی این موضوع در بهار 

از سِمَت ریاست « لوندی ویدین»درصد خواهان استعفای  1۱آشکار شد، یکی از نظرسنجی ها نشان می داد که 

LO وجب شده بود که او ساالنه نیم میلیون کرون هستند. حضور او در هیئت مدیرۀ شرکت های مختلف، م

 اضافی به درآمدش بیافزاید.

جنبش کارگری سوئد، از نظر عضویت، نفوذ و وزن آن در جامعه، یکی از نیرومندترین جنبش های کارگری 

 درصد کلّ نیروی کار، متشکل بود. ۹0جهان، اگر نه نیرومندترینِ آن، به شمار می رفت. در دوره ای، بیش از 

درصد کارگران، نقطۀ اوج این فرایند بود. از آن زمان تاکنون، به ویژه از سال  ۹6، با متشکل بودن 71۹6سال 

 67درصد است و به سوی  17، نرخ عضویت در اتحادیه کاهش یافته است. این نرخ اکنون در سطح 3۱۱6

 در حرکت است، البته اگر این روند فعلی معکوس نشود. 3۱30درصد تا سال 
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سرمایه داری، اتحادیه های کارگری قادر به افزایش ممتد دستمزدها بودند و شغل برای « عصر طالیی»ی ط

و حکومت  LOهمه وجود داشت. در این دوره، همکاری طبقاتی به یک معیار تبدیل شد؛ کارفرمایان، رهبری 

عی دند. چانه زنی دسته جمسوسیال دمکرات تقریباً شانه به شانۀ هم برای جلو راندن رشد اقتصادی کار کر

به سیستمی تبدیل شد که در آن  فرایندهای چانه زنی بر »در جزوه ای کوچک،  LOبنیانی بود که به گفتۀ 

، چانه زنی برای دستمزد در 71۹۱تا دهۀ  710۱سر دستمزدها به صورت مترکز هماهنگ می شدند. از دهۀ 

)کنفدراسیون کارفرمایان سوئد( بود. اتحادیه  SAFو همتای آن در آن مقطع یعنی  LOسوئد مسأله ای برای 

های ملی می توانستند  به خواست خود چهارچوب عمومی تعیین شدۀ دستمزدها را به بخش های مختص 

 «.خود در بازار کار، انطباق دهند

 حادیۀ ملی، مستقیماً با همتایان خود دراز آن زمان تاکنون، نحوۀ تعیین دستمزد تغییر کرده است. امروز هر ات

جانب کارفرمایان مذاکره می کند، و توافقی که به آن می رسند تنها در بهترین حالت افزایش حدّاقل دستمزد 

« مذاکرات»افزایش نهایی، موردی است که در سطح یک بنگاه یا در  -را برای کارگران مربوطه تضمین می کند

ود. این مرکزیت زدایی و انفرادی کردن روال تعیین دستمزدها، با پراکنده کردن انفرادی تصمیم گرفته می ش

 قدرت جمعی، طبیعتاً به نفع کارگران تمام نشده است.

، اعتصاب 713۹با این حال، توافق دستمزد پس از حصول خود، برای تمامی کارگران الزام آور است. از سال 

منعقد شود. این در  -اغلب برای دورۀ دو یا سه ساله -وافقیکردن یک اقدام مجرمانه است، مگر این که ت

عوض به این معنا است که اتحادیه های کارگری باید جریمه های سنگینی پرداخت کنند )مبلغ این جریمه 

طی سال ها افزایش یافته است(، از جمله در حالتی که سازمان های محلی دست به اعتصاب یا حتی حمایت 

وند، ش« خودسرانه»ر چهارچوب زمانی یک قرارداد موجود بزنند. کارگران که وارد اعتصاب شفاهی از اعتصاب د

نه فقط در معرض جریمه هستند، که همین طور اخراج می شوند. به طور خالصه، مادام که توافق بر جای خود 

 باقی است، ممنوعیت اعتصاب نیز باقی می ماند.

ال گذشته، سرکوبگرانه شده است: جریمه های باالتر، هشدارهای س 3۱قوانین کار سوئد بیش از پیش در طول 

طوالنی تر تا پیش از اقدام به اعتصاب، میانجی گری اجباری از سوی یک هیئت دولتی )ادارۀ میانجی گری 

ملی( که قدرت قانونی برای تعلیق یک اعتصاب را دارد و غیره. تمامی این تمهیدات یا مورد حمایت سوسیال 

 بودند، یا از سوی آنان معرفی شدند. دمکرات ها
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در پشت پردۀ جنگ سرد، با تعقیب و شناسایی کمونیست ها و سایر چپ گرایان، تقریباً تمامی عناصر دمکراسی 

کارگری در درون اتحادیه ها در دورۀ پس از پایان جنگ جهانی دوم، محو شدند. چپ به حاشیه رانده شده و 

به شدت بروکراتیک و مرکزیت گرا شدند، و مقامات تمام وقت با دستمزدهای وادار به سکوت شد. اتحادیه ها 

باال )همگی از اعضای رسمی حزب سوسیال دمکرات( بر رأس آن نشستند، بدون هرگونه مجرایی برای اعمال 

، اعضا حقّ رأی برای توافقات بر سر دستمزد 710۱نفوذ اعضا بر تصمیمات و سیاست ها. پیش از این در دهۀ 

لی و انتخاب مقامات اتحادیه را از دست دادند، در حالی که دورۀ مابین کنگره ها طوالنی تر و طوالنی تر می م

 شد.

سوسیال دمکرات های سوئد، در کنار حزب خواهر اتریشی خود، تا مدت ها حزبی اروپایی با باالترین نسبتِ 

، نزدیک به 71۹۱م می کرد که در اواسطۀ دهۀ اعضا به آرا در انتخابات عمومی بود. این حزب با افتخار اعال

( داشت. اکثر اعضای 71۹0میلیون نفر سکنه )در سال  ۹۶3میلیون عضو دارد. این در کشوری بود که تنها  7۶3

 -تأمین می شدند )پیوست جمعی« پیوست جمعی»حزب، از اتحادیه های کارگری محلی و از طریق 

General Affiliation- ر آن اتحادیه های کارگری محلی می توانست به مثابۀ یک سیستمی بود که د

چون یک شاخۀ تابعه را بدهند، و به اتحادیه، تقاضای عضویت در حزب سوسیال دمکرات و پیوستن به آن هم

این ترتیب عمالً تمامی اعضای این اتحادیه ها، خود به خود در فهرست اعضای حزب سوسیال دمکرات قرار 

ن حال مترجم(. با ای-ر فرد عضو اتحادیه می توانست از این پیوست جمعی خودداری کندمی گرفتند. البته ه

کنار گذاشته شد و زمانی که رهبری سوسیال دمکرات ها  711۱در سال « پیوست جمعی»وقتی سیستم 

خطاب کرد، آمار عضویت به سرعت سقوط کرد. در سال « یکی از چندین گروه فشار»اتحادیه های کارگری را 

هزار عضو از  7۱هزار نفر کاهش یافته بود، و از آن زمان حزب تقریباً ساالنه  36۱، رقم عضویت به 7117

 سال دیگر هیچ عضوی باقی نمی ماند! 70دست داده است. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، تا 

در سوئد شناخته « تغییر سیستمی»بود که آن چه را امروز به  71۹۱این حکومت سوسیال دمکراتِ اواخر دهۀ 

می شود، آغاز کرد. یعنی عقب زدن رفاه عمومی همراه با مقررات زدایی و خصوصی سازی. این چرخش به 

 راست، به دلیل شماری عوامل بین المللی و البته داخلی امکان پذیر بود:

ت ها مارکسیس( هیچ گرایش چپ یا اپوزیسیونی در درون حزب نبود که بتواند مسیر جدید را پس از اخراج 7

، به چالش بکشد. پس از اخراج ها، همان طور که در آن مقطع هشدار 71۹۱( در اوایل دهۀ CWI)اعضای 
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ه راست ب« ایده های جدید»دادیم، باقی چپ ها در درون جریان سوسیال دمکراسی یا تسلیم شدند یا به دنبال 

 ا نیز کاهش یافت.گرای درون اتحادیه هچرخش کردند، در عین حال شمار فعالین چپ

( رکود سرمایه داری سوئد، هیچ جایی برای بسط رفاه باقی نگذاشت، در عوض سرمایه داری خواهان کاهش 3

 مخارج عمومی و سهم کارگران از اقتصاد بود.

طح که منجر به یک رژیم نئولیبرالی جدید در س -گیری فرایند جهانی سازی و افزایش رقابت از بیرون( شتاب3

 .711۱پس از شکست اقتصاد کینزی در دهۀ  -دجهانی ش

تری به این روندها داد، از ، انگیزه و نیروی بیش7117-71۹1( سقوط دولت های استالینیستی در سال های 2

جمله چرخش به راست سوسیال دمکراسی، آن هم نه فقط در سوئد. رفاه در اروپای غربی نیز به عنوان ابزاری 

ز سرمایه داری در رقابت با استالینیسم در روسیه و اروپای شرقی اعطا شده بود. برای کسب حمایت اجتماعی ا

ناالزم « لوکس»زمانی که استالینیسم فروپاشید، سرمایه داران بیش از پیش متقاعد شدند که رفاه، یک کاالی 

روی  و پرهزینه است و این که تبدیل خدمات عمومی به خدمات خصوصی، بازارهای سودآور جدیدی را به

 آنان خواهد گشود. 

را با مقررات زدایی از بازارهای سرمایه و بخش مالی، آغاز « تغییر سیستمی»در سوئد، سوسیال دمکرات ها، 

، یک بازار پول داخلی و همین طور  یک رونق اعتباری بیش از حد  سریع را 71۹۱کردند. مقررات زدایی دهۀ 

ها را تأمین می کرد )بخش اعظم پولِ استقراض شده، برای ایجاد کرد که خود، سوخت سفته بازی و حباب 

خرید امالک استفاده شد(. حباب امالک، سپس همراه شد با جریان خروج سرمایه، زیان وام ها و بانک های 

 ورشکسته. بسیاری از بانک ها سقوط کردند و ناگزیر دولت باید مداخله می کرد.

