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 مترجم یمقدمه

 
به چاپ رسووید  ۸۱۰۲پیش رو که قبل از انتخابات پارلمانی سوود د  ر سووا  کتاب 

طبقه  ر سود د اسوک که ردرات بربدرت  ر کمراری با انیتیتدی  یپروژه ماحصول
ای را به خداننده ارا ه روز و بازهکوابوالیر رکبری کر ا ارک کتواب رموار و ارقوا  به

وبمندات سووود د را نمارات  کود کوه بصووودرری از بقیووویی نروت میات رقرا و نرمی
 ساز امی

 ۰۸۲۰شناسی  ر  انشگاه کمبررج اسکا وی  ر سا  جامعه استا ردرات بربدرت 
قدر چپ بد  که  ر رضوووای تر، شخد  یکند چدت به گفتهسووود ود را بر  می

رارکا  ر کمات سا  خروج از سد د ندلیبرالی رت  وره برای خد ش جارگاکی نمی
، ۰۸۲۱با  ۰۸۹۱ کای سواختار طبقابی  ر سد د بیک سا با عندات  کر کتابی منتشور 

کا سوود د بد ا ردرات بربدرت بعد از سووا  یطبقابی از جامعه  - باررخی یکه بحلیل
گر   و از  ردت اوضاع  وری از رضوای سیاسی و اجتماعی سد د به کشدر باز می

سویاسوی جدردی  ای با مختصوات اجتماعی وشود ا جامعهجدرد سود د شودکه می
و از  ولک رراه که  ستاور  ی مر   خانهی مدسد  به متدلد شوده اسوکا از جامعه

ی کارگر سوود د بد  چیر چندانی باقی نمانده اسووکا اختلاق طبقابی مبارزات طبقه
بررک بدجهی اررارش پیدا کر ه اسوووک با جاری که سووود د امروز بیشبه میرات قابل

سوارر کشودرکای اسراندرناوی  ار ا کمرمات، بخش  بعدا  میلیار رکا را نیوبک به
 یجانبهکمه یحمله»بررگی از مر   سووود د از امنیک شوووخلی برخدر ار نییوووتندا 

بضا  نبات ی بیبر طبقهسرماره به  ولک رراه و گرارش رت به گیترش کر چه بیش
سووود کار، ررررند: بضوووا  بیک از ر اجتماعی جدرد و بررگ حا  و ررنده را می

ندروری، مراقبک و نگهداری،  انش و بخصووو  و از سووودی  رگر سووود  کی و 
خوواطر رت کر هبگیرات  ار  و بووحقد  یوری کووه ارزشوووی مووارد  کمووهبوهوره
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 کای طبقابی ر چارچدب سوووازش بدات با  رگری عدض کر ابگیری را میحقد 
از  کاری چدت رمدزش،  رمات و مدرررک )ا اره ی( جامعهصووونعتی، حدزه یجامعه

 « بعرض سرماره مصدت بد ندا اکندت  رگر ارنطدر نییکا
ه  کد کی کتاب قرار میردرات بربدرت ارک سؤا  را پیش روی خد  و خداننده

 روی بهی سوود د که زمانی الگدی سووارر کشوودرکای جهات  ر پیشگدنه جامعههچ
امروز  هبررک اختلاق طبقابی بد  به ارنجا رسووید کی برابر با کیسوودی ر  جامعه

را  بدات به پاسووبرای نمدنه می نابرابری طبقابی  ر رت به اوج خد  رسوویده اسووکا
 Astraمدرر کل شووورکک  اروری رسوووترا زن را Pascal Soriot سووودرر وک 

Zeneca    کرار کروت  ۹۵۲ای بالغ بر  ررمد روزانه ۸۱۰۲اشواره کر  که  ر سا
ی بگیرات سود د اسکا نمدنهی حقد بر از  ررمد متدسو  سوالیانه اشوک که بیش

نده ی پیشنها ی سا  ررکای زرا ی را برانگیخته بد جه رگری که ارک روزکا بحث
کرار کروت  ارند از بخفیف مالیابی 3۱۹اسک، که طبق رت کیانی که  ررمد بالای 

کرار کروت  ر ۸۸۱برخدر ار خداکند شد )مقاریه کنید با میانگیک  ررمد سد د که 
سوووالیانه  و و نیی میلیدت  Volvoی ولدو ی مثا  رریس کارخانهسوووا  اسوووک(ا برا

 بر مالیات پر اخک خداکد کر ا کروت کی
مقطعی اسووک که سوویاسووک اقتصووا ی و  ۰۸۲۱ی برای ردرات بربدرت رغاز  که
شوود ا ردرات بربدرت ارک ابفا  را با اجرای گر  میاجتماعی  ر سوود د  چار عق 

ی بنها  ر زمینهروی سررع رت نهو پیش ۰۸۲۱ی  که کای ندلیبرالی از رغازسیاسک
روی کای ررکنگی، رمدزشوووی و  رمانی و به ببع رت پیشاقتصوووا ی بلره  ر زمینه

 اری زبیندا ارک سوویاسووک ندلیبرالی شووامل مقررات ر اربباط می ،ی مالیسوورماره
ت ی خدماامات  ر حدزهکای بیسووازیاقتصووا  و بخش مالی و بانری، خصوودصووی

عمدمی مواننود بهداشوووک و  رمات و رمدزش، کاکش مالیات بر سووورماره، کاکش 
ک مدررری سووازی شیدهکای بررگ، کاکش مالیات بر ارث و پیا همالیات شورکک
کا از ا اجرا و پیشوبر  ارک سیاسکاسوکی خدمات عمدمی  ر حدزهعمدمی جدرد 

مالی  یو حاکمات سرمارهی نروبمند ی برازو را به نفع طبقهنظر ردرات بربدرت کفه
کووا و و بووازار بدرس سووونگیک کر ه اسوووکا ارک طبقووه  ر حووا  اررو ت بر  اراری

بر بر و سررعکه اکثررک مر   سد د کرچه بیشکای خدرش اسک  ر حالیسورماره
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راستی کای  سککا بنها از طررق  ولکشدندا ارک سیاسکبر میبه خ  رقر نر ر 
نقش  کا کی مدکراتی سوودسوویا  ولک بحک سوولطه سوود د پیش نررته اسووک بلره

 پررنگی  ر ارک زمینه ارفا کر ه اسکا 
ای که مفهد  طبقه و بحلیل طبقابی از ردرات بربدرت معتقد اسوووک که  ر  وره

مباحث سویاسی و رکا می  سد د رخک بربیته اسک بارد  وباره سرا  ارک مفهد  
اسک  قه کی ر  ابرار بحلیلی انتقا یو بحلیل طبقابی ررکا برای ردرات، مفهد  طب

و کی ابراری برای بقدرووک حس کمگراری و ابحووا  بیک اعضوووای طبقوه  ر جهووک 
 مقاومک  ر برابر ارک سییتی و کمچنیک مبارزه بر علیه وضع مدجد ا

ی ندریووونده و بخش رغازرک کتاب  ر مدر  محتدا و سووواختار کتاب مقودموه
انر به  ی ارکنرته لاز  اسوووک که برجمه کنندا ذکر ارکبدضووویحات کاری ارا ه می
ی کتاب نییووکا ارک برجمه با ارک کدق کای ندریووندهمعنای بدارق کامل با بحلیل

کای گیری  سووتاور ی علاقمند بصوودرری از بازپسصوودرت گررته که به خداننده
ی کارگر سود د  ر غیاب جنبش کارگری را ررا  و سودسویالییک مبارزات طبقه

ی کووارگر  ر سووود وود کموواکووات رری از را ارا ووه  کوودا طبقووه ی اخیر ر  وره
بقابی ای و سازش طولی رررمییی ابحا ره اسککا  ر  نیا بررک جنبشرارتهسوازمات

بررک ی کارگر را به  امات راسک ه اسک و طبقهکرقدرت واقعی ارک طبقه را سل  
ز زرا ی اراسوووتی انداخته اسوووک با جاری که بخش بررک نیروکای  سوووکو مربجع

انتخابابی اخیر به حرب  سک راستی  یکای کارگری  ر  و  ورهاعضوای ابحا ره
چندرک  یاندا ارک حرب اکندت سلطهی  ا هأکای سد د راو ضود مهاجر  مدکرات

 را به چالش کشیده اسکا  LO یهکا  ر ابحا رات مدکرسدسیا ی ا که
بدانند از باررخ او  حاضووور میی کاغذی کتاب مندات به  ررارک نیوووخهعلاقه

 Farjame socialdemokrasi wa وجدی کلموواتبووا جیوووک ۸۱۰۸ سوووامبر 

dolate refah ی کاوجدگر ارنترنتی، رت را از کتابفروشووی ر مدبدرکای جیووک

 لارک خررداری کنندارت
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 انی از کلیه  وستات و عرررانی که بنده را از برجمه با  ر پارات بر خد  لاز  می
 چاپ کتاب کمراه نمد ند بشرر و قدر انی نماریا

 
 سیاوش جاوردی

 ۸۱۰۸ اکتبر
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 پیشگفتار دانیل سوهونن

 
ای حاوی رب سوور  قرار  ا ه و سوومس  مای ای را  ر قابلمهگدرند اگر قدرباغهمی

بودررج اررارش  کیی با شوووروع به جدشووویدت کند، قدرباغه ارک اررارش هرب را بو
ماند با ارنره کار از کار بگذر ا ارک جا میکمات کنود وبودررجی  موا را حس نمی

کا و بخییرات اجتماعی رمدزنده بداند  ر مدر  انیاتماجرا،  رسوک را نا رسک، می
 باشدا 

 ر کشدرمات  ۰۸۲۱کای اجتماعی بعد از  ر ارک کتاب ردرات بربدرت  گرگدنی
اندا ما بد هکننده را مود نظر  ار  کوه کر چند بدررجی و نامحیووودس ولی متحد 

ه،  روت قابلم یاری ولی  ر واقع مانند قدرباغهکا شوودهکمگی متدجه ارک  گرگدنی
ی مات شوده اسوک، بلابرلیف بد ری: رربیک  و بر اشوک که منجر به عجر و نابدانی

کرحا  کاری از هکه بچنات کی خطرنا  نییوووتند و  رگر ارکروردا کا رت کوهارک
 رردا ی ما برنمیعهده
  جای رهگر   و ببه سووود د بازمی رات بربدرت بعد از نر ر  به چهار  کهرد

سووودی برابری و هکا و پیشوووروی ب مدکرات ولوک رراه بحک رکبری سووودسووویا 
طبقابی و  یبر، با ر  بحد  ندلیبرالی کمراه با اختلارات ررارنده مدکراسوووی بیش

ازار قدری را  ر کیبک ی  ز  بشووود ا کنگامی که جامعهریوووا   ر  ولک روبرو می
کند از خشمی رکنده اسک که از بییاری جهات با جدردش مدشرارانه بررسی می

سد د را بر   ۲۱ی ی کتاب اوارل  کهمقاریوه اسوکا ندریندهخشوی جدانات قابل
کای ارک کتاب برای کیی که  ر ارک مدت  ر ارک رشفته بازار زندگی کر ا راکک

ل کا برای بحلیراکک یارک ندع گر روری و ارا ه ای نییوووکا ولیکر ه چیر بوازه
کی بدوت ر  زبات نارسووای رکا می  را  باررخی از بازگشووک جامعه طبقابی، رت

 کندا ی مرسد ، کم  شارانی به رهمیدت قضارا میر  زبات سیاسی گمراه کننده

بدات گفک که  ر لدای رزا ی انتخاب برای کمگات، به زبات ردرات بربدرت می
کای چماولگر و والیات قلمرو رراه  ر حا  دمک اقلیتی بدروکرات راسوود، باروتحر
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 کد که کیاکدی ببلیخابی بررک وجهی نشووات میبازگشووک اسووکا ردرات به روشووک
هنه طبقابی ک یرزا ی انتخاب برای کمگات بنها رنگ و لعابی اسک بر ر  جامعه

کر  رعنی سوووا  ر  میکنی ندریووونده کمات زمات که سووود د را بکه مک ررر می
 ز ا را حدس می رت ی، غلبه۰۸۲۰

یووی ی اخیر علیه سوودسوویالیمتأسووفانه میووتدلیک ضوودانقلاب ندلیبرالی چهار  که
کا نیر  مدکراتبدرژوازی نییوک، سودسیا  ی مدکرابی   ولک رراه بنها برعهده
ابی طبق یاندا  ر ر  بشووررت باررخی از جامعه ر اجرا و پیشووبر  رت سووهیی بد ه

بدات بعییک کر  که چه کیوووانی بارد جدابگدی ررررندکای سووویاسوووی مدجد  نمی
 ۸۱۰۲ی ندشووتک ارک کتاب انتخابات انگیره باشووند، ارک امر مندط به ررنده اسووکا

از  ایرو  که ارزرابی  وبارهاسوووک که نتارج رت کندز معلد  نییوووک اما بیی رت می
 «طبقه  ر سوود د»ی و پروژه نر ر  را ضووروری سوواز ا کتاب پیش رو یگذشووته

ای گدنه به ارنجا رسووویدری از اکمیک ور ههخداکند بدانند چبرای کیوووانی کوه می
 برخدر ار کیتندا 

رمدخک که  ۰۸۹۱ی مدرت اسوووکا از کمات  که یردرات بربدرت مارکیوووییوووت
کای مر می، ی بأنیرات متقابل بیک جنبشکای سویاسی و اجتماعی نتیجه گرگدنی

چدا به پیای نمیا وی برای ررنده نیخهسککاکای سویاسی و پیشروات جنبشپروژه
د: گدررسدا او میجامعه ندرک به ابما  می یکای کتاب  ر رستانهکمیک  لیل بحلیل

رسوود ولی اگر بخداکیی نظر میه اوضوواع بیوویار وخیی ب وضووع کشوودر چنیک اسووک،
 بدانیی جامعه را  گرگدت کنییا می

سووتی از چه بارد کر کا رهرکه ردرات  ر انتهای کتاب خد  بر اشووک مک از ارک
 ی کد ارک اسوک که وی معتقد اسوک رنار ر  نفر برای رسیدت به برنامهارا ه نمی

  رخدر و پیوندرده کاری ایی بیویج اکثررک مترقی و خداکات جامعهعمل لاز  برا
 دا به کمیک  لیل بحلیلکننبری رراکی بیش یبوارود عدهرا سوووک رهرنییوووکا ارک 

باریوووتی  طبقابی ما بلره ینظر مک نه پارات پروژههطبقابی جدرد ردرات بربدرت را ب
 کمچدت سررغاز رصلی ند و بحدلی ند انگاشکا 
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ای کابالیر، و به کمراه ردرات بربدرت مدرر انیتیتدی ابحا ره Daniel Suhonen سودکدنک انیل 
 ا  «طبقه  ر سد د»بحقیقی  یمیتد  پروژه
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 گفتار نویسنده پیش

  
، پ وکشوگر میا ل اجتماعی عنداتبهی مشواکدات و بجربیات مک، ارک کتاب نتیجه

بر از رت سد د را بر  کر  ، را ررا  ۰۸۲۰ا سا  اسکپس از بازگشوتی به سد د 
قدر شناخته المللی رنعد بیکبد   که بتدات  ر شهر لدند سد د پروریدر شد ولی  ر ب 

متتشوده و مقبد  بد   که چنیک   ی را  ر کلند به مک پیشنها  کنندا بعدکا رهمید سو 
کا خیلی به سوود  مک بما  شوود چرا که خارج از سوود د نظری سوود دیکه ارک بنگ

بییار چیرکا رمدختیا از زمات بازگشتی به سد د نیر کمچنات  ر مدر  میا ل جهانی 
ی ( که به سوود دی برجمه شووده ر  نمدنه۸۱۰۵) جهاتکنی که کتاب مک کار می

سوووک که به زبات سووود دی سووود ارک اولیک کتابیبه ارک ۰۸۲۰رت اسوووکا از سوووا  
بخش الها  ۸۱۰۹ندریویا گر کماری سودسویالییتی و روزکای مارکس  ر سا  می

مک برای ندشووتک ارک کتاب شوودندا ملاقات مک با  انیل سوودکدنک و بدارق  ر مدر  
عندات ر  منتقد های  اشوووکا بکمرواری بوا وی و گروکش اکمیوک بعییک کننوده

یتی که زمانی که مک سد د را بر  کر    انی شوصوک نمیمیوا ل اجتماعی  که
بررک میرات خد  رسویده بد ا از  ردت سود د جدرد شدکه شد ا کا به پاریکنابرابری

گدنوه کوار سووود ود به ارنجا کشوووید، که از نظر بمرکر نروت، بدزرع  ررمد و هچو
بر و  ه اری، با رقری گیتری سرمارهوضود  بدبر از کشدرکای پیشررتههرمدزش ب

 رو ؟ بررک بعدا  میلیار رکا  ر شما  اروپا شد؟ ارک کشدر به کجا میبیش
طبقوه  ر »گروکی  یکوای مک از کوار بوا پروژهبنودی رمدختوهارک کتواب جمع

 ۹۱کننده با  انیل سوودکدنک و نر ر  به کمراری بیوویار  لگر  یو نتیجه «سوود د
رمدزشوووی که برشوووات محققیک جدات کیوووتندا از که بیشاسوووک  اوطلو  رعوا  

د د سووو ی کندگات سووود د براری ممرک سووواختند برای بحلیل برامل جامعهمالیات
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ی صوود سووا  طد  کشووید و  ر اوارل  کها ، براملی که بیش از ر اسووتفا ه کر ه
ی کاست یسدی شرل جدردی از جامعههچرخش بررگی انجا   ا  که ما را ب ۰۸۲۱
بحقیقات  انشوگاکی بلره سب   کایراندا سوب  کتاب نه گرارشمی ۰۸ یسوده

منابع و مراجع  ر کتاب مدجد  اسووک با  یر  شووهروند  لیوودز اسووک، ولی کمه
 امرات کنتر  برای کمه رراکی باشدا 
( نشات ۰۸۹۹) En ny vänster ر  چپ ندبیش از پنجاه سا  پیش با کتاب 
 ا اا ا مک کندز  ر کمات جبهه اریتا ه ا   که از نظر سیاسی کجا اریتا ه

ای مطر  ککمفررات پیر و جدانی نییکا پرسش از اینامهررارک کتاب بنها بقد
کاری  ر مدر  رو ؛ پرسووششووده  ر ارک کتاب از چارچدب چپ سوونتی ررابر می

ای  ر  نیاری که شووعارش کای حررهکا و مهارت سووتگاه  ولک و ریووا ، بخصوو 
، استیلای ابدماسیدت یکار  ر رستانه یاسک، ررنده «کاچیر  ر خدمک شرکککمه»

کووه کوواری  ر مدر  ارککدش مصوووندعی و رمدزش از راه  ورا کمچنیک پرسوووش
کای مهی کنار گذاشته شده،  ر مدر  ساختار سیاسی گدنه  مدکراسوی  ر زمینههچ

 کی یکندا مک نشات مکه ارک ساختار اقشار میانی را به  رستی نمارندگی نمیو ارک
گدنه از چارچدب کوای ررنوده بیک کوار و سووورمواروه چها و  رگیریکوه بضوووا کو

 روندا کای ارد دلدژر  ررابر میکای سنتی احراب و مرزبندیسیاسک
 ررخی سوماسگراری کنی که مشد  و کای بیخداکی از پشوترار و رداکاریمی

نی کمحر  مک برای شوروع ارک کار بد ا مراب  سوماسگراری خد   را بقدری می
 ،گر کماری سووودسووویالییوووتیو  روزکای مارکسکای رکک کنندگات بحثبه شووو
انی که علاقمند یکابالیر، کمه یاندرشرده اندرکارات سه سمینار و کنفرانس سک

کدش و  ر مدر  پروژه شووورکک  اشوووتند، کمرارات سوووخک ABF ر جلیوووات 
ا  جربهب کارساز   ر کابالیر،  انیل سدکدنک، رنا گررک و نیلس ستدبر، و  وستات با

شوواتا کمچنیک جا و سووازندههکای بگدننار اولدریوودت و اسوودت کدرت برای انتقا 
کنی از اسوتفات اسودالفدرس برای نظرات ارزشوومندش  ر سمینار سوماسوگراری می

 کارکای گراری  کمری کر ه، و نیرلاس  رپواروانی، ریووومر ورتر  ر کوابوالیر که 
ای بر را  اشووتی رمار لاز کیچ چشووی ررغ و بدوت اررریوودت )نا  میووتعار( که بی

 ر اختیار  قرار  ا ندا سووه کارشووناس  ۰۸۲۰ا  از سووا  روز کر ت بحلیل طبقابیبه
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علد  سوویاسووی از شووهر گدبنبرگ: ارر  وسووتیک، کنرر  اسوورارسوودت و لننارت 
 SOMکای اررار عمدمی انیووتیتدی شووماری از سوونجشنیلیوودت نتارج بعدا  بی

کم   که ر عمدمی( را  ر اختیار مک قرار  ا ندسوویووه میووتقل سوونجش ارراؤ)م
منضب  و  یانتشوارات ررشوید که ورراستار و مدرر بررگی بد ا  اورد لیندبرگ  ر

 نمدنه بد ه اسکا
 

 ردنگبی کدلی ۸۱۰۲ماه مه  ۹۰
 ردرات بربدرت 
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 مقدمه

 طبقاتی جدید ییک جامعه یآستانهدر 
 

کمچنات پابرجا کیوووتندا  سوووا  قدمک  ارند و ۸۵۱با  ۰۵۱جدامع طبقوابی مودرت 
طبقابی سووود د  ر قرت  ی، زوارای گدناگدت جامعهطبقوه  ر سووود ودموا،  یپروژه

کشووودا بخش مهمی از گرارش به بصووودرر می ۸۵رری را بوا اسوووتنوا  به وبییوووک
یری گبر مناطق سوود د پابرجاسووکا بازپس سووتاور کای  ورات ررر  کندز  ر بیش

 ر سوووطت کشووودری برای مدت زمات  ۸۱۰۲ارک  سوووتاور کا از سوووا   رسوووایبر 
 امه کار اکاری که به ارکاستانداری کا واما کیتند شهر اری ،نامعلدمی متدقف شود

طبقابی خشووک اسووک که  ر  یسووربررور ت ر  جامعه ررارندارک  ییجهاندا نت ا ه
اررارش رارته  شدترقیر ونروبمندبررک اقشار جامعه، به اًرت شوراق بیک اقشوار نیبت

  اکر میرک نیر مشاکده  بدات  ر بازار کار واسکا مشابه ارک بخییرات را می

علمی بدضوویت حا   ر عیک سوویاسووی و یارک کتاب  ر چارچدب ر  ندشووته
سد د شاکد  ۰۸۲۱جا رسیدا  ر سا  به ارک ۰۸۲۱گدنه سد د از سا  هچ که  کدمی

کاری کمچدت رمدزش رارگات بررک سوووطت نابرابری  ر باررخ خد  بد ، ررر پاریک
ی  ر مدر   مدکراسووی کارکارمندات، پیشوونها  حقد  کارگرات و برای کمه، حق و
 ا ا قدربمندات را ندرد می ی نروبمندات وکمه بضووعیف الیگارشو اقتصوا ی، کمه و

بر طبقابی بد  جامعه را کر چه بیش ۰ضود اصلاحات بحدلات بعدی که ندلیبرالی و
  اکر

                                                      
۰. Motreformation 
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الی م یشد: رری حمارک سرمارهکای ارک سویاسک از  و چیر ناشی میمدرقیک
لد  را ساز و وررانگر رکبرات سا هکای سرندشک رگری کم  صونعتی و - پیوا و

 ۰مر   یکای خانهکه  روازه ۰۸۸۱و  ۰۸۲۱کای ه مدکراسی  ر  کوقیت سدسیا 
 را به روی ارک سیاسک گشد ندا 

ت رای اسک که اختلاق نروت  ر جامعه ۸،محصد  ارک جنبش ضد اصلاحات
ا کشدری کمدی و براژر  که  ر رت سطت اسکبرازش شدردبر از کشدرکای کی

 کند وکیرمدزش کی ا رک می کیفیکار  ولی رمدزات سویر صعد ی  رات  انشنم
 شد ا بر طبقابی میکرچه بیش

سوود د بد ،  یباررخی  ر سوویر برامل جامعه یچرخشوو ۰۸۲۱ی بحدلات  که
 اب اشراریک شروع شد و کا وبا براندازی کاسک ۰۲۹۱ی براملی طدلانی که از  که

ی أحق ر  مدکراسووی وور ه جنبش کارگری، با به کای مر می وجنبشروی پیش
ا امه پیدا  ۰۸3۱با  ۰۸۹۱کای که  کای رررمییووتی  ربالاخره با سویاسوک کمگانی و

کر ا ارک بروامول که از کیچ اسوووتراب ی کدرمندی برخدر ار نبد  گاکی بند پیش 
سوووا  از  ۰۸۱اریوووتووا ا ارک رونوود طی گوواکی کی از حرکووک بوواز می ررووک ومی

بی   کا ویف الیگارشی، کاکش نابرابریبضوع ؛گیری واحدی برخدر ار بد جهک
با  ۰۸۸۱کای و با سوورعتی روزارروت بیک سووا  ،۰۸۲۱ی از  که اماحقد  اجتماعیا 

بیوو  الیگارشووی، اررارش نابرابری، محدو   ؛وارونه کیووتیی یشوواکد برامل ،۸۱۰۱
کر ت حقد  و مرارای اجتماعی، اررارش بجملات و بازگشووک قشووری از صوواحبات 

 مارل رشراری به ریا  مالی  ارندانفدذ که بذی

                                                      
۰. Folkhemmet 

ات  مدکرسدسیا  ار  که حرب  ۰۸3۹و۰۸۹۸کای ی زمانی بیک سا ی مر   اشاره به  ورهخانه
ک گرارانه را اجرا نمد  که به سیاسکای اصلا سد د قدرت را  ر  سک  اشک و  ر ارک راصله سیاسک

  ولک رراه مشهدر شدا   
 ورات اصوولاحات و  ۰۸3۹را با سووا   کاات مدکرسوودسوویا ی کتاب،  ورات حرمرانی ا ندریوونده۸

 کار کمراه بد  را  وراتگیری ندلیبرالییووی و احراب راسووک و محارظه ورات بعد از رت که با قدرت
 نامدا   جنبش ضد اصلاحات می
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را کند نماردا  بدانود سووورعوک ارک رونود را بند ومی ۸۱۰۲۰انتخوابوات سوووا  
 ؛نظر از نتوارج ارک انتخوابوات، ما چالش اجتماعی بررگی را پیش رو  ارریصووورق

حک برنیری ب کایطبقابیا ارک بحد  از طررق انقلاب یشووورل جدردی از جامعه
کا، کدش رو ا ابدمابیره کر ت سوییتیگذارات به پیش میکنتر  سورماره مالریک و

ترنتی از رمدزش ارن کار و ررارندکا، کنتر   رجیتالی کارکنات  ر مصندعی، روبات
 ی ارک انقلابات کیتنداجمله

اجتماعی  یسا  گذشته از گرند بجرره ۹۵کای میانی جامعه که  ر طد  بخش
 بخییرات واند، میوووتقیمات از ارک مند شووودهاز رت بهره ا حتیر انود ومصووودت موانوده

 اقشووار ماکر و طبقابی ضووربه خداکند خدر ا بمامی یجامعه }جدرد{بندی شوورل
غیره رماج  ، پرشوووروات، پرسوووتوارات، رمدزگارات، کارمندات بلندپاره ومتخصووو 

 ر  ۸کای سوورماره قرار خداکند گررکا بیمارسووتات جدرد کارولینیووراسوود جدری
بر خداکیی  رد که ای اسوووک از رنچه  ر انتظار ما اسوووکا پاریکاسوووترهلی شوووموه

اکندت کارزاری را برای  رمات از کی کوای رعوا   ر بخش بهداشوووک وسووورمواروه
اندا کمچنیک به کم   رمات رغاز کر ه سوووازی کامل بهداشوووک وخصووودصوووی

دات  ر نجابجاری کارم کارت شوووناسووواری الرترونیری بحرکات و کا وبند سوووک
از مشاغل  کنندا بییاریمحی  کار را کاملاً کنتر  و گفتگدکارشوات را نیر شند  می

کا بیرار خداکند شووود، ولی کمرمات بر بعدا  میلیار رکا از بیک خداکد ررک وخیلی
 اررو ه خداکد شدا

  کا برخدر ی بشر وستانه  اشک؟چالش بدات با ارک مشرلات وگدنه میهچ

تارج ن وزی ما  ر مقابل انقلابات برنیری بحک کنتر  سوورماره وکای امرلیبرا  
که  بفاوت کیتندای بیطرز سنگدلانهبه اجتماعی رت، کمات اندازه گیج، نامصمی و

بر نشوات خداکیی  ا  که سد د پاریک بد ندا ۰۸۹۱کای قدرمی  ر برابر بحرات لیبرا 
یتی  اراری  ر  سک اقل وت و ر بیک کشدرکای اروپای غربی از بالابررک بمرکر نر

طبقابی  یکدچو  برخدر ار اسوووکا سووواختوار مدجد  نروت چوارچدب جوامعه
 کندارر  رر ا را برسیی میمنحصربه

                                                      
  ر سد د نگاشته شده اسکا ۸۱۰۲ارک کتاب قبل از انتخابات سا  ا ۰

۸. Karolinska Shjukhuset  
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کندا  رستی منعرس نمی}ساختار طبقابی{ جامعه را به ،ساختار حربی مدجد 
کنند اما پنج حرب سووویاسوووی سووورماره را نمارندگی می امروز سووود د ی ر جامعه

 کنداکا را کیچ جررانی نمارندگی نمیمتدس   متشرل  ر ابحا ره یاکثررک طبقه
سووودی بیوووررع روند برامل به غرر  احتما  ا امه و ارک شووورار  عجیو  و

ای بماررات روزارروت اجتماعی را، که نیوووخه ای با الیگارشوووی متمرکربر وجامعه
 کدا ولی ارک ، اررارش می۰۲۹۱ی اشراری  که یاز جامعهاسک  ی رجیتال و مدرت

بعییک  کای اجتماعی را گرگدنی سدی سیاسک و بنها احتمالات نییتند که سمک و
 یکنندا  ر ارک ندشوووتهمبارزات نیر نقش مهمی ارفا می روند حدا ث و کننود،می

 کنجراو  ر میات بگذار : خداکی مطال  زرر را با خدانندهکدچ  می

 طبقابی سد د  ینگاکی اجمالی به باررخ جامعه ا۰

ارک چرخش  ۰۸۲۱ی گدنه سوود د از  کهچه که چرا وشوناختی  ر مدر  ارک ا۸
 ای را انجا   ا ؛ رجه ۰۲۱

 تار سوورماره،طبقابی امروز سوود د، قدرت و سوواخ یبصوودرری کلی از جامعه ا۹
 بگیرات و شرار  زندگی طبقات بالا و پاریک جامعه؛قدربمندات و حقد 

بقابی کند با ماکیک طای که بلاش میاررنانهشوناختی  ر مدر  سیاسک نفا  ا۲

 پنهات کند؛ ۰«بیگانه»کای اقلیک جامعه را  ر پس نقاب رنگیک

مدر  مبارزه میات عطش سرماره،  ر  کار و یبر  ر مدر  مبارزهبینشی عمیق ا۵ 
انیات  نیات مثبک کار کا،کا، بداناریارزش سد، وناپذرر سرماره به سد  از ر سیری

 جهک استقلا  و احترا  از سدی  رگرا کارش  رخداسته و

  

                                                      
۰. ”Främmande” minoriteter 
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 فصل اول

 طبقاتی یجامعه مفهوم طبقه و

 
 ا اجازهاسکامروزی ضروری  یطبقابی برای  ر  جامعه یجامعه مفاکیی طبقه و

 بدکید با چند مثا  سا ه شروع کنییا
 مد وشات ) رراجتماعیوووو  رمدزات به خاستگاه اقتصا ینتارج بحصیلی  انش 

رزندانشات رسطت سدا  والدرک( بیتگی  ار ا بأنیر جارگاه طبقابی والدرک بر معد  
به عباربی  ]۰[ رصد بد ا ۰۹بنها  ۰۸۸۲ا کمیک بأنیر  ر سا  اسوک رصود  ۸۹ اًبقررب

دند بدانند به سورطات مبتلا ششودندا کمه میبر میای طبقابیمدارس به طدر ررارنده
 رومیر ناشوی از سوورطات به خاسوتگاه طبقابی اررا  بیووتگی  ار ا خطاما میرات مرگ

بر اسووکا میرات  رصوود بیش ۲۱-۹۵مرگ ناشووی از سوورطات  ر طبقات کی سوودا  
 ااسکبر از سارر طبقات نفر بیش ۸۱۱۱ومیر ناشوی از سورطات  ر ارک طبقات مرگ

 بر از  رگراتشوودند کیمخری می یشووانس زنده ماندت کارگرانی که  چار سوورته
ساله سودا   ر مقاریه با رر ی سیکی یبه طبقه سواله متعلقر  رر  سوی ]۸[اسوکا

 کندا  ر ارک مدر  نیر شوواکدبر عمر میمتعلق به باسوودا بررک طبقه شووش سووا  کی
برای  ۸۱۱۱بشدرد اختلارات طبقابی کیتییا اختلاق طد  عمر ارک طبقات  ر سا  

ی ارک اختلاق کی برا ۸۱۰۹برای مر ات پنج سووا  بد ،  ر سووا   زنات چهار سووا  و
  کی برای مر ات به شش سا  رسیدا زنات و

 ررمد کیانی که  ۸۱۱۲شود ا  ر سوا  جا ختی نمیامتیازات طبقات بالا به ارک
 رصد بیش از کیانی بد  که  ۲۲گر   شوات به نجبا و اشراق بر مینیو  اصول و

   ]۹[ اشتندا و نی  معمدلی اصل
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ی  ررمد سووورمارهکای اقتصوووا ی ابعا  نجدمی به خد  گررته اسوووکا نابرابری

از  ۸۱۰۹ ر سووا   کاممیدبریکای مال  ر  شوورکک بازی ۰کندبیوودتسووباسووتیک 
بگیرات سد د بد ا رر  برابر  ررمد متدسو  حقد  ۵۹۹۵اجاره  محل سود  سوها  و

بالابررک  ۹، رجیتالیسووراب از کمات شوورکک   ۸، رگری به نا  پابرر  سوود رلیند
برابر  ۹۸۹ز ، رعنی میلیدت کروت سووور می ۰۵۵،3حقد  سوووالیانه را  اشوووک که به 

   ]۲[کارگرات سد دا متدس  حقد  کارمندات و

ی اامرانات مالی  ر  سک عده  اری به معنای بمرکر منابع وسورماره یجامعه 
 میلیار ر وجد   اشک )و ۰۲3 ر سد د  ،۸۱۰3ا طبق رمار رسمی سا  اسکمعدو  

میلیار  کروت نروت  ۸۰۲3ارک بعودا  کمواکوات رو بوه اررارش اسوووک(، کوه جمعاً 
 رقیرک اند به اکه احتمالاً به خارج کشدر منتقل کر ه را کای کلانی اشوتند )نروت
ا اسک رصود بدلید ناخال  ملی سود د  ۲۲ ارک مبلغ بقررباً برابر با ]۵[ااضواره کنید(

ی بنیا کا کای سد د )و اراری پنج با از نروبمندبررک خاندا ه ۲ ر زمات کرمانیودت
ارک بعدا   ]۹[رسیدا رصود بدلید ناخال  ملی سد د می ۰733 شوات( بهبحک کنتر 

  جمعیک سد د چه معناری  ار ؟ یمیلیدت باقیمانده ۰۱میلیار ر برای 

یی که  ر کنمعنای ارک بمرکر بالای نروت بصدر می برای پی بر ت به اکمیک و
 ولتی چپ سر کار بیاردا نخیک وزرر  ر ر  رضای  ۸۱۸۸را  ۸۱۰۲انتخابات سا  

 ۰3۲سوووخاوبمندانه خطاب به ارک  رکنده از رو  رررمییوووی سووود دی محترمانه و
 :گدردمیلیار ر چنیک می

بر رقارات میلیار ر! واج  اسک که شما برای امدر رراکی کشدر بیش کا وخانی
زرر را به مجلس خداکد  ا ؛ کر ر   کایکررنه کنیدا به کمیک  لیل  ولک پیشنها 

ی عمر خدرش نگاه  ار ا به ارک بداند ررصووود میلیدت کروت برای بقیهاز شوووما می
ه  سووک را از راه ارث ب کند که رتمبلغ مالیابی بعلق نخداکد گررک و بفاوبی نمی

                                                      
۰. Sebastian Knutsson 

۸. Patrick Söderlind 
۹. Digital Illusions 

 بد ا ۰۸۹۲−۰۸3۵ی کای چپ  ر  ورهکار  کرمانیدت رکبر حرب کمدنییکا ۲
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به  ارک پد  بدانید بابازیا شما میرور ه باشید را کار، کلاکبر اری، احترار را سفته
 ۸۵۲زندگی بجملی خد  ا امه  کید چرا که ارک پد  برابر اسووک با حقد  سووالیانه 

طدر اتنروت شما، کم یبگیر متدس  سد د، رت کی قبل از کیر مالیاتا بقیهحقد 
 «مر   یکمه»اعلا  کر ند  ر اختیار « خانه مر  »کای ات مدکرسدسیا که زمانی 

باشوود که بقررباً برابر میلیار  کروت می ۸۰۸۲قرار خداکد گررکا ارک نروت بالغ بر 
 کند که ارک پد ا  ولک پیشووونها  میاسوووکبموا   ررمود سوووالیانه بخش عمدمی 

  ی رت صرق امدر رراکی کمگات گر  ابهره گذاری شده وسرماره

با  ۰۱۱پد  بوه  ارک ی رصووود ررض کنیی، بهره 3،۵بوا  ۵ اگر نرخ بهره را بیک
مات  ر بهداشک و یبدات بد جهمی پد  ارک رسدا باکروت  ر سوا  می میلیار ۰۵۱
 پد  اررارش  ا ا باارک ٪۹۹رعنی حدو   میلیار  ۹۰۱با  ۵۹۱میلیوار  بوه  ۲۹۱را از 
اررارش  میلیار ۸۹۱میلیار  به ۰۰3نگهوداری از سوووالمندات را از  یبدات بد جوهمی

 راکنماری و کا، مدارس ابتداریمهد کد   یرا بد جه  و برابر کر ، و  ا ، رعنی
کای بدات حقد می  ، وکر  وچندات رعنیرسوواند  میلیار  ۸۸۱میلیار  به ۰۰۰از  را

  ااررارش  ا  قبدلیامروز را با حد قابل بازنشیتگی یحقیرانه

یا  مالی ر ،طبقابی کمچنیک به معنای امتیازات ور ه برای حردمتگرات یجامعه
 کندگات/ شهروندات مالیات یکای شوخصوی به کررنهباندبازی برای سود جدری و

س  ا گاه عالی  ر  عدی مربدط به ر  خیارت، به یر  ۸۱۰3ا  ر بابیوتات اسوک
ز  ر ررار ا ا ویبد ت بررگ رت شووورکک انفع شووورکتی حری  ا  که خد  از مالر

میلیدت سووود  خد  از  ۲۹ا او بابک اسوووککای سووود د پر اخک مالیات جرو بربررک
 اسووتانداری اسووترهلی که بدسوو  ]3[اکر مالیات پر اخک  ٪۰شوورکک مربدطه بنها 

میلیدت کروت بدوت راکتدر بابک حق  ۸۱۸شووود  احراب  سوووک راسوووتی ا اره می
 ]۲[مشاوره به ر  شرکک رمررراری پر اخک کر ا

با  کایمنص  ولک واگذار شده اسک: پیدا کر ت  کیأتی جدرد به  و وظیفه 
شوووات برملا شوووده، مثل ر یس قبلی شووورنیسوووای رد  که قاندتؤحقد  بالا برای ر

کای ا مدرر کل وزارت راه و برابری، و پر اخک غرامکانیووتیتدی کارولینیوورا و ر
و مقا  مانده بد ند، ارک غرامک  منص کای میانی که بدوت سوای ر هؤسونگیک به ر

ای با سیاسک به حرره ]۸[میلیدت کروت بد ه اسکا ۰۲بالغ بر  ۸۱۰۲با  ۸۱۰۲از سوا  
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کای خارجی با حفظ حقد  و امتیازات ور ه، مثلاً عضودرک  ر شدرای شهر و سفر
ای کمنصووو عندات نر بات برقی برای رسووویدت به کا بهمنصووو را اسوووتفا ه از ارک 

 ای، ببدرل شده اسکا سازبر  ر  نیای شخلی و حررهپد 

د د از رت س ی جهانیجامعهبررک نابرابری  ر کر ری کیما که زمانی ارتخار می
 یعه کیی به روند بدساص میگدنه به ارنجا رسیدری؟ رصل بعدی را اختصهاسک چ

کای راسک به سمک سیاسک یبمامبهجامعه را  ۰۸۲۱ی ندلیبرالی که از ابتدای  که
ی سوود د و قدرت طبقات  ر جامعه چرخانده اسووکا سوومس به بررسووی سوواختار و

 پر ازریابخییرات رت می
 طبقه، گروه بررگی از اررا ی که بررک جداب ارک اسووک؟ کدباهطبقه چییووک 
صا ی اقتو  ق اجتماعیرعلا کای اقتصا ی، امرانات مشابه وکه  ارای مدقعیک اسک

ق طبقات  رگر متمارر اسووکا جامعه به طبقات نابرابری رمشوترکی کیووتند که از علا
ر ار رریانی برخدت انیات امروزی از امرانات أبقیویی شده که برای زندگی  ر ش

 نییتندا

  :مفهد  طبقه به  و  لیل مهی اسک

کا  ر رابریناب بأکید بر کوه، مفهد  طبقوه ابراری انتقا ی برای بحلیل واو  ارک
اعتبار، قدرت،  سترسی به امرانات  ی بهداشک و رمات، احترا  وزندگی،  ر زمینه

فهد  طبقه کمیشوووه با برخدر اری از اربباطات اجتماعی اسوووکا م منوابع مالی و و
کا منشووأ طبقابی ندارندا پدرسووالاری، نابرابری ینابرابری عجیک بد ه اسووک اما کمه

منشأ نابرابری  بدانندغیره نیر می گراری مذکبی، ببعیضات جنیی ون ا پرسوتی، ررقه
 ]۰۱[باشندا

 کووا رانووابرابری کوواری برای محوودو  کر تطبقووه  گرگدنی کووه مفهد  و  ارک
سواز ا طبقه کمچنیک، به معنای کمبیوتگی بیک اعضای ر  طبقه، پارگاه ممرک می

   وحقد )و اسکنیر به معنای ناعدالتی  ر جامعه  امرانات مشوتر  و اقتصوا ی و
ندریوووی، نه البته مک برعلیه ارک امتیازات ور ه می امتیازات ور ه برای طبقات بالا، و

علمی م بحک رشووار، به پرسووتار و بگیر نگرات و  طبقه به حقد مفهد کا(انفع رتهب
اند، چرا که ر یس شووات ارزشووی قا ل نشوودهمهارت اشوواره  ار  که برای بجربه و

ت بر را برجیرا رر ی با حقد  کی مربدطوه، رو  بیروار، رو  اسوووتخدا  مدقک و
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رل از بد مشووگدرد که پرسووتار نگرات می بگیر ومفهد  طبقه به ارک حقد   کدامی
دانی باررا ی نداری، بد بنها نییوووتیا بد به کمراه  رگرات می نییوووک، بد عیو  و

  رر را زو  کل سییتی را  گرگدت کنیا شرار  را، و

که جامعه طبقابی، ارک یجامعه بحلیل طبقابی روشی اسک برای بدضیت طبقه و
  گرگدت شد ا گدنه  ر  وهبارد چ
پدرد رمد؟ جداب به ارک سووؤا  باررخی  ر عیک  چرا مفهد  طبقه چه زمانی و 

 المللیکی  ر سووطت بیک طبقابی را کی  ر سوود د و کایحا  بیداری مجد  گرارش
  کدابدضیت می

 
 هاپیدایش طبقات وبازگشت آن

 یمدرت به طبقات بقیویی شده اسک برای اولیک بار  ر شروع سده یکه جامعهارک
و : دا بحد  اشبلاقی  و بحد  بررگ اجتماعی مطر   و ررانیوه  ر انگلیس و ۰۸

ی مر   که رری از نتارج را ررالییوووی انقلاب عامه کاکش نابرابری بیک اشووراق و
 قشووورکای ر  جامعه نه چاکرات و ینیر پیودارش ارک ارده بد  که کمه ررانیوووه و

ا ی قتصبر اکای عمیقررو ستات شاه بلره شهروندات رت کشدر کیتندا  و : شراق
رات که  ازمیک  اری صنعتی وبضا کای بیک سرماره کارگرات و  ارات وبیک سورماره

 اری صونعتی  ر حا  رشد بد ا ارک نابرابری جدرد بیک کمگا  با پیشوررک سورماره
 مذکبی را حقدقی نداشک و یجنبه اقتصا ی بد  و کارگرات صورراً  ارات وسورماره

ت کاسووک، که به  ورات رتد الی بعلق  اشووک کای قدرمی کمچدطبعاً به جای واژه
 ]۰۰[نیاز به مفاکیی جدردی پدرد رمدا

طبقه  ر  ورات ما را رور کمات شورارطی اسووک که  یروری مجد  به اردهروی
 ر ارک مدر   و بحد  نقش ا کر طبقابی را ارجاب می یپیودارش بواررخی جامعه

 یا امه نداتعبهای ارفا کر ندا او ، بصوودرری که ندلیبرالییووی از خد  کنندهبعییک
 کای ر سوود د حقد  اجتماعی شووهروندی( متناسوو  با نیاز برامل  مدکراسووی )و

یر ، گعندات ر   مدکراسووی اجتماعی که حق انتخاب رر ی را  ربر میرر ی، به
کا، که امات از انیوواتبیکشووی بهره کندا  و ، شووراق بررگ طبقابی وبرسوویی می

لی  ر سا  ما یبر ا سقدط سرمارهمی مالی اریارگییخته به پیش بر ه و یسورماره
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روشووونی نشوووات  ا ا رمیختگی ارک  و روند را به رکی کمیووودری و ۸۱۱۲ و ۰۸۸۰
گدنه بیک کدق  ردگاه طبقابی  ر  ارک نرته اسک که سییتی اقتصا ی حاکی چه

 نشات که بر ارک جداری الراماً مهر وانداز  بدوت ارکجداری می کاخاندا ه کا وانیات
را رنگ پدسک خدر ه باشد، کر چند که  ر واقع  ر  مذک ، جنیویک، خاستگاه و

اراری   ی اقتصا ی بر جداری بیک صاحبات قدرت واکثر مدار  چنیک اسوکا شالد ه
بقات وجه بمارر بیک طبیرارات از سدی  رگر استدار اسکا  کارگرات و سد واز ر 

شات نقش شخلی امرانات مالی،  ورنمای اقتصوا ی و اقشوار گدناگدت  ر منابع و و
 اسکا

ری نابراب سووود وملمدس بقوابول بیک برابری  ر مقوابول قواندت از ر  یبجربوه
بقابی منشأ رگاکی ط  اری صنعتی از سدی  رگر مبنا واقتصوا ی سورماره یررارنده
ی{ اختلارات }طبقاب بقابل بیک رزا ی انتخاب رر ی و ا رگواکی طبقابی ازاسوووک