مثالً بخش بهداشت و درمان صرف می شد، به طوری که سهم  تری برایتر و کم، مقدار کم71۹۱در دهۀ 

-71۹۱رفرم های بهشت و درمان سوئد: »در کتاب خود « اندرو توادل»آن از تولید ناخالص داخلی سقوط کرد. 

، درصدی از تولید ناخالص ملی که صرف درمان 71۹۱پیامد بعدی، این است که طی دهۀ »نوشت: « 7112

 7116کاهش پیدا کرد. سوئد تنها ملتی در جهان بود که در آن چنین رویدادی از سال  در سوئد می شود، عمالً

رم به ضدّ رف« رفرم»معنای قدیم اصطالح رفرم، دیگر در کار نبود. از این زمان به بعد، «. اتفاق افتاده بود

« فرم مالیاتی قرنر»با نام رسمی  7117تبدیل شد. مصداق آن را می توان در رفرم مالیاتی دید که در سال 
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« ردمم»اصطالح رفرم، که مشترکاً با سوسیال دمکرات های حکومتی و حزب بورژوا لیبرال اجرا شد. این به

(Folkpartiet .تدوین شد، هر آن چه را که از مالیات ستانی مترقی سابق باقی مانده بود، پایان داد )« رفرم

 33خصوص برای افراد مرفه، در حالی که مالیات بر فروش را به  ، مالیات بر درآمدها را پایین آورد، به«مالیاتی

تغییر مالیاتی »(، 711۱فوریۀ  3۱درصد همراه با اجاره ها باال برد. به گفتۀ روزنامۀ نیویورک تایمز )مورخ 

مناقشه انگیز بود، چرا که به چشم یک عقب نشینی از ایده های مردم سوئد برای ایجاد یک جامعۀ برابری 

این شکلی مالیم برای توصیف ضدّیت مردم با چنین اقداماتی بود و این که مردم «. نگریسته می شدطلب 

 نگاه می کردند.« رفرم»عادی چگونه به این 

صاف کرد. این  7117گرایانۀ سوسیال دمکراسی، راه را برای شکست کوبندۀ انتخاباتی سپتامبر سیاست راست

. تمامی تمهیدات اصلی 713۱و  713۱سرمایه داری سوئد از دهه های همراه شد با وخیم ترین بحران برای 

در قبال بحران اتخاذ کرده بود، مورد حمایت حزب سوسیال  7112-7117که حکومت محافظه کارِ سال های 

دمکرات قرار گرفت. از جمله آغاز فروش  شرکت های متعلق به دولت. با این حال، بحران بدتر شد، و در 

درصد هم نتوانست مانع خروج سرمایۀ حاصل  0۱۱حتی افزایش نرخ های بهرۀ بانک مرکزی به  ،7113نوامبر 

از سفته بازی و سوداگری از کشور شود. حکومت مجبور بود نرخ ثابت مبادلۀ ارز را رها کند و دست به کاهش 

قوط رای جلوگیری از سبحران بانکداری، پیش روی ما بود. ب»ارزش پول خود بزند. این دیکتاتوری بازار بود: 

سیستم، حکومت مرکزی مجبور بود به سرعت با یک ضمانت عمومی و کلی مداخله کند، و آن این بود که 

وعده داد تمامی بانک های سوئد به تمامی تعهدات کنونی یا آتی خود را در قبال تمامی قرض دهندگان، عمل 

(. تعدادی از بانک ها ملی شدند یا 3۱۱6مارس )سخنرانی الرس نیبری، معاون بانک مرکزی، « خواهند کرد

 وادار شدند برای روی پا ماندن، تقاضای پول عمومی کنند.

میلیارد دالر امروز،  3۱میلیارد کرون )معادل  1۱تا  60درصد از تولید ناخالص داخلی یا دست کم  2حکومت 

، به کسری 7117-711۱ر سال طبق گفتۀ نیویورک تایمز( برای نجات بانک ها صرف کرد. مازاد بودجه د

تبدیل شد و بدهی ناخالص عمومی  7112-7113درصد تولید ناخالص داخلی در سال  7۱بودجه ای معادل با 

جهش کرد. با این حال، وقتی سوسیال  7112درصد در سال  1۹به  711۱درصد تولید ناخالص داخلی در  23از 

ا و کسری بوجه به بهانه ای برای برنامۀ وحشیانۀ به قدرت بازگشتند، بدهی ه 7112دمکرات ها در سال 
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 حزب»کاهش مخارج عمومی، افزایش مالیات ها و رفرم های بازارمحور تبدیل شد. این برنامه اساساً از سوی 

 )حزب کمونیست سابق( پشتیبانی شد.« چپ

با بهبود شرایط  ، همراه نشد7112برای کارگران، بحران قطعاً تمام نشده بود. رشد اقتصادی پس از سال 

 معیشت یا امنیت شغلی، و حتی وقفه ای هم در حمالت نئولیبرالی ایجاد نکرد. کامالً برعکس.

را می توان به عنوان دهۀ بیکاری گسترده در سوئد توصیف کرد.  711۱دهۀ »اعالم کرد: « کمیسیون رفاه»

 -میلیون نفر 7۶۹رار گرفت. بخش قابل توجهی از جمعیت طی این دهه طی مقاطعی تحت تأثیر بیکاری ق

 .«در مقطعی به عنوان جویندۀ شغل به ثبت رسیدند -711۱سال در  6۱تا  7۹درصد همۀ مردم سنین  2۱تقریباً 

میلیون نفر کاهش  3میلیون به تنها بیش از  3۶6از  711۱تعداد کارگران مشمول قراردادهای دائمی، طی دهۀ 

درصدِ افراد شاغل( افزایش یافت. با  70هزار ) 03۱هزار به  2۱۱از یافت، در حالی که شمار کارگران موقتی 

، 711۱باقی ماند )این رقم در سال  7111درصد در سال  0۶6وجود سال ها رشد اقتصادی، بیکاری در سطح 

 «شغل برای همه»درصد بود(. سوئد خود را فرسنگ ها دورتر از هدف قدیم سوسیال دمکرات ها مبنی بر  7۶1

انتخاب شد،  7112واقع این شعار در آن مقطع کنار گذاشته شد. حکومت سوسیال دمکراتی که سال  یافت. در

 حتی از اسالف خود هم که متشکل از احزاب بورژوایی سنتی بودند، فراتر رفت.

حکومت از کمک هزینۀ کودکان کاست. این نخستین بار بود که ارزش واقعی این مزایا کاهش می یافت. 

پایین آورده شد. با این  7116درصد درآمد در سال  10، به 7113درصدِ درآمد تا پیش از  1۱ری از مزایای بیکا

تری متر و ککارگرانِ کم -حداکثر مبلغ قابل پرداخت -حال به دلیل سقفی که در بیمۀ بیکاری وجود دارد

، 7711-7113سال های  درصد را گرفتند. به دنبال این تغییرات، متوسط سطح مزایای بیکاری طی 10همان 

، 3۱۱6درصد دستمزدها رسید )پس از کاهش مزایای بیکاری به دست حکومت در سال  1۱۶0به  ۹7۶3از 

 درصد تقلیل یافته است(. 07متوسط سطح مزایا به 

به عالوه، مزایای دورۀ بیماری هم کاسته شد، دریافت کمک هزینۀ مسکن دشوارتر شد و غیره. تمامی جنبه 

ترین اعتراض در چندین دهه را برانگیخت. تأمین اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفت. این حمالت بزرگهای نظام 

این جنبش با اعتصابات و تظاهرات دانش آموزان مدارس آغاز شد. مبارزۀ دانش آموزان مدارس، با کارزار 



 

 33 

وان که اعضای جاین جنبش، متشکل از جوانان سوسیالیستی بود  -آغاز شد« Elevkampanej»موسوم به 

CWI  آغاز کرده بودند. 1۱-71۹1در 

سازماندهی  7110هزار دانش آموز مدرسه ای در کل، در تظاهرات و روزِ اعتراض که کارزار فوق در بهار  20

کرده بود، شرکت کردند. مبارزۀ دانش آموزان مدارس سپس همراه شد با حضور کارگران، بیکاران، بیماران، 

 هایی که از حکومت آسیب دیده بودند. معلولین و سایر گروه

 7116( در سال Expressionترین روزنامه ها )، عنوانی بود که به تیتر یکی از بزرگ«سوئد در شورش»

مبدل شد. در پایان آن سال، سوئد به سمتی نزدیک می شد که شاهد یک اعتصاب سیاسی علیه حکومت 

د که شاید سوسیال دمکرات ها راه خود را گم کرده اند؛ اما باشد. پیش از این بسیاری کارگران گمان می کردن

اکنون می فهمند که حزب وارد مسیر جدید کاپیتالیستیِ اضمحالل رفاهیات و دستاوردهای اجتماعی سابق 

 شده بود.

نخست وزیر سوسیال دمکرات حتی با افتخار اعالم می کرد که سوئد دارد رکوددار کاهش هزینه های عمومی 

می شود. سوسیال دمکرات ها و سیاست آنان، از سوی صندوق بین المللی پول مورد تمجید قرار  در جهان

، 7112تعدیل مالی از زمان اجرای برنامۀ تثبیت در »نوشت:  711گرفت، به طوری که نهاد مذکور در سال 

 های بهره تقویت مؤثر واقع شده است. ترکیبی از کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها، که با کاهش هزینه

درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد کرد و منجر به مازاد مالی به میزان  7۱شده، بهبودی ساختاری معادل با 

شد... رفرم همه جانبۀ نظام بازنشستگی قدیمی، کنترل مخارج را تقویت کرده، و برنامۀ  711۹درصد در  3

ش )گزار« عمومی نیز آن را تکمیل کرده استمقدماتی تجدیدساختار و خصوصی سازی بنگاه های بخش 

 (.7111سپتامبر  3صندوق بین المللی پول دربارۀ سوئد، 

 711۱اعم از خصوصی شده یا پیمانکاری فرعی، در دهۀ  -نسبت کارکنان بخش خصوصی در خدمات کمون

ا حوالت مشابهی ربیش از دو برابر شد و از آن زمان تاکنون به افزایش ادامه داده است. بخش دولتی نیز ت

سال بعد. دارایی های  3۱هزار در  3۱۱به  7111هزار در  2۱۱از  -تجربه کرد.  تعداد کارکنان دولتی نصف شد

میلیارد دالر امریکا( از سوی حکومت های سوسیال دمکرات حاکم  76۶2مییارد کرون ) 776دولتی به ارزش 
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رد، سوئد تحت حاکمیت سوسیال دمکرات ها ، فروخته شد. در بسیاری موا3۱۱6تا  7112طی سال های 

 و برنامۀ نئولیبرالی اتحادیۀ اروپا را به دست گرفت.« رفرم های بازار»رهبری اجرای 

می کرد، به طور روزافزونی در بخش های مراقب از  "تولید"خدماتی عمومی که یک عامل غیر عمومی، »

، سوئد 7116بت از سالمندان رایج شد. در سال کودکان، آموزش، خدمات اجتماعی کودکان و جوانان و مراق

مقررات بخش برق را برداشت و اجازه داد که توزیع برق در رقابت خصوصی باشد. مخابرات، خدمات پست، و 

حمل و نقل عمومی نیز مشمول مقررات زدایی شدند. شرکت های دولتی، از جمله بانک هایی که در بحران 

وش رسیدند، البته پس از این که ضرر و زیان آن ها به بخش عمومی ملی شده بودند، به فر 7113-7113

 منتقل شده بود.

حوزۀ دیگری که سوئد در آن پیشتاز بوده، رفرم های مزایای بازنشستگی است... با اجرای  رفرم بیمۀ 

، سیستمی ایجاد شده که تضمینی نیست به مزایای بازنشستگی باالتر برای پس 711۹بازنشستگی در سال 

 (.3۱۱3اندازکنندگان بازنشستگی منجر شود )سوئد در اروپا، سخنرانی معاون بانک مرکزی، الرس نیبری، 

خصوصی سازی صندوق های پس انداز بازنشستگی و مزایای  -این به اصطالح رفرم مزایای بازنشستگی 

به  را داشتند، منجردر باقی اروپا و زمانی که حکومت ها قصد نسخه برداری از آن  -پایین تر بازنشستگی

 شورش شد.

 7113نه فقط این که، سوسیال دمکرات ها آن به اصطالح نظام انتخابی مدارس را که از سوی رقبایشان در 

معرفی شده بود، معکوس کرده اند، روندی که راه را برای صعود مدارس خصوصی بازکرده است. در سال 

درصد است. در دهۀ  71امروز این رقم  -درصد بود 7۶0، سهم شاگردان متوسطه در مدارس خصوصی، 7117

، بخش بهداشت و درمان نیز به سوی بدیل های خصوصی گشوده شد. مالیات های پرداختی در سوئد 711۱

باید شهروندان را مستحق تأمین اجتماعی، بهداشت و درمان و غیره کند. اما این تنها روی کاغذ است. عالوه 

ما باید در هنگام رجوع به دکتر، برای بستری شدن و غیره نیز وجوهی را پرداخت بر پرداخت این مالیات ها، ش

دالر امریکا( برای ویزیت پزشک،  3۱کرون ) 72۱کنید. این مبالغ طی سال ها افزایش یافته و اکنون در سوئد 

ی دالر امریکا( برای ویزیت یک متخصص است. ویزیت دندان پزشک، هزینه ا 2۱کرون )بیش از  3۱۱و 

دالر امریکا( برای یک معاینۀ عمومی هزینه خرج داد، در حالی که  ۹0کرون ) 6۱۱بسیار باال، اغلب بیش از 
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هزار سوئدی دیگر استطاعت  ۹0۱پر کردن سادۀ یک دندان، به مراتب گران تر است. طبق یک پژوهش جدید، 

 مراجعه به یک دندان پزشک را ندارند.

، در 3۱۱3و  711۹قادر بودند که پس از انتخابات « نتخاب بین بد و بدترا»سوسیال دمکرات ها به یُمن تز 

قدرت باقی بمانند. کارگران علیه احزاب راست سنتی رأی دادند به جای آن که به نفع سوسیال دمکراسی رأی 

به این سو دستخوش سقوط تند  7112بدهند. این حزب دیگر حمایت قوی سابق را ندارد و سهم آرای آن از 

)یعنی سال معرفی حقّ رأی برای  7137، این حزب بدترین نتایج را از سال 3۱۱6ده است. در انتخابات اخیر، بو

 ا کرد.را وادار به استعف« پرشون»مردان و زندان( به ثبت رساند. این یک فاجعۀ انتخاباتی بود که رهبر وقت، 

رخی موارد، سوسیال دمکرات ها از زمان رهبری حزب تغییر کرد، ولی سیاست آن بالتغییر باقی ماند. در ب

، بیش تر به راست چرخش کرده اند، و رهبران جدید تأکید می کنند که باید آرای 3۱۱6شکست خود در سال 

 طبقۀ متوسط در شهرهای بزرگ را جلب کرد.

ۀ انتخاب شد، دورۀ خود را با کاهش شدید مزایای بیکاری و بیم 3۱۱6گرای کنونی که سال حکومت راست

اجتماعی با هدف ایجاد بازار کار ارزان و کم دستمزد آغاز کرد. این در عوض وضعیت را در زمانی که بحران 

سرمایه درای جهانی آغاز شد، وخیم تر کرد. سوئد هرگز در تاریخ مدرن وارد بحرانی با چنین سوراخ های 

 درشتی بر روی تور امنیت اجتماعی نشده است.

خوهان فروش تقریباً تمامی باقی مانده های شرکت های دولتی و باز کردن کل بخش چنین این حکومت هم

ل تر از قبو تصاحب بالقوۀ شرکت های خصوصی است. از آن جا که کارگران کم« رقابت»عمومی به سوی 

 بحران اقتصادی کنونی به سرعت در حال -مردم بیش تری مثالً فاقد بیمۀ بیکاری هستند -مصون هستند

درصد صعود کرد، و در  ۹۶3درصد به  0۶1ماه گذشته، بیکاری از  73ل به یک بحران اجتماعی است. طی تبدی

 درصد می رسد. 73به  3۱77سال 

در سوئد اخراج کارگران دائمی ساده است. کارفرمایان تنها کافی است با ادعای این که کاری وجود ندارد، 

چرا بیکاری در سوئد سریع تر از بسیاری دیگر کشورها رو به  قراردادها را فسخ کنند. این توضیح می دهد که

ترین نرخ های بیکاری جوانان در اروپا جزو بیش -درصد 3۱نزدیک به  -رشد است، در حالی که بیکاری جوانان

 است.
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شکل دادند، اما این اتحاد « سرخ-سبز»سوسیال دمکرات ها، حزب چپ، و سبزها، اخیراً اتحادی را موسوم به 

سرخ است نه سبز. سوسیال دمکرات ها و جنبش اتحادیه ها در سوئد در حال رویارویی با یک بحران  نه

تاریخی هستند. آن ها ریشه ها، نفوذ و حمایت سابق را از دست داده اند، بدون هرگونه چشم اندازی برای 

نظام  به باقی مانده هایتر بازیابی بنیان قدیمی خود، چرا که سیاست و روش هایشان به معنای حمالت بیش

مونا »رفاه عمومی است. حزب سوسیال دمکرات به یک پوستۀ توخالی تبدیل شده است. رهبر جدید حزب، 

سال  03گاهی اوقات احساس می کردم جوان ترین عضو هستند، در حالی که »، یک بار گفت که «سالین

 «.دارم

ی شورها، عبارت است از بازسازی جنبش کارگروظیفۀ پیش روی سوسیالیست های حقیقی در سوئد و دیگر ک

حول خطوط سوسیالیستی؛ ساختن یک حزب کارگری سوسیالیستی توده ای جدید و تبدیل اتحادیه های 

کارگری به سازمان های مبارز و دمکراتیک. درس اصلی که باید از تجربیات سوئد گرفت، این است که هیچ 

این که سرمایه داری سرنگون شود. این به خصوص در دورۀ بحران دستاورد اجتماعی باقی نخواهد ماند، مگر 

مصداق دارد، زمانی که برای  کسب حتی کوچک ترین امتیازات از طبقۀ سرمایه داری و نجات مشاغل، به 

یک مبارزۀ انقالبی نیاز است. بنابراین، با درنظر داشتن این که بنیان رفرم های اجتماعی در درون سرمایه 

ل فرسوده شدن است، تنها راه پیشروی، مبارزه برای سوسیالیسم و یک اقتصاد برنامه ریزی شدۀ داری در حا

 دمکراتیک است.

36/7۱/3۱۱1 

http://www.socialistworld.net/doc/3752 
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 در سوئد 1991بحران دهۀ 

 اوکه وسترلوند-پر

 ن: آرام نوبختبرگردا

 

در سوئد را به  711۱، بحران مالی دهۀ «سیستم را نجات دهید»زیر عنوان  «اکونومیست»سرمقالۀ مجلۀ 

، سوئد به سرعت به سمت تجدید ساختار سرمایۀ 711۱در دهۀ »یادآوری می کند و می نویسد:  الگوعنوان یک 

 «بانک های خود رفت و به سرعت هم بهبود یافت...

گوی از ال وی، به ما می گویند که «گوردن براون»در تعریف و تمجیدهای رسانه ها از نخست وزیر بریتاینا، 

 ؟سوئدی الهام می گرفته است. اما درس های واقعی سوئد چیست؟ چه کسی بهای نجات بانک ها را پرداخت

که در آن مقطع در  -سوئد 7112تا  7117سال های  گرایِحکومت راست سابق وزرای ،طی هفته های اخیر

عاون مبه عنوان قهرمان مشغول مسافرت در سرتاسر اروپا هستند. به عنوان مثال،  -بین مردم عادی منفور بود

انس بدهی دولت است، به عنوان یک منجی ماهر بانک ها تصویر ژ، که امروز مدیر آ«بو لوندگرین»، هوزیر مالی

مروز در حال تدارک یک صندوق جدید دولتی برای بانک های بحران زده می شود. این واقعیت که سوئد ا

 است، به تنهایی برای پایان دادن به این تبلیغات کذب کفایت می کند.
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 بحران کارفرمایان، به بهای کارگران

هایی «وایکینگ»تبدیل شدند،  3۱۱۱، سفته بازان سوئد به همتایان ایسلندی خود در دهۀ 71۹۱در اواخر دهۀ 

که مشغول خرید امالک در مرکز لندن و دیگرجاها بودند. در پس این سفته بازی، بانک ها و شرکت های 

، بحران بانکی ضربه را 7117کیدن کرد و در اواخر ر، حباب امالک آغاز به ت711۱. در سال قرار داشتندمالی 

 به کشور وارد آورده بود.