 ، از ندکندکا که سووییووتی اقتصووا ی حاکی ررررده و بشوودرد میراحش بیک انیووات
 شد ا مطر  می

 
 طبقه یهای مختلف دربارهدیدگاه

کوای بتدررو  متفواوبی وجد   ار  که کاربر کای باررخی بودرول ر مدر  طبقوه 
ک، ای  ر مدر  طبقه نییووکای بتدرر  پارهجاری برای بحثجا متفاوبی  ارندا ارک

 اما لاز  اسوووک که  لارل خد   را  ر مدر  انتخاب  ردگاه طبقابی  ر ارک پروژه و
 یا کنجارگاه رت روشک 

 کا از طبقه بلره  ر کدق وکا نه بعررف رتبررک بفواوت بیک ارک  رودگواهمهی
ه ما انتخاب کر ری، ما را از نگرش وسدری کمنظدرشات از مفهد  طبقه اسکا سمک

 سووواز ا اولیک  ردگاه  ر مدر  طبقه کهرارج  ر محوارول  انشوووگواکی متموارر می
ار معتبر بد  بیی بییتی یسده و   یه ر نیم و رمررراری اسک و انگلییی ی ردگاک

قه شات  ار ا طبکای زندگیمدقعیک کا وررصک کای اررا  وسعی  ر بدضیت کنش
او   ی ر  رجه کوای مختلف بوازار کوار،معنی جوارگواه گروهدگواه بوه ر ارک  رو

ه ک اسووکی پ وکش طبقابی بررسووی ارک امر ا وظیفهاسووککارگرات،  کارمندات و
را ، ی اربداند ررندهکوای رمواری، جارگاه طبقابی والدرک با چه میرات میطبق  ا ه
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ر   شات ردگاه ی  ا ت وطرز ررر، رأ مثلاً  ر مدر  رمدزش، شخل،  ررمد، ررتار و
 ]۰۸[مدر  میا ل اجتماعی را بدضیت  کدا

ه چند   ککرشووناس ررانیوودی پی ر بدر رد برمیل جامعه را ومیک نگرش رارج 
مرمات ک بلدررردنی بهیه نمد  و نمارشسوووی از رت ر  بیسوووا  پیش بلدررردت بی

کم  ر  مقیاس طبقابی به شخ  ای  ر سوارک خد  گذاشک که با پرسوشونامه
اش را بشوووناسووودا بالا ررتک سوووررع رروش بلی  کر  بوا جارگاه طبقابیکمو  می

ی سرماره» خداسک برمتدس  می یبتابرکای لندت از نتارج ارک امر بد  زررا که طبقه
نابع را نات و مامرا بر به شور  بقییی کلیبیش ارک نگرش ]۰۹[اش بیفراردا«ررکنگی

اقتصا ی، ررکنگی و اجتماعی علاقه  ار ا ارک  ردگاه به  نبا  پاسخی  «یسورماره»
نمارات  ی رد  چه مدلی از نابرابریشیدههبرای ارک پرسش اسک که با بقییی منابع ب

بدات  ر بدصووویف بجارب طبقابی، بحر  ارک  رودگواه را می ]۰۲[خداکود شووود؟
 کای  انشگاکی باز رارکانامهکا، مطبدعات وپاراتطبقابی، زندگینامه

گرات از پ وکش خد  را  ارند و ی خاصکای مدر علاقهگرارش پرسش کر  و
ما  یپروژه کا ارجاع خداکیی  ا ابدانا نیر برخدر ارند که ما  ر ا امه بعضووواً به رت

ق شوووناختی را موا  ارای علا کود زرر رودگواه متفواوبی را پیش روی خد  قرار می
ر نگرریا کدق ما پیش از ککا میاز زوارای گدناگدنی به پدرده متفاوبی کیووتیی و

ه بقیوویی گدنکه سووییووتی اقتصووا ی جامعه چهرری ارک اسووک:چیر بررسوی  و نرته 
کای مدقعیک از ارک راه برای اقشار مختلف امرانات و قدرت را کنتر  و امرانات و

نه به گدکندا  رگر ارنره بضوووا کا وبعارضوووات اجتماعی چهمیگدناگدنی رراکی 
ی اسانهشن ا از نظر ما بررسی جامعهشودنیروی محر  بخییرات اجتماعی ببدرل می

 اری وظیفه اصولی ر  بحلیل طبقابی اسکا اگر امرانات کاری  ر اختیار سورماره
ز بجارب بری اکامل ا ری با بتدانیی بصدرر کای رراوانی انجا  می اشوتیی مصاحبه

اندا طبقابی ارا ه  کیی، چرا که ارک بجارب  انش ما  ر مدر  طبقه را پرباربر کر ه
بر چیری که کمبد ش بیش ]۰۵[کا را  ر نظر گررکابارد اولدرک اما پیش از کر چیر
 کهرکطبقابی سوود د امروز بد ، ا یشوود بصوودرری کلی از جامعهاز کمه حس می

 روریابه کدا  سد می اری وگدنه به ارنجا رسیدهچه
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کا ابرابرین یکید کر ری، ما بر ارک میوتله بییار واقفیی که کمهأطدر که بکمات
 کایکمچنیک بمامی گرارش کوا منشوووأ طبقوابی نودارنودا ارک کتاب وعودالتیبی و

 هب بهتر اسووک کمراه کتاب قبلی مک «طبقه  ر سوود د» یهکابالیر رعنی پروژ یپروژه
طبقابی سوود د  و انتخاب پیش  یخدانده شوود ا جامعه «نابرابری مرگبار اسووک»نا  

سقدط اجتماعی  زند؛ را رروپاشی وسود د را رقی می یگذار  که ررندهروی ما می
برای کمه  بر زندگیامرانات وسوویع بر وکای کیرا ررمارچگی اجتماعی با نابرابری

 نداتاشهرو

 
 نشان طبقاتی هر ومُ

 کای ررکنگا بیات  اسووتانی کمانا پر اختک به ور گی یعمده کایمشووخدلی  از 
 اقه،مدر  عل طبقابی مانند ر اب غذاخدری،  کدراسیدت منر ، ندع لباس، مدسیقی

رگر بر علیه طبقات   یکا قطعاً کمچدت ابرار قدربا ارک نشووانگراسووکغیره  ا بیات و
ک خد  مدقعی خد  را شرمگیک و پاریک طبقات که اعضایطدریهشد  باسوتفا ه می
بری کای محریررو سک احیاس کنندا ولی قدرت حردمتگرات پاره را نامطمتک و

کنگی کای رربینیکا وخد بررگطلبینشووات  ا  که جاه بییوتی ی ار ا باررخ سوده
ای، از قبیل جنبش کای بد هکای اجتماعی وجنبشحردمتگرات  ر مقابل شووودرش

 کا، از قدربی برخدر ار نییتندازنات با جنبش پان  کارگری و

بری برخدر ار اسوووک رت طبقابی از اکمیک بیش یچه برای کارکر  جامعهرت
کای شاتن شد ا ارک مهر وکا کدبیده میی نیلهر طبقابی اسوک که بر پیشانی کمهم 

شووود ؛ از جملوه از طررق بجربیات زندگی کوای گدنواگدنی ز ه میهطبقوابی از را
بررگیووالات(، برخدر اری از امرانات  کای میووردنی )کد کات وشووخصووی، محی 

نابع م امرانات و ، جارگاه شخلی ومراو اترمدزشوی متفاوت، اربباطات اجتماعی، 
ه جا با  ر ارکم کای مختلف کیتند وروشککا  ارای سارهنشات اقتصا یا ارک مهر و

اندازکای اقتصوووا ی، چه چشوووی کنییا امرانات وذکر چند خطدط کلی اکتفا می
بررک وزت برخدر ار کدچو  چوه بررگ، چوه جودرود چه مدرونی معمدلاً از بیش

 ی وزندگ ینحده یهکنندبررک عامل بعییککیوووتنندا ارک امرانات اقتصوووا ی مهی
 ا اسکبحصیل ررزندات  محل سردنک، ندع لباس، امرانات بفررحی و
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ما  طد  ب بعلق طبقابی به معنای ارفای ر  نقش اجتماعی اسوووک که اررا   ر
گیرندا حدو   ه سوووا  پیش  ر سووومیناری  ر رکا می خد  رت را ررامی زنودگی

ابی ر  بداند پارگاه طبقپرش  را روانشناس کد   می انگلیس رمدختی که ر 
، که  ر بتابرکمچنات ،یگی نقش  ر زندماکه را بشووخی  بدکدا ولی ارفا ۸۸طفل 
  کای گدناگدت صدرت بگیر ابداند به شیدهمی

 
 بورژوازی تازه به دوران رسیده بورژوازی قدیمی و

 اری کاری از زمیکی بدرژوازی حاکی کندز کی رگهجوالو  اسوووک کوه  ر طبقوه

 ارات بخش زمیکشوووات الها رما  طبقابیکاری که بدات  رد، کماترا می ]۰۹[۰قدری
ات به بدی حاکی بدرژوا را می ورات کندنی اسکا ارک طبقه یبازه به  ورات رسیده

)بازه به نروت رسویده( بقییی  «جدرد»)سورماره به ارث بر ه( و  «قدرمی» و بخش 
 که شرکتی بأسیساسوک، ارک «کارررما شودت»ر  اجتماعی کر  و گروه کر ا ارده

ز پس که اارکسک به شات اعتقا  راسخیکر ه و رت را بدسعه  کندا اعتما  به نفس
ررند، کمیشووه به امرانات لاز  برای را ق رمدت بر ارک مشوورلات کر مشوورلی برمی
کمیشه با مدرقیک کمراه اسکا طرز ررر مشترکی که  کارررماری  سوترسی  ارند و

از طررق رمدزشووی  قیق از  ورات را  ی ژنتیری وارک طبقه بر اسوواس ر  عارضووه
ارک  رحا کد کی کیو  کر ه اسکا خصدصیات ذکر شده کمراه با نروت ارنی، 

شووعار  ]۰3[ کداشووناس جلده میوظیفه طبقه را اشووخاصووی با وقار، با میووتدلیک و

دی بارزی از ارک الگ ینمدنه «سروصداکارت را برک ولی بی»مبنی بر  ۸کاوال نب رگ
  کدا}طبقابی{ را نشات می
 کای ارک طبقهبازه به  ورات رسووویدهور ه هبنهوا جدانوات بلره باز ارک نظرکوا نوه
ا به نظر قدرمی یی مقابل طبقهنقطوهکیوووتنود، رعنی  مواروهبی متربر، رخررروش و

طررق  سووود دی که از ۹بربیل کدلکورمد  ارند، کا ررکخبرنگوارانی که با بالاری

                                                      
۰. Gammal godsägaradel 

۸. Wallenberg 
۹. Bertil Hult 
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ی کای خارجی میلیار ر شده و  وسک خاندا هرمدزش زبات سویواتؤاندازی مراه

رغی بهنیر  ۰جات اشووتنب  ]۰۲[بارز چنیک قشووری اسووکا یاسووک، نمدنه سوولطنتی
کای بازه ندهگرراوات بر ه اسکا کله یمارگی بهرهی ممتازش از ابتذا  و بیپیشینه

ی مالی عمدباً مر  کیوتند و معروق اسک که، کمچدت ی سورمارهرسویده ورات ه ب
شوووات ، پابد (لندت سووویتیمرکر بجواری لندت )اسوووترروک و شوووات  ر وا الگدی

ارک بخش از  ]۰۸[اسوووترهلی اسوووکا ۸پلوواتسوووتدرها  ی از قبیوولکووای مجللمیخووانووه
 داپندارنرا سرورات کهرشات میکا خد  استررتیقد  وا کنندگات بهحردمک

بر ی حواکی و برکنود، طبقوهرخررروش و مبتوذ  روا رروبک و سوووا ه ررقی نمی
و  مداک  یکا بعلق  ار ، کمهکای زندگی به رتکند که بهتررککمیشووه بصوودر می

تی بداند عرضه کند، راحمدجبات رراه که بشوررک  ر ر  مقطع معیک باررخی می
کاسووکا از ی و سوورگرمی، کمه و کمه حق میوولی رتو رسووارش، بفررحات، خدشوو

 اری حاکی از ر  جنبه عجی  و قابل بأمل  رودگاه جنیووویتی، ررکنگ سووورماره
اسک و رت احیا و مدرنیره کر ت ررکنگ حرمیراری رسیای قدری اسک که زنات  ر 

وزرر  اراری سوووابق ررانیوووه   ۹،رت بنهوا ابراری، و را کمانطدر که اشوووتراوس کات
 ، برای مصارق جنیی مر ات  ر ر  مقیاس بررگ کیتندا«مصالحی»گفک می

 رمررراری که ر  حرمیووورای خصووودصوووی  اشوووک با کلدب و ۲کیدج ک ف نر
کای یلیر کا وسوووب  جدردی رررردا به  نبا  بحرات مالی، کتاب ی پلی بدیمجله

 «کگرگ وا  استرر»بدات به می استررک رواج رارک که از جملهحرمیراری  ر وا 
 ]۸۱[نامه ساخته شده اسکااشاره کر  که بر اساس ر  زندگی

 
 

  

                                                      
۰. Jan Stenbeck 

۸. Storeplan 

۹. Strauss-Kahn 
۲. Hugh Hefner 
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 کارمندان متوسط و یطبقه
 ت ومعنای واقعی کلمه رگاه، مدری بهی متدس ، اولیک طبقهبه لحاظ باررخی طبقه

، ی سویاسیکانابرابرای سود ورارته بد  که بضوا  بیک برابری حقدقی از ر سوازمات
کای گبار بعد از جنبندی کر ا ارک طبقه برای اولیکصدرتاقتصا ی را  اجتماعی و

ی مالریک ابراز وجد  کر ا مفهد  طبقه ناپلتدت،  ر انگلیس  ر مخالفک با اشراق و
بأسوویس ررتدت ی بازهروزنامه مرسوود  شوود و ۰۲۹۱ی متدسوو   ر سوود د  ر  که

ا ب گاه  ر سوود د جا نیفتا اکیچد  شووات بد ا ولی ارک مفهسووخنگدی اصوولی ۰بلا ت
شدا بعد از سقدط ی کشواورزی محیدب میسود د کندز ر  جامعه ۰۸۹۱ی  که

بررک حرب سوود د شوودا کشوواورزات  ارات بررگحرب زمیک ۸،کامجلس کاسووک
 تدس ی مطبقه ی متدس  به شمار نیاور ند وگاه خد  را جر ی از طبقهسود د کیچ

 ر مبحث  نامیدند وکا خد  را زارعیک میباقی ماندا رتکمچنات حرب شوهرنشینات 
خداکیی  رد که رنات از ر  مقطع به بعد خد  را با کارگرات  اولیک بحلیول طبقابی

به جل   ۰۸۲۱و ۰۸۹۱کای هی متدسووو   ر  کطبقه یکر ندا مبارزهمقواریوووه می
ا کوارمنودات، کوه  ر رت مقطع گروه اجتماعی بررگی شوووده بد ند، معطدق شووود

بدرژوازی بلاش خد  را برای جذب ارک طبقه کر ند اما  پر ازاتنظرره کا وسازمات
ی زررکی رکبرات سیاس  مدکراسی وی سدسیا  ر ارک کار شریک خدر ندا جذبه

 سازمات سراسری کارگرات سد د، و ۹،اوای حرق رخر را ز ا رکبری ا ووو ابحا ره
 ند که برای جذب کارمندات به ات سد د برجیت  ا مدکرسدسیا حرب کارگری 

 کای کارمندی میوووتقل ورا به برپاری ابحا ره کارتاقودامی نرنند بلره او  روت ا 
به کا ات مدکرسدسیا حراب سویاسوی بشودرق کنند، استراب ری که اغیر وابیوته به 

متدس   ی رگر کیوی  ر مدر  طبقه ۰۸۵۱ی ل  کهرخطرابش واقف بد ندا از اوا
ی بگیرات جووامعووهکووارمنوودات خد  را حقد  کووارمنوودات بحثی نرر  وی طبقووه و

برالی ندلی کارررماریی رور ند، البته ارک کدرک  ر جامعهشووومار میبه کوارررماری

                                                      
۰. aftonbladet  

۸. Ståndriksdagen 
۹. LO (Landsoragisation i Sverige) 
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ارته نی ی خد  را بازکندز کی رونق گذشووته «ی متدسوو طبقه»رنگ باخته و مفهد  
 اسکا

لمات ر را بر عهده  اشتی که مطبدعات سد د و پ وکشیی اخیراً ارزرابی  نتیجه 
 ر  متدسوو  ی ا  که اسوتفا ه از مفهد  طبقهنشووات می کی مقاریوه کر ه بد  و را با

کای معتبر روزنامه برابر سوووه ۸۱۱۲−۸۱۱۵ی کوای معتبر رلموات  ر  ورهروزنواموه
ثبک  ار  م که ارک مفهد   ر رلمات بقررباً کمیشه باری ارکسد دی بد ه اسکا بعلاوه

 شد اکه  ر سد د، به ارک مفهد  با  ردی انتقا ی نگرریته می ر حالی
ی متدس  از  و بخش بییار متفاوت از کی بشریل شده اسک؛ ر  گروه طبقه

خدمابی و ر  گروه بررگ کارمندات  -کدچو  صووواحبوات واحودکای بدلیدی 
روه مشتر  ارک  و گوجه   کندا بنهاکای میانی را بشوریل میحقد  بگیر که لاره
   وای ماردی  رگر رعنی طبقهشد  که کر  و به وجد   و طبقه ر ارک خلاصوه می

نی کای میالاره ی اقشار وکای بشریل  کندهای زرر سوک رگاکی  ارندا گروهطبقه
جامعه مانند کشوواورزات، صوواحبات صوونارع کدچ ، کارکنات بخش خصوودصووی، 

بر اکمگدتن ارای بحصیلات رکا می  بییار  کارکنات استا کارات و، صونعترارات
دا بدجهی بر عهده بگیرناز رت کیووتند که بتدانند  ر جامعه مدرت سوود د نقش قابل

 )وابیتگی بخشی از حقد  بازنشیتگی پتر  ر مبارزات سویاسوی بر سر مدضدع
 ر مدر   شووات( وی اشووتخا به میرات  ررمد  وره ۰۸۹۲-۰۸۵۹کای متدلدرک سووا 

کا به ارک صندو  واررر بگیرات ) رصدی از سد  شرکککای مالی حقد صوندو 
بری  ر کای خد  بدانیووتند نفدذ بیشی ابحا رهبگیرات به واسووطهحقد  شوود ومی

ت مفهدمی کمچد« بگیرحقد »حیوات اقتصوووا ی جامعه به  سوووک رورند( مفهد  
نقش  کوای اجتماعیکوارگرات،  ر جود  نر رری کوارمنودات و نموا  مشوووتر  و

 محدری  اشکا
حبات برای صا ایور ه نداشتک رقابالاسر، از اکمیک رزا ی عمل، رعنی استقلا  و

  سوک نییتند و بهتر اسکخد  ر  یندبههکا نیر بارک ابرخدر ار اسوک کاشورکک
کوا کوه  ارای چند کارمندند کننود و رتبنهواری کوار میهکواری کوه خد  بوبیک رت

گروه  و  شرکک ر  امر شخصی نییک، چیری اسک که بفاوت قارل شودا برای 
گی کای ررنده واگذار کر ا  لبیتبرجیحاً به نیل بارد مراقبش بد ، حفظش کر  و
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سک شرکتش امری یبا  و املاکش و صاح  شرکک به ررنده یکشاورز به ررنده
 د ار کرچنسووورماره یررری خاندا گی  ر ر  خاندا هطدر که برنامهطبیعی، کمات

وت کای بدنه به کمات شدت اما ر  ور گی مهی طبقابی اسکا اما صاحبات شرکک
کارمند و صاحبات مشاغل رزا  چنیک  ورنماری ندارند و اغل  بیک کارمند بد ت و 

 کننداکار بد ت ندسات میصاح 
 ی کارمندی نیای اقتصا ، حرره شود ؟  رگدنه ر  رر  کارمند میچه چرا و

وجد  رمدا از ارک کا بهبرای کم  به رت صووواحبوات قدرت و یکمچدت نموارنوده
کای کارمندات بخش خصوودصی روسوک که احترا  به قدرت بدرژوازی از ور گی

 سته از علاقمندات به بحصیل که بداناری،  ا انتخاب شوخل کارمندی برای رتاسوک
مناسبی ه سیس شرکک نداشتند راأنفس کاری برای بهامرانات، اشتیا  و را اعتما  ب

برای گررر از کارکای سوووخک کارگری و کشووواورزی و روی رور ت به شووورار  
روی ه برقی را ب بر کار کارمندی بد ا مررد بر رت، کر کارمندی راه پیشررک وسهل

  رداخد  باز می
راه  رگری کووه برای کووارمنوود شووودت اکمیووک روزاررونی پیوودا کر ه کمووانووا 

و  رمتأخ ایای پدردهعندات ر  گروه حررهبه ا کدرک کارمندیاسکشدت ایحرره
ر کا قبل از کر چیا نیروی محر  رتاسوووکای رابی ابحا رهبشووورل ینتیجه عمدباً

ی خدرش اسووک، اشووتیا  برای معلی شوودت، مهندس شوودت، پرسووتار علاقه به حرره
 ات شدت،  کتر شدت، پلیس شدت، خبرنگار شودت، مد کار اجتماعی شدت، حقد 

زند: جارگاه و ر  حد  میووارل زرر  ور میاختلاق بیک ارک  و اردهشوودت و غیرها 
 ای، و  رکای حررهکا، رو  کمبیوووتگی و رراقک بیک کمرارات، پرنیووویپمقا  رت

رارته اسووتقلا  گروکی  ر مقابل کارررما، کای بخصووصووی پیشووررته و سووازماتحرره
ارک  و راه کارمند  ]۸۰[بخصو  شورل گررته اسکا اسوتقلالی که بر مبنای  انش و

ی شد ، امری که به رت باز خداکیکای طبقابی گدناگدنی منتهی میشودت به جارگاه
 گشکا 
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 کارگران منضبط

 کارگری یپ وکشگر باررخ ررا و مراب  که از ر  خاندا ه ۰ی رمبیدرنیدتنرون
 - محرکه سووویاسوووینیروی  برخاسوووته، جررات غال   ر جنبش کارگری سووود د و

کا رت ]۸۸[نامدامی «منضب  جدی و کارگرات»ی کارگر سد د را ای  ر طبقهابحا ره
اما  شوووات بد ند،رگاه به منارع طبقابی گرا وکر ند، جمعبوه کوارشوووات ارتخوار می

 کاری از جنبش خر ه بدرژواری ضووودالرلییوووی وشوووات رگهکوای زندگیر اروده
کووای پیدررتنی، )طرروودارات زنوودگی سوووا ه و اروودر  کدا ارات کلییوووای رزا ، و

کای شوووخصوووی خد  را کر ند، خانهانداز میبجملواتا مترجی(،  اشوووک؛ پسبی
دی  ا ندا لاقیشات اکمیک زرا ی میبه بحصیل و سر و وضع ررزندات ساختند ومی
نات، قط  مخالف رعنی ز کهررک  ر حالیشمار میهبندوباری صوفتی مر انه ببی و

 شووات را  ر جنبش کارگری اشووتند، امری که پارگاهکاندت خاندا ه را گر  نگه می
 اروپای شمالی بیش از پیش محری کر ا سد د و

 مدکرات مجلس که کرگر  رصووود نمارندگات سووودسووویا  ۰۸۰۱ی طی  کوه
بر نررکا برای نمارندگات حرب چپ پاریک ٪۲۲گاه از ندشوویدند کیچمشووروب نمی

ممندعیک مشروبات الرلی به  ۰۸۸۸رسویدا  ر سا  می ٪۰۱۱ ر مجلس ارک رقی به 
گیری کمگوانی گوذاشوووته شووود اما به بصووودر  نرسوووید و  ر پی رت جنبش رأی

کا پیروزی  مدکراتکه سووودسووویا  ۰۸۹۸ضووودالرلییوووی ارک کر  ولی  ر سوووا  
شوووات با نمارنده ۰۱۲نفر از  ۵۲ سوووک رور ند، هبچشووومگیری  ر انتخابات مجلس 

 ]۸۹[کای گدناگدت علیه الرلییی رعا  بد نداعضدرک  ر سازمات
باری بندوبی ر  وجه ممیر طبقابی شوود چرا که لاقیدی و «جدرک و انضووباط»

روی  ر ررکا الرلییی و زرا هشومار میهرشود بی کارگر روبهبهدردی برای طبقه
 یندشوویدت مشووروب از  ررزمانی جرو مشوورلات بررگ طبقات ررو سووک جامعه

 کی ر  جنبش کارگری  ر چنیک شرارطی ررته اسوکا سازماتشومار میسود د به
لییی و زمانی که الر کندرا نفی نمی «انضباط»ندشویدت مشوروب  ممرک نبد ا طبعاً

مشروب  ندشیدت و «انضوباط» ینبد  رابطه پاریک ی رگر بهدردی جدی برای طبقه

                                                      
۰. Ronny Ambjörnsson 
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 مدکرات ل  به کدا  از وزرای مالی سدسیا کیچ۰۸۵۵بر شدا با سا  رنگنیر کی
  انیی از زمات گدنناراسوووترنگز نود، ولی بوا جاری که میمشوووروبوات الرلی نمی

مالی  کایکاملاً برگشووکا که البته کیچ بأنیری بر سوویاسووک ور { ۰۸3۹−۰۸۵۵}
 نداشکا

وارری به میووارل ررکنگی و رمدزشووی  یی کارگر علاقهبقهالبته بخش جدی ط
کارگری را  یکای رمدزشووی  اوطلبانه ا  و کمیک گروه بد  که سووازماتنشووات می
 بر ا پیش می

 «کنگیرر یسوورماره»ارک کارگرات رعا  متدجه نبد ند که با ارک کارشووات ر  
که  کارگر ررتند، امریی جر طبقههای ببربیو  بوه  روت طبقه انودوختنود و بودرک

شناس ررانیدیا شناس و مر  )جامعه ۰ر بدر ردی پی کنندهکای بحییکرکا مییویک
بقابی کای جامعه طی کارگری که ور گیمترجی( نیر با رت مدارق کیتندا رت طبقه

نای خالییک، )به استث سد د را رقی ز  جارش  ر ا بیات طبقابی  ورات اخیر عمدباً

 ]۸۲[انر رمبیدرنیدت(ا ۸وننی اسکنا  مک رکتاب 
بووه کووار  جمعی  ار  و یی کووارگر بر خلوواق طبقووات  رگر روحیووهطبقووه
 مناطق ور گی با پیدندکای محری خاندا گی و جمعی معتقود اسوووکا ارک سوووتوه

گرارات بدانیک خدشارند رر نمی شد ا ارک امر طبعاًرشر ه بقدرک میکیهمیردنی ب
تند رر گرا رر ی کارگر را جا گذاشتند وکاری کی که طبقهالبته اکثررک رت باشد، و
 بد ندا

 کای نفیانی نیرجدی  ارای بعضوی محدو رک ررکنگ ارک کارگرات کدشوا و

د  بد ا پانری نشووویک اسوووترهلی، از و محلات محرو  حاشووویه ۹کای محله روگیووود
با کارگرات بازه وار ،  ر واقع امر، شوودرشووی علیه ارک ررکنگ بد   کد کات گررته

 یروو  روحیووه ولی ارک ررکنووگ  ر عیک حووا   ارای اکمیتی بوواررخی بد  و

                                                      
۰. Pierre Bourdieu 

۸. Mitt förnamn är Ronny 
۹. Rågsved 
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بدانیوووک  ر مقوابل  ایبواانودازهوجد  رور  کوه گواه و هنفس جمعی بوهاعتموا بو
 ی بدرژوازی باریتدارر گراری طبقه

 نبا  خد  رد  کشیده که  ر زمات مارکس ی کارگر کمیشه قشری را بهطبقه
کارات( نبات)بی  prekariatبوه لدممک پرولتواررا معروق بد ند و امروز پررراررا 

، اررا ی با کار مدقک، بدوت مقبدلیک اجتماعی  کارگرانی که کار شوودندنامیده می
 گری بخشی ازبد میوتی و را شدرش  ررمد نابک  ارند، اررا ی که ز  و خدر ، و

سورکشی کمیشه وجد   اشته   کارات ا ا  ر بیک مدقکشوات را بشوریل میزندگی
کا و اعتراضات خد جدش ظاکر ر  کار و حرکک اسکا ارک سرکشی  ر شدرش

 انند ا ولی کمه می۰۸۰3گیر  مانند شوودرش گرسوونگات  ر سووا  خد  میهجمعی ب
ای را کدق بداند کر طبقهمی وسووودی نابتی ندار  وسووومک  کاراتمدقک که قیا 
کای بررک کیانی که  ر ابتدای کار از حرب  مدکراترسود بیشنظر میهبگیر ا ب

راسووتی و ضوود خارجی  ر سوود دا مترجی( پشووتیبانی کر ند، سوود د )حرب  سووک
نشووویک  لیل بیماری برای مدبی نیوووبتاً طدلانی خانهه که ب بد ند کیوووانی بیرارات و

 ]۸۵[اد ندب
گذراند، چیری ندار  که به رت ببالد، کیچ زنودگی سوووختی را می کوارمدقوک

دت شووهرر  ب  رمقا بداند به خد  متری باشوودا بنها می شوود  وحمارتی از او نمی
نفس ضووعیفی اسووک که هکند،  ر بهتررک حالک  ارای اعتما باحیوواس ناامنی می

ل  سرکش که اغ ایروحیه با خشومی علیه سرندشتی ناعا لانه و  اسوک أبد عمدباً
 شد ا به حرکات انفرا ی منجر می

 

 1شدهطبقاتی قومی یجامعه و« ادغام فرهنگی»طبقات، مردم، 

نظر هب )ا غا  ررکنگی( ارک روزکا خیلی رارج شوده و ۸(ارنتگراسویدترمیری ) رکی
سد د شد ا ناظر بیرونی ممرک اسک  ر  ۸۱۰۲بررک بحث انتخابات رسد که مهیمی

ی او  بصودر کند که ارنتگراسویدت بحثی  ر مدر  برابری و کمبیتگی اسک، وکله

                                                      
۰. Etnifierad klassamhälle  
۸. Integration 
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کا از  وربررک نقاط  نیا به کارکای کوه کودق، جوذب رقیربررک پنواکنده ر حوالی
 شد اروز بر بعدا شات اررو ه می، کارکاری که روزبهاسک ررمد  ر سد د کی

 ۸۱۱۱و اوارل  ۰۸۸۱ی  ررمد و  اراری طبقات گدناگدت طی  کهکوه  زموانی
کر ت کی راصوووله گررک، سووویاسوووک بدرژوازی به سووومک قدمی از برکر چه بیش

کلند ارک  رواج گتدسوووازی چرخش کر ا کمچدت  انمار  و طبقابی و یجامعه

که  ر صووف مقد  بدورک  ۸،نا  حرب مر  هبد ، رت زمات کندز ب ۰کالیبرا حرب 
مناطق  ینا  نقشههگرارشوی ب ۸۱۱۲ارک سویاسوک قرار  اشوکا ارک حرب  ر سوا  

گررک و  ر محرو  را  ر بر می یمنطقه ۰۹۹منتشر کر  که  ۹نشیکمحرو  و حاشیه
د از: بربی  اکمیک عبارت بد نبرسووویی رت سوووه معیار را  ر نظر گررته بد ند که به

کننودگات  ر انتخابات بحصووویلی و  رصووود شووورکوک اشوووتخوا ، نتوارج ی رجوه
بر بررار شوود اما بیش ۸۱۱۲و  ۸۱۱۹، ۸۱۱۵کای ارک کار  ر سووا  ]۸۹[شووهر اریا

 ۸۱۱۹ررد ارک بد ه که بعد از طدر که از شووداکد برمیا امه نیارکا  لیل ارک امر رت
ا  بد ، ارنتگراسیدنی که بهتر نشدا  ر س حرب مر  از  «ارنتگراسیدت»وزرر میوتد  

نشیک  ر بیند سنندجی با استفا ه از رمار بازه نشات  ا  که بعدا  مناطق حاشیه ۸۱۰۲
 ۸۱۰۹ ر سا   ]۸3[رسویده اسوکا ۰۲۹به  ۰۵۹از  ۸۱۰۸با  ۸۱۱۹کای ی سوا راصوله

در  معیار اشوووتخا ، کار را بر  ر مگیری بیشبا اندکی سوووخک ۲کارحرب محارظه
سووا   ۹۲با  ۸۱منطقه بیش از نیمی از اررا  بیک  ۰۹۱نشووات  ا  که  ر   نبا  کر  و

طبقابی به مدضوودع مناطق  یبر  ر رصوول جخراریای جامعهپاریک ]۸۲[بیرار کیووتندا
   گر ریاباز مینشینی میارل حاشیه محرو  و

خدبی برای  نشینی مثا تدا  ر مدر  ارنتگراسیدت وحاشیهمحگفتمات سیاسی بی 
دنه گ کد که چهکای علد  اجتماعی اسکا ارک گفتمات نشات میبدررس  ر کلاس

کا ارجیخ ررتار مدر   ر ؤالیبیراری، به س مشورلات ساختاری جامعه مانند رقر و

                                                      
۰. Liberalerna 

۸. Folkpartiet 

۹. Utanforskapets karta  
۲. Moderterna  
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ی بیرارات را بهدردی اخلاقی برای جامعه ۰۲به سب  و سیا  قرت شد ا ببدرل می

  ۰،سازیکای مدجد نابرابری، گتدجای بمرکر بر مرانیییهبکنندا بانبات قلمدا  می

 رصد جمعیک  ۹الی  ۵مناطق میردنی با  رابد ورواج مین ا پرستی  و ۸گراریقد 
یووتند )رعنی را متدلد خارجی ک یسوود د که کفتا  وپنج  رصوودشووات  ارای ررشووه

ما ر کر  و متدلد خارج کیتند( به مشرل محدری ببدرل  را پدر و خارج کیوتند و
اولیک گرارش خد  را منتشوور کر   ۸۱۱۲شوود ا وقتی که حرب مر    ر سووا  می

 مرانییی»کا اعلا  کر ند که گرارش  ر مدر  رت مناطق میوردنی اسک که  ر رت
ق کا رت مناط ه اسوک )منظدر ارک اسوک که سد دیاز کار ارتا کای حیابیجابجاری

 کد که  سووک بر قضووا کا نشووات مینقشووه یا اما مقاریووه«کنندا مترجی(را بر  می
کای سوونجش، انجا  کی  ر لییووک معیار سووک مناطق ورهرکاری، کی  ر جاریهجاب

اکمیک نییتندا کمی جلدبر به بقییمات قدمی  ر بازار کار شوده که چندات کی کی
 خداکیی پر اخکا 

زا طبقابی کمچدت سد د، با چه حد مشرل یراستی مهاجررک  ر ر  جامعههب
 ۸۱۰۲باور کر ، مهاجرت به سوود د  ر سووا  کارات محارظهکیووتند؟ اگر بشوود  به 

 ملی  ررمد ٪ ۱،۸ر با سوورجمع چهل میلیار  کروت کررنه  ربر  اشووته اسووک که براب
کاری که نروبمندات سوود دی برای ررار از مالیات به خارج اما پد  ]۸۸[ااسووک سود د

 ر  ]۹۱[ ررمد ملیا ٪۰۱، رعنی حدو  اسکمیلیار  کروت  ۵۱۱اند بالغ بر انتقا   ا ه
کا کای سد دیسازیبرملا شدت شرکک ماجرای  رز اطلاعات از بهشوک مالیابی، و

ند مالیات و چ یبلدررردت سوود د به کم  ا اره  ر بهشووک مالیابی کشوودر مالک،
میلیار  کروت  ۲۹کای سد دی سالیانه از پر اخک پ وکشوگر نشوات  ا  که شورکک

 روندا مالیات طفره می

، بحث ریبگذار کای سوویاسووی روزمره ررابریتر و بحثربد یاگر پا را از  ارره
فا ه از شود ا بدوت استطبقات کشویده می راحتی به بحث مر   وهب «ارنتگراسویدت»

قه طب میات مر   و یطدر بدضوویت  ا  که رابطهبدات ارکاصووطلاحات سوویاسووی می

                                                      
۰. Etnifieras  
۸. Ghettoiseras  
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ابی ی طبقر  جامعه ا  رسووکی شووروع خدبی برای بحلیل مناسووبات حاکی نقطه
کمه  شووات کمه ونفدذ یشووات،  رجهمنرلکشووات، شوورار  زندگی اررا ، امرانات
شات  ار ا اما چه چیری طبقات گدناگدت ر  جامعه بیوتگی با  به جارگاه طبقابی

رمات در ربزند؟ جداب قدرمی ارک بد  که کمه از ر  شاه را اممراکی پیدند میهبرا 
را به ر   ولک   کند که کمه جرو ر  ملک کیوووتند وبرندا امروز جداب میمی

 ارند، کمه شووهروندات ر  سوورزمیک کیووتندا اصووطلا  مر  /ملک ر   ملی بعلق
ظر نبداند معانی متفاوبی  اشوته باشدا براساس اختراع جدرد سویاسوی اسوک که می

 ر  ۸مر  ی سوود دی کلمهپا شوواکی جدرد،  ر کتاب  ۰گسووتررندبرارگدسووک 

 ]۹۰[وجد   اشک پدرد رمدا ۹ای که سه ندع شراب و مدا  واساکای شبانهمهمانی
مرزکای طبقابی جا نیفتا ه بد ، بفاوت  کوه طبقات کندز جدات بد ند و زموانی

کای نار جنبشک ررو ستات رشراربر بد ا جنبش کارگری سد د  ر بیک ررا ستات و
  جنبش ضد الرلییی، ر معاصرش، مثل جنبش کدا ارات کلییای رزا  و پیشیک و

ز ، حرق رخر را می محتر  بد  و مر  ی شوووودا کلمووهجنبش مر می بلقی می
رمدزش مر می، مجلس مر می برای حق رأی کمگووانی، موودارس مر می برای 

 جنبش ضد الرلییی برای مر  ا مر  ، پار  مر   و یبررگیالات، خانه
کی ارگووات سوووراسوووری  کووا و مدکراتکووه کی سووودسووویووا  کندز از زمووانی

بحک نا   کالیبرا  انیتند و خد  را حرب جنبش مر   می ۲میانهحرب کشاورزات/
 کر ند مدت زرا ی نگذشته اسکا  ر انتخابات شرکک میحرب مر   

 

                                                      
۰. August Strindberg  
۸. Folk  
۹. Vasaorden  
۲. Centerpartiet 
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)آمار مالی(، مهاجرت به سوئد و بهشت  ادغاماقتصاد  .1شکل 

 ها به در صد از در آمد ملی.ها و داراییمالیاتی. هزینه

 
مهاجرت به                             مالیابی کایبهشووککای خارج شووده به  اراری     

 ۸۱۰۲سد د 
 

 منبع: 
Spencer Bastani and Daniel Waldenström, ”How Should Capital Be 

Taxed? Theory and Evidence from Sweden”, discussion paper (۸۱۰۲), 

s.۹۱; Elisabeth Svantesson (M) in Svenska Dagbladet ۱۸ ۱۲ ۸۱۰۲7۰۸. 

 
 

کر رنچه که نا  مر   را رد  برشود ناخدشارند اسک و غیر اخلاقی،  اما امروز
عتبر سیاسی کای مسک که رسانهایبنها کلمه رعنی مر می بد ت بقررباً «پدپدلییی»و 

 ]۹۸[ انندارا ارده و اختراع شیطات می صدا رتارک مملرک کی
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ا ب مدکرابی  چه بدرژواری، چه سووودسووویا  کوای ندلیبرالی،چرا؟ زررا پروژه
 یانوود، مر می کووه کندز از  وره ، راه خد  را از مر   جوودا کر هی انوودبفوواوب
اصوولی سوویاسووک رراکی کر ت بهتررک  یرا   ارند که وظیفهه کای مر می بجنبش

کی از زمات مشاجرات مربدط شرار  برای رونق اقتصا ی نییکا حرب مر    سک
پیدند خد  را با مر   گییک، ولی جناب کاپیتات  ۰۸۵۱ی به بازنشویوتگی  ر  که

طدر هب کالیبرا به  حرب مر  کای رت  وره با بخییر نا  به رسی ژسک ۰بیدر  لدند
 خداکد کاری به مر    اشته باشدا کر  که حربش نمی ضمنی اعلا 

انگاشته و کندز کی نا   مدکراسوی سود د خد  را حرب کارگرات میسودسویا 

بعضوووی  رگر  ر عیک حا   و ۸کانیووودتخد  را عدض نرر ه اسوووک، اما پر رلبیک
ارک حرب نه جرأبش را امروز  ]۹۹[معرری کنندا «حرب مر  »خداستند حرب را می

کی حرب کارگراتا باریتی کر  و  مر   باشد و نه مارل اسوک که کی حرب  ار  و
 مفهد  را بدقیق و از رت  راع کر ا

بدات مانند عصوور ی طبقابی اسووکا میوجد  طبقه به معنای شووراق  ر جامعه 
 یاجتماعی و روشوونگرانه از واژه - کای مر می، بر اشووتی مترقی، سوویاسوویجنبش

مر    اشوووکا بوه ارک معنوا که متحد کر ت زنات و مر ات رگاه، کر چند از طبقات 
، بات سرماره و قدرتاحگدناگدت،  ر مقابل ر   شمک کدچ  اما مقتدر رعنی ص

 ممرک اسک و بارد برای رت بلاش کر ا 
ی کاپدشووی واقعیکعمدمی، پر ه بداند برای گمراکی ارراری مر   میاما واژه
ناسوواندت شوو کای ن ا پرسووتانه وبفیوویر واقعیک به کم  بتدری دضوویت وطبقابی، ب

املاً ک ای جدابارته وررکنگی واحد، بارته لحاظ ن ا ی وعندات پیرری بهجوامعوه بوه
ز مرز ی اقی جهوات نیر به کار رو ا نازریوووی برای برورج کمیک بلمتفواوت از بقیوه

 مر   پر اخکا  عا  کمیکبه قتل جندت نیر گذشک و

                                                      
 بخییر  ا ا« کالیبرا »که جدرداً نا  خد  را به حرب « مر  »رکبر حرب ا ۰

۸. Per Albin Hansson 
ا۰۸۹۹و۰۸۹۸کای ات بیک سا  مدکرسدسیا نخیک وزرر   
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 « سوود دی ی سووک نخدر ه ببار اصوویل و»بدرژواری  ینظرره ۰۸۹۱ی  ر  که
سووا   «ارنتگراسوویدت»کای احترا  و شووارد کی بیوویار رارج بد ا خ  غال  بحثقابل

 «سوود دی ینخدر هو  سووک اصوویلببار »اسووکا  ارک سوونک یواقع ا امه  ر ۸۱۰۲
 شد ا ظاکر می «ارنتگراسیدت»و  «کای سد دکا و معیارارزش» ر قال   بارارک

ار که پیدا کر ت کسوود د چییووک؟ ارک امروز مشوورل بررگ ارنتگراسوویدت  ر
بر  ووو و مهاجررکووو  نروبمندات بدمی سد دکهبر  را ارکبرای مهاجرات رقیر زمات می

بدات کر  و گروه را می اًکننوود؟ طبعووخلوواق مر   عووا ی مووالیووات پر اخووک نمی
سوود  اکثررک جامعه اسووک که نروبمندات مالیات ه ب اًقیناما ر سوواز  انیووکمیووتله

 ۰کاغذیکای  رمات راکی شووورکک رمدزش، بهداشوووک و یبد جه بمر ازنود و
 مالیابی جرارر بهشوووککاری که بنها روی کاغذ وجد  خارجی  ارندا  ( )شووورکک

طدر که  ر جاکای  رگر مرسد  سود د امروز، کمات نشود ا ولی  ر اقیاندس اطلس
حراسووک از  ای برای اسووتتار وسوویاسووک وسوویله کر ت جامعه وکیووک، قدمی وبد ه 

مل ع طبقات با مر  ،  ر گفتمات و یامتیازات نروبمندات اسوووکا رابطه قودرت و
  کد که سووک میی طبقابی بهجامعه سوویاسووی، بصوودرری از مناسووبات قدرت  ر

یر  رکی ن مر   وشات با گرات نیبک به مر  ، رابطهی  ردگاه حردمکبازگدکننده
مر   و کر  ،که  ر گفتمات رارج سوویاسووی مقبد که مر   از خد   ارندا ارکاسووک 

ملک و مر    یشووود ، از بجررهچوه رنوگ و بدی مر می  ار  لعک و نفررک میرت
مر   و  سخره گررتکمالی حرارک  ار ا به یندلیبرالییوی و سرماره  سوکبهسود د 

ا ا ررگشک اجتماعی کشدر ماسکباررخ سد د  مر میک چرخش به راسک بندی  ر
ا نیرومند مر می کمچدت ابر ر  سنک پنجاه سا  اخیر را بنها  ر پربدو ر ررصود

کای پر زر  و بر  طبقات مدازات رت، جشکه نفس و بهبرابری و اعتما  ب به خد ،
 بدات رهمیدا  ارا، می

 

  

                                                      
۰. Brevlådor 
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 طبقه های سوئدی ازتحلیل
ا  ر کی نرابی ر کشووود وی طبقابی را به بصووودرر میجامعهکای طبقابی کی بحلیل

  کننداکا محصد  رت کیتند بازگد میمدر  شرارطی که خد  ارک بحلیل

 ی سوئد کارگر است.جامعه ٪ 49،52

سووا  پیش بدسوو  ر یس سووازمات رمار رت  ۰۹۱اولیک بحلیل مدرت طبقابی سوود د 
، کارگرات که به بصمیی مجلس بشریل شده بد  یبیمه ی وره و به خداسک کمیته

کارگر و را اررا ی »جمعیک سد د  ٪۸۲،۸۵وی به ارک نتیجه رسید که  به عمل رمدا
 ]۹۲[کیتندا «با شرار  مشابه

کای اجتماعی پیشووونها ی  ر مدر  بیمه ۰۲۲۲قضووویه از ارک قرار بد  که سوووا  
 اکا کی رلمات بد کارگرات به مجلس ارا ه شد و الگدی رتکهدلک و بیماری برای 

ی ی حرب  کقانات مبن ستدر بررسی را صا ر کر  البته با اررو هاً مجلس رسوم
 «دکارگرات  اشتن مشوابهاشوخاصوی که شورار  »شوامل حا   که ارک بررسویبر ارک

اختلوواق نروت بیک کووارگرات و  کقووانووات،  رکی از برابری ارک  رغیعلیبشووود ا 
 ی بالا وجد   اشکاطبقات  ر بقابل با طبقه

وجد   اشووک که  ۰۲۹۱ی ی پیشوواصوونعتی  کهبحلیل طبقابی مشووابهی از  وره
ببدرل  رغیبه ]۹۵[کر اررا سووتات و ررو سووتات بقیوویی می یسوود د را به  و طبقه

کارگر  یکای بررگی از جمعیک روسوووتاری به کارگر مر ی و پیدارش طبقهخشب
ر ند کروستاری نگاه می یرا به چشی جماعت ی مر  ندز ک یصنعتی،  ر بما  سده

بدررج به یبییتی کا از بقیه متمارر بد ا ارک نگرش طی سدهکه قشر کدچری از رت
بیک جنبش کارگری  ۰۸۹۱ی  کهکرحوا  از طررق بدارقات هرنوگ بواخوک، اموا بو