ال سه س ، طیوارد رکود شد. تولید ناخالص داخلی بحران گسترش یافت، به طوری که اقتصاد به سرعت

، از هر پنج شغل در 7110و  7117درصد کاهش یافت. بین سال های  0( در مجموع 7113تا  7117متوالی )

صنعت، یک مورد ناپدید شد، درست همان طور که یک سوم مشاغل ساخت و ساز و صدها هزار شغل در 

 711۱شرکت ورشکسته می شدند. بین سال های  67 روزانه ،7113 . در سپتامبرندبخش عمومی از میان رفت

 درصد افزایش یافت. ۹۶3درصد به  7۶1، بیکاری از 7113و 

، بحران همراه شد با بحران ارز در اروپا. بانک مرکزی در دفاع از واحد پول سوئد )کرون(، در 7113در سال 

اد. وقتی دفاع از واحد پول با شکست رو به رو شد، درصد افزایش د 0۱۱نرخ های بهره را به  موقتاً لمیک ق

« رانبستۀ بح»سپتامبر کاهش دادند. روز بعد، نخستین بخش از سیاست های  71ارزش کرون سوئد را در روز 

، «اپوزیسیون»در قدرت بود( در اتحاد با  7112-7117گرای وقت )که طی سال های معرفی شد. حکومت راست

زهای ستگی، روشنزبامزایای می داد، کاهش در « وحدت ملی» با توافقی که بویِ یعنی سوسیال دمکرات ها،

شتی و درمانی و غیره را او خدمات بهد ی شهرهااتعطیلی، کمک هزینه برای پناهجویان، سهم دولتی در شور

 مزایایپوشش دادن هزینه های بیکاری،  ا هدفمعرفی کرد. مالیات های خاص برای کارگران، ظاهراً ب

تر ، پیش711۱بازنشستگی و غیره، معرفی شدند. کاهش عظیم مالیات برای ثروتمندان و شرکت ها در سال 

 برای کاهش هزینه های عمومی افزایش می داد.را فشار  امر، درآمدهای دولتی را تضعیف کرده بود و همین

تفاده کردند. حکومت سوسیال سرمایه داران و سیاستمداران از بحران عمیق برای حمله به کل دولت رفاه اس

 732دم می زد، که معادل با کاهش « ثبت رکورد جهانی در اعمال ریاضت»، با افتخار از 7112دمکرات سال 

بخش عمومی بود. هزینه های بخش عمومی، به عنوان سهمی از تولید ناخالص  هزینه های رون ازکمیلیارد 

، سوئد باالترین مخارج 711۱سقوط کرد. در سال  3۱۱1ل درصد در سا 0۱درصد، به  1۱داخلی، از نزدیک به 
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سازمان »تی و درمانی را نسبت در تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای عضو شبر روی خدمات بهدا

 قرار گرفت. 73در رتبۀ سوئد ، 3۱۱1داشت. در سال  «کاری و توسعۀ اقتصادیمه

هزار نفر در  70۱ند بخش عمومی و مهزار کار 0۱۱»نوشت:  3۱۱0یکی از پژوهشگران دانشگاهی در سال 

د تمام وقت یا پاره وقت در محیط های کار خود رو به رو شدند.... ابخش خصوصی، با اخراج نیروی کار ماز

ات دولت سوئد از سقوط اقتصادی را جدوازده سال بعد، ما هنوز پیامدهای این تالش حیرت انگیز برای ن

درصد نیروی کار( طی  2۱میلیون نفر در سوئد ) 7۶۹، بیش از 3۱۱۱تا  7113در دورۀ «. کنیماحساس می 

 به طول انجامید.بیکاری نیمی از آنان به مدت دو سال یا بیش تر در این میان بیکار بودند،  اطعیمق

هزار شغل در بخش  7۱۱باقی بودند، شرایط وخیم تر شد. در نتیحۀ کاهش  ربرای کسانی که هنوز بر سر کا

 ،ند بابت بیمارید، تعداد زنان کارگر بخش عمومی که مجبور بو3۱۱۱و اوایل دهۀ  711۱تا اواخر دهۀ درمانی، 

 از خود نشان داد.مرخصی های طوالنی بگیرند، افزایش تندی 

 دولت ضمانتی برای تحقق وجود نداشت ودر مقابل، برای توقف ریزش بانک ها و نجات آن ها، کمبود سرمایه 

میلیارد  32۱ها صادر کرد. وام های بانکی از بانک های خارجی، جای خود را به استقراض  کلیۀ تعهدات بانک

« اپوزیسیون»، با حمایت 7113 زسوئد از خارج داد. حکومت راست گرا، در پایی یکرون از سوی بانک مرکز

، بانک دولت . نخستین بیمارداشتبانکداری دولتی اعالم  ه را در حیطۀسوسیال دمکرات، وضعیت فوق العاد

 3۱)که  خصوصی را مالکانبود. در این مورد دولت سهام  درصد  (ی کنونی«نوردیا« )»نوردبانک»دولتی 

مت های فوق العاده باالیی خریداری کرد. اقدام بعدی دولت، اخراج یبا ق درصد مالکیت را در دست داشتند(

غام گردید. اد« نوردن بانک»، ملی شد و با «وتا بانکی»نفر از کارمندان بانک بود. یک بانک خصوصی،  73۱۱

ادغام شد(  «کسوئد بان»)که بعداً در « بانک زنینگه فور»و « اسپاربانک»هایی را برای  وثیقهچنین دولت هم

( از طریق کاهش دادن نرخ های بهره در سال ی)بانک خانوادۀ مالی والنبر SEBصادر کرد. بانک بحران زدۀ 

 لتی فرار کند.ود ، توانست از مداخلۀ7113

دولت مسئولیت وام های بد و کسری های بانک ها را بر عهده گرفت، در حالی که بخش های سودآور می 

 ق گزارش کمیتۀبتوانست برای بانک ها نگهداری شود. بعدها، برخی امالک از سوی دولت فروخته شد. ط

میلیارد یورو( بود، که  6۶۹رون )کلیارد می 6۹۶3، خالص هزینه برای دولت، 7116تی در سال لبحران بانکی دو
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یام تقریباً یک دهم بودجۀ یک سال دولت را شکل می داد. برخی بعدها ادعا کرده اند که دولت بعداً با ادر آن 

 چوب حراج زدن به ،، آن چه را که در بحران پردخت شده بود، بازگرداند. این تحلیل«نوردیا» سازی خصوصی

را از قلم می اندازد. به همین ترتیب در این ادعا تضعیف بخش  یخصوصی سازثروت دولت در طول دورۀ 

 عمومی و سیستم رفاهی هم نادیده گرفته می شود.

عظیم هزینه های عمومی کاهش یاتند. به دنبال  هشبه بهای کا کسری مالی دولت، و بعدها، بدهی ملی نیز،

زایای م ،«گیتبازنشسمزایای رفرم »شدند.  شوک حاصل از بحران، تمهیدات نئولیبرالی متعددی معرفی

را به شدت پایین آورد و آن را به بازار سهام پیوند داد. صندوق بازنشستگی بزرگ دولتی، اکنون  بازنشستگی

برای خرید سهام استفاده شود. انرژی،  -درصد در گذشته 70در قیاس با  -درصد سرمایۀ خود 1۱می توانست با 

 ت و خدمات پست، نیز مشمول مقررات زدایی شدند.حمل و نقل محلی، مخابرا

 مقاومت

ران با مقاومت رو به رو شد و منجر به رادیکالیزه شدن جامعه گردید. نفرت گسترده ای حاین سیاست های ب

. در وجود داشت -اصطالحی که در آن مقطع درست شده بود -«دیکتاتوری بازار»نسبت به سیاستمداران و 

 فدراسیوان اتحادیه های» ،اتحادیه های کارگریداخل در « یتۀ انترناسیونال کارگریکم»، اعضای 7113سال 

هزار نفر در  3۱۱ترغیب کردند.  713۹تین روز اعتراض از سال سرا به سازماندهی نخ (LO« )کارگری

ت را سازمان دادند. حزب اجدید بیکاران، شماری از اعتراض تشکل هایاکتبر شرکت کردند.  6تظاهرات 

، دو 7113و دسامبر  7113، بین اوت در سوئد(« کمیتۀ انترناسیونال کارگری»)شاخۀ « عدالت»سوسیالیست 

، چهار برابر شده بود. بحران سوئد در آن مقطع، در یک موقعیت بین المللی تماماً 711۹برابر شد، و تا سال 

همراه با پیامد فروپاشی استالینیسم و جهانی سازی سرمایه  ،یمتفاوت با امروز صورت گرفت. بهبود اقتصاد

 شوند.  711۱تر مردم در دهۀ تا تا مانع رادیکالیزه شدن بیشداد داری، این امکان را به رهبری اتحادیه ها 

 0۱۱طی پنج سال، به میزان  ید. این بدهویک فاکتور اصلی در پس بهبود بانک ها، بدهی عظیم دولتی ب

ولتی متعلق به بانک های سوئد و شرکت های ددرصد بدهی  6۱، 7112ون افزایش یافت. در سال میلیارد کر

 بزرگ بود.
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را به ثبت رساندند. این بانک های به  -میلیارد کرون ۹6 -سال گذشته، بانک های سوئد سودهای نجومی

ه ، که سال گذشت«بانک سوئد»ظاهر با ثبات، با این حال اکنون در معرض بحران هستند. به عنوان مثال، 