 مدکرابی  و ارگات سراسری  کقانات ساختمات ر  سد د ندرک را ممرک سدسیا 
 ساخکا 

ی عمل نمدشووید، ولی سنک ی اجتماعی جامهکیچ ندع بیمه ندز کیی  ر سوده
مجلس سد د برای  ۰۸۰۹ای زنده ماند و  ر سا  کای بد همر    وسوتی  ر جنبش

 بازنشیتگی کمگانی را بصدر  کر ا حقد   اولیک بار  ر جهات
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  «تعصب طبقاتی»با  صنعتی یدر جامعه ی مردمخانه

  ۰کانیدت،پ ر رلبیک  اری رراه خبری نبد کندز از  ولک سورمارهکه ۰۸۸۲ ر سوا  
قی ، نطی سد د را اعلا  کر شد، طی نطقی نا  جدرد جامعه وزررکه بعدکا نخیک
سا   ۵۱بر از سا  پیش، و البته خیلی بیش ۸۱اسوک که قدر مطر  که امروزه کمات

 ر مدر  خانه مر    ۸بحث نمارندگات انتخابی مجلس یا پر رلبیک  ر جلیوووهپیش
 لنشیک )منظدر مجلس اسکا مترجی(، سیاسک برابری،   ر ارک سرای»چنیک گفک: 

بررگ  ی ر خانه ارک سیاسک  لیودزی حاکی اسوکا اجرای کمراری، کمیاری و
مدانع اجتماعی  بداند به معنای  رکی شووریووتک رت مرزکا وشووهروندات می مر   و

و  رقیر، متمد  باشد که امروزه شهروندات را به  و گروه ممتاز ومحرو ، نروبمند و
 ]۹۹[«شدنده بقییی کر ه اسکاچماو  گر وررمانبر، چماو   سک، ررمانده وبهی

کار برای »با شووعار  ۰۸۹۸، رعنی  ر سووا  ۰۸۹۱ی پر رلبیک  ر اوج بحرات  که
کای اجتماعی ررا ندبک خروش سیاسک ۰۸۹۲ وزرری رسویدا سا به نخیوک «کمه

جمعیک  یبحرات  ر میتلهبررک انر سیاسی بما   ورات حیات سد د پررروش رسیدا
بدرژوازی را به لرو  اکید که  ر ارک سووا  منتشوور شوود  ۲ار میر ا نو گد ۹انر رلدا

متقاعد ساخک و به  نبا  رت  «کانیول سود دی»کای اجتماعی برای حفظ سویاسوک
ش  مدکرابی   ر پیمر می بحک رکبری سدسیا  یسویاسوک اصولاحات گیتر ه

 ]۹3[گررته شدا

با  ۰۸۹۱صنعتی و شهرنشیک ببدرل شدا  ی کقانی سد د به ر  جامعه یجامعه
با  ۰۸۹۱ یی کارگر سوود د بد ا  ر  ورهی ارج و قرب اجتماعی طبقه وره ۰۸۹۵
تی سهی کارگرات صنع  ا  وی کارگر مدلد بشریل میطبقه را شاغلیک ٪ ۹۲، ۰۸۵۱

و  ۰۸۹۱ کووایهطی  کوو ]۹۲[رسووویوودا ٪۸۰بووه حووداکثر خد  رعنی  ۰۸۹۵ ر سوووا  

                                                      
  ا ۰۸۹۸و۰۸۹۹کای  ر بیک سا  ات سد د مدکرسدسیا وزررنخیک ا ۰

شووود، منتخبیک مر   و نمارندگانی که مجلس سووود د از  و گروه بشوووریل می ۰۸3۱با  ۰۲۹3از ا ۸
 شدنداکا و شهر ارات شهرکای بررگ انتخاب میبدس  استانداری

   ۰۸۹۲و۰۸3۹کای ات بیک سا  مدکرسدسیا وزرر  ر کابینه  ولک ا ۹
   ۰۸۲۲و۰۸۲3و  ۰۸۹۹و۰۸۹۲کای ات مجلس  ر بیک سا  مدکرسدسیا نمارنده ا ۲
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له با رمیر  ر مقابکای بیوویار مدرقیکسوود د به کشوودر نروبمندی با سوویاسووک۰۸۲۱
ببدرل شووودا  ر اواخر   و مصووودت از بلارای جنگ جهانی  و ۰۸۹۱ی بحرات  که

 حیووواب بیاور  وهبربر ب یبدانیوووک خد  را طبقهی کارگر میی چهل طبقه کوه
روی سررع  ولک رراه بد  که ورو  زنات به بازار کار را پیش یی شصک  وره که

  ر پی  اشکا 

که  ۰انر بدرگنی سگرستد و اگنه لدندکدریک صنعتی یانیات  ر جامعهکتاب 
 سوویووه بدرژواری وؤبدسوو  ر  م زمات بد ، ی سوود د رتبحلیلی طبقابی از جامعه

 لی مدررقه ای بمقدمه و با جامعه، نا  اقتصووا  وه نیووبتاً مترقی رمدزش بررگیووالات ب

او منتشر شد که رکنده از رو  ا  ینمارنده ۹وبدر رلیبد ۸ه رگنار ساشمؤسویکل 
کرچند  رر اما بالاخره صنعک و زندگی شهری وجه ممیر  ]۹۸[کمراری بد ا بفاکی و
 ی سد د شداجامعه

کارمندات و کارگرات شوووناسوووانه با ی جوامعوهنر رو  بوه  و کرار مصووواحبوه

ا ارک انر اسکمبنای بحلیل رد   ۵و کابررنهلی ۲کای صونعتی  ر کیردارناشورکک
طدر هب صنعتی یکا  ر جامعهمناسبات بیک انیات»ای از چندجانبه بررسوی گیتر ه و

 ا اسک «طدر اخ همحی  کار ب اعی و  ر
بقه را ک طیکه اکمارکر ه از  و نظر برای ما جال  بدجه اسک، رری وهارک انر ب

ی خاطر بر اشتی که از مفهد  طبقهه کد و  و  بنشات می ۰۸۵۱حدش سا   حد  و
  کدا کارگر ارا ه می

 صنعتی یانیات  ر جامعهکتابش  شناسی سد د بد  وگذار جامعهبدرگنی بنیات
یرو شووناسووی پجامعه انر کلاسووی  ارک علی بد ا وی که  ر اصوول ریلیوودق بد ،  ر

ات گفک بدو به لحاظ سوویاسووی لیبرا  بد ا با معیارکای امروز می ری  رمرررامرت

                                                      
۰. Människan i industrisamhället, Torgny T. Segerstedts och Agne 
Lundquist  
۸. Ragnar Sachs  
۹. Ture Flyboo  
۲. Huskvarna 
۵. Katrineholm 
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 اساتکه وی  ر واقع  لیلی نداشک که از طبقه حرق برند، امری که حتی  ر اس

SNS۰ یووتقل( م ایعندات ندریووندههحا  بدرگنی )بنیر انتظارش را نداشووتندا باارک
 «صوونعتی یطبقابی  ر جامعهرگاکی »کشووک رصوول را به  صووفحه و ۸۱۱نر ر  به 

مفهد  طبقه وار  خدت » کد زررا که کار را انجا  می او ارک ]۲۱[ کدااختصاص می
 ر شرار  » کد ارک اسک: ا پرسوشی که وی  ر مقابل خد  قرار می«ما شوده اسوک

وقات ا اررا   ر مدر  کار، گرشرگاکی طبقابی  ر بردرک ن امروز نقش جارگاه و
 ]۲۰[«محی  اجتماعی چییک؟ رراغک و

کای وی از ا پرسوووشمجداب: کواملواً روشوووک اسوووک کوه نقش مهمی  ار ا ا
 بر کیتندا کارش جال  بدجهجداب

رکر کارگر و کارمند بم کای احتمالی بیک مفاکییوی  ر بررسی خد  بر بفاوت
ررر »ا   ؤکاری که به سوومحیوودس کیووتندا جدابکا البته کند، و ارک که بفاوتمی
 ]۲۸[کای رماری رت  وره(بندی)طبق بقیووویی «کنیود به کدا  طبقه بعلق  اررد؟می

و  «براریکپ یطبقه»، «ی کارگرطبقه»شوودند، بندی میبه بربی  زرر  سووته  ا ه شوود
ی که کاررت»و  «بینابینی یطبقه»، «متدس  یطبقه»، «۹ یطبقه» ر  «بررک طبقهپاریک»

 ا «۸ یطبقه» ر  «شات کمی بهتر اسکوضع
جرو  ٪۲بنهووا  و ۹ یاز کوارگرات زت جرو طبقووه ٪3۲از کووارگرات مر  و  ۲۲٪
زنات، خد  را جرو  ٪۵۲مر ات و  ٪۵۲ندا اکثر کارمندات نیر، دشمیمحیدب  ۸طبقه 
 ۸ یاز کارمندات زت  ر طبقه ٪۸۵ت مر  و از کارمندا ٪۹3 انندا ی کارگر میطبقه

خداکند بعلق بدانند را نمیاز مصووواحبه شووودندگات نمی ٪۰۹رنودا بنها یگمیجوای 
 ای متعلق بداننداخد  را به طبقه طبقابی  اشته باشند رعنی

ی کارگر را از کارگرات زت که خد  را جرو طبقه ٪۹۸از کارگرات مر  و  ۲3٪
ا  ر بیک «سد د اسک یبررک طبقهبا نفدذ»شوات  انند، معتقدند که طبقهمی ۹ یطبقه

 اننوود اکثررووک ی کووارگر میرووا از طبقووه ۹ یکووارمنوودانی کووه خد  را از طبقووه
بررک طبقه سوود د خد  را با نفدذ ی، طبقه٪۲۲، و بخش بررگی از زنات، ٪۹۱مر ات،

                                                      
شوووات خد  را مرکری برای مباحث علمی  ر مدر  ارک مرکر  ر معرری خد   ر سوووارک رسووومیا ۰

 کندا میا ل اجتماعی مهی سد د معرری می
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ت اسووک رریووا رگاکی طبقابی کارگری بیک زنات و مر ات بقررباًمیرات  ]۲۹[ انندامی
 ی کارگر قدرت را  ر  سک  ار امر ات قبد  ندارند که طبقه یاندازهولی زنات به

 
 رفت هایی برای برونداری: نقشهشکاف در سرمایه

رغاز شد و  ر  ۰۸۹۵طدر اعی کشدرکای شمالی از سا  هز اری  ر سد د و بصنعک
شوووتاب گررکا ولی نیروی متمرکر  ۰۸۲۱و  ۰۸3۱کای هکوای نفتی  کاتطد  بحر

 د وکی  ر سد  ی کارگر را  ر ارک  و  کهی کارگر، جنبش کارگری و طبقهطبقه
کاری  ر مدر   مدکراسی  اری با خداسته ر بما  جهات نروبمند سورماره کی بقررباً

 رراکی رور ت یبا خداسووتهاقتصووا ی، شوورار  کار بهتر و به ور ه  ر شووما  اروپا 
امرات بلفیق کار و زندگی خاندا گی با شووورار   و حقد  برابر زت و مر ، به پیش 

 بر ا
گیوترش بحصویلات عالی بعد از جنگ  و  جهانی شومار زرا ی  انشجد و به 

 نبا   اشک که  ر ابتدا مر انه بد  های ضود استبدا ی بکمراه رت ر  جنبش بد ه
یوووتی شووودا مخالفک با جنگ رمرررا  ر ورتنا  مدج  بنش سووورعک رمینیولی به

المللی شودردی شدا کمیدری جنبش نیرومند کارگری، را ررالییی  انشجدری بیک
رک وجه بر اری را به روشکو جنبش ضود اممررالییتی ناگهات شراق  روت سرماره

، نمارات ۰۸۹۸ارتالیا  ر  ۰«پاریر  ا »ررانیه و  ۰۸۹۲بر از کر جا  رماه مه بماشاریو 
 ساخکا 

برای   نبا  راکیهارک شورار  مدج  پیدارش بحلیل طبقابی جدردی شد که ب
 ند؟ کا بد اری بد ا نیروکای اجتماعی مخالف و مدارق کدا ررابر ررتک از سوورماره

و  ۰۸3۱ -۰۸۹۱طبقابی سوود د  یجامعهکای مک گدنه بد ؟ ندشووتهبدازت نیروکا چه
المللی رت  وره جرو کمیک سب  وسیع بیک ۰۸۹۱-۰۸۲۱ابی  ر سد د سواختار طبق

                                                      
 اعتراضووووات و اعتصووووابووات کووارگری بدسووو  جنبش چووپ   Den heta hösten.۰۸۹۸ ا۰

ندکی راستی حاکی سازماکای رررمییتی حرب کمدنییک ارتالیا و  ولک  سکناراضوی از سویاسوک
 شدا
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کای  گرگدنیبخش کتاب که الها  ۰که رنار ارر  اولیک رارک، کمچنواتاسوووک
 ]۲۲[انر ردرات رکرنه، کدورگ اکروالد و کدکات لیدلفیرو  بد ا ۸طبقابی یجامعه

 
 تهدیدآمیز ایتشدید اختلافات طبقاتی و آینده

ررات و خانه مر  که ما بارد با قبد  ارک یمتفاوت اسکا پروژه شورار  امروز اساساً
ا ما  ر جا رسیدریگدنه به ارک نبا  پاسخ ارک سؤا  باشد که ما چهه غارت شده، ب و

ی که بینیی اما اعتقا  راسخ  ارر اری نمیی نر ر  شراری  ر سییتی سرمارهررنده
سرعک هکای بخد  را بر نابرابری جهکی ممرکا ما بد ضوروری اسک ومقاومک کی 

ی مالی رراصووونعتی با حملات روزارروت و بناقضوووات جدرد اجتماعی که سووورماره
لره ی کارگر ببنها به طبقهای نهکای حررهمهارت ارد دلدژر  خد  به بخصو  و

رگر   ت بلندپاره وبه پرشورات، پرستارات، مد کارات اجتماعی، رمدزگارات، کارمندا
 کنییامتمرکر می مدج  شدهکا گروه

  

                                                      
۰. Erik Olin Wright 

۸. Klassamhällets förändringar, Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och 
Håkan Leiulfsrud 
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 فصل دوم

سوئد چرخش  گونهچه، ضد اصلاحات

 کرد؟
 

کا ابریرمیر برای کاستک نابرکای مدرقیکصد سا  بلاشبعد از گذشک بیش از ر 
کا رو به اررارش ارک روند براملی وارونه شد و نابرابری ۰۸۲۱ی  ر  که  ر سود د،

چهار  قروت وسطاری سد د مرک  از یبیاط جامعه ۰۸ یگذاشوکا  ر اواخر سده
قاندنی رارکا جنبش کارگری کی  یکاسوک، برچیده شد و حق رأی کمگانی جنبه

حقد  اجتمواعی شوووهرونودی و کی حقد  صووونفی خد  را بوه چنگ رور ه بد ا 
جنگ او  به بعد رو به کاکش گذاشوووته بد  از  یاختلواق  ررمودکا که از خابمه

 ]۲۵[ررونی گررک و کشووودر  ر خلاق جهک قبلی حرکک کر ا ۰۸۲۱ی اوارل  که
 چرا؟ چه شد و 

 
یا کنند مانند پیروزی ندلیبرالییاغل  ارک چرخش را ارد دلدژر  بدصیف می

کند ارک اسک که ما را اما ارک  ر واقع جداب ارک سوؤا  نییک و بنها کاری که می
ساز : پس چرا ندلیبرالییی پیروز شد؟ کتاب ررردررش به پرسش بعدی رکنمدت می

اسوووی بد  و از  مدکرسووودسووویا ای به بهجانکمه یحمله ۰،راه بر گیکار ، ردت
 – ۰۸۲۲ ر انتخابات  ]۲۹[رروش خدبی نیر برخدر ار شود ولی گدش شندا کی بد ا

کای بررگی کیوو  کا مدرقیککا و کمدنییووکات مدکرسوودسوویا  اروپا  ر ۰۸۲3

                                                      
۰. Vägen till träldom, Friedrich von Hayek 
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 را به اقتصووا  ندبل  ر یجارره ۰۸3۲کر ندا ولی اقتصووا  انات سوود دی  ر سووا  

 بد ا  ۰ررردمک  و سا  بعد ندبک میلتدت ]۲3[کار  اکدا کر ندا
که ارک  ا او  ارککربهتر اسوووک از سوووه زاوره بحلیل را  ۰۸۲۱ی چرخش  که

 اجتماعی باررخی بد ا و  چرخش ر  بحد  اقتصا ی
ررند رارته بد ا رر اری صووونعتی براملی سووورمارهپارانی بر جامعه یارک نقطوه

شووتاب گررکا  ۰۸3۱ی رغاز شووده بد   ر  که ۰۸۹۱ی ز اری که از  کهصوونعک
ارگر و ی کاصوولی طبقه یرمد ارک ررررند بیرار شوودت بخش بررگی از کیووتهپی

بضوووعیف جنبش کوارگری بد ا کمرموات برای سووورمواروه  ر بخش مالی امرانات 
بدرس بازی رراکی شدا انقلاب  رروش ارز و اورا  بها ار وردی کمچدت خرردوجد

 اری مالی جدرد را بقدرک کر  و رونق ی الرترونی  سوورمارهبرنیری  ر عرصووه
نه  ۰۸۸۱ی را مدج  شووودا اوج رونق رناوری اطلاعابی  ر  که بر رتکر چه بیش

بر مدار  نواچیر بد ، بلروه به  لیل ارزش نواشوووی از سووود روری رت، کوه  ر بیش
رت شرکک رمازوت بد  و  ر مدر   یر بدرس بد ا نمدنهکای جدرد  ر بازاشرکک
رابد طدر اسک چرا که ارزش رت اررارش میکندز کی کمیک UBER اوبر شورکک
 که سد رور باشدا بدوت ارک

 بر رت حری «کارررمارات»اجتماعی جدردی که سووورماره و  -  نیای اقتصوووا ی
کای ررک با جای جامعه صونعتی برامل رارته، با اسوتاندار کا و سازشرانند، میمی

بر برای بر و امرات انتخاب بیشاش، را بگیر ،  نیاری ند با منابع جمعی کیطبقوابی
 اررا ا

کای رت که بحدلات اجتماعی، بیوته به ارنره سوییتی سیاسی از چالش و  ارک
دنی کای گدناگبدانند شرلکند، میگدنه برخدر  میبا رت چه چه بر اشتی  ار  و

 ۰۸۸۰ با  ۰۸۲۸کایاسی حاکی  ر سد د که طی سا  مدکرسودسیا خد  بگیر ا هب
ا ککای اجتماعی جدرد  روازهسیاسی با چالش یمداجهه نقشوی کلیدی  اشوک  ر

 بدجهی  ار ا مالی گشد ، امری که کمانندکای باررخی جال  یروی سرمارههرا ب

                                                      
۰. Milton Friedman 
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که ارک جنبش ضووود اصووولاحات ک مدنی ارد دلدژر  را  گرگدت سووود  ارک
ی کشوتا   ر اررار عمدمی ررشه  واند ولی طی ارد دلدژی جدرد  ر  که ]۲۲[کر ا
ارک ارد دلدژی  برکید مالی یسوورماره حباب که زمانی ۰۸۸۸ – ۰۸۸۱کای سووا 

ار ی ند  اعتبا  ر سوواختار سوویاسووی  کهماعتبار شوود اجدرد نیر  ر اررار عمدمی بی
 ۸۱۰۲ -۸۱۱۹و  ۰۸۸۲-۰۸۸۰کوای بدرژواری    ولوکسوووخد  را حفظ کر  و بد

 کر ا  بثبیکی قاندنی رارک و مدضع خد  را جنبه
تاب ی، ارک کخداکیی به ررررند سوویاسووی بمر ازری: ررجا به  و  لیل می ر ارک

بر ر  بحلیل سیاسی اسک با بحلیل ساختارکا و بحدلات اجتماعی،  و ، ارک بیش
  ی مالی  ر ارجا  رکای چشمگیر سرمارهسویاسوی بد ند که مدرقیک بصومیمات

بر را ممرک سووواختند حتی اگر ررض کای بیشی طبقابی جدرد با نابرابریجوامعوه
تندا ارک  گرگدنی رشووورار کنیی کوه ارک بصووومیموات اکداق سووویاسوووی نداشووو

ی به خداکیجا می قک طراحی شده اسکا ارککا بهارد دلدژر  بدسو  رکا میییک
بر اوقوات  ر ا بیوات مربدط بووه ندلیبرالییوووی بوه رت  رودگواکی بمر ازری کووه بیش

کووا و ببلیخووات  ولتی برای برورج بینش بدرژواری شووود  و رت بلواشمی جهیبدبی
 ااسک
 

: ستتیاستتت ستتوئد با «ی مردمخانه»تا فروپاشتتی  کاستتتی یاز جامعه
 کند؟ گونه برخورد میتحولات اجتماعی چه

ا  ( که پیدسوووته برای برابری و عدالک «خانه مر  »ی شوووهرونودات )کمات جوامعوه
ی  ا  که مشوووخله «پیمانرارات»ی کر  جوای خد  را بوه جامعهاجتمواعی بلواش می

بد ا ارک جنبش ضد اصلاحاتد جنبشی  « ررمدبراساس »کا بندی ر  اش ر ه ا می
طدر پیش بر ه شد که  رگر بحدلات بررگ سیاسی سیاسی بد  و کمات - اجتماعی

س از کی پ شوووده از بالا، رت ر سووود د: رعنی با بخییرات بدررجی، قاندنی و کنتر 
خد  رأی  ای معدو  که طی رت رکبرات بازنده به زوا هدموذاکرابی سوووا ه بیک عو

که بتدانند کناری باریتند و شاکد ماجرا باشند و را  ر صدرت ند به شرط ارک کمی
 بمارل  ر ارک بازی ازپیش باخته شرکک کنندا
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ی کاسووتی و مجلس رت منقرض شوود اشووراق جامعه ۰۲۹۹وقتی که  ر سووا  
بالاخره مجاب شودند که به واگذاری قدرت سیاسی خد  رأی مدارق بدکندا مدر  

بد  که رکبرات راسک پس  ۰۸۸۰-۰۸۱3کای ی کمگانی  ر سا مشابه  رگر حق رأ
 ر  «ی مر  خانه»از کلی  وز و کلو  بوالواخره بوه رت رأی مثبوک  ا نودا انحلا  

  مدکراسی نیر به کمات مندا  پیش ررکابا حمارک رکبرات سدسیا  ۰۸3۱ی  که

 ر بلاش خد  برای حفظ  ۰۸۱3رکبر حرب راسوووک  ر سوووا   ۰ررورد لیندمک
رت مالریک و مدررات واحدکای بررگ اقتصوا ی و به اقتضای زمانه به حق رأی قد

کی  ر انتخابات شدرای شهر و کی  ر  قبرای مر کا رضارک  ا ا البته میرات ارک ح
انتخابات مجلس به میرات  ررمد بیوووتگی  اشوووک و برای بعییک رت از ر  مقیاس 

رات اقتصووووا ی شوووودا روو  گروه کدچوو  از رکبای اسوووتفووا ه میچهوول  رجووه
زمات را  «نجات  ولک رراه»منظدر هب ۰۸۲۱ی  مدکراسووی  ر شووروع  کهسوودسوویا 
روی ه و  رکا را ب ندسد  نیروکای بازار مناس   انیتکای بررگ بهنشینیبرای عق 

و شوورکا، ررورد لیندمک و رخررک  ۸رلدت ی مالی گشوود ندا وقتی ندبک بهسوورماره

 روی بلامانع بد ندا رسید، نیروکای بازار  ر حا  پیش ۹مارشا  اشراق لاگربیلره
، زمانی که سوود د شوودرداً به راسووک لخررد، کی ۰۸۲۱ی کای اوارل  کهسووا  

 گذشته و کی زمات حالش ور گی خاصی  اشکا 
کای جنبش کارگری به اوج خد  بد  که بلاش ۰۸3۱ی اش کمات  کهگذشووته

نیک بدات به قاندت امر شوود که از رت جمله میرسووید و به بخییرابی  ر بازار کار منج
ر کا و نیگیریشوووخلی، قواندت محی  کوار، قاندت مشوووارکک کارکنات  ر بصووومیی

و بخییرابی  ر حق مالریک بدرژواری  ۲بگیراتکاری  ر مدر  صندو  حقد خداسته
اشاره کر ا قدانیک مربدط به حقد  برابر زنات و مر ات به بصدر  رسیده و اختلاق 

                                                      
۰. Arvid Lindman 

 و اقتصا ا  وزرر بد جه  ۰۸۲۱ی ات،  ر اوارل  که مدکرسدسیا سیاستمدار  Feldtا ۸

۹. Lagerbjelke 
ی رت بگیرات بد  و بد جهی حقد ، که متعلق به کمه۰۸۸۸با  ۰۸۲۲گذاری، از صووندو  سوورمارها ۲

 شدا  کا بأمیک میاز محل سد  شرکک
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)امری که بعدکا معلد  شد(ا حقد   بررک سوطت خد  رسویده بد ررمدکا به پاریک 
برابر حقد  ر  کارگر  ۸شده  ر بازار سها ( بنها ر  مدرر شرکک )شرکک نبک

بد ا امرانات رمدزش رارگات عمدمی  ر سوطد  ابتداری و راکنماری رراکی شده و 
ه بد ا با پیشوونها  مربدط به خر سووالات نیر رغاز شوود یبأمیک مهد کد   برای کمه

 بگیرات  مدکراسی اقتصا ی  ر  ستدر کار قرار گررکا صندو  حقد 
، برخلواق اصووولاحات مربدط به ۰۸3۱ی کوای  کوهو  گرگدنی کواپیشووونهوا 

کا با ی رشوووار از پاریک بد ا نظرات رکبرات ابحا رهکای اجتماعی، نتیجهسووویاسوووک
 بگیرات بد ، نظراتی صووندو  حقد وژهکا حاکی از بر رد و بدگمانی به پرمدت

 اسی از رت کی بدبر و  ر خفا حتی  شمنانه بد ا  مدکرسدسیا رکبری 
ی برنوودهبخش و پیشالهووا  ۰۸۹۲-۰۸3۱و اعتصوووابووات  ۰۸۹۲را ررووالییوووی 
ر کای پبد ند که رعالیک، روشووونفررات جنبش و کنگره ۰۸3۱ی را ررالییوووی  که

 به پیش بر ندا راکا رتشدر احراب و ابحا ره
ی سووور بلنوودی رکبرات کووای جنبش کووارگری مووارووهولوی اروک پیشوووررووک

به  ۰۸۲۱ی کا نبد  و  ر شوووروع  که مدکراسوووی  ر احراب و ابحا رهسووودسووویا 
کارگرات( و  )سازمات سراسری LOروی بمارلی به ا امه را پیشبر  رت نداشتندا کیچ

TCO ی برنامه ۰۸3۹کای خد   ر سوووا  )سوووازمات مرکری کارمندات(  ر کنگره
 ر  ا ماحصل رتمکا بصدر  کر ند اگیریرا ررالی  ر مدر  مشارکک  ر بصمیی

قرار ا  بدسووعه و »)انجمک کارررمارات سوود د( ر   SAFبا  ۰۸۲۸مذاکرات سووا  
رت  کای کلیدیهواژ «کاراری، سد  کی، کمراری و بدات رقابک»بد  که  «پیشررک
گررک و را به ررشخند می۰۸3۹ ر سا   LOی مصودبات کنگره Feldt ]۲۸[بد ندا

رمیری  ر مدر  بعد از انتخابات روی کاغذی  ر میر خد   ر مجلس شوووعر بحقیر
 ]۵۱[شخا  و مرخرق خطاب کر اربگیرات ندشک و رت را صندو  حقد 

بات د رودگاه بحقیررمیر به رعالیک و نمارندگات انتخابی جنبش که بعد از مصووو
رب ح ی مدکرات بر مجله انترناسیدنا  )مجلهحرب سدسیا  ۰۸۲۰ یربری کنگره

ی اروپا و اس مدکرسدسیا ات سد د( میل  شد شراق بیک رکبرات  مدکرسدسیا 
  کداشروع شد نشات می ۰۸۲۱ی ی کارگر را که از  کهجنبش کارگری/ طبقه
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المللی  ر جررات بد ا بما  جهات غرب برای بار  رگر  ر بیک یرت روزکا بحران
ه  اری مالی، گررتار رمد اری صنعتی به سرمارهنامعلد ، از سرماره یشورار  گذار

و ندسوووانات قیمک نفک و رروپاشوووی سوووییوووتی ارزی بعد از جنگ رت را به لرزه 
 رور ه بد ا  ر

وقک خد  را پیش از کر چیر ر    مدکرات  ولک سوودسوویا  ۰۸۲۸ ر سووا  
رات را بگیکای حقد رویپنداشک و از ارک  ردگاه پیش ولک بحرات اقتصا ی می

ت نظرانظر صاح رور  که صحک مراجش بهشومار میهای ببهدردی علیه سورماره
وزی رنظرات بد ا پس از پیبررک شرط بقای کشدر و خد  صاح اقتصوا ی اساسی

کا، شات ارک بد : اررارش سد  و کاکش  ستمر  ر انتخابات شعار کمابیش  ر لفاره
 راکگشا و ضامکا  یمثابهو البته کاکش ارزش پد  سد د به

را شارد بتدات با  و  LOی کاکش  ستمر کا بدس  رکبری ی برنامهلپذررش ک
ی از را ررالییووی خد ش  ر  که LOراکتدر بدضوویت  ا ، رری وحشووک رکبری 

شووات  ر برابر منارع و مصووالت و  رگری بررری و کرنش عمیق و کمیشووگی ۰۸3۱
 مفا  برنامه مدارق نبد ند اما رت یکرچند با کمه LOصنعک صا راتا اقتصا  انات 

د  مدازات اررارش سوووک خیرشوووات ارک بد  که بهیاش پذرررتندا نرا  ر ر دس کلی
کا نیر اررارش رارته و رشووود  اخلی را بهبد  خداکد گذاری رتکا سووورمارهشووورکک

 ]۵۰[ اری به رت مجا  بروز ندا نداکای سرمارهبخشید، امری که واقعیک
ی صووونعتی بد  که  ر راسوووتای بدلید و عدالک رو  جوامعوه «مر   یخوانوه»

ای که از    مبارزات  هی کمرواری طبقابی ورکر  و بر پواروهاجتمواعی بلواش می
   بر  و ی مری سرماره  ر  ورات خانهطبقابی پیشیک بیروت رمده بد  بنا شدا جبهه

نعک از ص رکک اسواسوی  اقتصوا ی و سازمانی استدار بد ا رکک اقتصا ی رت عمدباً
ا  خامی چدت چدب و دشود که بییار مدرق بد  و علاوه بر مصوا رات بشوریل می

  اریکر ا ور گی سووازمانی سوورمارهرناوری نیر صووا ر میسوونگ معدت، مهندسووی 
ک  ارات، مالریک زمیارک بد  که گر انندگات امدر نه صاحبات )سرماره «ی مر  خانه»

نارع و ای صووبازات بلره نمارندگات رنات رعنی مدررات حررهو میووتخلات اا( و بدرس
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به رراسووک  ۰طبیعی اسووک که مرحد  مارکدس والنبرگ ]۵۸[مقامات بلندپاره بد ندا

رت »ارک نمارندگات سرماره و  ۰۸۹۲ر  منطقه منصدب شد ا  ر سا   ۸ ا گیتری
 یو انجمک کارررمارات سووود د( بدارقنامه LO)رعنی  «کارگرات منضوووب  و کدشوووا

Saltsjöbad  را کوه رو  پیمات کمراری طبقابی بد  امضوووا کر ندا مدرر عامل

نا  بد  ولی صاح  یسویاسوتمدار ۹ررمارات سود د گدسوتاو سود رلدندانجمک کار
رگدسک  کارررمارات، ینرر ه بد ا طرق مذاکره مدرررکگاه کیچ شرکتی را کیچ

بری بد ا بعد ای صوونعک صووا رابی چدبت ابحا رهااز رعال و LOرکبر  ۲،لیندبرگ
ای صووونعک ابحا ره، از رعوالیک LOاز  Arne Geijerاز جنوگ  و  زموانی کوه 

روو  مقووا  بلنودپوواروه از انجمک   ۵،بربیوول کدگلبرگ صوووا رابی رلرات، بوه کمراه
ک بر شووودا ارکا عمیقکارررمارات سووود د، به  ور رمرررا سوووفر کر ند ارک کمراری

کای طبقابی به سود  صنارع صا رابی بد  ولی  ر عیک حا  مشارکتی بد  کمراری
 ار ارو به رنات احترا  گ ککه نمارندگات کار را به رسمیک شناخ

ی صووونووعووتووی بد ا ی روروپوواشوووی جوواموعووه وره ۰۸۸۱و  ۰۸۲۱کووای ه کوو
بازی و کوای صووونعتی مدر  انتظار  ولک جای خد  را به بدرسگوذاریسووورمواروه

 Pehr G. Gyllenhammarکمچدت  «صوواحبات صوونارع»معاملات ملری  ا ا 
بیوووتات میات  ولک و  نیای  ارات مالی بر  کر ند، بدهمیودات را بوه نفع سووورماره
 ولک به نها کای سوورماره مقامات بلند  خد  گررک: قبلاًه اقتصووا  جهک معردس ب

شاورات  ارات کازرندری و مکر ، اکندت ندبک سرماره بد  که با سرمارهپاره صا ر می

ای را بصوورق کند که زمانی بخش عمدمی نا  رت عرصووه ۹مدرررک عمدمی ندرک
گر کدچری رکبری شوود که به بدسوو  گروه بدطته ۸۲۱۰ی  اشووکا چرخش  که

                                                      
 باشدا  می کای سد دی والنبرگ جرو نروبمندبررک و با نفدذبررک خاندا هخاندا ها ۰
 منطقها  بالابررک مرجع قضاوت  ر ر  ا ۸

۹. Gustav Söderlund 

۲. August Lindberg 

۵. Bertil Kugelberg 
۹. New public management  
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و ر یس بان  مرکری  ۸، ارر  اوسوووبررن LOرکبر  ۰اولدق رلود - ور شووول 

ده از  ورات رسوویهحلقه ز ه بد ند و البته اقتصووا  انات ندلیبرا  بازه ب ۹ب نگک  نیس
کشیدندا ارک چرخش ممرک شد زررا کیچ نیروی کر سوک و سالی برارشات کدرا می

 ۰۸3۱ی کای اجتماعی که به را ررالییوووی  کهکا و ررماتبل ذکری از رت ارزشقا
ای ککا را  ر برخدر  با چالشگدنه رتاندرشووید که چه منجر شود نه  راع کر  و نه

را  ر  ۲ق پالمهانظر اول LOرکبر  Feldtجدرد سورمشق خد  قرار  کدا وقتی که 

جدرا شد پاسخ وی ارک  ۵،یک اعتباریی کشتا ، بخییر قدانی بررگ  کهمدر  ضربه
کرحووا  از کیچ چیر سووور  ر هخداکیود انجوا   کیوود، مک کووه بوکر کوواری می»بد : 
ه ی مرکری بی کشتا  نه  ر کمیتهاقتصا ی  که یبررک مصودبهمهی ]۵۹[«رور انمی

کای  ر عدض  ولک پالمه بر  ردگاه ]۵۲[ی اجراریابحث گذاشته شد و نه  ر کمیته
رشووور  و زمانی که شووورکک  مدکراسوووی  ر مدر   ولک رراه پای میسووودسووویا 

گذاری  ر خداسوووتند سووود روری سووورمارهوالنبرگ می یالرترولدکس و خاندا ه
 کا را گررکا بخش خدمات عمدمی را رزمارش کنند، جلدی رت

ی کشتا  نه کاکش ارزش کروت سد د را کاکش ی  کهبات مهی اقتصوا دمصو
ررووک از بحرات نبد ، بلرووه بی برای بروتد رازموو لکووا، کووه راه حوو سوووتومر 
 ز اری اعتبارات بانری و رزا  کر تسازی بازار بدرس استرهلی، مقرراتخصدصی

 المللی بد ا کای بیکجررات سرماره
ابی  شد و بعدکا به اصد  میلی  مدکرسدسیا ی  رگر وار  اندرشه ی و ارده

   مخرب بد  و ازاوی ارده، کای بدرژواری سد د ببدرل شدندای بما   ولکو پاره

                                                      
۰. Kjell-Olof Feldt 

۸. Erik Åsbrink 

۹. Bengt Dennis 
۲. Olof Palme 

با زمات برورش  ر رری از  ۰۸۲۸و  ۰۸3۹وووو۰۸۹۸کای ات مابیک سا  مدکرسودسویا نخیوک وزرر 
 ا  ۰۸۲۹کای شهر استرهلی  ر سا  خیابات

 کا مجاز شدند که بدوت نظارت بان  مرکری وا  و اعتبار نامحدو  بدکندا  بان ا ۵
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انگلیووتات مارگارت باچر به عاررک گررته شوود،  ومی کی که  وراندرشووانه نبد  و 
 وررانگر شدا 
ی خدمات عمدمی ) رمات، بهداشوووک، رمدزش،   ارا هوب اری مخطبق ارده

رانی و غیرها  ( باریوتی از انحصار نها کای متخص  و مر می  ر رمده و سابدبد
که رروش خدمات شووود را ارکی رعالیک  ا ه میبوه بخش خصووودصوووی نیر اجازه

بد ا  «رزا ی انتخاب»ی  و   عمدمی به انحصوووار بخش خصووودصوووی  ررردا ارده
ر وستانه  ر  بشی ی بدی نییکا ولی از زاورهگفتیی که اردهمی اکثررک ما حتماً

از اجتماع بارد پرسید که چه اربباطی میات رزا ی انتخاب و امرانات برابر، کیفیک 
ی متدسووو  مرره بتداند و امنیوک اجتمواعی وجد   ار ا ررا خدب اسوووک که طبقه
بر با ررزندات کارگرات، ررزنودات خد  را بوه مودارس بهتر بفرسوووتود بوا کر چه کی

 رمدزات ر که  انشر کمرلاسووی شوودند؟ ررا ارکی متدسوو  رقیکا و طبقهخارجی
مند خد ی خد  مثبک و ارزشه مدرسه به اقشار گدناگدت جامعه بعلق  اشته باشند ب

مدت خاطر ارنره رزهخد ی خد ، نه رق  به نییوووک؟ ررا رمدزش با کیفیک خدب ب

PISA۰ کند، ارزشوومند نییووکا چه مررتی  ار  که سووالمندات و را بدصوویه می رت
 نبا  پیدا کر ت هجوای برخدر اری از خودموات خانگی شوووهر اری، بهرات بوبیموا

 باشند؟ «شرکک خدمابی»صد شرکک مناسبی از بیک ر 
 
 کندی مالی جامعه را تصرف میل اقتصادی: سرمایهوتح

 اری سد د غال  و مرکری  ر سرماره ۸چه پس از سوقدط کنیورسوید  کروگررت
 یکا و بنیا کای سووورمارهبد  نه بازار بدرس و سوووها  و نها کای مربدطه بلره بان 

سوووس ؤ( و بنیا  والنبرگ مHandelsbankenصووونعتی، از قبیل بان  بجارت )

                                                      
د نجسرمدزات سا  نهی را میرزمدنی که کر سه سا  رربار معلدمات رراضی و علد  طبیعی  انشا ۰

 کنندا  و کشدرکای بییاری  ر رت شرکک می
۸. Ivar Kreuger 
ی اردار کروگر که مال  ر  اممرابدری مالی عظیی بد  که بعد از سوقدط وا  استررک  ر بحبدحه

خد کشووی  ۰۸۹۸ چار ورشوریووتگی شود و سوورانجا   ر پاررس  ر سوا   ۰۸۹۱ی بحرات مالی  که
 کر ا
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، بد ند که  وراندرشووانه ررر و Stockholms Enskilda bankکنیوورسووید   
 کر ندا عمل می

بووه اررارش کنگفووک حجی اعتبووارات  ۰۸۲۱ی ز اری بووانری  ر  کووهمقررات
ررض نابک بد ت ارزش پد ، ، به۰۸۸۱انجامید، با جاری که حجی اعتبارات  ر سا  

 ورات رسیده امرات رارتند ه ای سود اگر بازه بهدرسوید و ع ۰۸۲۵به  و برابر سوا  
 امیرک مشخد  شدند بازی و معاملاتکه با استفا ه از ارک اعتبارات به سفته

شوناور کر ت کروت کی به سد اگرات سد دی اجازه  ا  که  ر خارج از سد د 
عندات نمدنه ساختمات پیک رمیتر ا ، مشخد  شدند و به خررد و رروش میرک، به

کا را به بدرس استرهلی باز کر ا نقش مرکری بدرس استرهلی  ر کی پای خارجی
 رر نشات  ا ا بدات با شرل زاقتصا  سد د را می

 
: ارزش بورس استکهلم در مقایسه با تولید ناخالص ملی سوئد 4شکل 

 ، به درصد.4۱14تا  15۹۱از 

 
       ۰۸۹۹-33       ۰۸3۲-۲3       ۰۸۲۲-۸3       ۰۸۸۲-۸۱۱3        ۸۱۰۸ 

 بوووازار معووواملات بخییووورات و رشووود»،  Peter Hedberg & Lars Karlsson:منبتتتع
  گرگدت مالی بازار  ر استرهلی سها  بدرس    کتاب   ر «۸۱۰۹ با ۰۸۹۹ سها  المللیبیک و  اخلوی

 ا رگر یندرینده چند  و  Mats Larsson  انر  ۸۹۸ ص ،( ۸۱۰۹) شده
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بنها  واز ه  رصد بدلید ناخال  ملی بد ،  ر  ۰۸۲۱ارزش بدرس که  ر سا  
رسید  ٪۰۲۰اکثر خد  رعنی و قبل از رخررک سقدط مالی به حد ٪۹۲به  ۰۸۲۸سوا  

ی از رمرررا و انگلیس، تکاکش رارکا اوضوواع ح ٪۰۸۲به  ۸۱۰۸و سوومس با سووا  
  اری سوود اگر وج و مدارع اصوولی ارد دلدژی سوورمارهوکشوودرکاری که خد  مر

 ولک  ۰۸۲۵سووا   ]۵۵[بر بد اخراب اند،بد ه « اراتحفظ  رازمدت سوود  سووها »
ز اری کای مالی مقرراتکا را  ر اعطای وا  باز گذاشوک و از شرککبان  سوک 

به چهار برابر سا   ۰۸۸۱کا  ر سوا  کای اعطاری بان که میرات وا کر ، نتیجه ارک
 ]۵۹[ای برخدر ار نبد نداکا از کیچ پشووتدانهرسووید و بازه ر  چهار  ارک وا  ۰۸۲۸

و رری از  Lundاقتصوووا   انشوووگاه  اسوووتا  Lars Jonungسوووی سوووا  بعود 
 ۰۸۲۵ا  س»اندرکار ارک بخییر سوییوتی صوا قانه چنیک ندشوک:  سوک پر ازاتنظرره

ث باعد ز اری مالی با ارک حرسوووید که مقرراتحتی  ر خداب کی به رررمات نمی
گیوترش سوییوتی مالی بشود ا }ااا{ ما ملتفک نشودری که  ر ارک سوی سا  سییتی 

رسد  ر می نظره ره مالی با ارک حد  ر اقتصا  سد د گیترش رارته، امری که بسرما
 ]۵3[«ررنده نیر ا امه رابدا

کا  بررک بدکی را به بانکا بیشکا، سد دیبه کمیک  لیل اسک که بعد از ژاپنی
 ]۵۲[سیات مالی  ارنداؤو م

کای کاممیدبری، خررد و رروش سوووها   ر سوووراسووور جهات برنامهبوه کمو  
ارتخار  ای استرهلی بد  وابدمابیره شدا شرکک پات کاپیتا  جرو سهی بازکای حرره

 کدا صوواحبات ارک شوورکک ی سووها  انجا  میکر  که روزی نیی میلیدت معاملهمی
 ]۵۸[بعدکا به رلدرردا مهاجرت کر ندا

 ۸۱۰۵شد  نجدمی اسکا  ر سا  کای مالی جابجا میمبالخی که  ر ارک سیر 
غیرها  (  ر سووود د به کا، بازار بدرس و ی رروش بازار مالی )بان متدسووو  روزانه

شوووات بیش از  ه که ارزش معاملات روزانهارک رعنیرسووویدا میلیار  کروت می ۵۲۲
ی ت ارزی، که نتیجهسووود ود بد ه اسوووکا معواملوا رصووود بدلیود نواخوال  ملی 

بررک بخش را بشوریل میلیار  کروت بررگ ۹۲۸بد ، با  ۰۸۲۱ی کای  کهسویاسوک
 ]۹۱[ ا امی
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 ، نیر کهEquity rivateP ۰ی خصدصیکای سرمارهشورکک ۸۱۱۱از سوا  

 اری معاصر اسک  ر سد د رواج رارتندا بررک شورل سرمارهبررک و بهاجمیخشوک
اقتصا  را با بدلید ناخال  ملی مقاریه کنیی، سد د بعد   رکا اگر سوهی ارک شرکک

بدلید کالا را  کاکار ارک ]۹۰[ااسکی سد   ر جهات از رمرررا و انگلیس  ارای رببه
دا ارک رروشنکنند و سمس میمی ختارخرند، بجدردسا، شرکک میخدمات نییوک
نامند و می «پذرررریوو  یشوورکک سوورماره»کا  ر سوود د خد  را، ندع شوورکک

 و  «پذرری رری شورکک سورماره»بشوریلات خاص خد شوات را  ارندا با مفهد  

venture و  buy out capital ۸ ی مختلف را، که به انگلییووویندع سووورماره

capital ًکندا عمد خل  مفهد  کر ه و از ر  ندع جلده میبه نا   ارند، احتمالا 
 ا اسکی  رسک  ومی برجمه «پذرری رری سرماره»مفهد  

کای انداع و اقیا  شرکک کاری، غالباًکاری اسوک که  ر شرککمنظدر سورماره
ندا ازه مشوووخدلشووود  که به ندروری و ابداعات بکار گررته میهرناوری اطلاعات، ب

 ]۹۸[از سووود روری بالابری برخدر ارندا پذرری رریووو کوای سووورمارهشووورکوک
به خررد و رروش مدارس   ر سد د عمدباً «خرردار سها  واگذارشده» کایشرکک

 کای خدمات  رمانی و مراقبک از بیمارات اشتخا   ارندا و شرکک

کا مقابله که قرار بد  با بحرات ۰۸۲۱ی اوارل  کهطنررمیر اسوک که ندلیبرالییی 
به بعد منتهی شدا حباب مالی  ۰۸۹۱ی بررک بحرات باررخ سد د از  کهکند به عمیق

ی کای کلات، برکید و کل سییتی بانری میتخلات با وا ناشوی از خررد سد جدرانه
دگات  کنکا را مالیاتسوود د را به ورشووریووتگی کشوواندا کررنه خرابراری شوورکک

کای پر اختندا طبق محاسووبات بان  مرکری  و شوواکرار اخیر ندلیبرالییووی، بحرات
، برای کر نفر ررصوووود کرار کروت کررنووه، کوواکش ۸۱۱3-۸۱۱۲و  ۰۸۸۹-۰۸۸۰

                                                      
هامی کند را شرکک سگذاری میکای  رگر سرماره ر شرککپذرر، که ی رری شرکک سرمارها ۰

کنود بوا خد  کنتر  خررد و رروش و خر  و ببودرول بوه شووورکوک سوووهوامی خواص میعوا  را می
  سک بگیر اگذاری سها  ر ت را بهقیمک

یرند، بخر گ سک میرا بهبا خرردت بیش از نیمی از سها  ر  شرکک کنتر  رتکاری که ا شرکک۸
 ککاو بیروت 
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کای مالی طل   ر ر  سووییووتی عا لانه بارد از غد  ]۹۹[ ررمد،  ر بر اشووته اسووکا
کای جدرد ا امه  کند، سدی نروتهکا بدانیتند به راه خد  بشدا اما ارکغرامک می
 ی سد د رو به اررارش گذاشکا جامعه کا  رو نابرابری

ی پارانی بد  بر اشووتخا  کامل  ر سوود د  ر عیک حا  نقطه ۰۸۸۱ی بحرات  که
ی اسی سد د و شما  اروپا بد ا  ر  وره مدکرسودسویا که زمانی مهمتررک کدق 

روو   ۰۸۸۱و  ۰۸۲۱بد ، کمیک رقی بیک  ٪۹،۹رقی بیروواری  ۸۱۰۲-۸۱۰3رونق 
کای کا از  ررمد ملی بیک سووا رمدا سووهی حقد حیوواب میه بیراری گیووتر ه ب

و  ۰۸3۵کای  اشوووک، کمیک کاکش بیک سوووا  ٪۰3کاکشوووی معا    ۰۸۸۵و  ۰۸33
 ]۹۲[نصف سد د بد ا رعنی بقررباً ٪۸ ر انگلیتات  3۸۰۸

زمینه را برای جنبش ندلیبرالی ضد  ۰۸۲۱ی ی مالی  ر  کهکای سرمارهمدرقیک
اسووی حاکی  ر برابر اقتصووا  ندرک کیچ  مدکرسوودسوویا اصوولاحات رراکی سوواخکا 

مقواومتی از خد  نشوووات نودا ا برعرس، راه را برارش کمدار کر  غوارول از ارنرووه 
ولی برعرس، برش از را ررالییوووی کندا کوا را بروی چوه نیروکواری باز می روازه
 ر حرب و ابحوا روه، رگواکوانه بد  کر چند که کیچگاه بطدر کامل  ۰۸3۱ی  کوه

 مرتدب نشدا
به حاشوویه رانده شوودند و  Gyllenhammar ارات صوونعتی از سوونخ سوورماره

اه کای کدب نبا  پروژهه ار شووودند که بنها ب ارات نابی میداتکا سووورمارهجای رتهب
ی شوورکک ندارند، بلره سوویس و بدسووعهأی بکای مالی حدصوولهبد ندا غد مدت 

ربات اکی گر اری حبرندا سرمارهرا از بیک می رروشند و را رتخرند، میشرکک می
 نبا  قیمک میووتخلات و هرکا کر  و  ر عدض ب ایبااندازهد خد  را از اقتصووا  مدل

   مدکراسووی اقتصووا ی کنار  ر مدر ۰۸3۱ی کای  کهنرخ سووها  روانه شوودا بحث
ا  ، قدرت مالریک و اقتصکارررماریمدر   کای  ولتی  رگذاشته شد و ارد دلدژی

،  ر Veckans affärerی را گرروکا کموانطدر کوه مجلوه جوای رت  و موانی

به  ۰کای رامیلیکید کر  بعدا  شرککأی خد   ر مدر  میلیار رکا، بی ور هشماره
 ]۹۵[سرعک رو به اررارش اسکا

                                                      
 ماندا  کا و امدا  رت  ر مالریک خاندا ه و وارنیک رت میکاری که بما   اراریشرککا ۰
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مارش پیروزمند سورماره مالی بلاش  ر جهک  مدکراسی اقتصا ی را کنار ز ه 
کای هکندا  ر رمرررا بیک  کو  ر عدض برای ر  حق مالریک قدربمند بلاش می

ه  اری نشد، با ارک مضمدت که سرمارهاز انقلاب مدررات صحبک می ۰۸3۱و  ۰۸۹۱
شوود که  ر اسووتخدا  سووا و مدررانی ا اره میؤبلره بدسوو  ر ارات بدسوو  سوورماره

چنیک نقشی  ۰۸ ی ارات بد ندا مدررات صنعک  ر سد د از کمات اواخر سدهسورماره

رکبر  سوووک راسوووتی، رری از کمیک مدررات بد ا ارنره  ۰، اشوووتندا ررورد لیندمات
جای   اشکبگیرات رکبری ارک مدرررک  ر استخدا  سرماره چه معناری برای حقد 

کا قدربمند و اکثررک رت جدر ر می بد  ولیبحث  ار ا بیک ارک مدررات البته کمه
یش از بر اسک که ارک مدررات بسوختگیر بد ندا ممرک اسوک گفته شود  که طبیعی

مالریک شووورکک به حقد  کارکنات احترا  بگذارندا انجمک کارررمارات سووود د از 
( Nicolin ی را ر یس پرقدربی )کمچدت کیچ مدرر اجرا ۰۸3۹با سا   ۰۸۱3سوا  
ر یس ر  شوورکک بد ه باشوود، با چه رسوود به صوواح  شوورکک، نداشووته  که قبلاً

ر یس  ۸انجمک کارررمارات برای اولیک بار کدرت نیردلیک ۰۸3۹ ر سوووا   اسوووکا
عندات ر یس ارک انجمک انتخوواب کر ، ارک امر حواکی از را بووه ASEAشووورکوک 

کای بررگ را ی کار  ر شووورککمودررانی بد  که بجربهاکمیوک روزارروت نقش 

سودی صوواحبات سوورازرر شد و هی مالی، پد  و قدرت بی سورمارهبا غلبه ۹ا اشوتند
 ی اجتماعیشات به شدت بالا ررکا وجهه
، کووه بووه Ola Rollenاش و ندچووه Melker Schörling نبووا  مدر  ه بوو

ه اقتصوا ی غیر قاندنی متهی شد کایاسوتفا ه از اسونا   رونی شورکک برای رعالیک
بد ، مرسد  شد که کر رر ی مجاز باشد با  ر رت واحد کی مدرر ر  شرکک باشد 

نامش را نروت به  Skandiaچیری که  ر شرکک  - و کی شورر   ر سوها  رت
کای کا مجاز بد ند که کمرمات رعالیکی ارکو بازه علاوه بر کمه - کی ز ت گذاشتند

 -کای اقتصووا ی  اشووته باشووندا ما  ر مجلات و روزنامه اقتصووا ی شووخصووی نیر

                                                      
۰. Arvid Lindman 
۸. Curt Nicolin 

 کارمندات عالیرببه ارک میتدلیک را بعهده  اشتندا   ۰۸3۹با قبل از ا ۹
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Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri - 
و  مالراتو بمجید روزارروت از  «کارمندات»بر بیش چه کر شووومر ت خدار شووواکد

  اری سوود د،کیووتییا رری از مراکر بررگ قدرت سوورماره شووات()ورنه خاندانشووات
شد، بان  بجارت و اقمارش، که مدبی طدلانی بدس  کارکنات متخص  ا اره می

 لدندبرگ شده و را  ر حا  شدت اسکا  مالرات خانداتاز کی اکندت جرو 
 

 سوی پاناماهراه سوئد ب
اری کای سنگیک رر ی، با جمالیاتی صنعتی، حتی  ر رمرررا نیر خد  را با سرماره

ی شووورکک نباشووود، بطبیق  ا ه بد ا ارک امر برای کوه سووود راه بدلیود و بدسوووعوه
با بدارق  ۰۸۸۱ ارات جدرد پیواصوونعتی و پیوابدلیدی قابل قبد  نبد ا سووا  سورماره

سدی پاناما، ر  هحرکک سد د ب ۰کا و حرب مر  ات مدکرسودسویا مالیابی بیک 
 وپروریدر حقد   ]۹۹[مالیابی برای سورماره، رغاز شدا ردرات گروسردرس بهشوک

که از باشد می ،  ر پاناماMossack & Fonsecaکمتای سود دی  رتر وکالک 
 ر مدر   ۸۱۰۱،  ر سا  باشندمیررار از مالیات  ر جهات  کارشناساتبررک معروق

برای بهشوووک مالیابی   رسووود د »ک گفک: چنی ۸۱۰۱-۰۸۸۱ی  ورهسووود ود  ر 
 ]۹3[ا«نروبمندات اسک

نگ، (، راوسوویIkea  )صوواح  شوورکک راگروسووردرس به اررا ی چدت کمم
و بییاری  رگر کم  کر  با از پر اخک  (Biltemaرکک لیندکدلی )صواح  ش

 مالیات شانه خالی کنندا 
 رصووود، رعنی کمتر از مالیات بر  ۹۱موالیوات بر سووورمواره به  ۰۸۸۰ ر سوووا  

 کا از پنجاه  رصد ررمدکای بالای حاصله از کار، کاکش رارکا مالیات بر شرکک
به سووی  رصوود کاکش رارک و مالیات بر  اراری  رگر شووامل سووها  نبک نشووده 

کای نبک شده  ر بازار بدرس شرکک یعمدهصاحبات  ۰۸۸3گر ردا  ر سوا  نمی
 شدندااز پر اخک مالیات معاق 

                                                      
۰. Folkpartiet 
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کای زرر مجمدعه از مالیات معاق شوودا سووا  سوود  سووها  شوورکک ۸۱۱۹سووا  

لخد شود و بدرک بربی  ارده قدرمی و لیبرالی شانس  ۰مالیات بر ارث و کدره ۸۱۱۲
مالیات بر نروت  ۸۱۱3و امرانات برابر برای کمه کد کات را کنار گذاشووتندا سووا  

 ٪۸۸به  ۸۱۰۹ ه شد و  ر سا  کا چندرک بار کاکش  احذق شدا مالیات بر شرکک
 ]۹۲[۸۱۰۲رسید، رعنی به سطت رمرررا  ر  ورات برامپ  ر سا  

بر  ررمد سورماره وضووع شد  ۰۸۸۰ای که  ر سوا  مالیات بیویار سوخاوبمندانه
  ارات زرنگ،بدجهی را بیک ا اره مالیات و سوورمارهسووا  بعد مشوواجره جال بییووک
کاسووک، باعث شوودا ارک شووات خررد و رروش شوورککی که بخصوو  ارانسوورماره
کا کار محیدب نشد  و کر ند که خررد و رروش شورکک ارات مطالبه میسورماره

 ٪۹۱بدانیووک به ی مالیات بر کار که میاندازهباشود، نه به ٪۹۱ ر نتیجه مالیات رت 
کا برای خد شوووات بارد کار نرر ت مقروت به نیر برسووودا طبق ارود دلدژی ندلیبرا 

  ارات و ررا سووتاتبر باشوود با کار کر تا به کمیک  لیل اسووک که سوورمارهصوورره

کای ور ه از رت و بازنشووویوووتگی ۸«چتر نجات»ای  ارند؛ امتیازات اقتصوووا ی ور ه
 جمله کیتندا 

 
 حمله به دولت رفاه

کا  ر ات مدکرسدسیا  ر ا بیات پ وکشی بحک ک مدنی  ۰۸۲۱ -۰۸3۱ی  ر  که
کای کای  ولک رراه نشانه بربری سیاسکمدر  سیاسک اجتماعی، برامل و پیشررک

تا دسرشدا نا  کتاب کای بازاررزا  محیودب میاسوی بر سویاسوک مدکرسودسویا 

کای مدر   ولک ر  ۰۸۲۵، که  ر سا  سیاسک  ر مقابل بازار ۹،اسمینگ و رندرسک
 بر از  ه سا  بعد، زو برکندا کیزمات حرارک می حاکی رت رراه منتشر شد از جدّ

                                                      
کای مالیابی و برای  وز و کل   ا ت کودارای بررگ مانند سوووها ، میوووتخلات و پد  راکی بد ا ۰

 نمر اختک مالیات بر ارث و  اراریا  
مقامات و رؤسوواری که چتر نجات  ارند،  ر صوودرت بیرار را برکنار شوودت پد  کلانی  ررارک ا ۸

 کنند، ررجا را بصدرت ماکانه بیته به قرار ا ا  می
۹. Gosta Esping-Andersen 
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کای کای سوود د از جمله سوویاسووککشوودرکای غرب اروپا، بما  سوویاسووک یاز کمه
کا، مثلًا کار بعضی وقکارک ]۹۸[شدا کمیدکای بازار سیاسک ااجتماعی و رمدزشی ب

سی، ا مدکر ر مدر  بازنشیتگی بیک احراب بدرژواری و سدسیا  ۰۸۸۸بدارق سا  
یی  ر صد از نکا بصدر  شد که  ووه ابترار اولیگیر ا بنیبتاً به رسانی صدرت می

، اورا  سها  ر جمعی گذاری بازنشیتگی به بازار مالی )برای سرماره کایاندازپس
رووا شوووات نررووک کووه کووارمر ش را از  ا  ( سووورازرر شووود ، البتووهقرضوووه و غیره

 اندازکنندگات بگیرندا پس
شد، و امروزه به ر  میلیار  کروت  ر سوا  بالغ می ۸۱۰۸کا با سوا  ارک کررنه

کای اخیر به ارک سووییووتی  ر سووا  ]3۱[رسوودابه  و و نیی میلیار  کروت  ر سووا  می

 ,Falcon Funds, Allraمانند  ۰بر ارکای کلاهشوووروارگاکی برای شووورکک

Solidar کای  رگر ببدرل شووده اسووکا به قد  مفیوور اقتصووا ی روزنامه و خیلی
Dagbladet Svenskaکا ی بازنشیتگی محلی برای رشد انگلی ا اره، سوفره
کا کرگدنه کا و رضوواحکبما  رسووداری رغیعلیاحراب بدرژواری  ]3۰[شووده اسووکا

 انداپیشنها ی برای از میات بر اشتک ارک سییتی را ر  کر ه
کیچگاه از  «کای بررگ مالیاو  مر  ، بعود سووورمواره»نر  بدرژوازی شوووعوار 

 محبدبیتی برخدر ار نبد ه اسکا 
 بداند بعضًا کمیکای اجتماعی با سیاسک بازار میولی کمیود کر ت سویاسوک

بر سووور  ولک رراه رمده به شووورطی  ۰۸۸۱ی بر باشووودا بلاری را که از  کههپیچید
 اری  اری و بازار را رهمیده باشییا سرمارهبدانیی  ر  کنیی که بفاوت سرمارهمی

د بدانن اری کیووتند ولی میسوورماره شووامل بازار اسووک و اقتصووا کای بازاری اکثراً
( را به ۰۸3۱ی ردگیلاوی قبل از بحرات نفتی  که یسودسویالییتی نیر باشند )نمدنه

 اری علاوه بر بازار  و مشخصه  رگر  اری باشوندا سرمارهنحدی  رگر غیر سورماره
ا ر  گرارش بییار ۸ی کارگرا ا بقیویی جامعه به طبقات مال  و طبقه۰نیر  ار : 

 نیرومند به انباشک سرماره و سد  برای مالراتا 

                                                      
کای  رگر و مشتررات اسک مثلاً از طررق صدور  ا ت شرکککاری که بنها کارشات ررر  شورککا ۰

 اند را کالاری که  ر کار نییکا  قبض برای کاری که انجا  ندا ه
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کاری صوودرت له و علیه بازارکا لفاظیارد دلدژر  بری سوویاسووی و ه ر عرصوو
گررتوه اسوووک: رزا ی انتخاب، رقابک، بشووودرق و برغی ، مصووولحک بازار بجای 

ر و بی نیازکا، کمیودری و کماکنگی، بخصصی کر ت کر چه بیشبررور ت عا لانه

ر  بجرره و  ۸و بد روشتیک ۰کدارک  مدکرابی ا  ه سا  پیش پاولا بلد  کدریک
ی جدرد  ولک چهره»العا ه و پرزحمک از جانبه و واقعگرارانه، رد کموه و بحلیول

ا ۰چیری کوه ارک  و کاملاً از قلی انداختند ارک بد  که  ]3۸[عمول رور نودابوه «ررواه

ی کای مر   به چشی ر  طعمهبه مالیات ۹ی مالی رعا   ر خدمات عمدمیسرماره
 اری بنها به معنی بازار سی، سرماره مدکرای ا میوتله۸ کند ومیچرب و نر  نگاه 

معنای بقیووویی جامعه به صووواحبات سووورماره و قدرت رعنی نییوووک بلره کمچنیک به
 اند رعنیبهرهکاری که از سووورماره و قدرت بیکننودگات از رریووود و رتحردموک

ر اعی  باشوود، امری که با  مدکراسووی اجتمحردمک شوودندگات از سوودی  رگر می
  private equityبضووا  اسووکا کمانطدر که  ر بالا ذکر کر ری و بدضوویت  ا ری 

ی مالی اسووک که بدر ه  ر سوود د اکمیک زرا ی شوورل جدرد و بهاجمی سوورماره
 کا بعلق  ار ا اسک که به والنبرگ EQTکا بررک رتکی  کر ه اسکا بررگ

ت  رموانی و کوا، مودارس، خودموابرای ارک شووورول از سووورمواروه،  اروخوانووه
 «نر ر  زمیک روررات کیتند»کاری که کای خصدصی شده، کمچدت میده رمانگاه

ی نگاری که با روزنامهروزنامه ۲لارشووودت -چیودنشوووات رسوووات بد ا لدبوا ارنگر  
Dagens Industri  ارببواطوابی  ار  و بوه لحاظ ارد دلدژر  نیر رعالانه از ارک

 بندی کند:بداند ارک مدضدع را بهتر از مک جمعکند میسییتی  راع می

ی عمدمی کاری که از بد جهبر عرصوووهبخش خودموات  رمانی، کمچدت بیش
 رری  یسرماره کایی رت چیرکاری اسک که شرککشدند،  ارای کمهبأمیک می

                                                      
۰. Paula Blomqvist  
۸. Bo Rothstein 

 کا بأمیکاش از محل مالیاتکای خصدصی و از ارک قبیل که بد جهمدارس خصودصوی،  رمانگاها ۹
 شد ا  می

۲. Lotta Engzell – Larsson 
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الش کیوووتنودا علواوه بر امروانوابی چدت اررارش بواز کی و خررودت رقبای  نبوه بو
بدات به ر   ررمد مطمتک و امرانات بدسووعه و پیشووررک نیر اشوواره بر میکدچ 

 ز اری بازار خدماتکر ا به کمیک  لیل ارک شاخه اقتصا ی از کمات ابتدای مقررات
 ]3۹[ا رمانی را با  قک بما   نبا  کر ه اسک

ی بعد از گرارش روزنامه ۸۱۰۰، که  ر سوووا  Caremaی شووورکوک نمدنوه
Dagens Nyheter کد که ارک ندع سوورماره خدبی نشووات میهمعروق شوود، ب 

و سووود   «اررارش باز کی»کنودا  ر ارک گرارش رمده بد  که: گدنوه عمول میچوه
ند عملی سالم «مشتررات»جدری  ر اسوتفا ه از پدش  برای حداکثر از طررق صورره

میلیدت کروت بدس   ۰۵ی با سورماره ۰۸۸۹ ر سوا   Caremaشود ا شورکک می
میلیار  کروت  ۰7۸به مبلغ  ۸۱۱۵سیس شد و  ر سا  أب IKچهار سد اگر از شرکک 

به ر  شورکک انگلییوی رروخته شودا پنج سوا  بعد به کمراه ضما می به شرکک 
میلیار  کروت رروخته شد  ۲7۹ه مبلغ ب KKRو شرکک رمررراری  Tritonسد دی 

 Nordic Capital، که به Capioکای روزنامه رد  به شرکک و بعد از ارشاگری
بعلق  ار  رروخته شوودا شوورکک از اقتصووا ، کای ارک شوواخه از بررگتررک شوورکک
Nordic Capital  مال  چندرک  رمانگاه و نیر بیمارسووتاتSankt Göran  ر 

را پواریک کشووویدند و به جارش بابلدی  Caremaلدی بواشووودا بواباسوووترهلی می
Vardaga  3۲[ابر ندرا بالا[ 

 ولک رراه به گاو شویر ه سورماره ببدرل شده اسکا طبق محاسبات مرکر رمار 
کای رعا   ر بخش رمدزش، میانگیک سوود  خال  سوورماره ۸۱۰۵سوود د،  ر سووا  

رسووویدا  ر کل بخش خدمات نیر کر چند خیلی  ٪۹۸ رموات و خدمات  رمانی به 
از کارکنات بخش  ٪۸بنها  ۸۱۱۱ا  ر سوووا  ٪۸۹بر بد  اموا بهر حوا  بوالا بد  پواریک

کای خصوودصووی بد ند، ارک رقی رمدزش،  رمات و مراقبک  ر اسووتخدا  شوورکک
 رسیده اسکا  ٪۸۱اکندت به 

 پر ازریارا میکا ارک ما مالیات  کندگات کیوتیی که  ررمد و سد  ارک شرکک
 ۰۹۹کای رعا   ر بخش  رمات و رمدزش به سووورماره ۸۱۰۵پر اختی موا  ر سوووا  

 ]3۵[میلیار  کروت بد ه اسکا
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 کد طدر میلی نشات میهاری؟ رنچه که بحقیقات ب ر عدض چه به  سک رور ه
لا  کمتری بر و اقیکبری  ارری با کیفیک پارکای بیشارک اسک که اکندت  اروخانه
 بر و بوا نتوارج بودبر، و ارنروه بأنیربری  ارری کدچو برای رروش، مودارس بیش

رارته اسکا  کا اررارشجارگاه طبقابی والدرک بر نتارج بحصیلی کد کات و ررنده رت
 ]3۹[ر ابندی کنتارج بخش  رمات و مراقبک کمگدت نییک و مشرل بتدات رنرا جمع

 اری عندات الگدی سووورمارهرا به ولی بیمارسوووتات جدرد کارولینیووورا، چنانچه رت
ات روشنی معنای ارک شد  را نشکر ت بخش  رمانی بدس  بدرژوازی بمذررری، به

ای  ا  بر بهبد ی وضع اکثررک  رده گر ریا کیچ نشوانه کدا به ارک امر باز میمی
ک کتاب نشات خداکی  ا  اختلارات طبقابی  ر شد ، و کمانطدر که بعداً  ر کمینمی

کمچنات رو به اررارش اسکا  ر مدر  ارنره متدس  بهداشوک و  رمات و طد  عمر 

 ۰مالک و جرارر انگلییی کانا  مالیابی کشدر بهشوککای ما  ر چند میلیار  از پد 
 یشوود ، رماری  ر  سووک نییووکا  ولک رراه بر پارهکای مجلل میصوورق زندگی

، که ی کارگر صوونعتیی صوونعتی و طبقهی صوونعتی و مناسووبات بیک سوورمارهجامعه
مالی کر  یبگیرات گیوترش رارک، ارجا  شودا سرمارهی بدلیدی و حقد سورمارهبه

  و را بباه کر ا 
 

 جنبش ایدئولوژیکی ضد اصلاحات
جنبش از چندرک جبهه به رنچه که سودسیا  رررمییی برارش زحمک کشیده و  ارک

بدسوک رور ه بد  حمله کر ه اسک: برابری، حقد  شهروندی، خدمات عمدمی و 
سوووک که بدسووو  مشوووتی ایکای اجتماعی کهنهی رت واکنشغیرها بخش عموده

بلیخابی بکای اندازی و پیشووبر  جنگ ارد دلدژر  و بنگاهسوویووات راهؤگر، ملابی
رک شدندا ولی ر  پیشربرای کدارک اررار عمدمی با رنگ و لعابی بازه عرضه می

بدات  رد، که کمانا بلاشوووی عجیو  و کدچو  را  ر ارک جنبش ارد دلدژرری می

                                                      
اند و شووود  که  ر جندب خلیج ندرماندی قرار گررتهالجرارری گفتوه میجرارر کوانوا  بوه مجمعا ۰

 باشندا  بحک کنتر  کشدر انگلیس می
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ا ر بداند رتگرا میاسووک رگاکانه و شووجاعانه برای برامل رنچه که ر  ناظر واقع
 شعدر طبقابی بدرژواری بنامدا 

ی مالی مشروعیک خد  را خیلی زو   ر کرنا  مید ولی ارک مشروعیک سورماره

ی اعتما  مر   سد د به  ر مدر   رجهSOM ۰کای انیتیتدی  رری نماریدا بررسی
 کد که  ر ارک مدت سووه می نشووات ۸۱۰۹ – ۰۸۲۹کای نها کای کشوودر طی سووا 

اندا بدرک معنی که برخدر ار بد ه ٪۹۱بار از براز اعتبار بالای انیتیتد  سک کی ر 
بر از کیانی بیش ٪۹۱اند  سک کی کیوانی که به انیتیتدی مدر  نظر اعتما   اشته

اند اعتما  نداشته ٪۸۱اند و اعتما   اشوته ٪۲۱اند، مثلاً اعتما  بد هبد ه که به رت بی
و بار که   کا بخش بهداشک و  رمات اسکاندا رری از رترا خیلی کی اعتما   اشته

رعنی قبل از  ۰۸۸۱ی ی کشووتا  و اواسوو   کهبه ارک مقا   سووک رارته، اواسوو   که
کا  ر سا  و سودمی بان  ۰۸۸۱ی کاا  ومی پلیس  ر اوارل  کهسوازیخصودصوی

+( کماکات وجد   اشوووک ولی ٪۲۹) ۰۸۲۸+(ا ارک اعتما  با سوووا  ٪۹۸) با ۰۸۲۹
شدا از  ۰۸۸۸ ر سا   (- ٪ ۹۲سطت ) سقدط مالی باعث ررو ررختک اعتما  مر   با

ی که  مرزکایگاه حتی به نر رری رت به بعد ارک میرات  ا ما ندسوات  اشته اما کیچ
 نوووویوووور نوووورسوووووویووووده اسووووووکا موووویوووورات ارووووک کوووواکووووش  ۰۸۲۱

کا سازیخصدصی SOMکای نظرسنجیحدو  بد ا طبق نیبتاً م ۸۱۱۹بعد از سوا  
رید أبا سوووقدط مالی مدر  ب ۰۸۲۱ی و کواکش خودمات عمدمی بنها از اواخر  که

 ]33[اکثررک مر   بد ا

 

 4«کارفرما» از شهروند تا
عندات به «پیمانرار» جا ز تی مالی با کندت، ی مر   به سرمارهاز زمات بحدرل خانه

کوای ارود دلدژر  بررک چرخشبررک و را رروا قهرموات جوامعوه رری از عجیو 
 Perssonات  مدکرسودسیا جر  ولک هبانی رت نیر کیوی نبد  با باعث و اسوک

                                                      
 ی میتقل نظرسنجی  ر کمراری با  انشگاه گدبنبرگا  مؤسیها ۰

۸. Entreprenör  
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 « ولک کارگری»ا  ( که خد  را ۸۱۱۹ - ۰۸۸۹ات  مدکرسوودسوویا وزرر )نخیووک
 شدندا کر  و البته زمانی کی به ارک نا  خطاب میخطاب می

جا وزرر وقک بازار کار شروع به  ۰،رند رس سدندستر  ۰۸۸۱ی  ر اواسو   که
 قهرمات ملی کر ا  عنداتبه، «پیمانرارات»صاحبات شرکک،  ز ت

رو  بر بر لکید بیشأب»وزرر موذکدر  ر پیشووونهوا ی به مجلس چنیک ندشوووک 
 ر سووییووتی رمدزشووی بنها از نیاز به رضوواری بازبر برای  کارررماریکا و شوورکک
 ۰۸۸3 ر ر  گرارش رسمی  رمدر  مدارس  ر سا   ا«شد کا ناشی نمیشورکک

  کای گدناگدت کم  کنیی با به ربیویار مهی اسک که به شرل»شود که:  کیدأب
از  Reinfeldtا ارک ررر وقتی که «پرور  سک پیدا کنییسوییوتی رمدزشی شرکک

ک به نظر  ول»، به قدرت رسوید  رسک و حیابی جات گررک: اتکارحرب محارظه
باشووود، و اااا جا  کارررماری یکل سوووییوووتی رمدزش بارد  ر خدمک برورج ارده

ک و کار شوورکتی بارد از کمات سوونی کارررماریانداختک  ردگاکی مثبک نیووبک به 
وزارت رمدزش و پرورش بعد از بررسی پیشنها   ولک  ر  ]3۲[«اپاریک شوروع شد 

 ر گرارش خد  بر اکمیوک ارک خ  غوال  ارد دلدژر  باکید کر :  ۸۱۰۹سوووا  
کای کای  رسووی ما، که رعالیکباشووید که  ورنمای مشووتر  برنامهبدجه  اشووته »

اسکا بییار مهی اسک  کارررماری یکند، جا انداختک اردهرمدزشی را کماکنگ می
ی ، به ر  ما هکارررماریرمدزات به که ارک رسوووالک ما، بشووودرق و انگیرش  انش

 ]3۸[ا« رسی محدو  نشد 
شووود اکندت از مقدلات که زمانی وار ابی محیووودب می «رررماریکا»ی کلمه 

ا به عبارت  رگر منظدر  ولک ارک اسک که اسکاساسی رگاکی طبقابی بدرژواری 
رگاکی طبقابی بدرژواری باریووتی  ر کل باروپد  سووییووتی رمدزشووی رخنه کندا 

 ررری بینش بدرژواری بارد از کمات کد کی رغاز شد ا پاره
 ه به سد د بشررف رور بدوت شو  او  به اروپا و بعداً کارررماریارد دلدژی 
اقتصا ی اروپا شروع به برورج  کایسازمات بدسعه و کمراری ۰۸۲۸اسکا  ر سا  

کار ا امه  به ارک ۸۱۱۱و  ۰۸۸۱کای هاروپا طی  ک یرت کر  و  ر پی رت ابحوا ره

                                                      
۰. Anders Sundström 
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یه اقتصا ی را بدج کاییل سازمات بدسعه و کمراریرنچه که  ر ابتدا بشر ]۲۱[ ا ا
بازار کار برای روبرو شوودت با مشوورل بیراری  یجدرانهکر  سوویاسووک اصوولا می

بحد   «پارا اری سووییووتی رمدزشی جارگررنی»ی پیواصونعتی بد ، اما بعداً به جامعه
بینش و »بی بدرژوازی باز شوود با روی  سووتگاه ببلیخاهبدرک بربی   رکا ب ]۲۰[رارکا

 ]۲۸[مدرسه و کمگات را بدرژواری کندا « ردگاه

ی  رسوووی رمدزش و پرورش، که بدسووو   ولک محارظه کار رر رر  برنامه
رارنفلد  ررته شود، رگاکانه طدری طراحی شد که بیتر مناسبی برای بلقیک مفاکیی 

کا، مدارس و اماکک سووورگرمی  ر مهد کد   کارررماریبدرژواری باشووودا ببلیغ 
 «رراکی کر ت شرار  برای شردراری ابترار و احیاس میتدلیک»ندجدانات  ر قال  

بدا سمس راا امه می «سیس شرککأبشدرق به ب»کا با شود  و  ر  بیرستاتشوروع می
زی شوورکک اندا انشووجدرات را به راه»، بارد Linneکا، مثل  انشووگاه  ر  انشووگاه

 ]۲۹[«اکا کم  کر به رت» ی شرککسیس و ا ارهأو برای ب «بشدرق
در طکمات «کارررما»انگلییوووی  - ی وار ابی ررانیووودیاز  و پهلد بد ت کلمه

رعنی رعا ، با ررر و  «Företagsam»شد  که از کلمات سد دی اسوتفا ه میسود
کار اشوواره  ار  و کی به رعالیک وکه کی به کیوو  «Företagsamhet» مبترر و

سویاسی مهی اسک که بیک سه بر اشک وووو  طدر کلیا از  ردگاه بحلیلی و اخلاقیهب
 بمارر قارل شد: «کارررماری» یگدناگدت از کلمه

  ؛ی ابترار، شد  رعالیک، مبترر بد تا قده۰
ه عمل پدشاندت بی منظدر جامهه اندازی ر  شورکک با رعالیک شورکتی، راه۸

  ؛ر  ارده
کاری برای رروش کار خد  به بالابررک قیمک  نبا  راهه ا با کدق کی  سد  ب۹

 بررک قیمک بد تاو خرردت کار  رگرات به ناز 
 

کنند با کا به کم  بخییر مفاکیی بلاش میرت ارد دلدژی که مدارس و  انشگاه
 کایخداکد  ردگاهبدکند، میرمدزات و  انشجدرات را با رت شیتشدی مخری  انش

 ر حوالی که ارنطدر نییوووک، و ارک  ]۲۲[رد  را لواز  و ملرو  ررودرگر جلده  کودا
 اسک که به رت باز خداکیی گشکا  «بناقضات بررگ اجتماعی»بخشی از رت 
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نگدا لرسووویی ر  پارش میارک ارد دلدژی وقتی به بخش خدمات کمگانی می
ارررما کرمدزگار ررزندانش  را  وسک  ار  که  کتر را پرستار معالج ویچه کیی 

 ر ر  شووورکک  رمانی کارررما  «ر یس» سوووک ر  هرا ما ر پیرش را بو  باشووود
 بیمار ؟ 

ا کارررمخداکد که به ر  قاضوووی را مقا  ا اری را پلیس چه کیوووی  لش می
 مراجعه کند؟ 

نییتند کارررما جامعه که  ٪۸۱ کدارک اررار عمدمی بدسو  بدرژوازی بر علیه
شووود  که ر  حردمک اقلیک ای انجا  میو نخداکند شووود با کمات لحک متربرانه

کای اجباری اری کوه کلاس کودا ررامدش نرر هطلو  انجوا  میقودرت شووودروداً
 «کای مر  ه ردگا»لنینییی  ر ابحا  شدروی از ارک نظر بأنیر کمی بر و  مارکیییی

  اشکا 
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 فصل سوم
واحدهای  مالکانو  طبقات امروز سوئد

 اقتصادی
 

 

سود صاحبات ،  ر ر کیوتندی طبقابی مدرت سورماره و کار مر ی  و قط  جامعه
سوووای ؤمر بگیراتا رسووورماره و مدررانی که  ر اسوووتخدا   ارند،  ر سووودی  رگر 

ی سورماره و بقییی مر بگیرات کا  ر جبههگرات و ارد دلدگکای مختلف، لابیر ه
بر حیوو  میرات مر  و شوورار  شووخلی و جداری باررخی بیک کارگرات و کارمندات 

 کندا بر میبصدرر را کامل
کا و بضا کارشات کماکات پابرجا کیتند کر چند که مرز بیک طبقات و ارک قط 

مر  بگیرات برای  ٪ ۹۱، ۰۸۲۱یر اشورا  مبارزه  چار بخییرابی شده اسکا  ر سا  ن
 ]۲۵[رسیدا ٪۹3به  ۸۱۰3کر ند، که  ر سا  کای خصدصی کار میسرماره

سد از بییاری جهات شاکد بخییرات به ارک ۰۸۲۱ی طبقابی سد د از سا  جامعه
ر و رشد رناوری  رجیتالی ساختار اقتصا ی را بخییز اری بررگی بد ه اسکا صنعک

 کایصووونعتی برای به انقیا   ر رور ت حرره اری پیوووا ا ه اسوووکا بلاش سووورماره
کای جدردی از مبارزه را بروی بضا  اساسی کار و سرماره گشد ه بخصصی عرصه

دی از ررک اکندت به ب عد جدرشمار میی ناچیری بهمیتله گراری که قبلاًاسوکا قد 
سوواختار اقتصووا ی ببدرل شووده اسووکا نقش جنیوویک  ر رواب  زت و مر  کمرنگ 

تی اند اما ساختار طبقابی کندز جنییبر شده ر عیک حا  که ارک رواب  طبقابی شده

 ۰ااسک

                                                      
 دات مر  کیتندا    اکثررک قدربمدارات و نروبمنا ۰
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بلند  ی راب  بیکبا کجد  سوورماره به  ولک، ببدرل  ولک به ر  مارد  و حلقه
سکا  گرگدت شده ا ی  ولک و جامعه عمیقاًپارگات  نیای سیاسک و اقتصا ، رابطه

کای اقتصا ی و اجتماعی نه بنها متدقف شده بلره سیر معردس  ر کاکش نابرابری
 پیش گررته اسکا 

زریا پر ای طبقابی سوود د میکای سوواختاری جامعه ر ارک رصوول به  گرگدنی
، که ۰۸۲۰ز کای ساختار طبقابی سد د ااجازه بدکید کارمات را با بررسی  گرگدنی

بحلیل  ۰۸3۸کای رماری و با  ا ه۰۸۲۱با  ۰۸۹۱ ساختار طبقابی سد د از ر کتاب 
 سد شروع کنییا کر  ، به ارک

 
  4۱1۹تا  15۹5ی کارگر و ساختار طبقاتی از سیر تغییرات طبقه

کای گدناگدت مضمدت متفاوبی کای طبقابی اغل  مبهی کیتند و  ر زماتمرزبندی
،  کییبنودی از  گرگدنی ررارش طبقوابی ارا ه می لیول  و جمع  ارنودا بوه کمیک

 ر سووا   با نگاه به گذشووتها ۸۱۰۲با نگاکی رو به پیش و  رگری از  ۰۸3۸رری از 
مک مرز بیک کارگر بد ت و کارمند بد ت را  قیقاً بررسووی کر  ا اسوواس ارک  ۰۸۲۰

 کای ر سوووازماتکا قدانیک بازار کار بد  و با شووورار  پذررش عضووودرک مرزبندی
ای کمخدانی  اشکا مضمدت رت چنیک بد  که ررضاً پرسنل رروشگاه، کتل ابحا ره

ی کارگر  ر معنای وسوویع رت )نه بنها کارگرات مدلد و رسووتدرات عمدماً جرو طبقه
شووودند  ر حالیره کواری نظیر خودمواتا  (، محیووودب میبلروه کوارگرات بخش

رت، به  «پرولتررره شووده»نی، کر چند  ر بخش کای میارببه جرو لارهکارمندات پاریک
ای ی امروز، که بفاوت بیک کار  رتری و کار کارخانهرمدندا  ر جامعهحیاب می

کا و کا، صندوقداررسود که منشوینظر میه بر باکمیک گذشوته را ندار ، واقع بینانه
یا رحیووواب بیاوره ی کارگر،  ر معنای وسووویع رت، بکای  رگر را جرو طبقهخیلی

ا که شد چر، که مبنای بجرره و بحلیل مک بد ، شامل بیرارات نمی۰۸3۸رمار سوا  
ق شوودندا طبای محیوودب نمی ا ند و جرو کیچ طبقهگروه بررگی را بشووریل نمی

ی کارگر طبقهامروز و با احتیوواب بیرارات،  ۰۸3۸معیارکای بعررف طبقه  ر سووا  
 ]۲۹[اگیر را  ر بر می جمعیک سد د ٪۹۸حدو  
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 .4۱1۹و  15۹5. ساختار طبقاتی 1جدول 
 سا  ۹۲با  ۰۵ رصد شاغلیک  ر گروه سنی 

)شاغلیک  ر ارنجا شامل بیرارانی که رسمأ  ر جیتجدی کار کیتند و نیر 
 ی  ولک به کاررمدزی اشتخا   ارندا  (که به کررنهاسک بیرارانی 

  ۰۸3۸ ۸۱۰3 
 ی کارگرطبقه

 
 )الف(۰۸3۸معیارکای طبق

 )ب( ۸۱۰3طبق معیارکای
۵۸ 
۹۰ 

۹۲ 
۲۹ 

 کای میانیلاره
 

   ۰۸3۸طبق معیارکای
   ۸۱۰3طبق معیارکای

۲۱ 
۹۰ 

۵۲ 
۲۹ 

 خر ه بدرژوازی
کای )صاحبات شرکک
 بدوت کارمند(

 
3 ۲ 

 ۰ ۰  ی بدرژوا )پ(طبقه

 ها: یادداشت
 الف. کار مزدی برای دیگران.

بخش پرولتررره  ۰۸۲۰کا  ر سوووا  کارمند جرء، منشوووی، صوووندوقدارا ارک گروه ب.
 ر گروه کارگرات  ۰۸3۵کای رماری سووا  کای میانی محیوودب شووده و با  ا هی لارهشووده
 بندی شدندا طبقه

شوامل کشواورزات بررگ و کارررمارات  ارای بیش از چهار کارگر و  ۰۸3۸سوا   پ.
کای رسمی کاملاً متفاوت، شامل مدررات کل و صاحبات شرکک، با رمار ۸۱۰3کارمندا سا  

  بدوت کارمند را کارگرا
 ۸۱۰۲) ۰۸۹۱وووو۰۸۲۱کای : ردرات بربدرت، ساختار طبقابی  ر سد د بیک سا ۰۸3۸ منابع:

:مرکر رمار سوود د، رمار نیروی کار بر اسوواس سووا ا ۸۱۰3؛ ۸۲،۰۱3،۰۰۹(، صوو  [۰۸۲۰]
روه سنی بندی ور ه طبقابی  ر گکمچنیک بر اساس بقیییی باررخی و برای بیوهیل مقاریه

کای بیک محاسبه شده اسکا کمه استخدامی ۰۹و۹۲رمار نیروی کار برای گروه سنی  ۹۵و3۲
 ]۲3[کای میانی ررض شده اسکامتعلق به لاره 3۲با  ۹۵گروه سنی 
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ر شده بی متدس  مخدوشطبقهکای میانی را ی کارگر و لارهمرزکای بیک طبقه
امر میوولی  ]۲۲[کای متفاوبی برسوویی کر اکا را به شوویدهبدات رتو به کمیک  لیل می

ر ه ی متدسو  رشود کبر شوده و طبقهی کارگر به لحاظ کمی کدچ ارنره طبقه
بعدا   رت ازببع ز اری جیتجد کر  که بهبدات  ر صنعکاسوکا  لیل ارک امر را می

کارگرات مدلد و نیر کارگرات شووواغل  ر حمل و نقل و انبار اری، گروکی که مک 
ی کا را کارگر به معنای وسوویع کلمه نامید ، کاسووته شوودا طبقهرت ۰۸۲۰ ر سووا  

 کدا ی طبقابی را بشریل میجامعه ٪۰۹و اکندت بنها  ٪۸3، ۰۸۲۰کارگر  ر سوا  
، کمتر از ر  کشووتی کل شوواغلیک  ر بخش  اری پیووا صوونعتیامروزه  ر سوورماره

 صنعک مشخد  برار کیتندا 
 

 ی کارگر. ترکیب اقتصادی طبقه4جدول 
 ، به درصد4۱1۹و  15۹5

 
بخش بدلیدی 

 )الف(
 باز بدلید خدمات گر ش

۰۸3۸ ۵۸ ۲ ۰۲ ۸۰ 
۸۱۰۹ ۲۱ ۰۸ ۰۸ ۸۸ 
 الفا شامل انبار اری و حمل و نقل کالا یادداشت:

(، [۰۸۲۰] ۸۱۰۲) ۰۸۹۱و۰۸۲۱کای ردرات بربدرت، ساختار طبقابی  ر سد د بیک سا  منابع:
؛ اررارش مداو  شاغلیک ۸۱۰۹کا  ر سود د ، سواختار حرره۸۱۰۹ا مرکر رمار سود د ۲۲ص 

 ]۲۸[۸۱۰۹سا   ر سا   ۰۹کای رماری، شاغلیک  ر گروه سنی بالای (: پارگاه  ا ه۸۱۰3)

ق ی کارگر را  گرگدت کر ه اسکا طببدسعه و بی  رمدزش نیر برکی  طبقه
،  ر ULFبررسووی شوورار  زندگی  ر سوود د بنا   کای مرکر رمار سوود د،بررسووی

سا  بهره بد ند، ارک رقی سیی کشتا   و سد  کارگرات از بخص  بیاواس   که
د د ک خارج از سووکاکش رارکا کمیک بخییرات  ر بیک متدلدر بعد به پنجاه  رصوود

 زنات ٪ ۵۵ا اکندت نر ر  به نیمی از کل شوواغلیک و ٪۹۹به  ٪۹۸بر بد ، از ضووعیف
 ا کیتند برخدر ار  بیرستانی رد  بحصیلات از
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ی کارگر کماکات بخش مهمی، سوووردت مطبدعات بدرژواری، طبقه رغیعلی
جامعه(  ٪۲۱نر ر  به  ۰۸۲۰ی سوود د )و طبق معیارکای نر ر  به نیمی از جامعه

رسوودا سووطت چهل  رصوود، نمی  کدا ررای کیچ حرب سوویاسووی بهمی را بشووریل
عندات ر  جمع متشوورل بضووعیف شووده ولی کمچنات از بالابررک ی کارگر بهطبقه
 پر ازریابر به ارک امر میبر بیشباشدا پاریکی بشرل برخدر ار می رجه

ر ی کار مووو  ر  سرمارهشات  ر میدات نبما طبقات را بر حی  جارگاه اقتصا ی
ور ه هکنیی اموا طبقوات  ر عیک حوا  بوا بقیووویمات اجتماعی  رگری، ببعررف می

سود شاکد چه به ارک ۰۸۲۱اندا  ر ارک رابطه از سوا  جنیویک و قدمیک گره خدر ه
 اری؟ بخییرابی  ر بازار کار بد ه

بک ارک نی کنند کر چند کهزنات به کمات نیبک مر ات برای امرار معاش کار می
 ٪۲3نیروی کار سد د و  ٪۲۲، زنات ۸۱۰3کا میاوی نییکا  ر سا  ی زمینه ر کمه

ای که ارک ی موذکدر )کفتوه ا نود کوه  ر کفتوهبموا  کوارکنوانی را بشوووریول می
رت انجا  گررکا ( سور کار خد  حاضور بد ندا کمیک ارقا   ر سا   رمارگیری  ر

سووود به ارک ۰۸۲۱ کند که از سوووا  میبد ند و نشوووات  ٪۲۲و  ۲۹به بربی   ۰۸۲۱
بخییرات بررگی صودرت نگررته اسکا ورو  زنات  ر مقیاس بررگ به بازار کار از 

 رغاز شدا  ۰۸۹۱ی  که
 

 4۱1۹. ساختار طبقاتی زنان و مردان سال ۱جدول 
 ]5۱[سال ۹2تا  1۹به درصد از شاغلین، گروه سنی 

 مر ات زنات 
 ۲۱ ۹۹ ی کارگرطبقه
 ۲۵ ۲3 ی کارگر و کارمندات جرءطبقه
 ۲۸ ۲۲ کای میانیلاره

 ۰۸ ۵ صاحبات شرکک )الف(

کا امروز گروه کر ند، ارکالفا شووامل رت اعضووای خاندا ه که کم  می یادداشتتت: 
  کندا کدچری را بشریل می

 .(AKUکای نیروی کار )مرکر رمار سد د، بررسی منبع:
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گیرند  ر حالیره بقیووویی مر کا به کای میانی جای میبر  ر لوارهزنوات راحوک
 بر اسکا کارگر و صاح  شرکک نمارات

بق  کدا طارک بقیویی کی رابطه و کی شراق بیک مالریک و قدرت را نشات می
عا  کا  ر صنعک جنگل ربررک بعدا  شرککلییوک مشاغل مرکر رمار سد د، بیش

ت  ر ر  بازار کار مشووتر  به کار مشووخدلند اما گدری  ر  و ندا زنات و مر اکیووت
د و کننبرندا زنات از کد کات و سوووالمندات نگهداری می نیای متفاوت به سووور می

کا اگر کی کمرار شدند  ر بخش مر ات  ر سوییوتی اقتصا ی مشخد  به کارندا ارک
نییک نای ججا کی بقییی کار بر مبگر ش کالا، رروشوندگی، اسوک که بازه کمیک

کا رروشونده رروشوگاه و مر ات رروشوونده خدمات و محصدلات شود ، زت رده می
 کا کیتندا شرکک