نگه داشته بود. « محفوظ»برادرز -لمانک میلیارد از سرمایۀ خود را در بان 1بابت سودهایش تمجید می شد، 

امل سلطۀ ک ی هادئسو -که اکنون از رشد دو رقمی به رکود وارد شده اند -کشورهای حوزۀ دریای بالتیکدر 

دیۀ اروپا بحث شد، حکومت سوئد اکنون دوباره صندوقی را برای ال بستۀ نجاتی که در باقی اتحابد. به دننرا دار

 بانک ها راه اندازی می کند. تنجا

، هر دو متکی بر کاهش عظیم ارزش پول و افزایش صادرات بود. 711۱و  71۹۱سوئد در دهۀ « بهبود»دو 

رسید.  3۱۱6صد در در 07۶3به  711۱درصد در  31۶۹صادرات، به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی، از 

ود، کاهش دستمزدها و انتقال سرمایه از بخش عمومی به بخش خصوصی بود. هیچ سدلیل دیگر این افزاش 

بهبود سریعی برای کارگران و بیکاران وجود نداشت. در واقع، زمانی که بحران دوباره اکنون به سوئد ضربه 

 مراتب وخیم تر خواهند کرد. ، تأثیرات بحران را به711۱بزند، باقی ماندۀ بحران دهۀ 

71/7۱/3۱۱۹ 

http://www.socialistworld.net/doc/3283 
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 تاریخچۀ مختصر استالینیسم در سوئد

 اوکه وسترلوند-پر

ت ، نشریۀ حزب سوسیالیست عدال«نسیواوفِ»متن زیر، سومین و آخرین مقاله از مجموعه مطالبی است که در 

 منتشر شده بود. 3۱۱2)شاخۀ کمیتۀ انترناسیونال کارگری سوئد( در سال 

 برگردان: آرام نوبخت

*** 

هدف حزب کمونیست، وفاداری به آموزگار خود است. ما استالین را می خوانیم، ما استالین را مطالعه می »

الل استالین است که می آموزیم. این گونه است اعتقاد کمونیستی کنیم، ما به استالین گوش می دهیم و از خ

به استالین، در سرتاسر جهان. استالین، شوروی است؛ استالین، حزب است؛ استالین، انترناسیونالیسم پرولتری 

 «است؛ استالین، صلح است

« عصر ما»ر روزنامۀ سالگی دیکتاتور شوروی، ژوزف استالین، د 1۱، در روز 7121این تجلیل خوفناک، سال 

(Vår Tid )سوئد، منتشر شد.« کمونیست»اصطالح ارگان حزب به 

سال دفاع کرده  3۱(، تا آن زمان از هر خط، چرخش و زیگزاک استالین به مدت SKPحزب کمونیست سوئد )

 بود. به عنوان مثال:

  تر از هیتلر بود.: سوسیال دمکراسی آلمان، تهدیدی بزرگ7133سال 

  با احزاب بورژوایی « جبهه های خلقی»احزاب کمونیست همه جا می باید به دنبال ایجاد  :7130سال

 در برابر فاشیسم می بودند.

  رهبران کمونیستی که پس از محاکمات مسکو اعدام شدند، چندین دهه عمّال و کارگزاران 7136سال :

 د.فاشیسم بوده اند. اتحاد شوروی در عوض به عنوان یک بهشت توصیف می ش

  معاهده با هیتلر، ضامن صلح روسیه به شمار می رفت.7131سال : 
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  برای حمایت از اتحاد استالین با ایاالت متحدۀ امریکا و بریتانیا در جنگ 7120-7127سال های :

 جهانی دوم، باید به هر تالش ممکن دست زده می شد.

عظیم ارتش شوروی بود، همین امر قدرت در همان حال که پیامد جنگ، رهایی از فاشیسم در اروپا و پیروزی 

 استالین را بیش از پیش تقویت کرد.

زاب را تعطیل کرد، اما اح« انترناسیونال کمونیست»جانبه ، استالین به طور یک7123در میانۀ جنگ، در سال 

ره هموا شانچنان همان مهمالت استالینیستی را یدک می کشیدند و چشمان، هم«کمونیست»ظاهراً مستقلِ 

 به مسکو دوخته شده بود.

)حزب  VKPوجود داشت، خصوصیات استالینیسم  نیز باقی ماند و پس از تغییر نام به  SKPتا زمانی که 

به قوت خود  ،از این نام حذف شده« K»که حرف  همکمونیست ها( ادامه یافت، و بخشاً حتی امروز  -چپ

  .باقی است

همیشه مشغول تمجید از یک کشور بود؛ از روسیه گرفته  SKPرد. استالینیسم، عالئم تجاری ملی خود را دا

است. رهبر « مترقی»تا چین و کوبا. تمام تقالی استالینیسم، معطوف به اتحاد یا اتحادهایی با احزاب بورژوایی 

VPK ،«بود که در بین کشاورزان پایه داشت. « حزب میانۀ سوئد»، خواهان اتحاد با «الرش ویرنرSKP 

علیه سالح های هسته ای کارزاری به راه انداخت و مطلقاً حرفی از سوسیالیسم نزد، چرا که  710۱در دهۀ 

ته شد، ساخ خود بود. استالینیسم بر مبنای دیکتاتوری در درون احزاب« صلح»این مرحله، فعالً معطوف به 

 خراج.بدون هیچ حقی برای اعتراض. در اتحاد شوروی، منتقدین اعدام شدند و در سوئد، ا

ستند، نی« مدل خارجی»در سوئد می گویند که مشغول نسخه برداری از هیچ گونه « حزب چپ»رهبران کنونی 

، 7126خود را دنبال می کنند. با این حال این موضع گیری جدید نیست. در سال « دمکراتیک»بلکه مسیر 

 دمکراسی»بر مبنای « راه سوئدی»، به پارلمان تضمین داد که حزب خواهان «سِوِن لیندِروت»، SKPرهبر 

 نبود.« در رأس دستور برنامه»است. مسألۀ ملی سازی به گفتۀ او « سوئدی

، نه به معنای گسست از استالینیسم به عنوان یک دستگاه، بلکه رهبران جدید 7103مرگ استالین در سال 

سم( تالین )و نه دستگاه استالینی، به نقد اس«نیکیتا خروشچف»، رهبر جدید اتحاد شوروی، 7106بود. در سال 
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و دیگر احزاب تا ماه ها این سخنرانی را مخفی نگه داشتند تا باألخره  SKPپرداخت. با این حال نمایندگان 

 در این مورد نداشت. -دیگر چه رسد به نقد -به روال همیشه هیچ نظری SKPمسکو آن را علنی کرد. 

ایه سرم ۀر به جذب کارگران بود. تهدید از سوی فاشیسم، استفادچنان قادهم SKPتا پایان جنگ جهانی دوم، 

داران از اعتصاب شکنان، همکاری میان کارفرمایان و سوسیال دمکرات ها، همه و همه فضا را برای حزب 

رای گرا بود، کار را بکمونیست مهیا می کرد. این واقعیت که انتقاد به روسیه عموماً از جانب نیروهای راست

SKP  راحت تر می کرد. تنها رهبری حزب بود که از انتقادهای تروتسکی و احزاب تروتسکیست اطالع داشت

 )چنین حزبی درسوئد وجود نداشت(. در حالی که اعضا بی اطالع از موضوع باقی نگاه داشته می شدند.

حزبی بدون هرگونه ، حمایت از اتحاد شوروی به یک تعهد تبدیل شده بود. رهبری 716۱با این حال در دهۀ 

کرد  تأکید داشت و حتی اشاره ای جزئی« روش های دمکراتیک»توضیح استالینیسم یا اشتباهات خودشان، بر 

و پدید آمدن  711۱که همه چیز در روسیه تمام عیار و بی نقص نیست. اما با رادیکالیزه شدن فضا در دهۀ 

و  . اتحاد شورویگذاشترو به آهستگی  جامعه «نسوسیال دمکراتیزه کرد»گرا، فرایند گروه های جدید چپ

 را با خود حمل می کردند.« سوسیالیست»اروپای شرقی هنوز برچسب 

برخورد »در آن مقطع نیاز به  VKPبود که رهبری  711۱-71۹1تنها با سقوط استالینیسم در سال های 

، حزبی که هنوز تا امروز قادر نبوده زاده شد« حزب چپ»با تاریخ حزب را مطرح کرد. از این جا بود که « کردن

 هیچ تحلیلی از استالینیسم داشته باشد.

 علیه استالینیسم« اوفنسیو»مبارزۀ 

، نشریۀ حزب سوسیالیست عدالت، دربارۀ حزب کمونیست و استالینیسم نقل «اوفنسیو»در این جا سه مثال از 

 می شود:

  کمونیست-حزب کارگران» : جدایی7111سال( »APK)  ازVPK 

« پیروان مسکو»ارائه می شود که  گواهی، امروز به عنوان 7111انشعاب از حزب کمونیست در سال 

در واقع، انشعاب غیرضروری است. هیچ گونه »نوشت:  7111اوفنسیو در سال  اماحزب را ترک کردند. 