زناتا  ٪۲۱مر ات و  ٪۹۱ کند، اکثررک رؤسای اقشار میانی را مر کا بشریل می
البتوه اسوووتثنواکوای جوال  بدجهی نیر وجد   ار ا بنها  ر حدزه رمدزش،  رمات و 
مراقبک نییوووک که اکثررک با رؤسوووای زت اسوووک بلره، کر چند کمی غیرمنتظره، 
اکثررک رؤسای پرسنلی و اطلاعات نیر زت کیتند و حتی ممرک اسک که  ر مدر  

ی جال  و قابل بدجه ارک اسک که تهکا نیر کمینطدر باشدا اما نرکا و رستدراتکتل
 ]۸۰[ی مالی و اقتصا  زت کیتندارؤسای حدزه ۵۲٪

 گیر  ولی سوواختار طبقابی کمچنات جنیوویتیکاری انجا  گررته و می گرگدنی
بینیی که وضد  میه ی جنییک و طبقه نگاه کنیی باسوکا اگر از  رد زنات به میتله

 طبقابی رار ش أنیربر بحک بیبک به چهل با پنجاه سا  قبل، بیشوضوعیک زنات، ن
 نر از مناسبات پدرسالارانهامتأ با اسک

و  ٪۸۲ی سد د که بالابررک  ررمد را  اشتند ، از  ه  رصد جامعه۸۱۰۹ ر سا  
زت بد ند که نیبک به  ٪۰۲معروق کیوتند  «ر   رصود مارد »کاری که به از رت
 کندا اکثررک زنانی که جرو ر  اررارش نشات می ٪۹و  ٪۰۸به بربی   ۰۸3۲سا  

اند که جرو رت  ه  رصوود پر ررمد  رصوود مارد  کیووتند با مر انی از واج کر ه
کیتندا  رصد مر ات بییار نروبمند که با زنات کی  ررمد و را  ارای  ررمد متدس  

ای روت طبقهکای  کاکش پیدا کر ه اسکا از واج ٪۲۱به  ٪3۵کنند از از واج می
 ]۸۸[انجامداکا میبه بشدرد نابرابری
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 4۱1۹ مردانه عمدتاً شغل پنج و زنانه عمدتاً شغل پنج. 2جدول 

 زنات 
 )به کرار(

 مر ات
 )به کرار(

بهیارات، پرسوونل مراقبک از معلدلیک و سووالمندات  ر محل 
 سردنک 

۰۸۲ (۰۰) 

 (۸) 3۹ پرسنل مهد کد  
 (۸۹) 3۹ ی ابتداری و راکنماریرمدزگار  وره

 (۹) ۹۲ رمدزگار پیش  بیتانی
کای بخصووصووی مانند گلفروشووی، رروشووندگات رروشووگاه

 کتابفروشی و لداز  ورزشی
۹۹ (۲۰) 

 ۹۲ (۸۲) کارروشندگات خدمات و محصدلات شرکک
 ۹۸ (۰3) انبار اری و بحدرل کالا

 ۵3 (۰۵) رنآوری کاممیدبری
 ۵۲ (۲) کامیدت رانندگات
 ۲۹ (۱7۵) نجارات

 ۸۱۰۹مرکر رمار سد د، رهرسک و رمار مشاغل  منبع:
 

شماری به خارج مهاجرت کای بیپنجاه سا  پیش، سد دیوزمانی، صد با صد
ی مهاجرت به خارج کر ندا اولیک پ وکش اجتماعی  ر سوود د مربدط به پدردهمی

کا جر ی از پدرده مهاجرت سووود دی، ۰از ورلهلی مدبرگ مهواجراتبد ا بوا رموات 
کا مهاجررک رقیری بد ند و زمانی را که سد دی ]۸۹[باررخ و ا بیات ملی سد د شدا

شوات به بر باری، گذشوک و سوخاوت ملک میربات بیوتگی  اشک نبارد سورندشوک
ررامدش کر ا بعد از جنگ  و  جهانی شوورار  عدض شوود و سوود د به کشوودری 

ولی مدبی طد  کشید با برکی  قدمی جمعیک سد د به  ]۸۲[پذرر ببدرل شدااکندهپن
کارگرات ردنانی، مجاری و  ۰۸3۱ی ای سویاسوی ببدرل شود ا  ر شروع  کهمیوتله

                                                      
۰. Vilhelm Mobergs 
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کر ند اما کار می ۰ ر شووهر مالمد Kockumsپربقالی شوواغل  ر بندر بارگیری 
نشوووانی از قدمیک به چشوووی  ۰۸۲۰و  ۰۸3۸سوووا   کوای طبقوابی مک  ر ر بحلیول

ی قدمیک از سوویاسووک طبقابی و بجرره و بحلیل خدر   ر حالیره امروز میووتلهنمی
کای ررکنگ اجتماعی سووود د  سوووتخدش  گرگدنی ناپذرر اسوووکاطبقابی جداری

 کا را بنیا ی و زرر وکا ارک  گرگدنیجهک نییک که خیلیای شده اسکا بیعمده
  کنندارزرابی میرو کننده ا

 
 به درصد . نسبت متولدین خارج به کل جمعیت9جدول 

15۹۱ – 4۱1۹ 

 ۰۸۹۱ ۰۸۲۱ ۸۱۱۱ ۸۱۰3 
 ۰۲7۵ ۰۰7۹ 37۵ ۲7۲ متدلدرک خارجی به کل جمعیک سد د

 ۰۰7۱ ۹7۱ ۱7۲ ۱7۱۱۸ متدلدرک رسیا و ررررقا

 (۸۱۰۲) «جمعیک بر حی  کشدر محل بدلد»مرکر رمار سد د،  منبع:

کا کمیوود بد ه و روز کا و خارجیکای سوواختار طبقابی بیک سوود دی گرگدنی
کای مهمی کمچنات پابرجا اسوووک،  رصووود شووودندا اما بفاوتبر میبروز کمیوووات

بیش از  ۰۸۲۱ی بری از متدلدرک خارج از سد د کارگر کیتندا  ر اواس   کهبیش
کا رقی بیک سووود دیمتدلدرک خارج از سووود د کارگر بد ند  ر حالیره کمیک  ۹۱٪
 بد ا  ۲۹٪

ی طبقه ٪۲۸ کند: کوا  ر بما  طبقات اکثررک مطلق را بشوووریل میسووود ودی
بررک بخییرات را  ر صاحبات صاحبات شرککا بیش ٪۲۲اقشوار میانی،  ٪۲3کارگر، 

کا خارجی بد ندا از رت ٪۹بنها  ۰۸۲۲-۰۸۲۵بینیی چرا که  ر سوووا  شووورکوک می
 اجتماعی بررگیوووو  کای ررکنگیی مهاجرت  گرگدنیشداکد پیداسک که پدرده

 ی سد د مدج  شده اسکا را  ر جامعه
 

                                                      
 شهر مالمد، شهری  ر جندب سد د با رمار بالای مهاجررکاا ۰
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 . ساختار طبقاتی متولدین داخل و خارج۹جدول 

 4۱19 – 4۱12به در صد، 
 متدلدرک خارج متدلدرک  اخل 

 ۵۹7۵ ۲۲ ی کارگر )الف(طبقه
 ۹۹7۵ ۲۸7۵ ی متدس  طبقه

 ۰۱ ۰۱ صاحبات شرکک 

 یادداشت: الف. شامل کارمندان جزء 
 .  ULF 4۱1۹مرکز آمار سوئد، بررسی  منبع:

ی مهاجرت ررارش سووویاسوووی جامعه را  گرگدت جای بعج  ندار  که پدرده
کای جدردی، بر له و علیه مهاجررک، را مدج  بندیکوا و صوووفکر ه و  رگیری

 شده اسکا
چیری که بارد بصوررت کر  ارک اسک که رنار ارک پدرده بیش از کمه ررکنگی 
و ذکنی اسوکا ارقا  مرکر رمار سد د کیچ اربباطی بیک  ستمر کای حقیقی و مدج 

 کندا بلاش احراب بدرژواری برای استفا ه از مهاجرات کمچدت مهاجرت نشات نمی

 ۰راتکادمحارظهی نه و  ر  ورهامروز مدرق نبد  کا با بهاکرمی برای کاستک حقد 
کای حقیقی نیر با رت مخالفک شدا ارقامی که  ا  بر بأنیر منفی مهاجرت بر  ستمر 

شد  و نه مشاکده می LOکارگرات باشود نه  ر گرارش سوازمات مرکری کارگرات 
کاا سد دی ابگیر مهاجررک بد ه اسک گررباتبیشتر  ر رمار رسمیا مشرل بیراری 

شد بالغ می ٪۹7۵به  ۸۱۱۵کا )متدلدرک سود دا  ( که  ر سا  ری سود دیرمار بیرا
کاکش رارکا طی کمات  ٪۲7۲رعنی بعد از مدج بررگ مهاجرت به  ۸۱۰۵ ر سووا  

 ٪۰۵7۰به  ٪۰۲7۰ی رموار بیرواری مهاجررک )متدلدرک خارج از سووود دا  ( از  وره
بک  ۲۸۱۱۱سووود دی  از بعدا  بیرارات ۸۱۰3با  ۸۱۱۹کای اررارش رارکا بیک سوووا 

 نفر اضاره شدا ۸۲۱۱۱کاسته شد ولی به بعدا  بیرارات خارجی 
                                                      

کارات ند خطاب خد  را محارظه ۸۱۱۹کارات قدرمی که از کارزار انتخابات کموات حرب محارظها ۰
 کر ه، بدوت رنره رسماً نا  خد  را عدض کر ه باشدا  ا
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ی همدلف  و از نرٔ  متا ۰۸۲۱ی  گرگدنی سووواختار طبقابی سووود د بعد ار  که 
میوواعد بد  که پذررش منفعلانه چرخش به راسووک بررگ  ر سوویاسووک سوود د را 

از نروت ]کاری رهکا، خر ه ررممرک سووواخوکا البتوه کمرموات بوا اررارش نوابرابری
کر چند  ۰۸۲۱ی کا رسوویدا  سووتمر کای حقیقی بعد از  کهنیر به پارینی [اجتماعی

 کر حا  رشد  اشتندا ه که خیلی کی، اما ب
 

  15۹۱ت  4۱12ی دستمزدهای حقیقی . سیر رشد سالانه۹جدول 
 برای تمامی کارکنان )کارگر و کارمند. مترجم( به درصد

۰۸۲۱ - ۰۸3۱ ۰۸۸۱ - ۰۸۲۱ ۸۱۱۱ - ۰۸۸۱ ۸۱۱۱ - ۸۱۰۲ 
۸7۲ ۱7۹ ۰7۸ ۰73 

 (ا ۸۱۰3کا )کا به قیمک کاکش  ستمر منبع: مرکر رمار سد د، اررارش سد  شرکک

 ر ببلیخات خد  روند بخییرات  سووتمر کا را  Timbroسووارک بحلیلی بیمبرو 
 ا چرا؟  ۰۸۸۵ی بعد از و  وره ۰۸۸۵ – ۰۸3۱کند، ی متفاوت بررسی می وره ۸ ر 

سد د شاکد سقدط مالی  ۰۸۸۱ی ی او   کهقضیه از ارک قرار اسک که  ر نیمه
ی مالی باعث و بانی رت بد ا ارک سوووقدط، بیراری بررگی بد  کوه خد  سووورمواره

کاکش  سوتمر کا را به کمراه  اشوکا قصود بیمبرو ارک اسک که رونق و گیوتر ه 
ی کای سرمارهی رعالیکرا، که نتیجه ۰۸۸۵از بحرات مالی مجد  اقتصوا  سد د بعد 

مالی و رری از نتارج رت بیراری گیتر ه و کاکش  ستمر کا بد ، برجیته ساز ا از 
خداکد بحرات مالی را لاپدشوووانی کر ه و  وره زمانی قبل از طرق  رگر بیمبرو می

 معرری نماردا «الاجرااز قرار ا کای مرکری و ل»کا و ناشی از  را بحرات کررنه ۰۸۸۵
اکثررک قرر  به ابفا   سووتمر کا کاکش  ۰۸۸۱ی طی بحرات حباب مالی  که

به سطت ۰۸۸3رارک و طبعاً نروبمندات اولیک گروکی بد ند که  ستمر شات  ر سا  
 قبل از بحرات بازگشکا 

صبر  ۸۱۱۹ولی رت  ه  رصودی که از کمه رقیربر بد ند مجبدر شودند با سا   
 یبووار  ر  ورهارک گروه کمچدت رقیربررک نلووث جووامعووه بووار  رگر و ارک کننوودا
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ا  ( شاکد کاکش مجد   ستمر کای اتکاروزرری رارنفلد )از حرب محارظهنخیک
 برخدر ار شدندا  اندکیکای جامعه از اررارش  ررمد خد  بد ند اما بقیه گروه

ات نیر بد ا لبحصی  گرگدنی سواختار طبقابی نتیجه گیوترش وسیع رمدزش و
سووا   ارای بحصوویلات بالای  ۹۲و  ۸۵سوود  جمعیک بیک بنها ر  ۰۸۸۱ ر سووا  

 ٪۸3به  و سوود  رسوویدا  ر کمیک سووا   ۸۱۰۹ بیرسووتانی بد ند، ارک رقی  ر سووا  
بیش از  ۸۱۱۵ ر سووا   ]۸۵[بر از سووه سووا  بد ندای طدلانی ارای بحصوویلات عالیه

 ارای بحصیلات TCO۰و نیی میلیدت نفر از اعضای  LOکرار نفر از اعضای ررصد
 ]۸۹[ انشگاکی بد ندا

کای  ولتی کمه طبقات از امرات بحصیل بییار خدب اسک که به کم  رارانه
اند اما مشووورل ی ابتداری، برخدر ار شوووده ر  انشوووگاه، مانند  بیرسوووتات و  وره

ننده اسک کبحصویلات و بخصو   رگر کارساز نییک، رنچه بعییکارنجاسوک که 
یی ندرکمانا سورماره و نگرش سورماره به کار اسوکا کی اکندت که ارک سطدر را می

اسووتانداری اسووترهلی، بحک رکبری احراب بدرژواری، بلاش  ار  با پرشوورات را، 
 شات، به کار شیفتی وا ار کندااعتراضات رغیعلی

 
 15۹۱بگیران از سال طبقاتی حقوقمنابع جمعی 

کواسوووک: بیووویج و سوووازماندکی بگیرات وحودت رتبررک منبع قودرت حقد مهی
،  ر رشووراری را یبگیرات مبارزهبدات گفک که حقد ای و سوویاسوویا نمیابحا ره

اندا ندلیبرالی به جنبش اصولاحات اجتماعی سود د، سازمات  ا ه مقابله با بهاجمات
 راسک بد ری که به پاسخی یرارتهشواکد لشررکشی سازمات ۰۸۲۱ی  ر اوارل  که

مانیک، بظاکرات بر می ۰۸۹۱-۰۸3۱کای ه ررکنگا  به را ررالییوی رو به ا رک  ک

ا او   ۰۸۲۱۸بگیرات و مقابله به مثل جمعی کارررمارات  ر سا  ضد صندو  حقد 
 ل شده اسکا رو  ببدرکا به مراسمی پدچ و بیات مدکرسدسیا ماه مه برای 

                                                      
   سازمات سراسری کارمنداتاا ۰
کرار کارگر 3۵۱کا که اضاره کاری را بحرری کر ه بد ند کارررمارات از ورو   ر جداب ابحا رها ۸

 به محل کار جلدگیری کر ندا  
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کاری کیوووتند که کرچند ای حربهطبقوابی رأی  ا ت و سوووازموانودکی ابحا ره
 ٪۲۵حدو   ۰۸۲۰ا  ر سووا  اسووکبرندگی سووابق را ندارند اما کندز کی خیلی مهی 
کا کر ند(  ر ابحا رهوقک کار میبموا  کوارگرات و کوارمنودات )کوه حوداقل نیمه

بد ا  ٪۹۰کا بنها کارگرات  ر ابحا رهی بشرل  رجه ۸۱۰3متشورل بد ندا  ر سا  
خدر  اما شدت و ضعف  ار ا  ر بخش عمدمی چشی میه جا بارک کاکش  ر کمه

 خدمات بخش  ر رقی کمیک کهحالی  ر کیووتند متشوورل 3۸ – 3۲٪و صوونعک 
ی اسووکا بخییرات سوواختار اقتصووا ی طبقه ٪۵۱ بنها رسووتدرات و کتل خصوودصووی،

ا کای بمدج  کاکش بعدا  کارگرات  ر بخشکوارگر کوه  ر بوالوا بحوث کر ری 
 ده اسکا کای با بشرل پاریک شبشرل بالا و متقابلاً اررارش کارگرات شاغل  ر بخش

کای رعنی  رسک بعد از باز گذاشتک  سک ۰۸۲۲ ر سا   LOکاکش اعضوای 
و  ۸۱۱۱ ر سا   ٪۲۹ی بشرل کمچنات بالا بد ، ی مالی رغاز شد ولی  رجهسرماره

ی بیراری بدس   ولک ا اررارش حق عضودرک صوندو  بیمه ۸۱۱۹سوا   ر  33٪
ی بشرل را با سا  بدرژواری مدجبات ر  رررش بررگ را رراکی ساخک و  رجه

 بقلیل  ا ا  ٪۹۲به  ۸۱۰۲
نی سوونگی یی کارگر سوود د وزنهای طبقهحا  کندز کی بشوورل ابحا رهبا ارک

اربند کمیطت سد د کیتند عب نظر بقررباًرو ا بنها کشدرکاری که از ارک شمار میهب
 از بل ر  و کشدرکای شما  اروپا )رنلاند، نروژ، اریلند و  انمار ا  (ا 

ی بشووورل بالابری برخدر ار کیوووتندا بگیر از  رجوهکوای حقد سوووارر گروه
ی بشرل کارگرات و کارمندات حدو   رجه ۰۸۲۱شود  ر سا   گفتهطدر که کمات
ی بشرل ا  رجهکر  ر کر  و گروه کمی ارک  ۸۱۱۱ی  کهبد  که  ر اوارل  ۲۵٪

بد ا ولی بعد از ارک سا  شاکد پیشی گررتک  ٪33برای کر  و گروه  ۸۱۱۹ ر سوا  
بشرل کارمندات بر کارگرات کیتیی از جمله بدرک  لیل که سییتی ندرک بدرژوازی 

بالا  راتی کارگاندازهی بیراری برای کارمندات را بهحق عضووودرک صوووندو  بیمه
کوارگرات متشووورول بد ند  ر حالیره ارک رقی  ر بیک  ٪۹۰بنهوا  ۸۱۱3نبر ا سوووا  
رسوویدا ارک اختلاق برای کر  و بخش خصوودصووی و عمدمی می ٪3۹کارمندات به 

رارتگی کارمندات بخش خصودصی سد د  ر جهات به ر  میرات بد ا سوازمات  قیقاً
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ند بر از کارگرات صنعتی کیتکمتا ندار ؛ کارمندات شاغل  ر بخش صنعک متشرل
 (ا ٪3۲و  3۸)به بربی  

تشرل کا مبگیرات  ر ابحا رهو اقشار میانی بیش از سارر حقد  امروزه کارمندات
)سووازمات سووراسووری  SACO)سووازمات سووراسووری کارمندات( و  TCOکیووتندا 

 )سوازمات سراسری کارگرات( LOمجمدعاً بیش از  ۸۱۱۲کا(  ر سوا  رکا مییویک
بگیرات از امرانات جمعی  ر بازار کار سووود د کندز کی حقد  ]۸3[تنداعضووود  اشووو

بوالاری برخدر ار کیوووتندا از  رگر امرانات  ر  سوووترس کمانا طبقابی رأی  ا ت 
  مدکرات و حرب چپ  ر انتخاباتکنگا  انتخابات سیاسی اسکا حرب سدسیا هب

گر  بررگ بنها پنجاه  رصد رأی رور ندا اولیک عق  ۸۱۰۲و  ر سا   3۸٪، ۰۸۲۸
رأی رور ند ولی  ٪۵۹روی  ا  کوه ارک  و حرب  ر مجمدع بنها  ۰۸۸۰ ر سوووا  

کای حرب چپ اعتموا  کوارگرات  وبواره جلو  شووود و بیش از کموه  ر مدرقیک
 ٪۰۵ ،۰۸۸۲رأی رور ه بد  اما  ر سوووا   ٪۹بنها  ۰۸۸۰بازباب رارک که  ر سوووا  

ررای کر  و حرب کاکش رارک، ابتدا حرب  ۸۱۱۸رأی رور ا ولی بعد از انتخابات 
 ۰۸۸۰اتا احراب بدرژواری اولیک بار  ر سا   مدکرسودسیا چپ و سومس حرب 

کمچنات بر  ۸۱۰۱رأی رور ند و با سوووا   ٪۹۸ی کارگر راه رارتند و به  روت طبقه
 ۰۸۲۸با سوووطت انتخابات  ۸۱۰۲ر  سووود  ررای طبقابی بریه ز ند ولی  ر سوووا  

، که اندکی بیش از بییک و چهار  رصدی بد  که  ر ٪۸3سقدط کر ند رعنی بنها 
ازی ی سیاسی بدرژوبدات گفک که کفه سوک رور ندا با ارک حیاب نمیهب ۰۸۵۹
 بر شده اسکا سنگیک

 مدکراتا  ( از رراری که  و حرب قدرمی کارگری سود د )چپ و سوودسیا 
را  وسدی  رگربه جی  احراب بدرژواری سورازرر نشد بلره  و سمک سوک  ا ند 

ه کا ب ر پیش گررکا بخش کدچری را حرب محی  زریوووک و حرب رمینییوووک
بر را حرب  مدکراسوووی (ا بخش بررگ٪۸و  ۲خد  اختصووواص  ا ند )به بربی  

ه ب ۸۱۰۲ ر سووا   ٪۰۹کای سوود د با و حرب  مدکرات ۰۸۸۰ ر سووا   ٪۲ندرک با 
کا باعث شوود که رأی خد  اختصوواص  ا ند که  ر کر  و مدر  کراس از خارجی

 بیاورندا 
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و ( بیک  اسووکی متدسوو  ) ر ارنجا منظدر کارمندات و صوواحبات شوورکک طبقه
و کی  ر  ۰۸۲۸بلد  سویاسوی ندسوات  اشته، ولی ر  سد  ارک گروه کی  ر سا  

رات به می رعنی بقررباً  مدکرات رأی  ا ند،به ا تلاق چپ و سوودسوویا  ۸۱۰۲سووا  
)مدج  ۰۸۹۲کا  ر  و انتخابات بییار مدرق بد ند، ات مدکرسودسویا ا ۰۸۹۲ررای 

ی بدرژوازی  ر مقابله با بحرات(ا )بعود از شوووریوووک مفتضوووحانه ۰۸۸۲چوپ( و 
ی متدسو  از  سوک  ا ه اسک؛ از  ر بیک طبقهرا بدرژوازی بخشوی از پارگاه خد  

 ا۸۱۰۲سا    ر ٪۲۵به  ۰۸۲۸ ر سا   ۹۸٪
ی متدس  به احراب بدرژواری رأی  ا ند، امری  و سد  طبقه ۰۸3۱ی  ر  که

احراب  ۸۱۰۲نیر بررار نشوووودا  ر سووووا   ۸۱۰۱ - ۸۱۱۹ی کووه حتی  ر  وره
ررا را کیوو   ٪۲۲محی  زریووک  کا و حرب مدکرات، چپ، رمینییووکسوودسوویا 

 ]۸۲[بد ا  Allians رصدی ابحا  بدرژواری  ۲۵کر ند که کمی بیش از ررای 
سووود  ر برامل به ارک ۰۸۲۱راسوووک بندی که از ه بدات گفک که چرخش بمی

  سوودنیروکای سوویاسووی جامعه به جاریجابهاجتماعی سوود د شوواکد کیووتیی، باعث 
ی اند، رربدرژوازی نشوووده اسوووکا  و نیروی محرکوه بیش از کمه بأنیرگذار بد ه

ی، و  ومی رمالی کازرند ی اری صووونعتی به سووورمارهسووورمارهجابجاری قدرت از 
جاری ارد دلدژر   ر سییتی احراب سیاسیا ر  سری بصمیمات  ولک که هجاب

ی بخییرات مذکدر بد ا ارک بیوووهیلوات رراوانی برای سووورمواروه رراکی کر  نتیجوه
 کایات ابخاذ شدند و  ولک مدکرسودسیا کای بصومیمات بعضواً از طرق  ولک

 کا را  نبا  کر ندا بر رترژواری کی مجدانهبد
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 ی متوسط، کارمندان، اقشار میانیطبقه
مفهدمی که کدرک مشخصی را بعییک  عنداتبه ر سود د کیچگاه  «ی متدسو طبقه»

ا  که  ر را برجیت  ا ه «اقشار میانی»کند جا نیفتا ، به کمیک  لیل مک اغل  مفهد  
ا  با چند بر از سد دی اسکا به ارک وسیله خداستهررانیدی، رلمانی و ارتالیاری رارج

ی، و کای اجتماعنرته را برجیووته کنی: او  شوورار  اقتصووا ی گدناگدت ارک گروه
رت  ی متدس  شهری،رری ضوعف طبقه  و   و ور گی سواختار طبقابی سود د را،

کای مر می اسک، و  رگری نقش عمده و مرکری هد جنبشکی  ر کشودری که م
 یصووونعتی و کی  ر جامعه یعندات کوارمنودانی که کی  ر جامعهبگیرات بوهحقد 

تر گاکی مفهد  را به «ی متدسوو طبقه»کا متشوورل کیووتندا ولی خدمابی  ر ابحا ره
 ا ا رساند و به کمیک  لیل از رت نیر استفا ه کر همی

ی کای رت، مانند بیووویاری کشووودرکای  رگر، واژهو معا   «کوارمنود»ی واژه
 سک که  ر قدانیک بازار کار نیر به رسمیک شناخته شده اسکا ایجاارتا ه

ی ارک واژه  ر سووود ود، بر خلواق بیووویواری کشووودرکای  رگر، معرق حدزه
رعارک  و  ۰۸۲۰ا   ر سووا  ای نیر کیووکا  ر بحلیل طبقابیعضوودگیری ابحا ره

کاری ای و پیدا کر ت زمینهکای ابحا ره انیتی، بدجه به مرزبندیاج  مینرته را و
 کر ا که ررابر ررتک از ارک مرزکا را بیهیل می

 
 ها برای دگرگونیاقشار میانی و پتانسیل آن

ی کارگر برای نیل به پیروزی نیازمند کم  سوارر اقشار و طبقات بد ه اسکا طبقه
اعی مترقی را کای اجتمبنهاری پیشررککارگر بتداند بهی امروزه احتما  ارنره طبقه

ی ی سرمارهی بحک سلطها  ر جامعهاسوک رگری  بر از کر زماتکیمدج  شود  
بگیر وجد   ار  اما بیک کای عمیقی بیک سوورماره و بمامی اقشووار حقد مالی بضووا 

ک حیاب ارگدنه بضا  اساسی وجد  ندار ا با ی متدس  کیچی کارگر و طبقهطبقه
 ی؟  ر کمهاسوووکی متدسووو   ارای چه پتانیووویلی برای بحدلات اجتماعی طبقوه
کای شخلی اررا ی با  ر  و گرارش متفاوت، از چپ گررته با راسک، رارک گروه
 انجامد؟شووودندا ولی کدا  جارگاه شوووخلی منطقاً به نقدی پیشووورو از جامعه میمی

ا سووؤبدات پیش از کمه از رشوود میکای رر ی که  ر بالا ذکر نظر از بفاوتصوورق
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ت گر انند و جنبش ضد اصلاحاسا کیتند که سییتی را میؤقطع امید کر ا کمیک ر
سا را  ر بما  سطد ، کی  ر بخش ؤکار بیوته با مدضوع رهکی بما  بلاش خد  را ب

سای استخدامی ر  کفتی اقشار ؤخصدصی و کی  ر بخش عمدمی، بقدرک کندا ر
ا   انیل ن هشناس سد ییی ب کندا ر  جامعهیک را بشریل میکل شواغل ٪۹میانی و 

بدجهی طر  بوا جدا کر ت سوووه منطق شوووخلی میوووتله را از  ردگاه جال  ۰اوش
مشووواغل  ]۸۸[کند، منطق سوووازمانی، منطق برنیری و منطق خدمات شوووخصووویامی

 کانطق رخری نر ر   انیبدات بیش از کمه به مکنندگات رنار ررکنگی را میخلق
کووای ی برابریررض بر ارک اسوووک کووه شووواغلیک ارک منطق معمدلوواً  ر زمینووه

ارک  ۸اجتمواعی، رزا ی و برابری زت و مر  رعوا  کیوووتنودا به نظر ارر  وسوووتیک
 ی بحصویلی و شوخل بأنیرگذار کیتند و بعد از رتبر بر انتخاب رشوتهکا بیشمنطق

که کدا  ررضوویه بهتر اسووک، مثل نظر از ارکبدریری  ر زندگی رنات ندار ا صوورق
سا سه گروه بررگ شخلی  ر ؤسوکا بعد از رمر  و بخی مر ، نتیجه رری یقضویه

 صا ی، برنیری و انیانیااقتو  اقشار میانی قابل بمیر اسک: ا اری
ا سووککااز انیووات مراقبکمنطق شووخلی ارک  وبای رخری رمدزش، پیشووررک و 

کای شخلی منطق برنیری و انیانی پرستارات و رمدزگارات کیتندا بررک گروهبررگ

خد  نشووات  کای ر گرارش ۲و گدننار اولدریوودت ۹کمانطدر که لدریووا بروسووترو 
کند با اند که بلاش می اری واقع شووودهجی سووورمارهکا مدر  بهااند ارک گروه ا ه

 ]۰۱۱[را بر رنات بحمیل کندا منطق اقتصوووا  شووورکتی )سووود   کی و بوارروریا  (
 گیرنداقرار می «رؤسوووای بحمیلی»ای بحک کنتر  کای حررهبخصووو  و مهارت

مشوواور  ر بیمارسووتات  عنداتبهالتحصوویل اقتصووا  را مشووتی  انشووجدی بازه رار 
ی  رمانی ای که به ارشات  ا ه شد سییتکارولینیرا ررختند که با اختیارات گیتر ه

                                                      
۰. Daniel Oasch 

۸. Erik Vestin 

۹. Lovisa Broström 
۲. Gunnar Olofsson 
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که برای نظرات پرشوورات و پرسووتارات پشوویری کلینی  را از کی پاشوویدند بدوت ارک
 ارزش قا ل شدندا 

 
 

 4۱1۹. ترکیب اقشار میانی سال ۹جدول 
 درصد نسبت به کل

 ۰۲ رؤسا از کمه رقی
 ۸3 پرسنل ا اری ) رتری( / مالی

 ۸۹ برنی 
 ۹۹ ررکنگ، اربباطات، رمدزش، بحقیقات، ا بیات ااا

سوییوتی نبک مشواغل بصدررجامعی از محتدای ساختار مشاغل به  سک  یادداشتت:
 کد، اما جامع و  ربرگیرنده نییوووک، به کمیک  لیل جدو  رد  از رمارکای مرکر رمار می

 سد د مربدط به رمارگیری نیروی کار برگررته شده اسکا

 منبع: مرکر رمارسد د، رهرسک نبک مشاغل، ساختار شخلی  ر سد دا

بدات گفک که کارمندات شواغل  ر اقتصا  و مدرررک با به امروز از می ر کل 
کای  رمانی، مراقبک، انود و بوه بعودا شوووات  ر بخشبحدلوات جواری سووود  بر ه

ی  رجیتالی ررنده برای نگاکداری و رمدزش اررو ه شوده اسکا  ر عدض، جامعه
ه کر چند ک کای برنیریی زرا ی مشرلات جدی رراکی خداکد کر ا  ر رشتهعده

خد  بالاسک، ولی  رعدض  ر مقاریه با مشاغل علد  خد کفاری و ابرابه ی رجه
بری برخدر ار کیتندا ای کی( از کمبیتگی  روت حررهHumanistiskانیوانی )

مدررک  اشتند با منطق اقتصا  شرکتی را کمه جا أرسد رت مشاورانی که منظر میهب
ر ات بلاری را بر سوور مشوواغل برنیری بیاورند که باند کمحاکی کنند، کندز نتدانیووته

کا و مهندسیک معمدلی به روا  کمیشگی به سور رمدزش و  رمات رور ندا برنیییک
یس و  ر عنداتبهکاری که  کنود ولی از نقش و اکمیک مهندسکوار خد  ا اموه می

ات شووود ا جای رنات را راکرنات و غاربگرروز کاسوووته میهکنند روزبمدرر کار می
اندا البته مناسوووبات بیک سووورماره و طل  گررتهمالی و نروبمندات قدرت یسووورماره
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ی کا امروزه بیش از کمه  ر زمینهبرنی  نیر عاری از اصوطرا  نییکا ارک بنش
کای شتهکر گات رخدر ، طبیعی اسک که بحصیلچشی میه محیطی بمیارل زریک

 رهمندا زات میبابر از بدرسبرنی  و علد  طبیعی خیلی بیش
کای میانی  ر مدر  عقارد سویاسی نشات  و نظرسونجی از کارکنات مشواغل ر ه

ی بحث برانگیر محدو  کر ت بخش عمدمی  کد که برای مثا   ر مدر  میووتلهمی
اکثررک قاطع مهندسیک و  ۰۸۸۹پرسوی کای زرا ی وجد   ار ا  ر کمهنظراختلاق

بخش کمگوانی بد ند، ارک گروه  ر  کوارمنودات بخش موالی مدارق محودو  کر ت
 ولی با اکثررتی ضعیفا اکثر پرشرات ،نیر مدارق ارک امر بد  ۸۱۱۱پرسوی سا  کمه

مخالفا پرسووتارات  ۸۱۱۱مدارق ارک محدو رک بد ند ولی  ر سووا   ۰۸۸۹ ر سووا  
کا اکثررک رت ۸۱۱۱پرسووی سووا  شوورکک نداشووتند و  ر کمه ۰۸۸۹پرسووی  ر کمه

ات شناسخش عمدمی بد ندا اکثررک مطلق رمدزگارات، رواتمخالف محدو کر ت ب
اقشوووار میانی مشووواغل  ]۰۱۰[و مود کوارات اجتماعی  ر کر  و ندبک مخالف بد ندا

انیووانی )رمدزگارات، پرسووتارات و غیرها  ( راکتدر مهمی  ر امر بیوویج سوویاسووی 
بظواکر کننودگوات صوووف او  ماه مه کوا اقلیوک بررگی از نودا ارکانیروکوای مترقی

 ]۰۱۸[ندا ککا و اکثررک بظاکرکنندگات حرب چپ را بشریل می مدکراتسدسیا 

 
 های اقتصادیواحد ینبورژوازی، خرده بورژوازی و مالک

 «ی بدرژواطبقه»کار ررکا هزبات ررانیدی اولیک زبانی بد  که برای بحلیل طبقابی ب
ولی کاربر  رت بر خلاق معا    اسک Bourgeoisieی ررانیدی ی کلمهبرجمه

بازرگانات  ورات وررانیدی، بنها به مفهد  مارکیییتی طبقه محدو  شده اسکا پیشه
 حیابهی کاسوتی و مجلس کاسوتی رت، رری از چهار کاسوک مجلس ب ر جامعه

ا کشد، راسکبشوریل میرمدندا  ر مجلس بعدی که از  و بخش اعیات و عدا  می
ورات و بوازرگوانوات خطاب کوه جرو اعیوات بد نود خد  را حرب  کقوانوات، پیشوووه

از  «بدرژوازی»و  «بدرژوا»، Burgertumی رلمووانی کر نوودا بر خلوواق واژهمی
بدرل سیاسی بووو  خاستگاه اجتماعی خد  جدا شده و به مفهدمی صرراً ارد دلدژر 

ک اندا اکمی ا هشووه اقلیک ناچیری را بشووریل میشوودا بدرژواکا به لحاظ بعدا  کمی
ربر نیر ی با طبقهاسکحدومرز کا به  لیل قدرت و امتیازات ناشی از مالریک بیارک
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در ار از  قک لاز  برخاما به لحاظ اقتصا ی  اسکبر مفهدمی اسک طبقابی که رارج
 اشد میکه بیک اشراق و بازرگانات بفاوبی قا ل ن، کما ارکنییک

که به معنای کاسوو  و  نیر از ررانیوودی گررته شووده «بدرژوازیخر ه»فهد  م
هد  کای طبقابی از ارک مفچه  ر بحلیلصنعتگر جاارتا ه و مقبد  کمگات اسکا رت

کای کدچری کیتند که به بدلیدات خر  مشخدلند شود  مالریک شرککرهمیده می
ات اسووکا ولی مفهد  بر از اسووتثمار کار  رگرشوورکک مهی ح اصووو کار و بلاش 

ای پیدا نرر  و  ر عدض به اصطلاحی برای بیات کاربر  گیتر ه «بدرژوازیخر ه»
نظری ببدرل شووودا از  ردگاه بحلیل ررری، حمواقوک و بنگای از کدبوهندع ور ه

ت از  کقانات بد ند که بدو جر ی «بدرژواکاخر ه»طبقابی باررخی، قشور وسویعی از 
کاری که رت ]۰۱۹[ا«ی متدسوو طبقه» انیووتند و نه بدرژوا میشوو  خد  را نه خر ه

یارکا و مع - کندز کشاورز کیتند از لحاظ امرانات مالی به بدرژواکا نر ر  کیتند
ولی کار و بلاش رر ی  - کوای مشوووتر  زروا ی کی بوا بدرژوازی  ارندو ارزش

 ر ار اسکا بری برخدکنندهخد شات از اکمیک بعییک
کای کای طبقابی صووواحبات شووورکککای ور گیبوالابر به بیووویاری از بفاوت

ار که شوورکتی  ر ککنند، بدوت ارککدچ  و کیووانی که برای خد شووات کار می
به ی قدانیک مالیابیا ارک کیجر از زاورههباشود )کاسبات خر ه پاا  (، اشاره کر ری ب

 کند و بیوویاری از را بشووریل می ر جهات سوود  بخش بررگی از جمعیک شووهری 
پیووا صوونعتی بعدا   ی«کارررما»ی گر  و  سووتفروش کیووتندا  ر جامعهکا  ورهرت

ت سوووط ازاررارش اسوووکا ارک گروه کنند روبهکیوووانی که برای خد شوووات کار می
راقد رت نیروی جمعی رروشندگات خیابانی جندب خدبی برخدر اراسک اما زندگی 

 کا باشدا برانگیربررک رتشارد بحییک مررر پارتخک  یاروپا کیتند که نمدنه
 

 ها های اقتصادی شرکتنقش اجتماعی پیچیده و مبهم فعالیت
 [اقتصوووا ]کای وسووویع ارد دلدژر  برای رواج  ا ت گوذاریسووورمواروه رغیعلی

رو به کاکش گذاشته اسکا  ر ارک سا ،  ۰۸۲۱کا از سا  ، بعدا  شرکککارررماری
کاکش رارک که به  کرار۲۸۰به  ۸۱۰3شوورکک وجد   اشووک که با سووا   کرار۲۵۸

 ۸۱۰۱و  ۸۱۱۵ ا ندا  ر سا   رصود کل شواغلیک را بشریل می ۲،3و ۰۱،۲بربی  
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 ۸۱۰۱نرسیدا بعد از سا   ۰۸۲۱کرحا  به سطت هشاکد اررارش ناچیری بد ری ولی ب
 لیول رت بعودا  کمچنووات  ]۰۱۲[کوا رونود نرولی طی کر ه اسوووکابعودا  شووورکوک

به نصووف  ۰۸3۵کاکش کشوواورزات اسووک که  ر مقاریووه با سوورشووماری سووا  روبه
جر کشووواورزی هکا کی کار  رگری بی اصووولی نیمی از کمیکرسووویده و بازه حرره

 ااسک
کا و کی به  لیل بر کارررماریکای اقتصوووا ی مبتنی بر نقش اجتماعی رعالیک

کای مبهی شده اسکا رمار بییار اشرا  بییار گدناگدت استخدا  و خد استخدامی،
 کدا بعدا  کیوانی که بابک  اشووتک شرکک ی مالیات ارک پدرده را نشوات میا اره

پر ازنود و کیوووانی کوه کمرموات کی موالیوات شووورکوک و کی مالیات موالیوات می

نفر  کرار۸۱۸به  ۸۱۰۵اررارش رارته و با سوووا   پر ازند مربباًمی ۰خد اسوووتخودامی
کا اسک و رسوید؛ رعنی بیش از  و برابر کیانی که  اشتک شرکک رعالیک اصلی رت

کا پنجی کل شاغلیکا سییتی مالیابی بأنیر زرا ی بر کار و رعالیک شرککمعا   ر 
ص، ارسووانند سووهامی خگذار  )مثلاً ارنره شوورکک را با چه عندانی به نبک میمی

 سهامی عا  و غیرها  (

ه ب Uberاز قبیل اوبر  «باکیوویرانی»کای رعالیک اقتصووا ی عظیمی که شوورکک
ارراری کا به کم  نر اند  ر سد د کندز نیبتاً محدو  اسکا ارک شرککراه انداخته

که  ر  کشوی از کار کیانیکه  ر اختیار  ارند و به کم  علی الرترونی  به بهره
( «یباکی»و  ر استخدا  شرکک خد  کیتند )صاحبات  «شرککصواح  »واقع امر 

کای گری اسوک اما از زرر بار وظارف و میتدلیکپر ازندا بنها کارشوات واسوطهمی
 کنندا اجتماعی ر  کارررما شانه خالی می

ته، کا نا  گرربری از شوورکک، که شوورکک خد  اسووتخدامیالبته شوورل متمدت
ی معینی کارکاری از قبیل صدور  ر مقابل کررنه کاسوررعاً  ر حا  رشود اسکا ارک

 کند  ر عیک انجا  می ۸قبض و اخذ بدکی مشووتری را برای صوواحبات مشوواغل رزا 

                                                      
بداند  ر استخدا  شرکک خد  نیر باشد، امری که بر  ر کشودر سود د صواح  ر  شورکک میا ۰

 گذار ا  نیر میبأی  ررارک مالیات از شرکک نحده
۸. Frilansare  
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 ۸۱۰۹گیرندا  ر سا  عهده میکای قاندنی ر  کارررما را نیر بهحا  که میوتدلیک
 ]۰۱۵[کر نداکا کار میسی و چهار کرار نفر برای ارک شرکک

ی ی ارک طبقه بررسی بدرژوا قدرت سورماره اسوک و بهتررک روش مطالعهطبقه
جهک  ا به کمیکاسککا و اررا  طبقه بررک خاندا هسواختار اقتصا ی طبقه و نیر مهی

 کد که ارک جداگانه بحلیل خداکد شدا  و رمار نشات می ارک میتله  ر رصل بعدی
شرکک خصدصی  کرار۲۲اسوکا  ر سد د حدو   طبقه به لحاظ بعدا  چقدر ناچیر

دامی کی پنجاه استخکرار شرکک با  سکبا حداقل پنج اسوتخدامی و بیش از کفک
کاسوووک چدت ر  نفر بر از ارک حرقکا کیوجد   ار ا بعدا  صووواحبات شووورکک

کای بررگ و صوواحبات بداند مال  چندرک شوورکک باشوودا رؤسووای شوورککمی
رو بندی ساختار طبقابی جند  ر جمعکیوتخد  نیر کاری که ر یس پرسونل شورکک

ی شوودند به اضووارهنفر می کرار۵۸کا جمعاً اندا ارکی بدرژوا محیوودب شوودهطبقه
 ٪۰،۵کا کیوووتند، رعنی سووور جمع حداکثر مدرر عامل که  ر اسوووتخدا  رت کرار۸۲

 ]۰۱۹[جمعیک شاغل و  ارای  ررمدا
 یه در سوئد امروز ساختار قدرت سرما 

ی قدرت روزارروت سرماره مالی کمانا وزنه سنگیک اقتصا  کازرندری بررک جلدهبارز
باشودا خررد و رروش ابدمابی  سوها  و ارز بدسو  کاممیدبر شارد بدوت بدلید می

نیر از کمیک جمله اسکا بالابر  private equityکای بهتررک مثا  باشد، اما رعالیک
 کای سوود دی،به معاملات کازرندری نجدمی بازار مالی سوود د اشوواره کر  ا بان 

اند اشتهای بنگابنگ با صنعک  کای انگلییی، رابطهژاپنی و رلمانی، بر خلاق بان 
ی مالی کای سرمارهی اعطای وا  و اعتبار به صونارعا  ( و کمتر به رعالیک) ر زمینه

کا  ر کای کنگفک رتکا و سوود کشوویده شوودندا  ر حالی که رشوود سووررع بان 
 کای مالی اسکا کای اخیر ناشی از کمیک رعالیکسا 

کا  ر اقتصووا  کشوودرکای اروپاری بعد از سوودرس، از نظر نقش و اکمیک بان 
از سه برابر بدلید ناخال  ملی  کاکای سود د و کلند قرار  ارندا  اراری بان بان 

 ]۰۱3[نیر ررابر ررته اسکا
ند با بداکای سود د بر حی  ارزش کل سها  میی بررگتررک شورککمقاریوه

 Nordeaبر بان  حدی مقا  و جارگاه سرماره مالی را نشات بدکدا از کمه بررگ
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ای کباشوود که بررگتررک بان  شووما  اروپاسووک و  اراری رت از مجمدع  اراریمی
 Nordeaبر اسوووکا نیر بیش SEBو بان   Handelsbankenن  بجارت با

کا اسوک و مقر رت  ر کلیوینری، پارتخک رنلاند، اسکا امروزه  ر مالریک رنلاندی
کای مالی مثل کواری کوه بالابررک ارزش سوووها  را  ارند عباربند از شووورککگروه
ات راه  ور و اربباط کای بدلیدی،گذاری، شوورکککای سوورمارهکا و شوورککبان 

کای مالی سیر بینیی که ارزش سها  شرککا  ر جدو  زرر میITرناوری  رجیتالی 
صوعد ی  اشوته، ارزش سوها  اربباطات و برنی   رجیتا  بالا ررته و سوومس پاریک 

کای بدلیدی که حتی از  رد بدرس بازات نیر ارزش خد  را رمده و بالاخره شرکک
 حفظ کر ه اسکا 

 
 شرکت بزرگ از کل ارزش سهام سوئد 49. سهم 5جدول 

 ، به درصد4۱1۹و  1559های بین سال

 ۸۱۰3 ۸۱۰۱ ۸۱۱۱ ۰۸۸۵ ندع شرکک
 ۹۸ ۹۱  ۰۵ مالی 

 ۹۰ ۸۸ ۰۱ ۸۵ بدلیدی
ارببواطوات و  رجیتا  

IT 
۰۹ ۵۹ ۰۹ ۰۰ 

  ۸۱۰3سیر کی سمتامبر  Affärsvärlden منبع:

کای اسووک که شوورکککای بررگ ارک بررک میووتله  ر رابطه با شوورککجال 
اندا شرکک ی سنگینی شده ( وزنه .حراسک و حفاظک )بأمیک امنیک مالی و جانی

و  Volvo ،Ericssonاز مجمدع سوووه شووورکک بررگ  Securitasحراسوووک 
Electrolux بر اسوووکا  و شووورکک بررگ  رگر که  ر کمیک زمینه رعا  بررگ