با مثالً لوند در یک تظاهرات  شهر در VPKوقتی »، «گروه ها وجود ندارد این اختالف روشنی میان
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شرکت کرد، از سوی هم منشعبین و هم رهبری  "یشرق اروپایدمکراسی سوسیالیستی در "شعار 

هیچ حزب کمونیستی در اروپی غربی نیست که بتواند ترور استالینیسم را توضیح «. »حزب محکوم شد

 مرکزی تسویه ها، اخراج های گستردۀ میلیونی و اعدام ها، به طوری که تمامی اعضای کمیتۀ -دهد

ود تحلیلی از اروپای شرقی در این احزاب وج«. »حزب بلشویک کشته شدند، به استثنای خودِ استالین

دولت های سوسیالیستی، جایی که سوسیالیسم در حال ساخته "ندارد. بروکراسی های شرقی، به عنوان 

 حزب حاکم بربه اسم طبقۀ  خطاب شدند. چرا نمی پرسند در جایی یک باند بروکراتیک« شده است

، چه نوع سوسیالیسمی در حال ساخته شدن است؟ حتی برخورداری حقوق حکمفرما استو دولت 

موجود در دمکراسی های بورژوایی هم در اروپای شرقی جایز نیست. حق تشکل، اعتصاب، برگزاری 

امعه جمیتینگ، تظاهرات، رأی گیری و غیره. چگونه چنین چیزی امکان پذیر است، وقتی سوسیالیسم 

 «ای در سطح عالی تر با حقوق دمکراتیک و آزادی پیشرفته تر نسبت به جامعۀ سرمایه داری است؟

 71۹۱-71۹7شورش در لهستان : 

، طبقۀ کارگر لهستان علیه استالینیسم دست به شورش زد. سازمان های جدید کارگری، 71۹۱در اوت 

، رهبر جدید حزب 71۹7سامبر حاکم بودند. در د« کمونیست»در حال به چالش کشیدن حزب 

، کودتایی نظامی را سازمان داد که خیزش کارگران را درهم شکست. «یاروزلسکی»کمونیست، ژنرال 

داشت شامل مقاله ای مجزا می شد زیر عنوان  71۹3در ژانویۀ  وتحلیل هایی که روزنامۀ اوفنسی

«VKP نشریۀدر این مطلب، مقاالت «. و لهستان: بحران استالینیسم VKP  روز نو»با نام( »Ny 

Dag :د ترین اشاره ای به اعتصاباتی نشدر ابتدا، کوچک»( در طی یک سال و نیم بررسی شده بودند

یک بیانیۀ رسمی  صدور با آن همو  ،آغاز شدند، مگر پس از گذشت شش هفته 71۹۱که در تابستان 

 «از تبلیغاتچی دفتر سیاسی حزب!

حزب کمونیست لهستان « احیای»می آورد که در آن از  VKPمقالۀ اوفنسیو نقل قول هایی از کنگرۀ 

بود، اما نه بیش از آن چه  "احیا"و  "رفرم"خواهان  VKPبله، رهبری »تمجید و اعالم شده بود: 

 «.کندرهبری حزب لهستان انجام داد. و این رهبری وادار شد به خاطر فشار مبارزۀ کارگری، چنین 
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خوشبختانه، : »ه بوداظهار داشت VKPدرست طی دو ماه پیش از کودتای یاروزلسکی، دبیر بین المللی 

 «. استراه حل نظامی برای بحران لهستان  خواهان هیچ چیز دال بر آن نیست که یاروزلسکی

وری ترویدادها تأکید کرد که کارگران لهستانی نمی توانند با دیکتااین طی  یوبر عکس، اوفنس

چون حقوق برای تحقق مطالبشان هم نداستالینیستی در قدرت شریک شوند. کارگران مجبور

 تسخیر کنند. خود رایط، رژیم را سرنگون و قدرت راشدمکراتیک و بهبود 

 ، تروتسکیست ها را اخراج و از چین تمجید می کند(KU« )جوانان کمونیست»سازمان : 71۹1

اخراج شدند. یکی از اخراج شدگان  VPKاران اوفنسیو از لیگ جوانان ، پنج تن از هواد71۹1در ژوئن 

 در اوفنسوف گفته بود:

 . «باید از کلیۀ بقایای استالینیسم گسست کند VPKما خواهان این هستیم که جوانان کمونیست و »

 در بهار آن سال، نمایندۀ حزب کمونیست چین بود. او KUیکی از میهمان های افتخاری در کنگرۀ 

 پکن، با فرمان حزب «تیان آنمن»میدان  رتار دانش جویان و کارگران دشتنها چند هفته پیش از ک

 حضور رخالفب ،گزارشگران اوفنسیواز حضور کمونیست چین، مورد ستایش قرار گرفته بود. در کنگره، 

 یت به عمل آمد.ممنوع ،(Dagens Nyheter« )روزنامۀ روز»ژوایی نظیر وررسانه های ب

از سوئد دیدار کرد. سازماندهنگان سفر او، حکومت سوئد  «وو یی»چند هفته پیش، معاون نخست وزیر چین، 

ن از طرف سیاستمدارا« کمونیست»و تعدادی از شرکت های بزرگ بودند. آیا کسی یک کلمه نقد به این 

 گرا شنید؟راست

حم به هر نوع اعتراض کارگری حمله اداره می شود. دیکتاتوری بی ر« کمونیست»چین هنوز از طرف حزب 

 می برد. اتحادیه های کارگری واقعی غیرقانونی هستند و رهبران شان در زندان.

ر حزب نکرد؟ چرا رهب «وو یی»، اعتراضی به بازدید «کوگفسا اولتماری»پس چرا دبیر حزب سوسیال دمکرات، 

؟ این کاری است که هر دو در کارزار و عذرخواهی عمومی نشده است« تبرا جستن»دمکرات مسیحی خواهان 

 حزب چپ کردند.« کمونیسمِ»خود علیه 
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نافع اقتصادی هرگز دروغ نمی گویند. چین بزرگ ترین بازار اریکسون است، بزرگ ترین شرکت در بورس م

 لبَفوالد و معدن، از قِشرکت های لیاردی در چین است. یلوو در حال سرمایه گذاری ماوراق بهادار سوئد. وُ

دارد.  وزن چندانی ن ،سیاستمداران حکومتی« اصول»می می برند. در این وضعیت، وتقاضای چین سودهای نج

وئد کشور تمجید کرد. س« ثبات»، چند سال پیش از چین بازدید کرد، از «یوران پرشون»وقتی نخست وزیر، 

 روپا علیه چین است.فرانسه برای رفع تحریم های اتحادیۀ ا یاکنون آمادۀ حمایت از طرح پیشنهاد

تقریباً به طور کامل محرمانه نگاه داشته شد. تنها معترضین، جوانانی از حزب سوسیالیست  «وو یی»بازدید 

بودند که از طریق اطالعات ( Elevkampanjen« )جوانان علیه نژادپرستی اروپا»کارزار آن با نام  عدالت و

 بسیج شده بودند.آگاهی یافته و  chinaworker.orgنتشر شده بر روی وی سایت م

گرا هیچ حدّ و مرزی ندارد. سرپرست سازمان ، ریاکاری نیروهای راست«حزب چپ»در بحث پیرامون تاریخ 

 ، یکی از مدافعین اصلی جنگ«فردریک مالم»رزار بوده است. همین فرد، اجوانان لیبرال، در صف جلوی این ک

هزار کشته در عراق بوده است، همراه با افزایش خطر  2۱تا  70امریکا در عراق بود. نتیجۀ جنگ، تاکنون، بین 

ی ، نئوکان ها و شرکت هاشنیز به دلیل حمایت از طرح جنگی بو «فردریک مالم»تروریسم در سطح جهانی. 

 انی او عذرخواهی خواهد کرد؟نفتی، دستش در خون آلوده است. اما چه زم

نام. با تا جنگ ویت گریتاریخ سرشار است از نمونه های مشابه یا بدتر جنایات سرمایه داری است، از استعمار

بارۀ منافع در ألهه یافتن یک حقیقت مشترک است. مسکنیست، بل« بحث های جذاب»این حال مسأله بر سر 

ت. لوو، همان منافع کارگران چین نیسوُ گ شرکتهام داران بزرست طبقاتی کامالً متضاد است. منافع کوتاه مد

 د.ند در بحث حل شونکه بتوان نداین تضادها چیزی نیست

مبارزۀ طبقۀ کارگر، برای حقوق دمکراتیک و پایان استثمار سرمایه داری، مبارزۀ سوسیالیستی است. با احزاب 

یستی و داری و استالینیسم، و برای یک جامعۀ سوسیال سوسیالیستی واقعی کارگران است که باید علیه سرمایه

 دمکراتیک در مقیاس جهانی مبارزه کرد.

7۹/77/3۱۱2 

http://www.socialistworld.net/doc/1453 

http://www.socialistworld.net/doc/1453
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 (1897برنامۀ حزب کارگران سوسیال دمکرات سوئد )

 

 (7۹11)نویسنده: این کوک 

 برگردان به انگلیسی: دانیل براندل

 برگردان به فارسی: آرام نوبخت

اکسل »اتخاذ شد. این سند تقریباً به طور کامل به دست  7۹11نخستین برنامۀ سوسیال دمکراسی، در سال 

سال  رآغاز کرد که د« ارفورت»نوشته شد. او از برنامۀ سوسیال دمکراسی آلمان، موسوم به برنامۀ « دانیلسون

از این نظر  «یالمار برانتینگ»و « اکسل دانیلسون»در شهر ارفورت تدوین شده بود. سوسیال دمکراسیِ  7۹1۱

 به معنای -حتی در دوران طفویت خود-انقالبی بود که خواهان تغییر تمام و کمال جامعه می شد، اما هرگز

مان آغاز تر از هوسیال دمکراسی پیشآن چه که بعدها به کمونیسم شهرت یافت، انقالبی نبود. برعکس، س

 حق رأی عمومی به عنوان هدف اصلی خود تعیین کرده بود.
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سوئد شاید کشور »می گوید: « چپ سوم»در نوشتۀ خود زیر عنوان « حزب چپ»، عضو «یوهان لونروت»

 صنعتی سرمایه داری پیشرفته ای باشد که قوی ترین سنتی رفرمیستی و ضعیف ترین سنت مارکسیستی

 «.انقالبی را در جنبش کارگری خود داشته است

، یک نسخۀ ساده از برنامۀ سوسیال دمکراسی آلمان نبود. برای سوئد، نوشته 7۹11با این حال برنامۀ سوئدی 

های منحصر به فردی دربارۀ نقش اتحادیه های کارگری وجود داشت. برای جنبش کارگری سوئد از همان 

ی و اتحادیه ای کارگران، دو شاخه از یک درخت واحد هستند. هر کسی باید ابتدا روشن بود که جنبش سیاس

شکل دادند، نمایندگان اتحادیه ها بودند و این که  7۹۹1به یاد آورد که اکثریت آنان که حزب را در سال 

به عنوان هماهنگ  -7۹1۹( در LO« )کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئد»تا زمان شکل گیری  -حزب

ۀ اتحادیه ها در سطح ملی فعالیت کرد. بنابراین برای سوسیال دمکراسی جوان، بنابراین طبیعی بود که کنند

 ساعت روزکار را در صدر دستورکار سیاسی خود قرار دهند. ۹تعیین 

توجه به این نکته مهم است که یکی از بنیان های حزب جدید، این ایدۀ مارکسیستی بود که جامعه به طبقات 

ده، هر طبقه بر مبنای جایگاه آن در تولید قابل تعریف است و سوسیال دمکراسی، حزب طبقۀ کارگر تقسیم ش

 است. این در کل تاریخ حزب، بیانگر درک سوسیال دموکراسی از خود بوده است.