ر زمینه اسوووک که   Autolivو  Assa Abloyسوووازی کیوووتنود شووورکک قفل
کا رعالیک  ار ا کر  و شرکک سد دی کیتند کر چند کای ارمنی ابدمدبیلسوییوتی

رمررراسوووک که ر   Delaware ر اروالوک  Assa Abloyکوه  رتر مرکری 
 رو اشمار میمالیابی به بهشک
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بزرگترین کارفرماهای خصوصی سوئد  . تعداد کل کارکنان1۱جدول 
  4۱1۹در سال 

Securitas ۸۲۸۱۱۱ 
Ikea ۰۲۸۱۱۱ 

Ericsson ۰۰۹۱۱۱ 
H&M ۰۰۵۱۱۱ 
Volvo ۲۵۱۱۱ 

Electrolux ۵۵۱۱۱ 
Assa Abloy ۲3۱۱۱ 

Autoliv ۲۹۱۱۱ 
SCA ۲۹۱۱۱ 

Sandvik ۲۵۱۱۱ 
 ا Inter Ikea Group ،Yearly Summary ۸۱۰3؛ Veckans affärer ۸۱۰3-۰۸-۲ منابع:

 Veckansی نفر اسک که  ر مجله کرار۰۲ ر سود د  Ikeaبعدا  کارکنات 

affärer  ًذکر شده اسکا  3۱۱۱اشتباکا 
 اری سد د، از سواختار قدرت  ر سورماره یبرای بدسوک رور ت بصودرر جامع

شامل بما  انداع امرانات، مالی، بدلیدی، انتفاعی کی  ر سطت ملی و کی  ر سطت 
ر میتقل دقی از رردرگکاری که به لحاظ حقالمللی و کمچنیک اربباطات شرککبیک

ر از  رد مک   ی جدان  را بیوونجیی و  ر نظر  اشووته باشووییاکیووتند، باریووتی کمه
 رمیریی قدرت وجد   ار  که کمرریتی میالمک اری سد د  و ندع حدزهسرماره

ای  و اتبترقودرت وجد   ار  کوه رقوابوک چندانی با رردرگر  ارنود و  ر کر حدزه
بر قدرت، مدعیات احتمالی ررنده و کا مراکر کدچ رکنودارندا میووولماً  ر کنار ا

 قدربمدارات  رجه سدمی کی وجد   ارندا 
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 . مراکز قدرت سرمایه در سوئد۱شکل 

 
 ۰کای اسمیبجارت جهانی                       کنیرسید                         

کا ی او  از  و مرکر بررگ قدرت  ر اقتصوا  ملی سود د رعنی والنبرگحدزه
بدات، از زمانی که شووود  کوه البتوه ارک رخری را میبشوووریول می Lundbergو 

و شووورکووک  Handelsbankenرر رروو  لدنوود ب رگ کنتر  بووانوو  بجووارت 
را بدسک گررک، اممراطدری لدندب رگ خطاب  Industrivärdenگذاری سرماره

 ا مرکر نقل باررخی کر  و کنیورسوید  صونارع صا رابی سد د و مرکر رعالیک کر
 باشدا کر کدا  ر  بان  می

 H&Mو  Ikeaکای ی  و  شووامل  و کنیوورسووید  عظیی بجاری به نا حدزه
ا کر  و شرکک  Perssonپرسدت  و Kamprad را کای کمماسک رعنی خاندا ه

ی اسک المللبر بیککا بیشکای قدرت و اکمیک رتسیس شدند ولی پارهأ ر سد د ب
و چهوارمی نیر  ر حا   اسوووک خواندا گیبوا ملیا از ارک چهوار مرکر سوووه مرکر 

ی اقتصا  لیبرالی مطالعه کر ت  اری را بنها از زاورها سرمارهاسکشودت  خاندا گی
 ]۰۱۲[سکاشناسی خاندا ه نیر لاز  و مهی اممرک نییک بلره جامعه

                                                      
 بررک سوهامدار را با خد کای متعد ی بشوریل شوده و نا  بررگکاری که از شورکککنیورسوید ا ۰

 کشدا رد  می
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بینی، از ارک چهوار مرکر کوه بگذرری، کیچ مدعی جدی بوا جواری کوه مک می 
را  SEB مانندگاه که  ر حا  انتقا  به رنلاند اسوووک، کیچ Nordeaوجد  ندار ا 

SHB  راوسووینگ  یخاندا هنبد ه اسووکا  ارای زررشوورککRausing ۰  ًعملا
بندی که به کمچنات سد رور صنارع بیته طدر که شرککنشویک کیوتند کماتخارج

اسکا  ( و  ر  Tetra Pakارث بر ند به خارج بر ه شد )منظدر شرکک معروق 
 روندااقتصا  سد د قدربی به شمار نمی

اسک جرو  private equity سهامی خاص که ر  شورکک EQTشورکک 

و امثالهی  ۸یووتر گار  کمچدت کرر «رعالات سوورماره»باشوودا دری والنبرگ میباممرا

ند و جرو مدعیات و اضووینیر مشووخدلند به رنچه  ارند را ۹کاکه به قصووابی شوورکک
و  Schörlingکندز معلد  نییووووک کووه ررووا  رونووداشووومووار نمیهبلنوودپروازات بوو

Douglas  کاری کیووتند، مثل شوورکک خانداتشوودند را نها ببدرل می ۲خانداتبه
رانی کای کشتی، شرککLundin، شرکک حفاری چاه نفک Bonnierای رسوانه

Olsson و Wallenius کای خاصی محدو  ی رعالیک خد  را به حدزهکه  امنه
ی رعا   ر زمینه Attendoکاری چدت کا و شوورککاند، ولی کیووتند بازرگاتکر ه

و  Ax:son Johnsonای موواننوود ی رسووووانووه رمووات و مراقبووک، رعووالووات حدزه
Stenbeck رغی امرانات محدو ی بهای، که ی صوونعک و رسووانهرعا   ر حدزه

 کای خدرش کیتندا ی رعالیک نبا  بدسعهه که  ارند ب
سهی  شد  که البته باردی سد دی کنتر  می اری سد د بدس  سرمارهسرماره

کای سهامی سد دی سد جدرات خارجی را نیر بمر از ا چهل  رصد سها  شرکک
 ٪۲ا ، مقاریه کنید بسککاار بدرس سها ،  ر مالریک غیر سد دینبک شده  ر باز

گذاری  ر سها  سرماره کایی کازرندری شرککسرماره ٪۲۱ا ۰۸3۸ ر سا  

                                                      
 کای  نیاسکا  بررک خاندا هکه از نروبمندی سد دی ر  خاندا ها ۰

۸. Christer Gardell 
 کاا  کی  سد  از طررق انحلا  و به ورشریتگی کشاندت شرککا ۹
  ابماند خاندا هی امرانابشات  ر انحصار کنند کمهبییار نروبمند که بلاش می کایخاندا ها ۲
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ا اسککا، کا، بیش از کمه رمررراریازرت خارجی private equity خصدصی
 ]۰۱۸[کای مالی اسکاکا متعلق به شرککسد دی نصف سها 
 - ی قدرت سووورماره  ر سووود د  ر حا   گرگدنی اسوووکا رت مهندسچهره

کر ند  ر حا  خروج از صووحنه مدررانی که اقتصووا  سوود د صوونعتی را کدارک می
 اری سد د  ر سرماره ۰۸ یکای کنگفکا از اواخر سدهکیوتند البته با بازنشویتگی

کای برنیری ای و  ر رشووتهکا  ر کار خد  حررهمرسوود  بد ه که مدررات شوورکک
ر بدکند جرو ندا  خانداتکه ارک مدررات نیر بشوووریل بحصووویول کر ه بد ند و ارک

 کا باشدا ی رترخررک نمدنه ۰شارد ماربیک لدق ]۰۰۱[نبد ا
ای بدلید بیک  و گروه بقیووویی شووودا اولیک ک رکبرات حررهاعتبوار و اکمیوک ار

  های نبدحاشوویه گاهکیچ طبعاً رنها قدرتکا بد ندا کای رتخانداتگروه، مالریک و 
 با رگوالنب رامیل که چرا اسوک ملمودس امووروزه مووالریک ارک پارگاه بقدرک ولی
 اویمی رأی حق از سهامدارات کوه ایگدنوه بوه سووها  بندیطبقه رعنی خد  بررند

ی دری بجاربا کر  و اممراشد اروک گروه قودرت اروورارش باعث نباشند، برخدر ار
Ikea  وH&M کا کای سولطنتی شووباکک  ارند که بعییک جانشوویک  ر رتبه خاندات

داز  با اندری عثمانی میببر به را  اممراحیوواب و کتاب روشوونی ندار  و ما را بیش
 ری، البته با به امروز بدوت کاربر  خشدنکا پا شاکی اروپا

کای مدردی بدسوو  کارکنات رکبری و کدارک بان  بجارت و بدابع رت مدت
ی ت مدررهأشووود، با روی کار رمدت ردرر  لدندبرگ با سووومک رراسوووک کیمی

ارک  وره نیر به سررمدا ر  سها   ار  Industrivärdenگذاری شورکک سرماره
کا دری میوووتخلات زما  امدر را بدسوووک گررکا  و ماتببررگ و وارث ر  اممرا

ی که خد ش اسووتخدام ،ر  مدرر بیش ازررنده نگر کیووتند ولی طبعاً ر  مال  
 باشدامی اسک، خداکات اعما  قدرت بر کارکنات خد 

از محبدبیک خبرنگارات بدرژوامآبی که برجیحاً  ۸،لینگکنگامی که مرکل شووور 
 Securitasی ت مدررهأکنند، رراسک کیرق   ر مدر   رباررات گرارش بهیه می

                                                      
۰. Martin Löf 
۸. Merkel Schröling 
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ی جدردی باشد  ر واقع مدازنه عمدهرا به شورطی قبد  کر  که کمرمات سوهامدار 
پرور ه و بحووک حمووارووک گووذاری کر ا ا ولووا رول ک،  سوووکاز قوودرت را بوودعووک

Schröling   ش نق «شد کمه چیر  ر سد  خلاصه می»اخیراً با شعار انتخابابی خد
 ]۰۰۰[ سک رور اهقهرمات بررگ بجار را ب

که   ارانی کیوووتند ومیک گروه که بینش کاملاً متفاوبی به امدر  ارند سووورماره
 بررک مدت ممرک کیوووتندا کارکنات نبا  حد اکثر سووود   ر کدباههجای بدلید بهب

کا نر  روندا ارکشووومار میکررنه بهر  قلی کا انیوووات نییوووتند، بلره بنها برای ارک
 ار ی خدبی برخدر ار نییوتندا رری از اشوراق سرمارهبدرژوازی متعارق از وجهه

ا با  سوووک  رگرات مار کگدرد: ارککا می ر مدر  ارک ۰نوا  گدسوووتواو  اگلواسهبو
کنندا  (ا ر  بازرگات ناشناس از رشنارات ارر  گیرند )با پد   رگرات قمار میمی

ر، که  وسووک  ار  به او به چشووی ر  جنتلمک انگلییووی نگاه کنند،  ر مدر   پ نیوو 
کای مشووردکی را  ور خد  ی مالیاااا بیپشوواخه»گدرد: کمرارات خد  چنیک می
نی و خد خداه بوودوت احیووواس کموودر ی بووا کمندع ااابووا جمع کر ه: اررا ی روا

 ر  اند برای پد ضوورر  کدشووی پاریک، اما  ر عدض بیوویار پرکار که سوواخته شووده
 ]۰۰۸[«رور تا

 
 آورند؟ هایشان را از کجا میثروتمندان پول

ه پد  رق  ب»خدر : چشی میه ر بررسی بخلفات مالی، ر  استراب ی  ر کمه جا ب
ا ارک شووعار برای  ر  بدرژوازی بررگ سوود د بیوویار ارزشوومند اسووکا «ررر کک
 رورند؟کارشات را از کجا میکا پد پدلدار

 ر مدر   Veckans affärerی مجلوه ۸۱۰3ی  سوووامبر ررر کنی شوووموواره
اررارش  ۸۱۰3نفر  ر سا   ۰۲3به  ۰۸۸3نفر  ر سوا   ۹۵میلیار رکای سود د که از 

نفر رنات، رعنی بیش از ر  سوود ، از طررق  ۹۵ی شووروع خدبی باشوودا قطهرارته، ن

و گدستاو  اگلاس را که  ۸اندا وارنینی چدت رر رر  لدندبرگارث میلیار ر شده

                                                      
۰. Gustaf Douglas 
۸. Fredrik Lundberg 
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 اند به حیوووابکای گراری رراکی رور هاند و خد  نیر نروتکای کنگفتی بر هارث
    ار ا خاندا ه حد اقل سه میلیار ر وجد ۸اریا  ر نیاور ه

 
 

 بعدا  میلیار رکا خاندا ه
(H&M) Persson ۸ 

Rausing (Tetra Pak) 3 
Lundin )۵ )نفک 

Kamprad (Ikea) ۲ 
Douglas )۲ )سها  و حمل و نقل 

Lundberg )۹ )سها  و میتخلات 
Bonnier ۹ ای()رسانه 

Stenbeck ۹ ای()صنارع و رسانه 
Wallenius )۹ )کشتیرانی 

، تعداد 4۱1۹های میلیاردرهای سوئدی سال منبع دارایی. 11جدول 
 میلیاردرها

 ۹۵ ارث
 ۹۲ سرماره مالی

 ۸۲ بجارت
 IT ۸۱بازی کاممیدبر، رنآوری  رجیتالی 

 ۰3 بدلید
 ۰۲ میتخلات و ساختمات سازی

 ۲ خدمات بفررحی و سرگرمی
 ۰ کای زبات(متفرقه )رمدزشگاه

 ، محاسبات خد   )ندرینده(Veckans affärerی مجله ۸۱۰3سا   ۰۱ی شماره منبع:
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کای سووک نییووتندا زررا  اراریرهروالنبرگ کلاً  ر ارک  یخاندا همیلیار رکای 
ه ظاکرًا ، کرامیلیکای قدرت شات بر بنیا کای کا نیبتاً کی شده و پارهشوخصوی رت

استدار اسکا ولی رری  ۰ممتاز ر مالریک والنبرگ نییوتند، و بر سها  با حق رأی 

میلیار  کروت  ۰،۹، با EQTمدرر شووورکک  ۸کا بنا  ک ننی جانیووودتاز عدامول رت
 سک میلیار رکا جای گررته اسکا رهرنروت شخصی  ر 

د کراه نروبمنی مالی شاصونعتی سد د ارث، بجارت و سرمارهی پیوا ر جامعه 
کی رب   ارند و ه  با رریوو  اغل  بأشوودت اسووکا معاملات مالی و میووتخلات بد

رات بر جلده کندا مبتررو  که  ر ارک رابطه معاملات میتخلات کی ارزشاحتما  می
 و Skype ،Spotify ،Klarnaو ندرورات رنواوری  رجیتوالی، کمچدت طراحووات 

گروه جدردی را  Minecraftو  Candy Crushکوای کواممیدبری مثول بوازی
ی بدرژوا شات  ر طبقهرغی نروتبهکا رسد که اکثر ارکنظر میه  کندا ببشریل می

کا اختراع خد  را رروخته و  نیای بجارت را بر  میووتحیل نشوودند و خیلی از رت
بری با میلیار رکای بفررحات و سرگرمی مانند کا وجده مشتر  بیشاندا ارککر ه

و بازررک ردببا  زلابات ابراکیمدرچ  ۲،و ماکس ماربیک ۹ارات ب نی رندرسدتبرانه سر
کا، که ما  ر بندیبری با صوواحبات و گر انندگات شوورط ارند و شووارد  ر حد کی

 گروه بفررحات و سرگرمی جای  ا ریا 

کای سد د را از محل بالابررک  ررمد ۸۱۰3سک  ه نفری که طبق رمار سا  رهر
 سک هپیاصنعتی سد د ب یبری از جامعهاند بصدرر روشکسورماره  اشته ررمد بر 

ی بازی کاممیدبری و سازنده King Mobileمال   ۵ کدا سوباستیک کندبیدتمی
Candy Crushی بیش از  و میلیار  کروت  ر صوودر گروه، ، با  ررمد سووالیانه

                                                      
کا  ارای حق رأی برابر نییتند، سها  ندع ر  ارای کرار رأی و سها  ندع ب ی سها  ر سد د کمها ۰

 باشندا   ارای ر  رأی می
۸. Conny Jonsson 
۹. Benny Andersson 
۲. Max Martin 
۵. Sebastian Knutsson 
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که ر   Capital Nordicمال  شووورکک مالی  ۰،بعد از او روبرت رندرسووودت
 Capioکه از جمله مال  شووورکک  رمانی  اسوووک private equityشووورکک 

 اسک، با بیش از نیی میلیار  کروت  ر سا ا 
کای کاممیدبری،  و نفر از شرکک نفر از بازی ۲کای ارک  ه نفر: و اما منابع پد 
)خررد ارنترنتی(، ر  نفر  Traderaو شوورکک  Fingerprintرناوری  رجیتالی 

ات کوازرندری میووورک و رو  نفر کی ارث از معواملوات بجاری )وارث از معواملو
H&M۰۰۹[رسدابه پارات می (ا ارک لییک با نا  رر رر  لدندبرگ[ 

میلیون جمعیت کشور در سال  1۱. تعداد میلیاردرهای دلاری از هر 14جدول 
4۱1۹ 

 سد د ۹۸

  انمار  ۰3

 رنلاند ۰۱

 نروژ ۹۱

 استرالیا ۰3

 بل ر  ۸

 ررانیه ۹

 ارتالیا 3

 ژاپک ۹

 کانا ا ۰۸

 کلند ۵

 سدرس ۲۵

 اسمانیا ۹

 بررتانیای کبیر ۲

 رلمات ۰۵

 رمرررا ۰۲

 ابررش 3

 (۸۱۰۲) «بررک مر    نیانروبمند»، Forbesی ی ور هشمارهمنبع: 

                                                      
۰. Robert Andersson 



 رفاهفرجام سوسیال دموكراسی و دولت /    011

سوووک اتبترنروبمندات  نیا را که حداقل ر  میلیار   لار رهر Forbesی مجله
سک جای  و خاندا ه خالی اسک: رری رهرنروت  ارند منتشر ساخته اسکا  ر ارک 

بینیی کای پنهانش و  رگری والنبرگ با بنیا کارشا با وجد  ارک میبا  اراری کممرا 
 ا کاسروبمند نی رد که سد د،  ر مقاریه با سارر کشدرکا،  ارای ر  طبقه

ارک زر  و بر  میلیار ی سود د ررصوک شخلی مناسبی اسک برای خبرنگارانی 
 یاندازهچنانی حضدر  ارند و حتی شارد بهکای رتکه کمیشه  ر مراسی و میهمانی

برنودا برای مر   عوا ی که  چار کمبد  خد  نروبمنودات از ارک وضوووع لوذت می
ای با گدنه سد د بدانیته چنیک طبقهچه ررد کهامرانات کیوتند ارک سوؤا  پیش می

بدانند کمی از مازا  نروت خد  ررا ارک جماعک نمی ]۰۰۲[ی بیارررندرنروت اسوووتثنا
 را با نیازمندات بقییی کنند؟
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 چهارمفصل 

 ی طبقاتیهای متفاوت در جامعهزندگی
 

 کردنطبقاتی زندگی
کنندا مشووواکدات کای متفاوبی زندگی میشووویدهطبقوات گدنواگدت اجتمواعی بوه

د  سووک  کدا بارهبداند بصوودرر روشوونی از سوواختار طبقابی جامعه بزو گذر نمی
ات ندرت  ر ا بیهبررسوووی کر ا چنیک بدصووویفی ب ی زندگی رحا  طبقه راشووویده

بندی که بصووودرر جامعی از چگدنگی ی ر  جمعشووود  و ارا هطبقابی رارک می
 سوووک  کد کار چندات رسوووانی نییوووک ولی ما بلاش خد مات را هزندگی طبقه ب

 کنییامی
ت گدنه امراناخداکیی بودانیی ارک اسوووک که جارگاه طبقابی چهچیری کوه می

کندا پیشررک و مدرقیک  ر مراحل گدناگدت زندگی، از بدلد با مرگ، را بعییک می
بدات انودازه گرروک؟ راکتدرکای گدناگدت  ر گدنوه میولی ارک امروانوات را چوه

ر  ورات کد کی بیووویار مراحل مختلف زندگی از اکمیک متفاوبی برخدر ارندا  
ا  ر ارک اسک سترس   رمهی اسک که چه امرانابی برای پیشررک و ساختک ررنده 

مدر  بارد به شوورار  بدلد، خر سوووالی و امرانات رمدزشوووی بدجه کنییا  ر مدر  
کر چند که ر   - بررگیووالات  ررمد بهتررک شوواخ  ر  زندگی مدرق اسووک

را به کدر بدکد و شخ   رگری با  ررمد  کابداند مدقعیکشخ  با  ررمد بالا می
بررک پاریک و امرانات ناکاری خدشوبخک زندگی کندا سلامتی و امرانات مالی مهی

 نر  ورات کهدلک کیتنداؤعدامل م
  ی متدسشود ا ندزا ات زنات طبقهی جنینی شوروع میزندگی طبقابی از  وره
 ی برخدر ارندابری کارگر از وزت بیشمرره  ر مقاریه با زنات طبقه
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 انیی وزت پاریک ندزا   ر بما  طد  عمر انر منفی بر سلامتی رر  که می ر حالی
بأنیرات مهی و کمیشوووگی بر مابقی زندگی   ورات کد کی  ار ا شووورار  زندگی

کا را کاکش  ا ه اسکا مد  شما  اروپاری مهد کد   با حدی بفاوت ]۰۰۵[ ار ا
امروزه والدرک  ارای بحصیلات عالی نیبک به والدرک کی سدا  وقک و انرژی ولی 
کا را بیوووهیل کنند، امری که پیشوووررک رتشوووات میبری را صووورق ررزنداتبیش
پدلودارکووا ابرار مهمی برای رمدزش نووابرابری  یارجوا  مودارس ور ه ]۰۰۹[کنودامی

دارس م ، به  نبا ی بربر به سوووب  قدریاسوووکا طبقهکر ت رت اجتماعی و نها رنه
 ی  ولتیی خد شووات و را بعدا  انگشووک شووماری مدارس ور هور ه خصوودصووی 

 ر  Viktor Rydbergمثل  بیرسووتات  کا ا ()مدارس بحک مدرررک شووهر اری
ه کند که البتی متدسووو  مودارس انتفواعی را انتخاب میطبقوه اسوووکااسوووترهلی 

چه که برای شووود ، رتکا بأمیک میس  ولتی از محل مالیاتشوووات مثل مداربد جه
  لیل شووومار بالایماند عمدباً مدارس  ولتی اسوووک که، بهی کارگر باقی میطبقه
کوای گدنواگدت و ضوووعف زبات سووود دی، با مشووورلات و رمدزات از ملیوک انش
کای بررگی روبرو کیووتندا  ر کمات رصوول او  اشوواره کر ری که سووییووتی چالش
بهتر ارزرابی  ٪۸۵شوی سود د مدار  و نتارج بحصیلی ررزندات طبقات بالا را رمدز
 کندا می

ی از نقطه ی نمد ار زررکاشوودندا به کمیک  لیل منحنیکا برابر زا ه نمیانیووات
از کمات بدو بدلد مشووخ   ،کای طبقات  اراشوودند و مررکمشووترکی شووروع نمی

شوده اسوکا مقیاسوی برای سنجش اختلارات طبقابی  ر  ورات طفدلیک و بحصیل 
گوذاری متفاوت والدرک  ر وجد  نودار  ولی ارک اختلواروات، بوه  لیول سووورمواروه

نیر وجد  مدارس خصدصی، رو به اررارش اسکا برای نشات  بحصویلات ررزندات و
 ۸۱۰3ی متدس  از گرارش اقتصا ی سا  قهی کارگر و طب ا ت سویر  ررمد طبقه

LO ا اکند اسووتفا ه کر هکه ازجمله  ررمد کارگرات و کارمندات را مقاریووه می 
ا ا کای مرکر رمار سد د استخراج کر هارقا  مربدط به  ررمد طبقات بالا را از  ا ه

 ررمد طبقات بالا شوواخ  زمانی نداشووک و ما ررض کر ری که ر  رر  معمدلی 
کند و مدارج برقی را با ک طبقه با خررد و رروش سوها  و اورا  بها ار شروع میار

 کندا رراسک  ر جهات مالی طی می منص ر  
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گوناگون: سه نوع زندگی طبقاتی. امکانات زندگی طبقات 2شکل   

 
 ررمد  ر ووو  امرانات زندگی  ورات کهدلک را کمچدت شاخ  نیبی سلامتی

 اریا ررض کر ه ۰۱۱شات را ا  که امراناتی مرره نشات  ا همقاریه با طبقه
،  ررمد و سلامتیا ناگفته نماند که اسکارک شاخ  حاصل ضرب  و راکتدر 

راکتدر سولامتی بر اسواس نظرات سالمندات  ر مدر  سلامتی خد شات محاسبه شده 
اسوک )نیوبک کیوانی که سولامتی بالا و متدس   ارند(ا )شاخ   ررمد نیر خیلی 

بندی طبقابی از  ررمد بازنشوویووتگات  قیق نییووک چدت مک کیچ رماری که بقیوویی
 وه  کد نیارتیا( ررض را بر ارک گذاشوووتیی که نیوووبک  ررمد سوووا  ارا ۹۵بوالوای 
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رردرگر کمات نیوووبک رخررک  ررمد قبل از بوازنشووویوووتگوات طبقات گدناگدت به
بازنشیتگی باشدا سلامتی برحی  سطت بحصیلات سنجیده شده،  ر نتیجه احتما  

ه  بر از رنچه که کیک ارزرابی کررو  که سوطت سلامتی طبقات بالا را ناز رت می
را  ی بازنشیتگی از سلامتی خدبکر ند  ر  ورهباشودا  رصد کیانی که ررر می

، ٪3۵نیبتاً خدب برخدر ارند بدرک بربی  اسک:  ر بیک  ارندگات بحصیلات عالی 
بینیی که  ر ارک نمد ار می ]۰۰3[٪۵۲و  ر بیک کی سدا ات  ٪۹3بحصیلات  بیرستانی 

 قیق نییتندا طد  عمر بعد  ٪۰۱۱رسوند که سونیک متفاوبی به پارات می کا  رمنحنی
ه ررتسالگی احتما  رت میسوالگی را بر اسواس طد  عمری که  ر سوک سوی ۹۵از 

بدات  ر محاسوووبات منظدر کای زو رس را نمیاری چرا که مرگمحواسوووبوه کر ه
 ]۰۰۲[کر ا

ه طبقات بالا از بدلد با مرگ  ر ناز و نعمک زندگی  کد کارک نمد ار نشات می
ی کارگر بیوویار زو بر به سووطت معیک و نازلی از زندگی که طبقهکنند و نیر ارکمی
اگدت کای گدنماند، زو بر از بقیه  ستخدش بیماریرسد و  ر رت سطت باقی میمی
به  برینیی متدسووو  مدت طدلاکنودا طبقهگر   و زو بر از بقیوه کی ردت میمی

ور ه  ر  ورات کهدلک زندگی بهتری  ار  ولی ه کد و بپیشووورروک خد  ا امه می
ی کارگر ندار ا کمچنیک بدات گفوک کوه  ر مجمدع اختلواق زروا ی بوا طبقوهمی
بینیی که شوواخ  امرانات زندگی )حاصوول ضوورب ضوورر  سوولامتی و  ررمد( می

که کمیک  ر حالی اسکبالا  امرانات طبقات ٪۹۱ی متدس  معا   بازنشیتگات طبقه
کوای میلیار رکا  ر کرات  رگری ا خواندا هاسوووک ٪۰۲رقی برای کوارگرات بنهوا 

بگیرات بینیی شوووراق طبقابی بیک حقد کنندا چیری که  ر نمد ار میزنودگی می
ی معمدلی بدرژوازی )بدرژوازی سوورماره مالی( از سوودی سوود و طبقهسوود د از ر 

 ااسک رگر 
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 فقر و ثروت توأمان انباشت 
 اروپای غربی آفریقای جنوبیِ

ی مالی منجر به انباشک عظیی نروت  ر  سک بدسو  سرماره ۰ی مر  خانهربد ت 
ک ارکر  و المللی کای  اخلی و بیکشده اسکا رمار و بررسی شماریانگشکی عده

را  نظرات کندا ولی کی گر انندگات امدر و کی صوواح وضوود  نشووات میه امر را ب
بقییی  ۸۰ی رغازرک قرت اندا  ر  کهاند و را چشی بر رت بیتهسوردت اختیار کر ه

ی اروپا معمد  اسوک راصله گررته و نروت و  اراری  ر سود د از رنچه که  ر بقیه
ت، ماکای شمالیشوبیه رمرررا و ررررقای جندبی شوده اسوکا  ور شودت از کمیاره

کموات قودر عجیو  اسوووک که نر ر   حتی از انگلیس بعود از موارگوارت بواچر،
ی رمررراا بدوت کیچ عذاب موات به برزرل، ررررقای جندبی و ارالات متحدهشووودت

 بدات کندوستات و چیک را نیر به ارک گروه رخری اضاره کر ا وجدانی می
ارقوا  جودو  را بواریوووتی بقرربی ررض کر ا بررور کای  اراری و نروت  ر 

مدکا ی بقییی  رربر مقاریوهد و از رت کی نامطمتکالمللی نامطمتک کیوتنسوطت بیک
 ناسکارشالمللی اسوکا میوتدلیک اصولی گرارش بان  سودریوی  و  ر سوطت بیک

دنی کای رنتی  ررمد و نروت به نا المللی  ر زمینهی بیکرسوومیک شووناخته شوودهبه

 ]۰۰۸[باشندامی ۹وجیمر  ردرس ۸ش روکس

به ابفا  چند نفر  رگر انجا   ۲ر محاسوووبات متفاوبی که  انیل والدنیوووتطبق 
ال  کای خبا بما   اراری کای میلیار رکای سد د بقررباً برابر ا ند، مجمدع  اراری

ی بما  ارزش صوووندو  بازنشووویوووتگی  ولک  ولک )منهای بدکیا ( به اضووواره
 ]۰۸۱[اسکا
 

                                                      
۰. Folkhemmet 
۸. Anthony Shorrocks 
۹. James Davies 
۲. Daniel Waldenström 



 019 /    ی طبقاتیهای متفاوت در جامعهزندگی

از  سهم ثروت ده درصد ثروتمند و یک درصد ثروتمند . 1۱جدول 
 های سوئدرهای خانوادارایی

 نروبمندبررک ٪۰ نروبمندبررک ٪۰۱ کشدر
 ۲۸ 3۲ سد د

 ۹۹ ۹۸  انمار 
 ۹۰ ۹۹ رنلاند
 ۹۰ ۹۹ نروژ
 ۹۸ ۹۵ ررانیه
 ۸۸ ۵۰ ارتالیا
 ۸۸ ۵۲ کلند

 ۸۸ ۵۸ سدرس
 ۸۵ ۵۲ اسمانیا

 ۸۲ ۵3 بررتانیای کبیر
 ۲۲ 3۹ برزرل

 ۲۰ 3۹ ررررقای جندبی
 ۹۲ 33 رمرررا

 ا ۹و  ۵جدو   Credit Suisse, Global Wealth Databook ۸۱۰3 (۸۱۰3) منبع:

سوود د از وجه  رگری نیر با کشوودرکای اروپاری بفاوت و با رمرررا و ررررقای 

بشوووریل  ۰کوا و ذخوارر مالیجندبی شوووبواکوک  ار : بخش اعظی نروت را  اراری
  کندا می

رو به اررارش گذاشک اکندت ابعا   ۰۸۲۱ی اختلاق نروت و  اراری که از  که
بررک  رصووود کای نروبمند اراری ۰۸۸3و  ۰۸۲۹خد  گررته اسوووکا بیک هنجدمی ب

                                                      
 ی رعا   ر بخش مالیا  سها ، ارز، اورا  بها ار، سرمارها ۰
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 ٪۰۸۸کوای جوامعه رقیربررک ٪۲۱کوه نروت اررارش رواروک  ر حوالی ٪۲۰جوامعوه 
منظدر حفظ قدرت خررد خد  شووروع هکاکش رارکا ارک چهل  رصوود  ر بلاش ب

بر از  اراری از جمعیک سد د بیش ٪۹۱بدکی  ۸۱۰3کر ند به گررتک وا ا  ر سوا  
بررک  رصوود نروبمند ۸۱۱۸کا بد ا سوورعک ارک روند بیوویار بالاسووکا  ر سووا  رت

، کمیک رمار برای ٪۲۸ اکندتکل نروت سووود د را  ر اختیار  اشوووک،  ٪۰۲جامعه 
رسووویده اسوووکا بعدا   ٪3۲بد  که اکندت به  ٪۵۸صووود جامعه بررک  ه  رنروبمند

نفر  ۰۲3به  ۸۱۰3رسید با سا  نفر می ۹۵به  ۰۸۸3میلیار رکای سود د که  ر سوا  
 ]۰۸۰[اررارش رارکا
شوودت هبدرسووی جهانی مناسووبات بیک سوورماره و مر   را ب - ی مالیسوورماره

ی نروبمند ، پنج خاندا ه۰۸۹۲ – ۰۸۹۹ ۰،کرمانیدت گرگدت کر ه اسکا  ر زمات 
 ۸۱۱۹بدلید ملی سووود د  اشوووتندا پنج رد  میلیار ر  ر سوووا   ٪۰7۰3نروبی معا   
میلیار ر نروبی معا   نصووف  ۰۲3بدلید ملی سوود د  اشووتندا  ٪۸۹7۸نروبی معا   

زمانی که  ۰۲۰۱سووا  اخیر، از  ۱۱۸ ر بقررباً  ]۰۸۸[بدلید ناخال  ملی سوود د  ارندا
صی کای خصدی صنعتی شدت قرار  اشک، کیچگاه نیبک  اراریسود د  ر رسوتانه
 ا ٪۲۹۵قدر بالا نبد ه که امروز کیک، به  ررمد ملی ارک

 اری صنعتی و قبل از بحدلات  مدکرابی ، از ، زمات رشد سرماره۰۸۰۲سوا  
 ]۰۸۹[ی  و  جای  ار اارک نظر  ر رببه

 پذرری مالی رری چنیک انباشوک نروبی ناشوی از باز گذاشوتک  سوک سرماره
ا  ر ارک اسووک نیارته اررارش میرات کمات به  ررمدکا اختلاق کهحالی  راسووک، 

رل ی بالای بشووورغی  رجهبهاند که البته، کوا بوأنیر مثبتی  اشوووتوهزمینوه ابحوا روه
 ، منحصر به سد د نییکا ای  ر سد دابحا ره

کای کا )بیک شوووهر و روسوووتا، بیک حررهاز ژاپک کوه بگذرری پراکندگی حقد 
بر از کشووودرکای نروبمند کای سووونی واااا  (  ر سووود د کیگدناگدت، بیک گروه

                                                      
 ا ۰۸۹۲و۰۸3۵کای کای چپ بیک سا کار  کنرر  کرمانیدت رکبر حرب کمدنییکا ۰



 000 /    ی طبقاتیهای متفاوت در جامعهزندگی

کا  ر سد د بیش از بل ر ، کلند،  انمار  و  اری اسک اما اختلاق حقد سرماره
 ]۰۸۲[ااسکابررش 

بر بحک بأنیر سووواختار نروت خداکد بد  با اختلاق ی طبقابی رر ا بیشجامعه
 ارات حاظ  ررمد کممای سووورماره اری سووود د از لمدجد  بیک  ررمدکاا سووورماره

پای متدسوو  رلمانی و ررانیوودی اسووک و کندز راه نیووبتاً  رازی  ر پیش  ار  با به
 اری اسک سرماره روشکرا و ررررقای جندبی برسدا چیری که  اری رمررسورماره

سود د از نروژ و کشوودرکای سووابقاً کمدنییووتی و برخدر ار از میوواوات مثل چ ، 
بدات گفووک کووه، کر چنوود کمی ت میأجراسووولدونی جلد ز ه و بووه اسووولداکی و

 ]۰۸۵[نامحیدس، حتی از  انمار  و رنلاند نیر پیشی گررته اسکا

 
 

 سهم بازار و سیاست در اختلاف درآمدها 

 ر سا   ٪۸7۵کای سد د از خاندارکای ۰بررک  رصد جامعه از  ررمدسهی نروبمند
کای رسید رعنی بیش از سه برابرا  ه  رصد نروبمندبررک ۸۱۰۹ ر سا   ٪۸به  ۰۸۲۰

اندا رسووانده ۸۱۰۹ ر سووا   ٪۸۹7۰به  ۰۸۲۰ ر سووا   ٪۰37۵جامعه سووهی خد  را از 

رعنی  ۱7۹۸به  ۱7۸۱اررارش  اشک، از  ٪۹۱میرات ه  ر کمیک مدت ب ۸جینی ضرر 
 ]۰۸۹[اریابازگشته ۰۸۲۱ی ت اوارل  کهکه از لحاظ بقییی نروت به سطارک

ی عهمی استمرار بجرره و بقییی جاکا نیر به روشنی نشات  کندهبخییرات  ررمد
 ااسککای گدناگدت سد د  ر زمینه

 که کیووانی) نیووبی رقیرات  رصوود کی ۰۸۸۹ – ۰۸۸۰بررک بحرات بعد از عمیق 
( و کی  رصوود قشوور مرره )کیووانی که اسووک ررمد میانه  ٪۹۱ از کمتر  ررمدشووات

نیووبک  ۸۱۰۹( به  و برابر رسوویدا با سووا  اسووک ررمد شووات  و برابر  ررمد میانه 

                                                      
۰. Disponibla inkomster 

 کاا  لی رعنی کل  ررارتیکای احتمای کم  کررنهبعد از کیر مالیات به اضاره
رحا   یمعنی بیوواوی  اراری کمهشوواخ  سوونجش برابری را نابرابری، شوواخ  جینی ب صووفر بها ۸

 رعنی نابرابری کاملا   ۰جامعه، شاخ  جینی ب 
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اررارش رارکا شراق  ٪۹7۸به  ٪۹7۵و نیبک نروبمندات از  ٪۰۲7۲به  ٪37۹رقیرات از 
 بر شده اسکا ی مرره بییار عمیقی متدس  و طبقهمیات طبقه

رعنوووی  خاندارکا، نروبمنووودبررک  رصووود  ومووویک  ررمووود ۰۸۸۰ سوووا   ر
بر بقیه بیش ٪۸۲بر و از بررک  رصوود پاریکنروبمند از  ررمدشووات که کاریخاندار

 ۲7۹۲به  ۸۱۰۹سوود د بد  که با سووا   ۰یبر از  ررمد میانهبرابر بیش ۸7۹۵اسووک، 
ی متدسووو  ی ررا سوووک و طبقهنابرابری بیک طبقه برابر رسووویودا طی ارک ررررنود

شاکد بد ری جرو  ۸۱۰۵و  ۸۱۰۲کای قد  اررارش رارکا اررارشوی که  ر سا بهقد 
 ر  ٪۲7۵۲به  ۸۱۰۹ ر سا   ٪۹7۲۹رو ، از شومار میهکای سوالیانه ببالابررک اررارش

 بأنیری بر ارک روند نداشته اسکا ۸ ۸۱۰۲ا عدض شدت  ولک  ر سا  ۸۱۰۵سا  
شووود  چنانچه نگاکی به  ررمد بر نمارات میولی عمق شوووراق  ررمدکا بیش

 کرار  بیندازریا بررک ر بررک  رصد و را نروبمندنروبمند
 شدندا بر میکا بررگاختلاق روریکر چه بالابر می

 
و  1555اختلاف درآمدها . ی مرفهو طبقه . درآمد متوسط12جدول 
 ی مرفه بر درآمد میانهخارج قسمت تقسیم درآمد طبقه ،4۱19

 ۰۸۸۸ ۸۱۰۵ 
 ۸7۵۸ ۲7۹۵ بررک  رصدنروبمند
 ۹۲7۱۱ ۹۵7۹۱ بررک ر  کرار  نروبمند

 کاری که به سفارش انیتیتدی کابالیر بنظیی شده اسکا مرکر رمار سد د، جدو  منبع:

 ۸7۵۸طدر متدسووو  هبررک  رصووود ببینیی که  ررمد نروبمند ر ارک جدو  می
کرار  جمعیک را بررک گروکی که ر برابر  ررمود میوانه اسوووکا  ررمد نروبمند

                                                      
کای با رکای با  ررمد کمتر از رت  برابر اسوووک با بعدا  خاندارسوووک کوه بعودا  خواندا ررمودیا ۰

   بر از رتا ررمدی بیش
از  ولوک  سوووک راسوووتی به  ولک  ۸۱۰۲جوا بخییر  ولوک حواکی بعود از انتخوابوات منظدر ارکا ۸

 اسیا   مدکرسدسیا 
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برابر بالابر از  ررمد ر  شوووهروند معمدلی ) ررمد میانه(  ۹۲ کند، بشوووریول می
د بقییی  ررمد امروزی سد  نییک؟ کاستی یجامعه را رور وضعیک ارک رراا اسک

زمات  ررمد  مقاریووه اسووکا  ر رتقابل ۰۹۲۲از بعضووی جهات با انگلیووتات سووا  
تگرات زمات رعنی صنع   رتی متدسمیانگیک اشوراق سی برابر بیش از  ررمد طبقه

برابر  ررمد کشاورزانی بد  که مال   ۹3 ،ی اشراق ررمد سالیانهاما و بجار بد ا 
 ]۰۸3[زمیک خدرش بد ندا

ا ارندبرعهده  سیاستمدارات حاکی میتدلیک  وسد  اررارش نابرابری  ررمد را 
عنی رت ر ،و حق بازنشیتگی و غیره شاخ  نابرابری  ررمدکا، بعد از کیر مالیات

اررارش  ٪۹۱حا  هبا ب ۰۸3۱ی ی  و   کهرسووود، از نیمهپدلی که به  سوووتمات می

اررارش نشوووات  ٪۸۱ ر کمیک مدت بنها  ۰که نابرابری  ررمد بازار اشوووته  ر حالی

و  اسکی بخییرات  ر سیاسک بدزرع  ررمد مد ار زرر نشات  کندهن  ]۰۸۲[ ۸ا کدمی
 ررمد، بعد از کیر مالیات و بازنشیتگی و امثالهی، که  که رت قیمک از بدزرعارک

گر   به الگدی بقیوویی  ررمد بازار و بدسوو  بصوومیمات سوویاسووتمدارات بنظیی می
 ررمود  ر بموا  کشووودرکوای نروبمند  بدزرع ا بوازشووودبر میسووورمواروه نر رو 

ای ککننده اسوک،  ر کشودرکای عضد سازمات کمراری اری بیویار بعییکسورماره
سد   ررمد بازار بازبدزرع طدر متدس  حدو  ر هب OECDو بدسوعه  اقتصوا ی

 باشدا نر باز بقییی میؤشد ا حق بازنشیتگی از عدامل ممی
شوواکد روند نرولی کیووتییا بخییر  ۸۱۱۱  بینیی از سوواچنانچه  ر نمد ار زرر می

به  ۰۸۸۵سا    ر «بازبدزرع  ررمد» ولک بأنیری بر ارک روند نداشته اسکا اررارش 

 ۹ااسک ۰۸۸۱ی  لیل بیراری گیتر ه  که
 

                                                      
کای اقتصا یا انداز، سود  سها ، سد  سرماره و  ررمد ناشی از رعالیکی پسشوامل حقد ، بهرها ۰
  
  اشته اسکا   شدر ٪۸۱ بنها  ررمدکا بدزرع باز اما  اشته رشد ٪۹۱نابرابری  ررمدی ا ۸
 ی بیراری و کم  کررنه به گروه بررگ بیراراتا  به  لیل پر اخک بیمها ۹

 



 رفاهفرجام سوسیال دموكراسی و دولت /    004

 روی سیاست بازتوزیع. پس9شکل 
 -1551 ،سهمی از نابرابری درآمد بازار که باز توزیع شده، به درصد

4۱1۹ 

 
 

 وقطرر از اسک که بازار  ررمد نابرابری  از  رصدی ی کندهنشات منحنی ارک یادداشت:
ا با مقیاس کگیریا )اندازهاسک شده بازبدزرع کررنه و کم  مالیوات بازنشیوتگی، حقود 

 شاخ  جینی انجا  شده اسک(ا

کای مرکر رمار سووود د  ر مدر  بدزرع  ررمد از محواسوووبات بر مبنای جدو  منابع:
کوای بدزرع  ررمود،  ررمد خال ، سووود  سووورماره و ( شووواخ ۸۱۰3) ۸۱۰۹بوا  ۰۸3۵

 (ا ۸۱۰۲) ۸۱۰۹با  ۰۸۸۰ ستمر کا از 

و  ر  ۰۸۲۸ا از سا  اسکبررک سرچشمه نابرابری  ررمدکا مهی ۰ ررمد سرماره

بر از مالیات بر  ررمد سوورماره به سووطحی پاریک ۸یاسووی پی بدارق کر  و بلد  سوو
ر انجامدا ککا میموالیات بر کار کاکش  ا ه شووود که ماکیتاً به گیوووترش نابرابری

                                                      
 مثلاً بهره، سد  حاصل از رروش میتخلات و اورا  بها ار و نیر سد  حاصل از اورا  بها ارا  ا ۰
 سد و احراب بدرژواری از سدی  رگرا  اسی و چپ از ر  مدکرسدسیا ا ۸
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گذاری انداز و سرمارهبر پسبدانی بیشبری  اشوته باشی میبیش یچقدر سورماره
 کارک بیفراریا کنی و بر  اراری

و سقدط مالی  ۰۸۲۱ی مصرق بیش از حد  ر  که یبالابر  ردری که  ر نتیجه
کای خد  را از  سووک  ا ند و حتی اندازچهل  رصوود مر   بما  پس ۰۸۸۱ی  که
کای کنگفک از که نروبمندات شوووروع به کیووو  سووود  ار شووودنود،  ر حالیوا 

کا نقش  ندا  ررمد سوورماره برای  ه  رصوود نروبمندبررککرکای خدرش سوورماره
 کندا بازی می بییار مهمی را

 ر سا   ٪۸۱سوهی  ررمد سرماره از کل  ررمد به نبک رسیده ارک گروه که از 
سد  رسیدا کمیک به ر  ۸۱۰۹اررارش رارک،  ر سا   ۸۱۱3 ر سا   ٪۲۸به  ۸۱۱۹

بر بر از  ه  رصد او  و بیشکاری که کیسهی برای  ه  رصد بعدی نروبمندات )رت
 ۰۸3۵ ررمد سورماره که  ر سا   ]۰۸۸[بد ا ٪۹( بنها از بقیه مر    ررمد  اشوتندا  ا

به  ۸۱۰۹ ا   ر سوووا  کا را بشوووریل میخاندار از کول  ررمد ناخال  ٪۹7۸بنهوا 
کرار  با کندت، برای ر  ۰۸۲۱ی کمیک سوووهی، از  که ]۰۹۱[اررارش روارکا ۰۵7۹٪

سرماره برای ارک  ]۰۹۰[کا بد ه اسکاشده رت ررمد نبک ٪۵۱از کا بیش نروبمندبررک
خدار  ر  ورات مالی نرو  یگروه مجد اً کمات اکمیتی را کیو  کر ه که سرماره

 شردراری پیش از جنگ جهانی او   اشکا 
 کد نیووبک بیک ی طبقابی ارا ه میاز اقتصووا  جامعه LOای که بصوودرر زنده 