بنابراین حزب باید یک حزب طبقاتی باشد، که به این معنی، یک حزب توده ای، یک جنبش مردمی دمکراتیک 

اید باشد. این ایده بعدها و در زمانی به یکی از موضوعات حیاتی تبدیل شد که حزب کمونیست آتی از نیز ب

سوسیال دمکراسی جدا شد. طبق تئوری حزب لنینیستی، یک حزب سوسیالیست باید یک حزب نخبه، متشکل 

 ند.طبقۀ کارگر باش از تعداد قلیلی از کارگران باشد که به واسطۀ آگاهی باالتر خود، می توانند پیشتاز

محتوای ایدئولوژیک گسترده تری یافت. سازمان ها و  -تا درجه ای در قرن جدید -فکر جنبش مردمی، بعدها

که جنبش های مردمی جدید نظیر انجمن آموزشی کارگران  -اتحادیه های رو به رشد سوسیال دمکرات

(ABFبه آن اضافه شدند )- امعۀ کهنه تبدیل شدند. این ها، با به عنصری از یک جامعۀ نوین در دل ج

 موجودیت و الگوی خود در قلب جامعۀ بورژوایی، جامعۀ سوسیالیستیِ پیش رو را وعده دادند. 
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 برنامۀ حزب کارگران سوسیال دمکرات سوئد

 (7۹11ژوئیۀ  2مصوب چهارمین کنگرۀ استکهلم )

 تز اصلی عمومی

ب سیاسی است که کامالً خواهان تغییر سازمان اقتصادی سوسیال دمکراسی از این رو متفاوت از سایر احزا

 جامعۀ بورژوایی، پیشبرد رهایی اجتماعی طبقۀ کارگر، تأمین و تکامل فرهنگ مادی و معنوی است.

دلیل اصلی نواقضی که به جامعۀ امروز ما ضمیمه شده است، در واقع شکل سرمایه دارانه و خصوصی تولید 

ایی کهن را منحل کرده، ثروت را در دستان تعداد معدودی گردآورده و جامعه را است، که مناسبات خرده بورژو

تقسیم کرده است به کارگران و سرمایه داران، همراه با اقشار میانی، بخشاً از طبقات اجتماعی کهنۀ رو به 

 و بخشاً عناصر جدید آتی. -کشاورزان خرد، پیشه وران و مغازه داران خرد -زوال

صی بر ابزار تولید، در دوران اولیه یک شرط طبیعی تولید بود، چرا که حق تولیدکننده نسبت حق مالکیت خصو

به محصول خویش را تضمین می کرد. اما به همان ترتیب که تولید در مقایس انبوه، صنایع دستی را کنار می 

، تمامی مرزهای بازار را می زند؛ ماشین آالت، افزارها را کنار می زنند؛ تجارت جهانی و تولید در مقیاس انبوه

شکنند؛ درست به همان ترتیب تولیدکنندگان واقعی نیز به طبقه ای از مزدبگیران مبدل می شوند، طبقه ای 

که باقی مانده های رو به زوال طبقات متوسط کهنه را در خود دارد، و فقدان مالکیت و در نتیجه وابستگی و 

 اش حمل می کند. چون داغ اجتماعی بر پیشانی ستم را هم

توسعۀ فنی فوق العادۀ فرایند کار، افزایش غیرقابل باور بهره وری کار انسان، گشایش همیشگی حوزه های 

جدید تولید، همۀ این ها، که ثروت ملی به واسطۀ آن تکثیر شده است، تنها از یک سو به تمرکز غیرطبیعی 

 شود.ثروت و از سوی دیگر به رشد عظیم طبقۀ کارگر منجر می 

اما در عین حال، این مناسبات و این گرایش شوم در تکامل جامعه، کارگران را به یک عمل متقابل بازمی دارد. 

ترین سهم ممکن از دستمزد را از محصول کار به دست آن ها به مثابۀ یک طبقه سازمان می یابند تا بیش

آورند. بنابراین اتحادیه ها شکل می گیرند، هر چه به طور مداوم در حال پیشروی باشند، مبارزه میان کارگران 
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و کارفرمایان در سطح بازار ملی و بین المللی کار نیز اشکال وسیع تری به خود می گیرد؛ مبارزه ای که هرگز 

 واهد شد، تا زمانی که طبقۀ کارگر دیگر طبقه ای از مزدبگیران نباشد.متوقف نخ

این دستاورد تنها از خالل الغای انحصار خصوصی سرمایه داری بر ابزار تولیدی و تبدیل آن به مالکیت جمعی 

ا بو تمام جامعه قابل تحقق است، و جایگزینی تولید بی برنامۀ اجناس با یک تولید سوسیالیستی و متناسب 

 نیازهای واقعی جامعه.

بنابراین سوسیال دمکراسی خواهان سازمان سیاسی طبقۀ کارگر، تصرف قدرت عمومی و دگرگونی تدریجی 

ابزار حمل و نقل، جنگل ها، معادن، آسیاب ها، ماشین آالت،  -به مالکیت اشتراکی بر تمامی ابزار تولید

 است. -کارخانجات و زمین

دارانۀ تولید، منافع طبقۀ کارگر یکسان است. با توسعۀ تجارت جهانی و تولید برای  در هر کشور با شیوۀ سرمایه

بازار جهانی، جایگاه طبقۀ کارگر در یک کشور به جایگاه سایر طبقات کارگر در تمامی دیگر کشورها وابسته 

د. شرکت جوی می شود. رهایی طبقۀ کارگر از این رو، یک دستاورد است که هر فرد فرهیخته ای باید در آن

 حزب سوسیال دمکرات سوئد خود را بخشی از سوسیال دمکراسی در تمامی کشورها معرفی می کند.

 برنامۀ سیاسی

7 

حق رأیِ عمومی، برابر و مستقیم در انتخابات سیاسی و شهرداری برای تمامی شهروندان در سن قانونی، بدون 

 تبعیض بین دو جنس مخالف.

 ک روز تعطیل است.روز انتخابات، یکشنبه یا ی

 ]در پارلمان[الغای مجلس اعال 

3 

 مسلح کردن عمومی جامعه به جای ارتش دائمی.

 گری برای تنازعات بین المللی.دادگاه های میانجی
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 پارلمان، و در تحلیل نهایی شهروندان، دربارۀ جنگ و صلح تصمیم می گیرد.

3 

 مذهب، امری خصوصی اعالم می شود.

 و بودجۀ کلیسا.الغای کلیسای دولتی 

2 

 جدایی مدرسه از کلیسا.

 توسعۀ مدارس عمومی به مدارسی اشتراکی برای همه و برای ارتقای فرهنگی. 

0 

 محاکمه همراه با هیئت منصفه در پرونده های جنایی.

 برخورداری از وکالی حقوقی از طرف شهرداری های محلی یا دولت.

 ارائۀ مشاورۀ حقوقی رایگان.

6 

 متناسب )تصاعدی( بر درآمد و ثروت، و مالیات بر ارث.مالیات 

 الغای کلیۀ مالیات های غیرمستقیم، که اصوالً بر طبقات مولد فشار وارد می آورند.

تأمین نیازهای عمومی بودجه، توسعۀ نیرومند فعالیت ایالت ها و شهرداری های محلی به عنوان تولیدکنندگان 

 و رهبران حمل و نقل و توزیع.

 اظهاری مؤدیان مالیاتی.خود

1 
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اعتبار مشترک از طریق دولت. تنظیم مستقیم اعتبار کشاورزی از طریق دولت. تدوین قوانینی که، با ارائۀ 

ضمانت هایی برای کشاورزی سهمیه ای، مانع سلب مالکیت کشاورزان خرد بدون غرامت یا حق بهره برداری 

 می شود.

۹ 

 صنعتی، نخست:یک قانون رفاهی کارا برای کارگران 

 ساعت؛ ۹الف. روزکار عادی، حداکثر 

 سال سن در صنعت؛ 72ب. ممنوعیت از استفاده از کودکان زیر 

ج. ممنوعیت کار شبانه در هر مورد دیگری، البته در شرایطی که فرایند تولید یا جامعه آن را غیرضروری کرده 

 باشد. 

 د. ممنوعیت نظام پرداختی بُن کاال.

1 

 حرفه ای و صنعتی در تمامی شاخه ها از طریق یک بازرسی صنعتی مدرن. نظارت بر کار

7۱ 

 تعهد جامعه، به شکلی انسانی، برای مراقبت از تمامی اعضای خود در شرایط بیماری یا سوانح و یا سالخوردگی.

77 

پیمانکاری  وانینبرابری قانونی برای کارگران صنعتی، کارگران کشاورز، ملوانان، خدمه و غیره از طریق الغای ق

 و تجدیدنظر قوانین دریا.

 تضمین تمامی حقوق تشکل یابی، اجتماع، انتشار و بیان، از طریق قانون اساسی.
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 1882برنامۀ سوسیال دمکراسی سوئد در سال 

 

 برگردان: آرام نوبخت

ل دارند قبو متن زیر، شامل دو نسخۀ کوتاه شده از برنامۀ سوسیال دمکراسی سوئد می شود. تمامی مورخین

)دانمارک( بوده است. هیچ یک از ترجمه ها « برنامۀ گیمله»)آلمان( و « برنامۀ گوتا»که این برنامه بر مبنای 

مطالباتی را که در پایان برنامه می آمد، فهرست نکرده اند. با این وجود، این بهترین نسخۀ موجود به زبان 

 گذاشته شد.کنار  7۹11در سال « گوتا»انگلیسی است. برنامۀ 

*** 

کار، منشأ کلّ ثروت و فرهنگ است، و از این رو تمامی عواید حاصله، باید به کسانی تعلق گیرد که کار می 

 کنند.