حقد  متدسووو  رو  کارگر صووونعتی و حقد  و مرارای پر اخک شوووده به مدرر 
 کدا ارک گرارش نشوووات کای پنجاه شووورکک بررگ بازار بدرس را نشوووات میکل
برابر حقد  ر   ۸بر از کی ۰۸۲۱ کود که حقد  ر  مدرر کل که  ر سوووا  می

برابر رسوویده بد ا رعنی ارنره  ر  ۵۲به بیش از  ۸۱۰۲ ر سووا  کارگر صوونعتی بد  
بموا   سوووتاور کای اقتصوووا ی بعد از جنگ  و ، کاکش  ۰۸۸۱ی اواسووو   کوه

کای حقدقی، باز پس گررته شدا نظی اقتصا ی ندرنی  ر حا  شرل گررتک نابرابری
 ]۰۹۸[بد ا

کندا بر میبصوودرر را کامل ۸۱۰3 رخررک رمار رسوومی منتشوور شووده  ر سووا 
نفری را کوه بالابررک  ررمد را لییوووک سوووی Dagens Nyheterی روزنواموه»

انود،  ه نفر  ررمود از سووورمواروه،  ه نفر  ررمد از کار و  ه نفر مدرر کل  اشوووتوه
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ی  ررمد متدسوو  ارک ا مقاریووه«کای بازار بدرس به چاپ رسووانده اسووکشوورکک
 ه  رسوواندا  ررمدبگیرات ما را به نتارج زرر میحقد نروبمندات با  ررمد متدسوو  

اند بالغ بر بالابررک  ررمد نبک شووده از سوورماره را  اشووته ۸۱۰۹نفری که  ر سووا  
ی بمووا  برابر  ررموود متدسووو  سووووالیووانووه ۰۸۱۸میلیدت کروت بد  کووه  3۲۲،۵
کنندا میانگیک  ررمد ی سوووا  را بما  وقک کار میبگیرانی اسوووک که کمهحقد 

برابر میوانگیک  ررمد  ۰3۲میلیدت کروت بد  رعنی  ۹۲،۹کوا ی مودرر کولسوووالیوانوه
 ی کارمندات و کارگراتاسالیانه

 و نفری که  ررمدشات بیش از کمه بد   ر طی ر  سا  به بربی   و میلیار  
 و ررصد میلیدت کروت و ر  میلیار  و  واز ه میلیدت کروت به جی  ز ندا 

کای بازار بدرس حتی به ر  از مدررات شووورککیچاسوووک که  ررمد ک گفتنی
و  رسیدا میانگیک  ررمد، حقد ی بالا نمیسک  ه نفرهرهربررک رر   ررمدپای کی

میلیدت  ۸۹،۵۹ی  ه مدرر کلی که بالابررک  ررارتی را  اشووتند به مرارای اعلا  شووده
کارمند  ]۰۹۹[کارمندا ۵۲کارگر و  ۲۰،۵رسوووید که برابر اسوووک با حقد  کروت می

 ی بدرژوازی کجا؟معمدلی کجا و طبقه
 

 فقر فزاینده و نابرابری قومی
ارج  ر بیک بینیی که رقر نیووبی ربا نگاکی به بقیوویی  ررمد  ر بیک اقشووار پارینی می

سا  با  ررمد  ۹۵کندا  رصود اررا  بالای کا بیش از کمه جل  بدجه میبازنشویوته
، رعنی حتی بالابر از  رصود متدس  ٪۰3ی سود د(  ررمد میانه ٪۹۱)کمتر از پاریک 

 ا اسکی اروپا ابحا ره
 ٪۰۸، و برای رنلواند ٪۸بوا  ۲، برای  انموار  و نروژ ٪۰۲ارک رقی برای اروپوا 

کا هشد  که حقد  بازنشیتوعده  ا ه می ۸۱۰۲ ر کارزار انتخابابی سا   ]۰۹۲[ااسک
گدنه حق بازنشوویووتگی  ر کا را کاکش  کند، اما چرا و چهرا بالا بر ه و مالیات رت

 بر شد؟سد د از متدس  اروپا نیر کی
ا  ارس ی طبقهپروژهای به مک و کمرارانی  ر کمرمات با نگارش ارک کتاب نامه

انه رمدزگار و کتابدار کتابخ عنداتبهی ارک نامه، خانمی که سی سا  شودا ندرینده
کروت حق بازنشوویتگی  ۰۰۵۱۱ کد که بنها بما  وقک کار کر ه اسوک، شور  می
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حقد  متدسوو  ر  کارگرا از حقد  بازنشوویووتگی  ر  ٪۲۸کند، رعنی  ررارک می

مودرر کول بوانو  بجارت   ۰ی سووورمواروه نیر مثوالی برنییا ررنوه مرب نیووودتجبهوه
Handelsbanken د  را بازنشیته کر ا بازنشیتگی وی سالگی خ ۵۵،  ر سوک
کروت به  کرار۵۸۹ی عمر ماکیانه کروت و برای بقیه ۹۲3۵۱۱ ر  ه سا  او  ماکیانه 

رعنی قاندت بازنشوویووتگی سوود د به زبات  ]۰۹۵[ی حق بازنشوویووتگی کمگانیااضوواره
 کا بارد مقروت به صرره باشدا : کار نرر ت برای بعضیگدردزبانی میبی

بر ند که با سووا   ر رقر نیووبی به سوور می ۰۸۸۰از جمعیک سوود د  ر سووا   3٪
، بیش از  و برابر، نیر گوذشوووک کوه بنها ٪۰۹سوووا  از مرز  ۰۵رعنی  ر طی  ۸۱۰۹

ارک اررارش  ر  ]۰۹۹[ی اروپا بد ا رصووودی ابحا ره ۰3میانگیک بر از انودکی پواریک
وار  اشووک اررارشووی جهش ۸۱۱۲با  ۸۱۱۹کای ناچیر بد ا اما  ر سووا  ۰۸۸۱ی  که

 ولک بدرژواری و مدج  کوه بوا  و راکتدر قابل بدضووویت اسوووک، روی کار رمدت
قر نیبی بررک اررارش رعرا  بد ا بیشبلر به  - مهاجربی که از برکات بهاجی بدش
کنندا بنهاری با ررزند را ررزندات خد  زندگی می ر بیک والدرنی بد ه اسوووک که به

به  ۸۱۰۹شدند که با سا  جرو رقرا محیدب می ۰۸۸۰از ارک قشور  ر سوا   ۰۰،۹٪
رورا ارک اررارش حتی از کای با ر  ناتسووود  خواندا هرسووویود رعنی رو  ۹۹،۲٪

ررگیالات بر اسکا رقر  ر بیک برقر  ر بیک متدلدرک خارج از سد د نیر بیشاررارش 
رسیدا رقر نیبی  ٪۸3،۲به سطت  ٪۰۰،۹متدلد خارج از سد د  ر طی کمات  وره از 

کرحا  اررارش  اشووک، ه ر بیک متدلدرک سوود د نیر کر چند نه به کمات اندازه ولی ب
 ]۰۹3[٪۰۱،۰به  ٪۹،۵از 

ی کشوودر نروبمندی کمچدت سوود د مرز از  ررمد میانه ٪۹۱بدات گفک که می
ت ی اروپا از ارک سطا  ر کت  و متدت ابحا رهاسکای برای خ  رقر سوخاوبمندانه

خطر رقر، محرومیک و عد  برخدر اری »شد  که زندگی کمچدت شورارطی را  می
 یرا  ر بر ار ا به کمیک  لیل مرکر رمار سووود د و مرکر رمار ابحا ره «از امرانات

ر بکی ررمد »کا برندا رری از رتکار میهکای  رگری ب، مقیاسEurostatاروپا، 
عنی ای کاری نییک، ررعنی  ررمدی که برای ررع نیازکای پاره اسک «اسوتاندار از 

                                                      
۰. Arne Mårtensson 
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کل  ٪۹کر ند: مطلق زندگی می ر رقر  ۸۱۰۵کواری که  ر سوووا  رقر مطلقا گروه
کد کانی که ما رشووات بنها سوورپرسووک  ٪۰۸سووا  و  ۰۲کد کات زرر  ٪3جمعیک، 

بد ا رقر شوووامل حا   ٪۸۵کا بد ا ارک رقی برای کد کات متدلد خارج از سوود د رت
چهار  سد  زنات  بنها و ر سا ، ر  ۹۵گر  ا  ر بیک اررا  بالای سالمندات نیر می

ی جهنی هبررک طبقکنندا مرکر رمار سد د پاریکرقر مطلق زندگی می مر ات  بنها  ر
نامدا  ر چنیک شرارطی رر  از پر اخک چهار می «(حا رقر مالی خطرنا  )»رقر را 

 ا اسککای معمد  نابدات قلی از نه قلی کررنه
سد د  ی مرکر رمار کند، به گفتهرا بشوریل می «بررک  رصودپاریک»ارک گروه 

جاسوووک که شووود ا ارکنفر می کرار۲۱البته کمیک گروه کدچ  شوووامل  ]۰۹۲[۱7۲٪
شووود ا ارک ، واج  میStadsmissionی میوویحی، کای خیررهکم  سووازمات

کم  بیش از کمه شووامل مدا  غذاری اسووک ولی لباس، اقلا  بهداشووتی و مبلمات 
ی سوود دی شوود ا شوواخهکا بقیوویی می سووک  و  نیر جرو اقلامی اسووک که بیک رت

Stadsmission ًامروزه  ر سود د شاکد محرومیک و »کند که اعلا  می صوراحتا
رگر ریا کا سا  به عق  بی مشابه رت بارد  هرقری کیتیی که برای پیدا کر ت نمدنه

رقرا  شدند و به صفبر بعدا  کیوانی که از صاری سییتی خدمات اجتماعی ر  می
 ]۰۹۸[«شد اروز اضاره میهپیدندند روزبمی

مهاجر بد ت  ر سود د به ارک معناسوک که شوخ  کمرمات از سه ندع نابرابری 
 کووای حویووابوی مووانونوود سووولووامووتووی و طوود  عوومر، نووابورابوری ا۰بور : رنوج موی

 کووای وجد ی )اگرریوووتنیووویوول( موواننوود احترا  و ارج و قرب، و ا نووابورابری۸
مهاجررک کی روحاً و کی جیماً از سلامتی  ]۰۲۱[ا نابرابری  ر امرانات مانند  ررمدا۹

مناطق  روندا اکالی نبا  معالجه نمیه بری برخدر ارند و به  لارل گدناگدت بپواریک

بررک سولامتی  ر استرهلی برخدر ارند: از پاریک ۰و شوییوتانشویک ررن  بیخارجی
ا کنند که بارزرابی می «خدب»بر از زنات سووولامتی خد  را پاریک ٪۹۰مر ات و  ۹۲٪

ا مقاریوووه اسوووکقابل ۸نشووویک کدنگیوووهلمکی مررهزنات منطقه ٪۸۸مر ات و  ۰۹٪

                                                      
۰. Rinkeby-Kista 
۸. Kungsholmen 
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ر جای  رگر بر از کو شییتا شارعپدسیدگی  ندات  ر بیک کد کات ساکک ررن  بی
بری کند با  ر بازار میوورک از شووانس کیشووات کفارک میبنها اسووی ]۰۲۰[اسووکا

، Blocketبرخدر ار باشوند: شوانس رر ی به نا  محمد،  ر سارک خررد و رروش 
کا ا و  ررمد خال  رتاسکمچدت ماررا و ارر  کای سد دی کنصوف شوانس نا 

 ]۰۲۸[کمتر از متدلدرک سد د اسکا ٪۸۵نیر 
شات بدنا  کیتند کا کمچنانره مدارس و سارر نها کایمناطق میردنی خارجی

معروق کیوووتندا به روارک ا تلاق راسوووک ارک مناطق بارد  «ایمناطق حاشووویه»و به 

 ۰کای سد دبه روارک حرب  مدکرات و کا  ررردبحک نظارت و قیمدمیک راسک
منشووی  Jomshofی ی بعدی، به گفتهباریووتی ارک مناطق را بخرر  کر ا مرحله

کاا رت «بیروت کر ت»کاسووک، بخدات رت «بازگشووک»کای سوود د، حرب  مدکرات
ارند کاری که بابعیک  وگانه  کاری که بابعیک سووود د ندارند را رتدانیی با رتبمی»

 ]۰۲۹[«شروع کنییا

 
 کنندقدرتمندان جدید از خودشان پذیرایی می

ا رری ا امشودند محود صوحنه از بدررجبه  قدری قدربمندات  مدکراسی رویپیش با
نا ی جنبش ضوود اصوولاحات ندلیبرالی کمانشوودهبینیپیشبررک انرات از غیر منتظره

ظهدر قدربمندات جدرد بد ا ارد دلدژی رسومی سییتی جدرد قرار بد   ولک را به 
نر ر  کند، اصووطلاحی که قرار بد  جارگررک شووهروندات شوود ا چهار  «مشووتررات»

ای نررررند به ظهدر قدربمندات جدرد منجر شده اسکا او : سیاسک که زمانی به مع
نمارندگی مر   را طبقه و برخدر اری از اعتما  مر   برای پیشبر  امر معینی بد  به 

 ی جدانات احرابر  حرره ببدرل شووده اسووکا راه رسوویدت به ارک حرره از کمیته
گیرند که با مالیات مر   چه کنند مثلاً گر  ،  ر رنجوا روا  میگدنواگدت رغواز می

ند، کاری که چند سوووا  پیش ر یس رری از جای قطار با باکیوووی میووواررت کنهب
رروود، اگر کی  ر انتخووابووات کووای جدانووات کر ا مشووورلی پیش نمیکمیک کمیتووه

                                                      
۰. Sverigedemokraterna  

 ستیرا  حرب شدرداً  سک راستی و خارجی
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 «تت اپدزریوویدأعضود کی» عنداتبهبدانند شوهر اری را اسوتانداری بازنده شوودند می
 کمچنات از  ررمد بالاری برخدر ار باشندا 

ی اصلی کا به مشخلهکای خصودصوی و سد روری رت و : حمارک از شورکک
ی خد  منجر به ندبهای ببدرل شوووده اسوووک، امری که بهارک سووویاسوووتمدارات حرره

ی روزارروت سد و متقابلاً راصلهرمیری سیاستمدارات و سرکر گات اقتصا  از ر کی
بیک سیاستمدارات و شهروندات معمدلی از سدی  رگر شده اسکا پیدند سیاستمدارات 

 کهشد  بدرژوا و نروبمندات از  ررباز معمد  بد ه ولی اکندت شامل کیانی نیر می
 ا شدند انتخاب کارگری جنبش و ی کارگرطبقوه نمارندگی برای زمانی

انجیل ندلیبرالییووی بخش خدمات کمگانی باریووتی کمچدت  که طبقسوود : ارک

ا اره شود ا ارک سیاسک باعث شده با  ۰ر  شورکک بحک مدرررک کمگانی ندرک
به صووواحبات و مدررات شووورکک سووود  و پا اش  کای سووود رور، که مربباًشووورکک

رسووانند، الگدی سوویاسووتمدارات و کارمندات بخش عمدمی شووده و بدرک بربی  می
بررک کدق سووویاسوووتمدارات و ای ارفا کر ه اسوووکا امروزه مهینودهکننقش وررات

 ی مر  ، نروبمند شودت اسوکا سیاستمدار رای  ولتی، مثل بقیهرببهکارمندات عالی
ک ر یس باشد، رعنی به مک و امثا  م اشته  استطاعکرببه بد ت باریتی کارمند عالی

ا کای پرسنلی مجلل بمهمانی انداع و اقیا  امتیازات را بدکید: سفر مرخصی مجانی،
العا ه، بضوومیک شووخل جدرد و پر ررمد مدر ، بازنشوویووتگی رد وپاش بیررخک

 ار شوودت بهتررک پا اش ی شووخل رعلی بر نیارندا مدرر کل و سووها چنانچه از عهده
 ا اسکممرک برای ر  سیاستمدار 

 برای ور هبه اکداق، ارک به رسیدت راه بررکاحتمووووالاً معمد  و بررکراحووووک
بخش  ونر چرب قرار ا کای واگذاری اسووتانداری، و شووهر اری سوویاسووتمدارات

از حرب  ۸لیما رارنفلدیی رت را نمدنهاسوووک خصووودصوووی کایشووورکک به عمدمی
ووووا ب قرار ا کاری که بد  استرهلی اسوتات اسوتانداریکار و عضود شودرای محارظه

  و بدرک بربی کر  امضا کا،والنبرگ به متعلق ،Aleris  رمانی خدمات کنیرسید 

                                                      
۰. New Poblic Management 
۸. Filippa Reinfeldt  
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شرکک  کمات شواریوتگی سیاسی کاری برای بر  شدرای استانداری و اشتخا   ر
Aleris سووک رور ا کمبد  نمدنه  ر کار نییووکا رری از مدار ی که  ر سووا  هب 

کوواپووارانوودا  ر یس شوووهر اری  ۰بیووویووار جلوو  بدجووه کر  پووابرروو  ا ورووا ۸۱۰3
Haparanda  بد  که پنهانی به ر  شوورکک سوواختمانی خصوودصووی برای بنظیی

متک شورکک  ر ر  مناقصوه کم  کر  که  ر ارک مناقصوه برنده شدا کارررمای 
ی استخدا  وی کاپاراندا بد  و شرکک مربدر  ر عدض وعده ارک مناقصه شهر اری

 ]۰۲۲[را  ا  که چندی بعد عملی نیر شدا
کای گرات، مشواورات سیاسی و غیر سیاسی، منشی: امروزه انبدکی از لابیچهار 

مطبدعوابی، رؤسوووای اربباطات و بالاخره  وارر رواب  عمدمی ضووومک حفاظک از 
ت کا را از  سترس مر   و انتخابات کنندگاای رتپیله بنیدتسیاستمدارات بررگ با 

ای را بطدر که کیچ طبقهکدارک اررار عمدمی،  کارشووناسای سووازندا عده ور می
ارک  ]۰۲۵[انداکنند، سوویاسووک را  ر انحصووار خد  گررته مدکرابی  نمارندگی نمی

بر  ر واکنش سیاستمدارات بدرژوا به ای خد  را با وضد  کر چه بما سویاسک پیله
دا شکا میانتقا ابی نشوات  ا  که  ر مدر  سد جدری  ر بخش رراه کمگانی به رت

، با ۸۱۰۹و  ۸۱۰۸ کندگات خد شوات،  ر سووا  که بعدا  زرا ی از رأیبا وجد  رت
شووودت مخالف بد ند کر ندع انتقا ی را ر  کر ندا از رت زمات باکندت هارک امر بو

 کندگات کمی بخفیف رارته اسک ولی کندز کی نمارندگات جنا  مخالفک ارک رأی
 کنند نه رأی  کندگات خدرش راا ی میراسک  ر مجلس، سرماره را نمارندگ

گیری مر    ر سووا  و مدضووع ۸۱۰۲گیری نمارندگات مجلس  ر سووا  مدضووع
ممندعیوک رعوالیوک انتفاعی  ر رت بخش از مدارس، » ر مقوابول پیشووونهوا   ۸۱۰3

کا اش از طررق مالیاتخدمات  رمانی و نگهداری از سالمندات و بیمارات که بد جه
کده  ر شرل شش مشا ) رصدی که با ارک پیشنها  مدارق کیتند(ا «شود بأمیک می

 اشد می

 
کنندگان و سودهای بخش رفاه . سیاستمداران مجلس، انتخاب۹شکل 

 و 4۱12 ستتتال در مجلس نمتاینتدگتان گیریموضتتع هتمگتانی

                                                      
۰. Patrik Oja 
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 ممنوعیتت» پیشنهاد مقابل در 4۱1۹ در سال متتردم گیتتریموضتتع
 و درمانی خدمات مدارس، از بختتتتش آن در انتفتتتتاعی فعالیتتتتت
 هامالیات از طریق اشبودجتتته که بیماران و سالمندان از نگهداری
 هستند(. موافق پیشنهاد این با که )درصدی. «شودمی تأمین

 
ب  SDکا،   ب سوودسوویا   مررات Sب محی  زریووک، سووبرکا،    MPب چپ،    V توضتتی :
ب  Lب مرکر،    Cکای مییحی،   ب  مررات KDکارات،   ب محارظه Mکای سد د،    مررات

 کالیبرا 

 Urlika،  ر «ی بجدرد سوواختار  ولک رراهبارهنظر مر   سوود د  ر»،  Lennart Nilsson منبع:

Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren  وMaria Oskarson ر  )ورراسووتار(، سوویمای ب
 ا ۵(، شرل ۸۱۰۲خدر ه )

کای انتفاعی  ر بخش رراه کمگانی  کنودگوات بوا رعوالیوکاکثرروک قواطع رأی
ی کای سنی و کمهی گروهمخالف کیوتندا مر   شهر و روستا، زنات و مر ات، کمه

 ر  ]۰۲۹[کای انتفاعی مخالف کیتنداکا با ارک رعالیکجر صواحبات شورککهطبقات ب
در  کی  ر م چنیک رشرار به ررای مر  ، رتبر مدر ی سرماره بدانیته اسک ارککی

 کد کجی کندا ارک مثا  نشات میبحث عمدمی گذاشته شد،  ککمدضودعی که به
د گدنه خداکنشوود  چهبر میروز طبقابیهای که روزبکه قدربمندات جدرد و جامعه

 ی خروارا مشتی اسک نمدنه ؛بدانیک زرر پای  مدکراسی را خالی کنند

انتخاب 
 شدگان

انتخاب 
 كنندگان
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رش کنندا او ، پیداقدربمندات را بقدرک می کوای و ررررنود  رگر نیر گرارش
 مدکرات و رزا  اندرش رندرس کای سویاسوی اسوک که خبرنگار سدسیا  و مات

را برجیته کر ه و  رت اشراق سیاسی ر کتابش  ۸۱۱۸ ر کمات سا   ۰اریواکیدت
 کنداوی چگدنگی پیداری ارک روند را روشک نمی ]۰۲3[مدر  بدجه قرار  ا ا

 مدکراسی سد د مدت مدردی حردمک کر ه اما  ر زمات چهار رکبر سدسیا 
کیچ  و مات را رامیل  Palmeو  Erlande، اBranting ،Per Albinاو  رعنی 

س از کا رری پات و م ی سروکله سویاسوی بشوریل نشدا ولی بعد از ارک چهار نفر

 انیی جاری که ما میو غیرها با رت ۸لیدت ، رگری پیدا شود: شول لارسدت، بد ستر  
اتا  ا(  ر  مدکرسووودسووویا کارکاری را که ردرات پرسووودت )زمانی نخیوووک وزرر 

برای کم  به پیشررک حرره،  ررمد و بازنشیتگی  مندنظا طدر همدت و بطدلانی
رده اش  عشق خد ، اکندت کمیرش، کر   ر کیچ کشدر  رگر اروپای غربی نمدنه

 سووود بازی بهنشوووده اسوووکا سووویاسوووتمدارات بدرژوا کیچ ررصوووتی را برای پاربی
 کنود، کواری کوه کی بیلدت و کی رر رر  کوای خدرش از  سوووک نمیخواندا ه

ا  ( از رت  راع کر ندا اتکاروزرر از حرب محارظهزمانی نخیوووکرارنفلد )کر  و 
ه ی سویاسک  ر شما  اروپا ببدرل ببداند ارک باشود که حررهر   لیل احتمالی می

 ر رت شرکک  ارندا  ر ارک بازی زنات  ر  بازی بخصوصی شده که کر  و جنس
یر کمدرگر ن ارتد که عاشوووقکننود و کی ابفوا  نمیو مر انی کمودرگر را پیودا می

شات کی ارک اسک که ساعات کار نامنظی مشابهی  ارند و به شدندا وجه مشتر می
کند بییار علاقمند کیتند و برای کا ارا ه میکای عمدمی از رتبصودرری که رسوانه
 کدشندابهبد  ارک بصدرر می

ی بر نخبگات سیاسک و سرماره که پدردهرمیری کرچه بیش و : ا غا  و  رکی
رغی کمراری بهو  ۰۸۸۱ی ا با اوارل  کهاسووکای  ر سوویاسووک کشوودر سوود د زهبا

ی طبقوابی، حوداقول بوا جاری که ما خبر  ارری، بیک نخبگات سووویاسوووی گیوووتر ه

                                                      
۰. Anders Isaksson 
۸. Kjell Larsson, Bodström, Leijon 
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ات و نخبگات اقتصووا ی بدرژوازی کی  ر شووخل و مقا  و کی  ر  مدکرسوودسوویا 
 ی معینی حفظ شده بد ا کای اجتماعی راصلهمعاشرت

ی  مدکرات  ر  کهچرخش به راسووک  ولک حرب سوودسوویا طراحات اصوولی 

و  ۸اسی، سمس گدلدمک ساش مدکرسودسیا از اشوراق  ۰ا رر  ا سوبررن  ۰۸۲۱

 - کر گری میکه برای قاندنی شووودت مدارس انتفاعی لابی ۹شووو ول اولدق ر لوک
کای گدناگدت بد ا ا و  ی شووورککت مدررهأسوووک کیورهربخش شوووات زرنوکنوا 

)صوواح  اصوولی  ۵سووتنب ااتا  ( به  مدکرسوودسوویا )مقا  بلندپاره و  ۲انگیووتر  
( پیدسووکا سوومس ندبک مدج بررگ جهش Kinnevikگذاری شوورکک سوورماره

به  ۹،ی مدنا سالیکات از  ولک ردرات پرسدت و  وره مدکرسدسیا سویاسوتمدارات 
گر  ارات بررگ ررا رسووید، خد  ردرات پرسوودت لابیکا و سوورمارهسوودی شوورکک

به  3شوود، پتر ند  ر JKLتررات ناشووناس شوورکک مشوواور اربباطات اسووتراب ر  مشوو

 مدکرات، وزرر اقتصووا  )سوودسوویا  ۲شوورکک والنبرگ ررک و بیدرت روسوونگر ت

به بان  سد د  ۸شد، رندرس سدندستر   Kinnevik( مشاور شرکک ۰۸۸۲-۸۱۱۸

Swedbankبه بان  اسوووراندرناوی ۰۱، و کلواس اکلدنودBanken-E-S  راه

                                                      
۰. Erik Åsbrink 

۸. Goldman Sachs 
۹. Kjell-Olof Feldt 

۲. Odd Engström 

۵. Stenbeck 
۹. Mona Sahlin 

3. Pär Nuder 
 ا  ۸۱۱۹-۸۱۱۲ات  مدکرسدسیا   اراریوزرر 

۲. Björn Rosengren 
۸. Anders sundström 

 کای مختلف وزارتا  ات با پیک مدکرسدسیا 
،اقتصوووا  ات، رعالیک خد  را  ر جدانی چدت ر  چپ را ررا  شوووروع کر  و ا کلواس اکلدند۰۱

 کا پیدسکا  ات مدکرسدسیا سمس به 
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 کا،بان  یکای گدناگدت وزارتا  ا( به ابحا ره)پیک ۰ک، بدماس اوسوتروسرار

گری برای بعد از لابی متفاوت  ولتی( که کای)رعا   ر پیوووک ۸سوووت رتاسوووتفات ا

و سمس به  ۹گرارات رعنی پیه امیلیوودتی راسوکمدارس خصودصوی به پدر خدانده
گرات کای بررگ، لابیبنگوابنوگ بیک سووورمواروه یرابطوه ]۰۲۲[والنبرگ پیدسوووکا

که   انییشد ا کندز نمیوضد   رده میهشات باقتصوا ی، سیاستمدارات و مشاورات
و  Stefan Lövenوزرر اسوووتفات لدو ت  مدکرات نخیوووکررا  ولک سووودسووویا 

کای شکه جهاش ارک روند را بثبیک و بشدرد خداکند کر  و را ارک سوتگاه حربی
 ]۰۲۸[ی ندلیبرالییی ارراطی بد ه اسکابه  وره رد  مخت 

ی قودربمنودات جودرود ندلیبرا  مانند پیشوووینیات خد ، قبل از گیوووترش و غلبه
ارنره به  بر ازی جدا بارته و بیش مدکراسوووی، متربر و ازخد راضوووی، ممتاز، بارته

ازی طه را بیک سیاسک بدرژوررر مر   باشند نگرات قدرت خدرش بد ندا کمیک راب
 مدکراسی، با بینش و نظرات مر   شاکد و بقررباً  ر کمات حد، سویاسوک سودسیا 

 کیتییا 
رمررروا متری بر علد  سووویاسوووی نشوووات  ا ه اسوووک که  ر  یبررسوووی  قیق

گیری بنها منارع نروبمندات را  ر نظر سوویاسووتمدارات رمررراری  ر کنگا  بصوومیی
ای نییوووک چرا کوه ارک نروبمنودات رمررروواری ر غیر منتظرهگیرنودا البتوه ارک اممی

 ایلعهطدر؟ مطاهکنندا اما سد د چسویاسی رمرررا را بأمیک می یکیوتند که بد جه

و میرا یل  ۲که  و کارشوووناس امدر  ولک از شوووهر گدبنبرگ، میرا یل پرسووودت

 کد که کمیک پدرده را، کر چند نه به کمات وضد ، نشات می اند ا هانجا   ۵،گیلیا 
گیری  ر  ر سویاسوک سود د  ردا کنگا  بصمیی ۸۱۰۲ -۰۸۵۹ی بدات  ر  ورهمی

ی گیر ، سییتی سیاسمدر  معدو  میوارل سویاسی که  ر  ستدرکار  ولک قرار می

                                                      
۰. Thomas Östros 
۸. Stefan Stern 

۹. Peje Emilsson 

۲. Mikael Persson 
۵. Mikael Giljam 
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جه کای پر ررمد بدکای گروهکا و اولدرکی او  بوه خداسوووتوهسووود ود  ر  رجوه
کنوود و کی  ر مدر  کووای بدرژواری صووود  میکنوودا ارک کی  ر مدر   ولووکمی

بری  مدکرات، منتهی بدرژواکا برای نروبمندات اولدرک بیشکای سوودسوویا  ولک
کای اقشار از خداسوته ٪۸کا ات مدکرسودسویا ی زمامداری قا ل کیوتندا  ر  وره
از  ٪۰۹کا  ر ات مدکر سدسیای سویاسوی  ولک ببدرل شودا کی  ررمد به میوتله

کای پر ررمد را گررتند، کمیک رقی برای میوارل سویاسی بررسی شده جان  گروه
 ]۰۵۱[بد ا ٪۸۹کای بدرژواری  ولک

 

  :شهروندان و قدرتمندان. 19جدول 
  !کنید صبر فعلا درآمدها، کم
  که شهروندان هایخواسته از درصدی
 4۱12-159۹ کرد عمل آن به دولت

کای  ولک 
 ات مدکرسدسیا 

کای  ولک
 بدرژواری

 ٪۸ ٪۸  ررمدکای اقشار کیخداسته
 ٪۸۹ ٪۰۹ کای اقشار پر ررمدخداسته

-Giljam och Mikael Persson,”Who Got What They Wanted? The openion     :منبع

Policy  
Link in Sweden ۰۸۵۹-۸۱۰۲, (۸۱۰3), 

 گدبنبرگ  انشگاه  ولتی، علد  انیتیتدی
 

 بازگشت فساد مالی
ند که گیرکنند پا اش خد  را میوقتی سویاسوتمدارات بررگ سویاسک را بر  می

ا ارک روش جدرد پدلدار شووودت  ر بیک سوووککاکموات راه روارتک به جمع مدرر کل
کا نیر رارج شده کا و اسوتانداریمدررات ا ارات عمدمی، سویاسوتمدارات شوهر اری

ارک بفاوت که ارک قشر مجبدر نییک زمات  رازی برای گررتک پا اش صبر اسک با 
ی کندا ارک به معنای بازگشک ریا  به  ستگاه ا اری سد د اسکا ریا  که  ر سده

ا از رت زمات صداقک سد د کاکش رارکبدررج هب ۰۸ی بییار رارج بد   ر سده ۰۲
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ه سوکا اما ارک صداقک اکندت بزبانر  کمگات بد ه و مدر  بحیویک نیر قرار گررته ا
 کنندگات سدسیا  لیبرا  سد د  ر خارج ازباررخ پیدسوته اسوک، امری که بحیویک

رکای ی سد د  ر لییک کشدزو ی به رت پی خداکند بر ا کما ارنره رببههکشدر ب
بر راسوود پاریک رمده اسووک و اکندت بعد از کشوودرکای شووما  اروپا، سوودرس و کی

 ]۰۵۰[زلاندند قرار  ار ا
 Transparency شفاریکالمللی  رتر  ولک بر اسواس بعاررف سوازمات بیک

International منظدر ما از ریا   ر » سک  ا ه اسک: هبعررف روشنی از ریا  ب
ی )سوووازمات( خد  و به ی ا ارهارک گرارش ارک اسوووک که چنانچه رر ی به کررنه

ناپیووند امتیازابی را برای طرق قرار ا  سووازمات خد  رراکی ای نامناسوو  را شوویده
 امتأسوووفانه ارک بعررف )کندز؟(  ر قاندت سووود د گنجانده نشوووده اسوووک ]۰۵۸[«کندا

 چه که  ر قاندت سووود د رمده رعنیالمللی از ریوووا  و رتبنوابرارک بیک بعاررف بیک
کنندگات اسوووتفا هءاه را برای سووودکاری کیوووک که ر، بفواوت« ررواروک رشوووده»

 گذار ا بازمی
 اجازه بدکید نگاکی به چند رسداری بررگ  ورات اخیر  اشته باشییا 

القضات اضیق که نییک ارک از بدبر چیر کیچ کشدر ر  قضاری سوییتی برای
 روو  مووموولوورووک، اسوووووتووفووات لوویوونوودسوووووروودگ ر وویووس  ا گوواه عووالووی، 

بالابررک قاضی ر  مملرک  ر عیک حا  ا باشد  اشته  سک مشرد   ر معاملات
کای مالی اشتخا   ار ، که البته امروزه امری مرسد  و میرات وسویعی به  ا وسوتدبه

طرا  زررکی برای ررار از  زمینها وی نشوووات  ا ه که  ر ارک اسوووکشوووده پذرررته
 اوری بیک  و شوورکک بررگ  ر مدر  ر   ۸۱۰3ا وی  ر بابیووتات اسووکمالیات 

نفع کا بییار ذیرا به عهده  اشوک،  ر حالیره  ر رری از ارک شرکک اختلاق مهی
 ]۰۵۹[بد ا خد بات حدس برنید که کدا  شرکک  ر  ا گاه عالی برنده شدا

ی براری   رراری سر ز ، بعد از کارکای مشردکی که از ا اره ۸۱۰3 ر پاریر 
کروت ارک ا اره را  ر  کرار۲3۵ازای مبلغ بووه Lindahlsوکیلی از  رتر وکووالووک 

 بر خداکیی بر ارک پرونووده را بیشکور ا )پووارویکبوبور ووه  موودنوی ا گوواه عووالوی 
 شرارکا( 
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شد ا  ر ارک قیمک از  نیا را  ر ارک پلیس کی جرو سییتی قضاری محیدب می
ی سد  رعن»کلا   نیای  ا وستد کشدر رنقدر پلیس راسد ندارریا ولی ررمات و بریه

ی پلیس نیر سووورارووک کر ه اسوووکا واگووذاری کواری از ا ارهبووه بخش «کموه چیر
 ی راحتی اسککاری از کارکا، خدمات و را وظارف به بخش خصدصی شیدهبخش

کا اش از محل مالیاتبه ضرر سازمات خد  )که بد جه»برای بأمیک منارع شوخصوی 
اسووک که  گذرنامهی رت  ر  سووتگاه پلیس مدر  صوودور ا نمدنه«شوود (بأمیک می

شوود  که البته  ر سوود د بحک نا  انجا  می Gemaltoالمللی بدسوو  شوورکک بیک
Svenska pass AB ۸۱۰3و  ۸۱۰۰کای کندا ارک شوورکک  ر سووا رعالیک می 

قرار ا کاری، به ارزش  و میلیار  کروت، با پلیس بیک البته بدوت رقیبی را شرکک 
که کمدسوتات شرکک بد ندا  لیس ارشودیگری  و پای، بنها با واسوطه ر مناقصوه

تابررس بکه به پلیس اجازه  ا  با قاندت مناقصووه را  ور برنداولیک وزرر  ا گیوتری 

 ]۰۵۲[۸بد  اتکاراز حرب محارظه ۰،رس 
راه، کارکای بخش مربدط به رناوری اطلاعات وزاربخانه  یبالابررک مقا  ا اره

کای کا کی ارک کار را به شوورککواگذار کر  و رت IBMرا به شوورکک رمررراری 
، برای حفظ امنیک ملی، Säpoاروپای شوورقی واگذار کر ندا پلیس امنیتی سوود د 

 درشوووروارا  ر ارک مدر  بوا ارک مضووومدت کوه ارک اقدا  به معنی بحدرل  ا ت کلی
پا شواکی سود د به بیگانگات اسوک کشدار  ا ه و مقا  مربدطه را از ارنرار بر حذر 

عضوود  ا گاه عالی ارک امر را بررسووی کر  و  لیل  Thomas Bull اشووکا بعداً 
یچ شده بد ند که ک «شرکتی»کاری از ارک ا اره چنات اصلی میتله معلد  شد: بخش

 ]۰۵۵[ی مذکدر نداشتنداکای حقدقی ا اره رکی از بنیات
کووای ربی )معووا   سووووازمووات بنووا ر و ی راهرسوووداری عجیوو   رگر  ر ا اره

بلدررردت سد د  Uppdrag Granskningی  رراندر یا  ا( روی  ا  که برنامه
اری رد کفک  ستگاه کلیردپتر از شرکک ارتالی ر چندرک گرارش برملا کر  و به خر

                                                      
۰. Beatrice Ask 

شانس  کا ازی شرککته شدند با کمهکا به مناقصوه گذاشوی قرار ا طبق قاندت سود د باریوتی کمها ۸
 میاوی برای رقابک برخدر ار باشندا  
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Agusta Westland   که ارک معامله به شدا قبل از ارکمربدط می ۸۱۰۸ ر سوا
ملاً طدر کاهقاندنی گذاشووته شوود ، شوورکک رروشوونده و مدرررک ا اره ب یمناقصووه

کای شوووخصوووی  ر مدر  سوووفارش کلیردپترکا به بدارق میلمحرمانه و از طررق ای
ه متری طراحی شووده بد  ککای کلیردپتر چنات با  قک سووانتی ندا اندازهرسوویده بد

شوانیی برای بحدرل  Agusta Westlandجر شورکک هکیچ شورکک  رگری ب
کا نداشوته باشودا بعداً معلد  شد که ارک کلیردپترکا برای شرار  سد د نامناس  رت

 بد ه و  ر واقع ضرری چند میلیار ی بیش نبد ندا 
ای  ر کار بد ه اسک و ا اره نیر نتدانیک نتدانیوک نابک کند که رشودهکیوی 

شوودا اما بدضوویحی ارا ه  کد که چرا باریووتی حتماً کمیک کلیردپترکا خررداری می
ی ارک ا اره به زرات ا اره و شهروندات که طرق معاملهر  امر میلی اسک و رت ارک

اما کار به کمیک جا ختی نشد، سا  بعد رعنی  ]۰۵۹[به امتیازابی  سک پیدا کر ه اسکا
کند و کای مدرررتی سوویر میارک ا اره نشووات  ا  که کندز  ر کمات اندرشووه ۸۱۰۹
ای را کوه برای بحقیقات معینی اختصووواص  ا ه شوووده بد  به بد جوه ٪۸3بوار ارک
مدرر کل ارک ا اره  ]۰۵3[گرارات بخش خصودصی  ا وستد  رراری بقدری کر الابی

تت کابررک ی ی خد  را بیووولیی کر ، بنا به گفتهنامهاسوووتعفا ۸۱۰3 ر بهار  ۰ر ا سووو 
 ا کای شرکتی بمر از طدر بما  وقک به رعالیکهکه بتداند بخد ش برای ارک

کا  ر مدر  زندگی پرزر  وبر  سووویاسوووتمدارات شوووهری نیر گدنه مثا از ارک
نییا کجا به مدر  شوووهر گدبنبرگ بیووونده میشووود  ولی ما  ر ارکرارک می رراوات

 اخلی به  خدمات Intraserviceنا  هجودردی ب یشوووهر اری گدبنبرگ  ارره
ه بدات گفک ک وارر خد  اضاره کر ه اسکا وظارف ارک  ارره روشک نییک اما می

 ای شهر اریا  رککای مختلف رعالیکخدمات به حدزه یشرکتی اسک برای ارا ه
کا ارتا : او ، سفرکای پرکررنه سر زباتبر  Intraseviceنا  به سه  لیل  ۸۱۰۲سا  

ی مربدطه و  مدکرات( ر یس  ارره)سووودسووویا  ۸رمیر بدر  کارلیووودتو اسوووراق

                                                      
۰. Ann-Cathrine Zetterdahl 
۸. Tord Karlsson 
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( معاوت او  بدر  کارلیدت اتکار)از حرب محارظه  ۰کمراکانش،  و ، اردا بالدگ
مشاور ارک شرکک نیر استخدا  شد، که کارریک نات و عندات هبا حفظ سمک خد  ب

بد   ر اپدزریوویدت(  ر ریس اتکار)از حرب محارظه ۸ ار، سوود ، ماررا ررد ترب
کای خارج کشوودر خد  بعررف کر ا رری کی پیدا شوود و کاشووف به از میوواررت

 ]۰۵۲[عمل رور  که خانی  ر واقع میاررت بفررحی ررته البته با حفظ حقد ا

کای رر ی، شامل بلفات جانی، بررک خیارات مالی و مشرلات و ناراحتیبیش
اکد بد ریا ش را  ر قضارای مربدط به بیمارستات کارولینیرا و انیتیتدی کارولینیرا

ارک بیمارسووتات زمانی بهتررک بیمارسووتات سوود د و انیووتیتدی کارولینیوورا بهتررک 
کا ررشووومار میکای رکا می  جهات بهبندی انیوووتیتدر هانیوووتیتدی سووود د  ر 

ندبل  ر پرشری و ریرردلدژی به ارک انیتیتد وجهه،  یگیری  ر مدر  جاررهبصمیی
 کا بر با  ررته اسووکا عداملی ارکبخشوویدا اکندت کمهبری میاعتبار و قدرت بیش

بندی ر  جمع سک کی  ا ه و ارک راجعه را مدج  شدندا ولی  ر هزرا ی  سک ب
کای لفککبه گر تاگر  کد که بدات گفک سووقدط کارولینیوورا نشووات میکلی می

خصدصی رعا   ر بخش  رمانی اجازه  کیی زما  امدر  یابحا  بدرژواری و سرماره
 ای  ر حرککی راضوولهسوودی کدا  مدرنههسوود د ب ،سوود د را  سووک خد  بگیرند

 اسکا 

تکارک رند رس ای بالابر و سوود  و اطراریانش بد ند که  ر ررزوی رببه ۹کامیوود
ی ی نای مصوندعی، انیوتیتد را به قعر  ره کشواندندا رروشندهمالی، از طررق پروژه

بد ا رزومه و  Paolo Macchiariniبر ار ارتوالیواری بنا  کوا رو  کلواهارک نوای
مودار  وی کرگر کنتر  نشووود، مقررات مربدط بوه بحقیقات و اخلا  پرشوووری 

ا به جای نتارج واقعی را گررکا منتقدرک ر نا رده گررته شود، نتارج  ستراری شده
ی شدرد بهدرد کر ند وچند بک از بیمارانی که نای مصندعی جدرانهاقدامات بلاری

ضواً با بحمل  ر  و رنج بیویارا ارک سیاسک را  ررارک کر ه بد ند ردت کر ند، بع
ر  ای که  ر رت پیشررک کر رشناسی اسکا جامعهاقتصا  نبد ه و نییک، ارک جامعه

                                                      
۰. Ida Balog 
۸. Maria Rydén 
۹. Anders Hamsten 
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متضومک عق  ز ت  رگرات اسوک،  ر جمع محققیک کیش شخصیک حاکی اسک، 
نتارج بحقیقات محققات سووورشوووناس نبارد زرر سوووؤا  برو ، کمه چیر به برنده بعلق 

 ]۰۵۸[ ۰ا ار 
بدررج ررکنگ باراج و چماو  بر کل انیوتیتدی کارولینیوورا حاکی شدا  ر ه ب

راش شود که ر  پروریودر و ر  پرشو   ر مقا  رراسک قرار ا   ۸۱۰۲روررل 
ای با ر  شورکک  اروسازی رمررراری بیته بد ند، ارک قرار ا   ر رابطه محرمانه
جماعک  کوا بوأمیک شوووده بد ای رت از محول موالیواتای بد  کوه بد جوهبوا پروژه

خصی کای شی بحقیقات ما را صرق میاررتکارولینیرا بخش بررگی از بد جه
 ]۰۹۱[انداکر ه

  کد با نگاکی به جامعه و ر حوالیره انیوووتیتدی کارولینیووورا به ما امرات می
ی نتد کارولینیرای جدرد از اقتصا  سیاس کای ندلیبرالی بیندازری، بیمارستاتارزش

  ار ا لیبرالی پر ه بر می
ی بار بیمارستات جدرد کارولینیرا که  ر استرهلی و به کررنهی رضاحکپروژه

از  ی ر  سووییووتی راسوود وبررک نمدنهرقیک پرخرجبه کندگات سوواخته شوود مالیات
جای هبدرژوا که ب ، کلاق سر رگی و بررگی از سیاستمداراتاسوک روت گندرده 

ا کنند، مشوواورات رمررراری بحرکک از واقعیات از ارد دلدژی بدرژواری پیروی می
رور، مأمدرات خررد سراپا راسد و کارمندانی که شرر   ز  کای سورسوا  سوتمر 

 شاتخد  شرکک که کر ندمی امضا را کاریحیوابصودرت وبد ند و رریق قارله، 
 ابد  کر ه صا ر

کار سوویاسووتمدار محارظه ۸رسووتات جدرد کارولینیوورا را رالف ل د  ی بیماارده
ی پیش کشید و قرار بد  بد جه ۸۱۱۰اسوتانداری  ر بخش مالی و بد جه،  ر سا  

بأمیک شوود ،  «خصوودصوویبخش  -بخش عمدمی کمراری »رت از طررق سووییووتی 
بی  روزرری بدنی بلر پدرد رمدا بدرک بسییتمی که  ر انگلیتات و  ر زمات نخیک

نی ارک ساز  و مدبی طدلاکه ر  شرکک را کنیرسید  خصدصی بیمارستات را می

                                                      
۰. The winner takes it all  
۸. Ralph Lédel 
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کندا اکندت بر کمه روشک بیمارسوتات عمدمی را مدرررک، نگهداری و بعمیرات می
شووده که ارک سووییووتی، با مقررات سووفک و سووخک  ر مدر  نگهداری سووییووتی و 

ما  بعمدمی بیوویار گرات  احتمالی، برای بخشرور برای بخییرات کای سوورسووا کررنه
ولی برای بخش خصودصوی نقش گاو شویر  ه را  اشوته اسک، رعنی پرکررنه برای شوده 

 شهروندات و سد رور برای سرمارها 
اعتبار شووده که رو به زوا  اسووکا رندرس قدر بیارک سووییووتی  ر انگلیس رت

شووورارک ا  ا( رنقدر ۱۹۸۱-۱۰۲۸)  اراریو وزرر  اتکاراز حرب محوارظه ۰بدری
ا کارات اسوووتانداری ر اشوووک که با ارک ارده مخالفک کر ه و بلاش کر  با محارظه