در جامعۀ کنونی، ابزار کار، در انحصار یک طبقۀ معین از سرمایه داران است. این که طبقۀ کارگر وابسته به 

این ابزار نگاه داشته می شود، دلیلِ نهایی فالکت و تمامی اَشکال ستم است. بنابراین هدف حزب سوسیال 

( و تبدیل ابزار کار، سرمایۀ خصوصی دمکرات کارگران، عبارت است از الغای شیوۀ موجود تولید )نظام مزدی

کنونی، به مالکیت مشترک جامعه، که تنها راه تضمین جبران کامل کارگر در ازای کار او است. حزب به عنوان 
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گام نخست، خواهان تشکیل اتحادیه های تولیدیِ برخوردار از سوبسید دولتی، تحت کنترلِ فعال کارگران و 

است، به طوری که بتوانند به طور موفقیت آمیزی با تولید سرمایۀ کالن رقابت  در مقیاسی به اندازۀ کافی بزرگ

 کنند.

هدف غایی سوسیالیسم، به هیچ رو نمی تواند فوراً محقق شود. با این وجود، سوسیالیسم باید نه فقط یک 

خود را  دغدغۀتئوری، یک گمانه زنی دربارۀ سازماندهی احتمالی جامعۀ آتی، که یک حقیقت زنده باشد؛ باید 

تالش های واقعی طبقۀ کارگر، نیارهای کنونی آن، مبارزات روزمرۀ آن با کسانی که سرمایۀ جامعه و همین 

 طور قدرت اجتماعی و سیاسی در جامعه را تحت انحصار درآورده اند، قرار دهد.

ه مبارزه ای ن -آزاد استکه پایین تر از جایگاه مردم  -مبارزه برای رهایی طبقۀ کارگر از جایگاه کنونی آن

برای امتیازات و حقوق ویژۀ طبقاتی جدید، بلکه برای حقوق برابر و تعهدات برابر برای همه و برای الغای 

 حاکمیت طبقاتی است.

*** 

 ترجمۀ آنگمن

است، اما به نظر می رسد که ترجمۀ او از منبع « مقدمه و نکات منتخب»آنگمن می گوید که منبع او از 

 منتشر شده، صورت گرفته است. 7۹۹6و نه  7۹۹0ه سال متفاوتی ک

کار، منشأ اصلی کلّ ثروت و فرهنگ است، و از این رو تمامی عواید باید به کسانی تعلق گیرد که کار می 

کنند. در جامعۀ کنونی، ابزارهای کار در انحصار سرمایه داران هستند. وابستگی کارگران به کسانی که هزاران 

ر را به تصرف خود درآورده اند، دلیل کلیۀ نیازها و فالکتی است که وزن آن هنوز بر دوش سال فرایند کا

کارگران، این ارزشمندترین اعضای جامعه، می افتد. به منظور رهایی طبقۀ کارگر از این وابستگی، ضروری 

ری که ، به طواست که مازاد تولید کارگر، به مالکیت مشترک و در دسترس تمامی اعضای جامعه تبدیل شد

این مازاد به تمامی کارگران تعلق گیرد و به شکلی عادالنه تقسیم شود. رهایی کارگران از وابستگی به تمامی 

عناصر ارتجاعی که در نظام اجتماعی کنونی بر کارگران حاکم هستند، باید به وظیفۀ طبفۀ کارگر تبدیل شود. 

سوئد با تمامی ابزارهای قانونی پیشنهادی، برای این مهم بر مبنای این اصول ابتدایی، حزب سوسیال دمکرات 

 تالش خواهد کرد:
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 پایان دادن به نظام مزدی و هر گونه ستم به هر شکلی که خود را آشکار کند.

حزب سوسیال دمکرات سوئد، مستلزم برپایی جوامع تعاونی تولیدکنندگان، با مساعدۀ دولتی، تحت کنترل تنها 

 نظور پیشبرد راه حل این مسأله است.توده های کارگر، به م

 حزب سوسیال دمکرات تحت نظام سرمایه داری کنونی خواهان آن است که:

تمامی کسانی که اصول ابتدایی سوسیال دمکراسی را به آن صورت که در این برنامه اظهار شده است تصدیق 

 .می کنند، به عنوان اعضای حزب سوسیال دمکرات کارگران پذیرفته می شوند
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 ساعت کار در سوئد 6طرح 

ساعت  ۹ساعت و سپس به  7۱ساعت به  73طی سال های متمادی با مبارزات کارگران، ساعت کار از سؤال: 

 آیا ایند. خون آلودی شکل گرفته باش ۀکه مبارز بدون این رسیده است، ساعت 6اکنون در سوئد به ؛ رسید

  به حقوق کارگران دست یافت؟ ی شودکه از طریق مبارزات پارلمانی هم م نشان می دهد

 پاسخ:

ال ح ساعت کار در روز شعار ثابت جنبش کارگری و مهمترین شعار در اول ماه مه هر سال است. با این 6شعار 

مین زمینه در میان احزاب بورژوایی بحثی در ه دولت سوئد همچنان در مقابل آن مقاومت می کند، اما اخیراً

ی رفاهیات اجتماع ۀطرح شده است. می دانیم که حجم بیکاری اکنون در سوئد از هر زمانی باالتر است. هزین

مالیات شاغلین است و این خود موضوعی برای بحث در میان احزاب بورژوایی شده، وقتی در مقابل  ۀبه گرد

ساعت کار از این  6د. به این ترتیب پیشنهاد اعتراضات و هزینه های ناشی از این بیکاری ها قرار گرفته ان

ساعتی که شاغل در اختیارش قرار می دهد تا کار کند مزد  3جهت قابل بررسی شده که فرد بیکار برای آن 

هزار کرون دستمزد دریافت  3۱اگر شاغل  شاغل کاسته شود. مثالً فرد آن پرداختی تا از مالیات نددریافت ک

ساعت کمتر  3باقی می ماند، حال اگر او  برایشهزار کرون  70تا  72 ت تقریباًاالیمی کند، پس از کم کردن م

ه همان مبلغ به فرد بیکاری داده می شود که ب و دقیقاً کسر می شودت از او امبلغی کمتر از این مالی ،کار کند

ن برای آلکه ا را لغیهمین مب ساعت فرد مشغول به کار، کار کند. به این ترتیب فرد بیکار دقیقاً 3جای آن 

نمردن دریافت می کند اینبار پس از انجام کار دریافت خواهد کرد. اما دریافتی فرد شاغل در مجموع مانند 

ن نمی شود میأبیکاری فرد بیکار از مالیات فرد شاغل ت ۀگذشته باقی می ماند. نتیجه این می شود که هزین

رمایه که در ذات نظام س بیکاری عالوه بر این ۀلأید، اما چون مسبلکه از انجام کار خود فرد بیکار به دست می آ

ها فقط کاهش پیدا کرده ولی از بین نمی رود، و همچنین وجود بیکاری مزایای  داری است و با این فرمول

 ایستاده پشت در با نیروی بسیاری برای نظام سرمایه داری دارد، از جمله ایجاد رقابت بین نیروی کار ارزانِ

ساعت کار در سوئد هم اکنون در سطح آزمایش فقط در یک  6غول به کار، و موارد مهم دیگر، موضوع مش

آسایشگاه سالمندان در شهر گوتنبرک قرار دارد و به هیچ وجه شعاری متحقق شده در سراسر سوئد نیست. با 

گونه راهکارها  ی ایناین حال دولت سرمایه داری سوئد قبل از شورش ها و یورش های وسیع مشغول ارزیاب

به دلیل لطف و الطاف سوسیال دمکراسی نیست. رفرمیست های طرفدار  برای جلوگیری از آن است و مطلقاً



 

 58 

 سو باید با خصوصی سازی سیستم سرمایه داری سوئد قبل از هرچیز دچار این تناقض هستند که از یک

سسات ؤرفاهیات اجتماعی می شود، زیرا که منئولیبرالیستی توافق کنند که این خود موجب کاهش شدید 

خصوصی شده مانند شرایط قبل که در اختیار دولت بود، اهمیتی به فقر و بیکاری عمومی نداده و تنها به سود 

ا خواهد ب رو موج عظیم بیکارسازی های آغاز می شود، و از سوی دیگر می شخص خود فکر می کند و از این

وئد جلوی انقالب را بگیرند که عمر این الگو تا زمان قبل از حاکمیت الگوی خدمات اجتماعی کشور س

همین  ۀاندعمیق خالی باقی م ۀاین الگو به عقب می رود. اما روزن بود و با پیدایش آن دقیقاً خواهد نئولیبرالیسم

وجود  هدر صورتی که حتی برای ب ،رفرمیست ها این است که الگوی سوئد را به جای انقالب معرفی می کنند

آوردن این الگو هم باید انقالب صورت بگیرد، وگرنه مگر کسی جلوی رفرمیست ها را گرفته، بفرمایند الگوی 

تر ها برای اجرای بسیار کم سوئد را به جای الگوی احمدی نژاد پیاده کنند، خیلی هم ممنون از لطفشان، اما آن

انقالبیون می خواهند که به جای انقالب به حکومتشان از این، باید از مسیر کهریزک عبور کنند، در نتیجه از 

فشار آورده شود تا الگوی سوئد اجرا شود، انقالبیون هم در پاسخ خواهند گفت، ما برای فشار به حکومت جهت 

نجام سوسیالیستی باید ا ۀپیاده کردن الگوی سوئد باید همان کارهایی را انجام دهیم که برای استقرار جامع

این به کمتر از استقرار این جامعه رضایت نداده و همان انرژی را برای سرنگونی دولت سرمایه داری دهیم، بنابر

به کار خواهیم گرفت، پس وقت ایشان تنگ است و اگر می خواهند با الگوی سوئد جلوی انقالب را بگیرند 

 .خیلی دیر خواهد باید بجنبند که بعداً

 علیرضا بیانی

 

 