 نظر کنندا مجاب کند که از ارک ارده صرق
 ۸نیمات ستیگاور ه هکارات با بشودرق  رگر احراب بدرژواری، باما ارک محارظه

ی حرب  مدکرات میووویحی  ر اسوووتانداری، روی حرق خد  اریوووتا ندا نمارنده
کارات  ر اسوووتانداری اذعات  ار  که ی محارظهنموارنده ۹سووود نیدسا ارنوردت ااکن

 ]۰۹۰[اشتباه بد ا «خصدصیبخش  -بخش عمدمی کمراری »استفا ه از سییتی 
رأی مخووالف ارک طر  را  ۵۵رأی مدارق  ر برابر  3۵اکثررووک بدرژواری بووا 

بصودر  کر  با ارک شورط که ارک پروژه به مناقصوه گذاشوته شد  با امرات رقابک 
به ابفا  شرکک  Skanskaوجد   اشوته باشودا البته رقابتی  ر کار نبد ا شرکک 

دوت د ند و استانداری نیر بب[ مناقصه]از انگلیوتات بنها  اوطلبیک  Innisfreeمالی 
حتی ر  رأی مخالف پروژه را به رنات واگذار کر ا بیمارستات جدرد کارولینیرا 

میلیار  کروت  ۹۰بیش از برج خلیفه  ر  وبی کررنه بر اشووته اسووکا ارک کررنه  ٪3۱
هیرات ند ای که شامل بج راعی سد د اسک، بد جه یه جبر از بدرعنی خیلی بیش

 ]۰۹۸[اشد مینیر 
که از کمات میتله بنها ارک نییک که ارک بیمارستات بییار گرات بما  شد و را ارک

 خدمات  رمانی به شوووهروندات ارجحیک  اشوووکا ما یابتدا کیووو  سووود  به ارا ه
 رراریی رمربرناموووه خداکدمی که کیتیی روبرو راسدی و عظیی سییتی با کمچنیک

                                                      
۰. Anders Borg 
۸. Stig Nyman 
۹. Irene Svenonius 
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بدات  رمات بر ا نا  ارک برنامه را میبرساند رروش به را خصودصوی  رمات یعرضوه
 اساس کررنه برجمه کر ا 

 Bostonکووار را بووه شووورکووک مشووواوره کووارولینیووورووا انجووا  ارکیپروژه

Consulting Group بر ارک سوییتی واگذار کر  که کدرش رروش کرچه بیش
اطلاعات مربدط به ا شوورل کارشووات ارک مررک اقتصووا ی را  ار  که سووک ر اروپا

کای  اروری، عندات مثا  به شرکککند با بتداند  ر ررنده، بهبیمارات را بارگانی می
ار ک یشووویدهروری و رروش اطلاعات مربدط به بیمارات بهرروش برسووواندا جمعهب

 ]۰۹۹[کنند ببدرل شووده اسووکاکاری که با کارولینیوورا کار میبیوویاری از شوورکک
میلیدت کروت حق مشواوره  ررارک کر ه که قیمک  ۸۵۱حا  هشورکک مذکدر با ب

اعظی رت  ر  رابر حیوابرسوی شرکک نبک نشده اسکا  ر راکتدرکاری که بحدرل 
کر ند ارک شرکک کار می  ر اند رشورارا بقل  شوده اسکا مشاوررنی که قبلاً ا ه

کا و اند با امر کمراریررمدهاکندت به اسووتخدا  بیمارسووتات جدرد کارولینیوورا  
اربباطات بیمارسووتات و شوورکک بدسووتدت را به عهده بگیرندا  و نفری که  ر سووا  

کاری ی کارولینیرا بد ند کر  و صاح  شرککت مدررهأر یس کی ۸۱۰۲و  ۸۱۰۲
 کر ندا بد ند که با کارولینیرا معامله می

 شات رونق کاسبی خدسای کارولینیرا کی  وجهه و ؤبررک میتله برای رمهی
بییک بیمار سرطانی ارک بیمارستات به  لیل نداشتک نیروی  ۸۱۰3بد ه اسکا  ر سا  

اب کای  رگر خداستند کم  کنند جدانیانی جراحی نشدند و وقتی که بیمارستات
که گررتند که کارولینیوورا مشوورلی از بابک صووف ندبک جراحی ندار ا نتیجه ارک

 ]۰۹۲[ نداکی چهار بیمار ردت کر سک
شروع به استفا ه  ۸۱۰۲ی رعا   ر بخش  رمات خصدصی  ر سا  ولی سرماره

بر کای مربدط به کارولینیوورا کر  با بتداند طر  خد  مبنی بر ماشووینیاز رسووداری
بق ارک طر   کترکا نیبک به امروز ووو ط کر ت کامل  رمات خصدصی را پیا ه کند

 ینیراکارولکای کنندا ]بر اساس ارک طر [ رسداریصرق بیمار میوقک کمتری را 
 بخوووش - عمووودمی بخوووش طووور  کمراری بوووه سیاسوووتمدارات بموووا  کوووهارک به

کای انگلییی کی و سرماره Skanska، به ندار  ربطی  اشوووتند بووواور خصدصوووی
گناه نیر کاملاً بی Boston Consulting Groupربطی ندار ، شرکک مشاوره 
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ی سد  کی ربطی ندار ، ریا  و منارع شخصی کای خصدصی بشنهاسک، به شرکک
 شووریووک سوویاسووک ،گدرند که ارک رسووداریاند، نه، الات میکی نقشووی بازی نرر ه

ی جدرد قدربمندات اسوووک وزرر طبقه یطدر که برازندها کماتاسوووکطدر کلی هب
با مأمدررک  رکی   مدکرات قبلی بیدرت روسووونگرت را راضوووی کر ندسووودسووویا 

 ]۰۹۵[شریتک سییتی  رمات عمدمی را بمذرر ا
 ی  رمانیروند با از طررق بیمهکای رعا   ر بخش  رمات خصدصی میسرماره

ی نفر  ارای بیمه کرار۹۵۱ سک بیاورندا کمیک حالا هکای کلانی بخصودصوی سد 
بر نیر از رت برای جل  اعضای بیش کاند و بعضی ابحا رهکیوت رمانی خصودصوی 

 ]۰۹۹[کنندااستفا ه می

 
 شدن بازار کارقطبی

اسووی که کمه ازجمله اقتصووا  انات لیبرا  و  مدکرسوودسوویا از  سووتاور کای مهی  

به رت ارتخار و از رت  ۰میانه،از حرب  ۰۸۲۸ -۰۸3۹، نخیک وزرر lldinäF ولک 
مالی  حراتکر ند اشووتخا  کامل و  اشووتک نقشووی رعا   ر بازار کار بد ا ب راع می

 عضیب برخلاق و  ا پاروات  کامول اشتخا  به بد   اخل بدلیدات از که ۰۸۲۱ ی که
 کامل را ندردا  اشتخا  روی کرگر سد د  رگر، کشدرکای
 ۸۱۱3بازار کار بد  که  ر سا   یت مدررهأ ار سیاسک اشتخا  کامل، کیس رات

راب بدرژواری  ر سووا  احبدسوو   ولک محارظه کار رر رر  رارنفلد منحل شوودا 
ی کار را نیر منحل ا اره  کند که  ر صووودرت پیروزی  ر انتخاباتقد  می ۸۱۰۲

 که با حد ممرک از خدمات عمدمی براکندا کنند، رعنی ارک
شدت از سدی قطبیهب کاریگرارش ۸۱۱۱سوا   بازار کار سود د، حد  و حدش

 ر رمرررا و بعدکا  ر چندرک کشدر اروپاری محرز  خد  بروز  ا  که وجد  رت قبلاً
 ررمد کر  و اررارش نشوووات کای شوووخلی پر ررمد و کیشوووده بد ا بعدا  ررصوووک

 بر شدند و ا ، ولی مشاغل با  ررمد متدس ، عمدباً  ر صنارع و ا ارات، را کیمی
 را به کمات نیبک اررارش نیارتندا 

 
                                                      
۰. Centerpartiet 
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مشاغل در  . تغییرات تعداددرآمدکمدرآمد و پر. مشاغل ۹شکل 
 به درصد 4۱14-155۹های زمانی متفاوت دوره

 9م شماره پنجترین درآمد، یکپنجم اول، بیست درصد از مشاغل با پایینیک
 بیست درصد مشاغل با بالاترین درآمد.

  

 
 Arbetsmarknad، «شدتسدی قطبیهب ۸۱۱۱بازار کار سد د بعد از سا  »ا Rune Åberg منبع:

& arbetsliv  ا۰3(، صفحه ۸۱۰۵) ۲، شماره ۸۰ وره  

شوووناسوووی گدبنبرگ  جامع انیوووتیتدی  ر کمرارانش و ۰بدمواس ب رگدلدنود

حرارک از رت  ار  که  ی ارشووواترا ا امه  ا ندا رمار اولیه ۸اوبتریرونه  بحقیقات
بر اسکا  ر بخش عمدمی بنها شودت  ر بخش خصودصی بییار قدیگرارش قطبی

شوودت بیش از کمه  ر بیک قطبی ]۰۹3[بر بعدا  مشوواغل پر  ررمد اررو ه شووده اسووکا
ا طبق مقالات منتشره از سدی سازمات خدر چشی میهخصودصوی ب کارمندات بخش

                                                      
۰. Tomas Berglund 
۸. Rune Åberg 

 ۵ یک پنجم

 

 ۴یک پنجم 

 

 ۳یک پنجم 

 
 ۲ یک پنجم

 
 ۱یک پنجم 
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بعدا  مشووواغل بیک  Svenskt Näringslivs Ekonomifakta ریکوارررما
 ۰۸۸ رببه اررارشبربی  زرر بخییر کر : کارمندات عالیبه ۸۱۰۵با  ۸۱۱۱ کایسوووا 

حا   رصووودی و بالاخره کارمندات میانه ۲۲پاره اررارش  رصووودی، کارمندات  وت
 ]۰۹۲[ رصدیا 3کاکش 

و  کای  ارمیشودت نیر کیتیی و رت بیک استخدا ما شواکد ندع  رگری از قطبی
شاغلیک استخدا   اری  ارند و  ٪3۵کا اسکا کای مدقک را خد استخدامیاسوتخدا 

اررارشی پنج  رصدی  اشته اسکا ارک  ۰۸۸۱استخدا  مدقک که نیبک به سا   ۰۵٪
 کندا سوود د را بشووریل می کارات )پررراررا(نباتبی به کمراه بیرارات اربش  ۰۵٪

 ا ا رمار نیروی کار را بشریل می ٪۹شده بیش از رمار بیرارات نبک ۸۱۰۲ ر بهار 
ازار کار راه کا که به باند و را بیراری بیک رتعندات بیرار نبک نشوودهکیووانی که به

 ک و بعررفی کی از رنوات بوه عمول نیامده اسوووکاانود کندز معلد  نییوووپیودا نرر ه
ر کاری که  شووود : رتوبیش شووواغل به چند گروه بقیووویی میکی کارات نبواتبی

کا به  رگر کای پیمانراری بأمیک نیروی انیانی کیتند، ارک شرککاستخدا  شرکک
 رصد نیروی شاغل که ر  و نیی -  کندکا و نها کا نیروی کار اجاره میشورکک

بری نیر صاح  شرکک خدرش کیتند و مالیات گروه بررگو   کندبشریل میرا 

F ۰  راFA ۸اوره ی مشکنند، که  ر بیک کنرمندات، خبرنگارات و رشتهپر اخک می
 باشدا رارج می

ور ه هصوورره اسووک اما برای بیوویاری، بهارک شوورل کار برای بخشووی مقروت ب
 ا اسکطمتک جدانات، به معنی ناامنی شخلی و زندگی نام

کای مدقک کیتندا ر  پنجی کارگرات و ر  کشتی کارمندات  ارای استخدا 
ک بر از بقیه به کارکای ررنداخو بیش یکای مدقک اغل  نگرات بیراراسووتخدامی

 نیبک کمات به وکا متشرل کیتند کمتر از  رگرات  ر ابحا ره قشر ندا ارکامشوخد 
 ]۰۹۸[اشدندمی برخدر ار ابحا ره حمارک از کمتر

                                                      
 بنهاری صاح  شرکک کیتند ولی  ر استخدا  شرکک نییتندا  مالیات بر کیانی که به ا۰
 بنهاری صاح  شرکک کیتند و  ر استخدا  شرکک خدرش کیتندا  مالیات بر کیانی که بها ۸
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بل از که ق کارات کیووتیی، اربشووینباتبی اربشمجد ا شوواکد بشووریل و رشوود 
 اظهار نظر  ر مدر ا ی صوونعتی بیوویار بررگ بد رونق و شووردراری جامعه یه ور

 کار راحتی نییکا بررگی ارک اربش
نند کطدر رزا  کار میهکا که استخدا   اری نییتند، ب رصدی ۰۵بییاری از رت 

رروشند و بلندپرواز نیر کیتند )مثلاً خبرنگارانی که برای و محصد  کار خد  را می
بدات کنندا  (ا با معیاری متفاوت میندریووند را گرارش بهیه میکا مطل  میرسووانه

ررگی  کند که سهی بی کارگر را بشوریل میکا بییوک  رصود طبقهگفک که ارک
 کدا طبق کل شاغلیک را بشریل می ٪۲با  3جدانات اسکا ارک گروه  ور ه  ر میاتهب

ه کا عضوودرک  ارند بکا  ر رتکاری که نظارتچیر  بررسووی که نشووررات ابحا ره
  کا استخداسد  رتکا، که ر کم  مرکر رمار سود د انجا   ا ه، وضع نظارتچی

کاری که نبک شده و رتی بعدی بیرارات ا  ر ر هاسوکمدقک کیوتند، بدبر از بقیه 
خارج از بازار کار کیووتند و بعدا شووات نیر معلد  نییووک، قرار  ارندا رور ت رقی 

 را کار نیروی ٪ ۹۱با  ۰۵و احتمالاً  ٪۰۲بوا  ۰۹ قیق ممرک نییوووک ولی حوداقول 
 ]۰3۱[ کندامی بشریل

کای دسووو  ارگاتکوارات )حوداقول(  و مطالعه، که ب ر مدر  زنودگی مدقوک
ای شروع شد، صدرت گررته که قابل بعمق اسکا رری از ارک  و بر کیانی ابحا ره

کنند و کای پیمانراری بأمیک نیروی انیووانی کار میکند که  ر شوورککبمرکر می
کاا عندات ارک مطالعات بخد ی کا و کتلکا، رستدرات رگری بر کارکنات رروشوگاه

 ]۰3۰[۸«انبابی و ناامنیبی»و  رگری  ۰«سگیزندگی »خد  گدراسک: رری 
نند، ککا را بازگد میارک گروه معیشووتیارک مطالعات شوورار  ناامک و نامطمتک 

 شوود  و کارررماکا حقمی بحمیلبر از طرق کارررما روز بیشهشوورارطی که روزب
 ارند با سواعات کار کارکنات را کی کنندا بیویاری از جدانات بارد از صبت با ش  
منتظر باشند با بلره از طرق کارررما جهک کاری مدقک احضار شدندا ولی کتاب 

ه پر از ، البتی خدمات میکمچنیک به قطبی شووودت  ر شووواخه «نبوابی و ناامنیبی»

                                                      
۰. Skitliv 
۸. Lösa förbindelser 
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و  Ikeaارتوود مثلوواً  ر ک کووارررمووا و ابحووا رووه نیر از قلی نمیقرار ا کووای خدب بی
Gekås ا 

بر از خ  رقر نیبی بازار مشتر   ارند بگیرانی که  ررمدی کی رصد حقد 
که  و برابر رنلاند و بالابر از نروژ و  انمار  و کشوووک کشووودر  رگر  اسوووک 3٪

سد  نیروی کی نشده اسکا ر  ردیبعدا  مشاغل سخک  ]۰3۸[اروپاسکا یابحا ره
ی کار بعد از ر  کفته بلاش  رگر رمقی ندارندا بعدا  مشووواغل ررنداخک از  که

نییوووکا کوارکوای ررنداخک  ر  ۰۸۲۱ی بر از  کوهبر شوووده ولی بیشبیش ۰۸۸۱
 بر اسکا کای مدقک رارجاستخدا 

 ٪3۵اندا بقررباً ی گذاشوووتهمشووواغل با رشوووار بالای روحی و روانی رو به ررون
بگیرات از رشووار و اسووترس  ر محی  کار نگرات کیووتند، و ر  سوود  خیلی حقد 

کواری از کوار راننودگات  ر گرارش پروژه خد  بوا مثوا   ۰نگراتا میروا یول نیبرگ
ی زندگی جدرد  کد که مشووخصووهباکیووی و خدمات مراقبتی  ر منر  نشووات می

ای صنعک سییتی بدلید زنجیره ]۰3۹[ااسک ۸سشوخلی کمانا مدرررک به کم  استر
 کای ندرک بازگشته اسکا ر شرل

کتوواب  قلی خد ش  ره  ر رصووولی بوو ۹نیر جنی رانگبدرگ چوه نیبرگ ورت
ا سوووکاکنند رری از  و قط  جدرد بازار کار به رت اشووواره مینبوابی و ناامنی بی

ر و گدنه با ر  کاممیدب کد که چهرانگبدرگ مدر  ر  کارگر انبار را شوور  می
را  و لیفک برا  [ااا]گدرند که کجا برو ، چه چیری بر ار  ر  گدشووی به او می

کند که رت کار معیک انجا  بوه کجا براندا سووومس وی  ر میرروردت خد  اعلا  می
ارک رعنی کنتر  کارکنات و رؤسووای  ]۰3۲[کندارا نبک می شووده و ر  کاممیدبر رت

بدجه  رگری را  ر ی جال نرته ۲شوورکک به کم  اسووترسا سووییوویلیا و ر رنلی
ی کار گدبنبرگ مشواکده کر ه اسک: کر چقدر که ر  کار بان  اطلاعات ا اره

                                                      
۰. Mikael Nyberg 

۸. Management by stress 

۹. Jenny Wrangborg     
۲. Cecilia Verdinelli 
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ار  ر نظر ک بری را برای متقاضی رتبر باشد، شرار  سخکبر و مر  رت پاریکسا ه
دش  قیق، حرق گ»رو : وقک انتظار میچه که از ر  نظارتچی نیمهگیرندا رتمی

 نبا  هب [ااا]کک، صوا   و به کارش علاقمند باشد، و خیلی احیاس میتدلیک کند 
راحتی با  رگرات اربباط برقرار کند، به شووخصوویک مشتری احترا  کیفیک باشود، به

 ، کمیشوه نگاه کند ببیند چه کاری اضواره بر سازماتبگذار ، بتداند سوررع کار کند
بنهاری کار کر ت را  وسوک  اشته باشد، بتداند کار خد  را بداند انجا   کد، بهمی

 جای  ردتهب»و  ر عیک حا   «ررری کند و از بخییرات واکمه نداشوووته باشووودبرنامه
نامه و ماشووویک کا  اشوووتک گداکیارک یا علاوه بر کمه«مشووورلات، امرانات را ببیند

 ]۰3۵[شخصی نیر الرامی اسکا
مبتررات و ندرورات کیتند که استقلا  و کنتر  روزارروت  یقط   رگرش طبقه

 ی پیاصنعتیبخش از جامعهکا بر کارشوات اغل   ر بصواورری شواعرانه و رر رت
مثل کر رنچه که ممتاز  - لی کدچ  اسکشدندا ارک قط  وجد   ار ، وظاکر می
العا ه اسووکا ر  گروه که شووارد بتدات جرو ارک طبقه حیوواب کر  کیووانی و رد 

کنندا طبق یسازی مکای کاممیدبری را ساخته و را بهینهاررار و سییتیکیتند که نر 
 گیر  رعنی کمی بیش ازنفر را  ربر می کرار3۱ارقوا   رتر مرکری رمار، ارک گروه 

 ر   رصد شاغلیکا 
روندا رمدزگاری مشاغل خدب و ممتاز به شمار نمی مشاغل قدرمی  رگر جرو

 تناکی زرا وحشوووکا به طرز نظر رمدزگارات وظارف رتهرری از ارک کارکاسوووکا ب
گذاری رمدزگارات بر کا و بأنیرررری  رسسازی و برنامهشوده اسک، امرات رما ه

کای پرسی سراسری که  ر سا اسکا طبق  و کمهروند کار مدرسه خیلی کی شده 
انجا  شووود پرشووورات، بر خلاق رمدزگارات، شووواکد چنیک بخییرات  ۸۱۰۸و  ۰۸۸۸

 کی از ندع ،کای جدرد رراسوووکنظر کر  و گروه سوووییوووتیهاندا ولی ببررگی نبد ه
کا، باعث خصوودصووی مدرررک شوورکک و کی از ندع کاملاً ۰مدرررک عمدمی جدرد

بر به سووا نظری شوودرداً منفی پیدا کنندا رؤسووا کیؤات نیووبک به رشووده با کارکن
 گد  ر مدر  مشوورلاتوکا برای گفککنند،  سووترسووی به رتکارکنات کم  می

                                                      
۰. New Public Management 
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ارکنات بر شده و رؤسای بالابر نیبک به ککمتر شده، امرات پیشررک و برقی ضعیف
 ]۰3۹[بدجه کیتنداخد  بی

ارشوات بیویار مدرق شودند، بعضوی کی وضوعیک نگرات کننده و کا  ر کبعضوی
مند حق  ار  از خد  بمرسوود: ررا شوواکد هاندا ر  شوهروند علاقنامطمتنی پیدا کر ه

اری؟ وضوووعیک  ر مدر  را مدار ی برای بما  بهبد ی کمگوانی  ر بوازار کوار بد ه
و ، اررارش اررا   ر بازار کار بهتر شوووده اسوووک؟ بله  و چیر رر  کر ه اسوووکا ا

اما شووارد رق  با بحرات بعدیا  و ،  - کای مالی سووتمر کای واقعی بعد از بحرات
 یرسووود کمووهنظر میهحی  کووار، کووه بووی رمدزش و رراگیری  ر مامرووات ا امووه

 ]۰33[اگیر را  ربر میکای سنی و سطد  بحصیلی گروه

 
 طبقاتی یجغرافیای جامعه

طبقابی سووود د نیوووبک به بیووویاری از  رگر جدامع  یجخراریاری  ر جامعهبقیووویی 
قیر را شورل مناطق وسیع رخدر ا ارک بقیویی  ر سود د بهچشوی میهبر بطبقابی کی

 را رت سوود د  ر که)بررگ،  محلات و کاشووهر  شوورل به بلرهنروبمند نییووک 
رده را بدبر   بهتر(  ا اسووک ناحیه رت رارسووی معا   بررکنر ر  و نامندمی کمدت

شوود ا بفاوت اسووتات اسووترهلی و اسووتات گدبلند که به بربی   ارای بالابررک و می
که بفاوت اسوووک  ر حالی ٪۸۲ با ۸۹٪بنها  اسوووکبررک سوووطت  ررمد میانه پاریک

رقیر کد کووات  کووایکمدترسووودا  ر می ۹۱٪بووه  کمدتبررک و رقیربررک نروبمنوود
 ۸٪ ر استرهلی بنها  Danderyd کمدتبیویاری  چار مشورلات مالی کیتندا  ر 

 کنندا از کد کات  ر رقر  رازمدت ) ارمی( زندگی می
کد کات  ر رقر  ٪۹۱کد کات و  ر شوووهر مالمد  ٪۸۱ ر  واز ه شوووهر حداقل 

 ،Danderyd کمدتنابرابری  ر  کهجال  بدجه ارک ]۰3۲[برنداسووور میه ارمی بو
ز بییار شدردبر ا اسکسد د  کمدتبررک که نروبمند ،Djursholm کمدتشوامل 
مثل رمررراسووک و  کمدت ر ارک  کاکای سوود د اسووکا نابرابری  ررمدکمدتبما  

 ۹۸برای سوود د  ضوورر رسوود،  ر حالیره میانگیک ارک می ۲۸جینی رت به  ضوورر 
بوازبوواب منواسوووبووات بیک  احتموالوواً کمدت ر ارک  و  ا ارک نوابرابری  ررمووداسوووک

 Djursholm، نامی که بدرژواکای سک«کاخدمترارات رت»کای بدرژوا و گندهکله
 کمدتانوودا کووای خوودموات، انتخوواب کر ه ررموود، کووارکنوات بخشبرای اررا  کی
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Lidingö بر به ، که بیشاسوووک ۲۸جینی رت  ضووورر  و  قرار  ار  و  ی ر رببه
استرهلی  بدات ازوضعیک روسیه شبیه اسکا از  رگر مناطق با شاخ  جینی بالا می

نوا  ببرری،  Skåneمتعلق بوه طبقوه بوالوا  ر  کمدتو نیر  و  ۹۲جینی  ضوووررو بوا 
stadåB  ( و۹3جینی  ضرر )با Vellinge  ۰3۸[(۹۵جینی  ضرر )با[ 

کای  ررمد میانه نیر رشوراربر اسوک: اختلاق طد  بفاوت بفاوت طد  عمر از
کشوک سا ، اختلاق طد  عمر زنات  Överkalixو  Danderydعمر مر ات بیک 

ی اختلاق طد  عمر اندازها رعنی بقررباً بهاسکشش سا   Åseleو  Lidingöبیک 
 بیک سد د و بارلندا 

 
 ایدو نوع از مناطق حاشیه

کا ندا ارکسازبر میی رد  را برجیتهای بصودرر پراکندهمناطق به اصوطلا  حاشویه
مناطق بررگی نییووتند بلره محلابی  ر شووهرکای بررگ، عمدباً نر ر  به محلابی 

که به قد  معروق روی بدرس کیووتندا اگر بخداکیی  ردگاه بحلیلی کاملی اسووک 
ندع مناطق  قیق شووودریا اولی کمات  طبقابی ارا ه  کیی بارد بر ارک  و یاز جوامعوه

مناطقی اسووک که سوویاسووتمدارات بدرژوا مد نظر  ارند، مناطقی که رقرا، بیرارات و 
ا  ومی کمات مناطقی اسووک رقیرنشوویک یحاشویهکنند، کا  ر رت زندگی میخارجی

دنشیکا نروبمن یحاشیهررستند، کای خد  را به خارج از سد د میکه ساکنانش پد 

ای کار کاوشوووگرانه و عظیی شوووبره و ۰اسووونا  بهشوووکاجرای معروق به بعد از م
بصووودرر روشووونی از ارک مناطق  ۸۱۰3المللی از خبرنگوارات، بالاخره  ر سوووا  بیک

 سک رور ریا ارک بصدرر محل سردنک کیانی را نشات هنروبمندنشیک ب یحاشویه
گذاری رهمالیابی مالک سوورمابهشووک کای کای خد  را  ر شوورکک کد که پد می

 اندا کر ه
کوا بعدا شوووات کی اسوووک و به لحاظ حجی پد  بخش ناچیری از بما  رت ارک

مالیات پنهات مانده ولی به احتما  زرا  ارک ناحیه  ینروبی کیتند که از چشی ا اره
عمیی بدات به نداحی  رگری نیر ببنها ناحیه از ارک  سک نییک و بصدرر رد  را می

 ر  اندار شوهرکای استرهلی، مالمد و گدبنبرگ متمرکر شده ا ا مناطق ندع او   
                                                      
۰. Paradisläckan 
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قرار  ارند که خاسووتگاه و پارگاه  Skåneو  Blekingeکای بعدی اسووتات یر ه

و  ارای شووهرکای کدچری کیووتند که قبلاً صوونعتی  ۰کای سوود دحرب  مدکرات
 ندا اهبد 

از ارک مناطق  Värmland ر شووما  سوود د و مناطق مرکری با شووما  اسووتات 
 نییکا خبری 

عد  »وباب مربدط به کمچنیک بارد خاطر نشوات کنیی که سوخنات شیدا و پررب
سد د پاره و اساس محرمی ندار ا اشتخا  را  یکا با جامعهخارجی «رمیختگی رکی

سا  شاغل کیتند که  ۹۲با  ۰۵-۰۹مر ات خارجی بیک سنیک ٪3۱،۸ ر نظر بگیرری: 
کای و کشدرکای سازمات کمراری EUاروپا  یکشدرکای ابحا رهبالابر از میانگیک 

 ]۰۲۱[باشدامی ٪۹۲)شامل بما  اکالی بدمی( اسک که  OECDو بدسوعه  اقتصوا ی
سطت زنات و مر ات اسک رعنی کی ٪۹۹،۲اشوتخا  زنات خارجی مقیی سد د  ی رجه

کای جنگ ردگیوولاوی را طی پناکنده ر کل اروپاا سوود د کمچنیک مدرق شووده با 
  رازمدت و بامدرقیک  ر جامعه ا غا  کندا یررررند

اند، رعنی  رصد بالاری از نروبمندانی نفری که شناساری شده ۰۱۹۵نفر از  ۲۹۸
بانری  ارند  ر شووهر و اسووتات اسووترهلی زندگی  یکه  ر خارج از سوود د سوومر ه

سد  هر اسوترهلی سردنک  ارند و ر نفر  ر شو ۰۱۹۵چهار  از ارک کنندا ر می
متمرکر  Östermalm یاز ارک بعدا  که  ر اسووترهلی سوواکک کیووتند  ر محله

کا کای بررگ ارکاز  رگر رشوویانه Lidingöو  Danderyd ،Nackaاندا شووده
کای اطراق( که بگذرری بنها  و شهر کیوتندا از اسوترهلی بررگ )شوامل شهر 

)بیروت شوووهر مالمد( و  رگری شوووهر  Vellinge کنند، رری رگر جل  بدجه می
Strömstad  ر اسوووتوات Bohuslän ا از ارک نظر شوووهرکای مالمد و گدبنبرگ

مقاریوووه با اسوووترهلی نییوووتندا ررار از مالیات از طررق کیوووتند و قابل برسووود دی

 talandöG،۸خدر : شر  چشوی میهندرت بهکای مالیابی  ر مناطق زرر ببهشوک

                                                      
ی اخیر انتخابات پارلمات  ر سد د راسوتی با سویاسوک مهاجرسوتیری که  ر  و  ورهحرب  سوکا ۰

 کای متعد ی را اشخا  کر ه اسکا  کرسی
 گانه کشدر سد دا  بقییمات سهبررک قیمک از جندبیا ۸
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و  Värmlandکای کای شومالی سد د( از استاتکای جنگلی )منظدر اسوتاتاسوتات
Dalarna کارات  کندگات به محارظهبوا شوووموا  سووود دا  ر مناطق نروبمند رأی
کارات )و کوه رمواج حملوات محوارظه کننود،  ر منواطق رقیر کیوووانیزنودگی می
 کای سد د( کیتندا مدکرات
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 مناطق محروم .۹ شکل
 

 
شده مشخ  منوووواطق ،(۸۱۰۹) سد د محرو  منطقه ۰۹۱ کارات،محارظه حرب منبع:

شخل و  ۸۱۰۲کا  ر سا  ی رتساله ۹۲-۸۱کیتند که کمتر از نیمی از جمعیک  کاریکمدت
 کا از  رتر مرکری رمارااندا  ا ه ررمد  اشته
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  ۹شکل  یادامه
 مناطق بسیار ثروتمند

 
 ا۸۱۰3، اسنا  بهشک، Uppdrag Granskningبلدررردت سد د، برنامه  منبع:

ر   بر کیانی که طبق اسنا  بهشککای محل سردنک بیشکمدتشده: مناطق مشخ 
 Wikimediaکای لاز  برای برسیی نقشه از اندا  ا هگذاری کر هسرماره «کای مالکشرکک»

Commons, Lokal Profil  
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  بزرگ اقتصاد سیاسی مناطق
 سد د نیر منجر شده اسکا بررگ شدت مناطق به قطبیاقتصا  سیاسی جدرد 

 
 های شغلی و سهم مشاغل پر درآمد. تغییرات فرصت 1۹جدول 

 ، به درصد4۱14 -155۹در مناطق گوناگون 

 
اررارش 
 مشاغل

رشد مشاغل 
 کی  ررمد
 خدمابی

رشد 
مشاغل پر 
  ررمد

سهی 
مشاغل پر 
  ررمد

 ۹۰ ۸۲ ۹۹ ۸۲ شهرکاکلات
شهرکای 

 بربررگ
۸۱ ۲۸ ۲ ۰۸ 

 ۰۲ -۰۰ ۹ 3 درکش یبقیه

، «و رشدت پیش میسدی قطبیهبازار کار سد د از شروع کراره سد  ب»ا Rune Åberg منبع:
(، جدو  ۸۱۰۵) ۲، شماره ۸۰ وره  Arbetsmarknad & arbetsliv بازار کار و زندگی شخلیاز 
 ا ۲

کای رشد ررصکشدت کیتییا اولی جا ما شواکد  و گرارش شدرد قطبی ر ارک
شووهرکا شوواکد رت جا  ر کلات  ررمد و کی پر ررمد که بیش از کمهشووخلی کی کی

قیمک شهرکا اسک رت کی بهکیوتییا  ومی بمرکر رشود مشواغل پر ررمد  ر کلات
 «برشهرکای بررگ» ر مناطق کدچ ا )باریوتی خاطر نشوات کنیی که  رتکاکش 
 نیر شامل Hässleholmو  Skellefteå ،Varbergجا شوهرکاری چدت  ر ارک

 ا(شد می
اه برای بررک رکشودر متفاوت اسوکا سا ه یبازار کار اسوترهلی بررگ از بقیه

ا سکابقییی کارکای معمدلی به زنانه و مر انه  ر کر استات  ،نشات  ا ت ارک بفاوت
مراقبتی و نگهوداری و بربیک  -  ر اسوووترهلی بررگ زنوات بوه خودموات  رموانی

 بیوووتات مشوووخدلند و  ر باقی نقاط بیش از کمه به  ر مهد کد   و پیشکد کات 
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غیر از استرهلی، به کارکای هجا، بمراقبک از سوالمندات اشتخا   ارندا مر کا  ر کمه
از  برونقل معمد  اری و حملمعمدلی کارگری اشوووتخا   ارندا بحدرل کالا، انبار

 یمرکری منطقهه  ر جندب بقیه کارکاسوووکا اکمیک کارگر صووونعتی بیش از کم
ا اسک، Smålandبا استات  Västmanland، از صونارع قدرمی  ر استات سود د

ررک ب ر شما  سد د که شهرکا بییار  ور از کی قرار  ارند رانندگی کامیدت معمد 
 ا اسککار مر انه 

 
  4۱1۹های کشور ترین کارهای زنانه و مردانه در استان: معمول1۹جدول 

  کارکای زنانه ر انهکارکای م

 وری  رجیتالیرنا
نگهداری و مراقبک 

 از کد کات
Stockholm 

 ااا
بهیار، مراقبک  ر 

 منر 
 باقی نقاط سد د

سازی با نجار، بنا
 چدب، صنارع چدب

 Uppsala, Gotland ااا

 ااا کارگر صنعتی
Västmanland, 

Sörmland, Kronoberg, 
Kalmar 

 Blekinge ااا مرانی ، بعمیرکار

کار  ر انبار اری و 
 حدرل کالاب

 ااا
Östergötland, 

Jönköping 
Skåne, Halland, Västra 

Götaland, Örebro 
 ,Värmland, Dalarna ااا کامیدت یراننده

Norrland 

 ، ۸۱۰۹شده مشاغل نبک رهرسکمرکر رمار سد د،  منبع:

به  ۰۸۸۱ی کا از  کهمنصوو گر، سوویاسووتمدارات بدرژوا و صوواح  محارل لابی
 کار رارنفلدسووود کجد  سووورماره به  ولک رراه را کدارک کر ندا  ولک محارظهارک

کای )سووورماره سووود جدراتکای سووود د را مجبدر کر  با رعالیک بما  شوووهر اری
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جا کای رمدزش،  رمات و مراقبک را ممرک کنندا ولی  ر ارکخصدصی(  ر عرصه
 ۸۱۰۹اً نامدزوت کیتییا  وسد  کیانی که  ر سا  کی شواکد رشود و بقییی شدرد

اش را کر ند که اسووتانداری بد جهکاری کار می ر بخش خصوودصووی و  ر عرصووه
استات استرهلی سردنک  اشتندا بعدا  کیانی که  یکر ،  ر سه منطقهپر اخک می

حک ارک شوورار   ر شووهر اری اسووترهلی شوواغل بد ند بیش از  و برابر مجمدع ب
 ]۰۲۰[مالمد و گدبنبرگ بد اکای  اریشهر

فک بدات گمی، ی کارگرطبقه ، رعنی طبقابیی  ر مدر  قطو  متضوووا  جامعه
بندی بر از کر جای  رگر سوود د اسووکا طبق بقیووییکه  ر شووهر اسووترهلی ضووعیف

 بقیه کارمند کیتندا  ٪۹۱بگیرات کارگر و حقد  ٪۲۱مرکر رمار سد د 

علاوه هکارمندندا ب ٪3۱کارگر و بقیه رعنی  ٪۹۱بنها  ۰اما  ر اسوووتات اسوووترهلی
اسووکا  برای کارگرات شووهر اسووترهلی از بما  سوود د پاریکبشوورل ابحا ره ی رجه
کای  رگر بر از استاتشودت پاریکهبشورل کارگرات اسوتات اسوترهلی نیر ب ی رجه

 یبعدی قرار  ار ا میانگیک  رجه ی ر ر ه ٪۵۲ا اسووتات اوپیووالا با ٪۲۸اسووک، بنها 
 یا بالابررک  رجهاسووک ٪۹۰طدر که بالابر  ردری، بشوورل برای کل سوود د، کمات

بررک اسوتات سود دا  ( شاکد کیتیی به میرات )شومالی Norrbottenبشورل را  ر 
کای شووومالی سووود د و اسوووتات یبشووورل کارگرات  ر بما  منطقه یا  رجوه۲۸٪

Blekinge ،Värmland  وÖrebro  یا  رجهاسکبالابر از میانگیک کل سد د 
د با کنکای گدناگدت از کمات مد  کارگرات پیروی میبشوورل کارمندات  ر اسووتات

کای و  ر استات ٪۹۹بر کیتندا  ر استرهلی ارک بفاوت که کارمندات  ر کل متشرل
Norrbotten  وsterbottenäV ۸۱٪۰۲۸[ا[ 

مد، سد د، بدوت احتیاب استرهلی، گدبنبرگ و مال یاسترهلی با بقیه یمقاریه
کا قرار ا  جمعی کای اسووترهلی که با ابحا ره کد که  رصوود شوورککنشووات می

ا وضووع مالمد و گدبنبرگ کی خیلی بهتر اسووکسوود د  یبقیه ٪۵۱اند معا   بیووته
صوونفی  ار  بنا  از جمله  TCOسووراسووری کارمندات سوود د  ینییووکا ابحا ره

                                                      
جا ندریونده رمار مربدط به شهر استرهلی )شهر اری بررگ استرهلی( و استات استرهلی را ا  ر ارک۰

 شد  جداگانه ذکر کر ه اسکا کای اطراق استرهلی کی میکه شامل شهر اری
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Unionen و ازجمله کارکنات رناوری اطلاعات  اسکبررک صنف سد د که بررگ
 ا  کاری که  ارای قرارکندا طبق محاسبات ارک صنف  رصد شرککرا متشرل می

 Smålandو  Norrlandکای ند به ارک بربی  اسوک:  ر استاتاجمعی با ابحا ره
و بووالواخره  ر  ٪۸۹،  ر اوپیوووالووا ٪۸۲ بووا ۸3،  ر موالمد و گدبنبرگ ٪۵۱بیش از 

 ]۰۲۹[٪۰3استرهلی 
 کایی کارگر و سووازماتگرارش اقتصووا  سوویاسووی ندرک ارک اسووک که طبقه

اند ولی  ر باقی نقاط کمچنات قدی کیتندا ای  ر کلات شهرکا ضعیف شدهابحا ره
  یار و روستا را نیر اضاره کنیشدت شهبر ه  ر بالا بارد قطبیکای نا به  وقطبی
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 پنجمفصل 

ی آتی بین کار چرخش تاریخی و مبارزه

 و سرمایه
 

ت  ریدموکراسی و کاهش نابراب از الیگارشی و نظام طبقاتی کاست تا
 و بازگشت به نظام قدیم؟
طبقابی رعلی  ر پیش گررته باریووتی میووتله را از  یبرای  ر  میوویری که جامعه

سوود د از  طبقابی یبعدی باررخی بنگرری با گیوویووتی که  ر سوویر برامل جامعه
 انیل  سووود ا اموه  ار  رشوووروار و نمواروات گر  اارک بوه ۰۸۸۱ – ۰۸۲۱ی  کوه

رای ما برشمر ه اسکا اقتصوا  ات، چند روند اقتصا ی  رازمدت را ب ۰،یوتر  نوالد
بر  گیری وی مبنیکای شوخصی و نتیجهمک قبلاً نتارج مطالعات وی  ر مدر  نروت

حا  هبا ب ۰۲۰۱کا،  ر مقاریووه با اقتصووا  کشوودر سوود د، از سووا  ارنره ارک نروت
ا ا روند  و  رو ، را بازگد کر هنیر ررابر می ۰۸۰۲سووابقه بد ه و حتی از سووطت بی

سهی  ۰۸۰۲ا بعد از سا  اسک ۸۱۱۲و  ۰۸۱۹کای رمد بیک سا چگدنگی بقیویی  ر
-۰۸۵۱کای  ه  رصد نروبمند از کل  ررمد جامعه ارک شدردی  اشک، طی  که

شووواکد  ۰۸۵۱-۰۸3۱کای رابد،  ر  کهکمچنات کاکش می کانابرابری  ررمد ۰۸۹۱
سوهی  ه  رصد نروبمند  ۰۸3۱-۰۸۲۱کای ه ر جا ز ت ارک روند کیوتیی اما  ر  ک

رابدا ارک منحنی سووومس سووویر وارونه  ر ای کاکش میمجد اً به میرات قابل ملاحظه

                                                      
۰. Daniel Waldenström 
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پنجاه سا   ]۰۲۲[رسدامی ۰۸۵۱به سطت سا   ۸۱۱۱گیر  بطدررره  ر سوا  پیش می
 کاکش نابرابری کمه بر با  ررک و ارک سیر وارونه کمچنات ا امه  ار ا

اقتصوووا  ات  Thomas Pikettyماس پیرتی )از بدنیوووتر   به پیروی دوال
 کدا وی با ارک کار خد  مدرق ررانیدی(  ررمد ناخال  را ملا  سنجش قرار می

شود  با از  ررمد رت قشور بیویار کدچ  اما با  ررمد بیویار بالا بصدرری ارا ه می
 کا مدرق به ارا ه رت نشدندا  کد که سارر بررسی

کای مربدط به  ررمد خال  مقاریوووه کنییا چنیک بدانیی با  ا همچنیک میما ک
اندا سیر برامل ش شده ازسد پربه ارک ۰۸۸۵کاری برای شهر گدبنبرگ از سا   ا ه

قدری شووبیه کل کشوودر هب ۰۸3۵با  ۰۸۵۲شووهر گدبنبرگ از  کا  رنابرابری  ررمد
ی کا کد نابرابری  ررمدمیسوود د،  ر کمیک راصووله زمانی، اسووک که به ما اجازه 

ه سووهی  کند کبیش رریووات ررض کنییا رمار نشووات میگدبنبرگ و سوود د را کما
و از  ۸۱۱۱ رصوود بالا از کل  ررمد خال  مر   سوود د  ر سووا   ررمد خال   ه

برابری  ۰۸۹۱ی بلروه حتی با اواخر  که ۰۸۲۱ی سووود بوا  کوهبوه ارک ۸۱۱۹سوووا  
 ]۰۲۵[کندامی

کاری  ر مدر  سووطت زندگی انجا  گررته که سوود بررسوویبه ارک ۰۸۹۱از سووا  
ا راجع به ککاری که  ر ارک بررسیباشوندا پرسشروشونگر بعد باررخی  رگری می

 ورات رشوود ) ورات کد کی و ندجدانی مصوواحبه شوودندگاتا  ( مطر  شووده به ما 
را مقاریوووه کنییا مصووواحبه  ۰۸۹۱کای قبل و بعد از سوووا  کد با بتدانیی امرات می

بد ندا  ۰۸۸۰با  ۰۲۸۸کای ا ( متدلد سووا ای که مک خداندهشوودندگات ) ر نیووخه
با  ۹۵کا  ر مدر  مشرلات مالی  ورات رشد پرسش شدندگات بد ا رری از پرسوش

ک رقی اند اما ار چار مشرلات مالی بد ه ۰۸۸۱کای  رصد متدلدرک حدالی سا  ۲۱
 رصوود  3با  ۹بنها  ۰۸۵۱کای بدررج کاکش رارک و برای متدلدرک حدالی سووا هب

 چار وقفه شد و برای متدلدرک با  ۰۸۵۱کای بد ا اما ارک سویر نرولی از حدالی سا 
 ۰۸۲۱ی بیک کفک با  ه  رصووود ندسوووات  اشوووکا از  که ۰۸3۱کای حدو  سوووا 

او  ی عه شوود کما ارنره  ر  کهگیر بخش بررگتری از جاممشوورلات مالی گرربات
اظهار  اشووتند که  ر  ورات  ۰۸۸۰بییووک  رصوود از متدلدرک سووا   ی سوود ،کراره

 انوود، روعونی بووه کمووات کود کوی و نودجودانوی  چووار مشووورولووات مووالوی بود ه
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-۰۸۹۱کای هاحتمالاً شووورارطی که  ر  ک ]۰۲۹[ا۰۸۹۱ی نیوووبک متدلدرک اواخر  که
 کر به اما اندبد ه متفاوت اندشوووده منجووور مشووورلات ارک به ۰۸۸۱ی  کهو  ۰۸۲۱
 ا گررکمی بر  ر را کد کات پنجی ر  حا 

 بر بووه ارک نرتووه پی بر   کووهکر   بیش بر روی ارک کتوواب کووارکر چووه بیش
کای راسک روانه و بنها ناشوی از سویاسوک ۰۸۲۱ی چرخش باررخی سود د  ر  که

 جنبش ندلیبرالی ضد اصلاحات نبد ه اسکا 
ت ی صنعتی و پاریک کشیدت ری مالی بر سرمارهای از چیرگی سورمارهارک جلده

 از سررر قدرت بد ا 
کندا مشخصه کم  چندانی نمی ۰۸۸۱-۰۸۲۱ ولی ارک کی به رهی روردا کای

ی سوود د، از کمات زمات رروپاشووی سووییووتی کاسووک، ر  ندع  رالرتی  جامعه
و سووازش بیک نیروکای متضووا  بد ا به  هاجتماعی بد ا برامل جامعه ناشووی از مبارز

کای بازه و ر  قدرت اقتصا ی ندرک، نیروکای مخالف نیر مدازات پیدارش نروت
کای مر می و اشوورا  گدناگدنی از سووازماندکی مقاومک و : جنبشپدردار شوودند

سوود د  ای به جامعه صوونعتیمبارزها  رالرتی  بیک نیروکای متضووا ،  رنامییووی ور ه
کای کای اجتماعی و سوویاسووی کمتراز با پیشووررکبخشووید که نتیجه رت پیشووروی

 ر  ا از عداملی که باعث شوود با چنیک  رالرتیریبرنیری و مدرررک اقتصووا ی بد 
طرری  ر کر  و جنگ بر از  رگر کشووودرکا برامل رابد، حفظ بیسووود د رشووورار

 کای کشدرکای اممراطدری بد اجهانی و برکنار بد ت از ناررامی
 رالرتی  برامل رارته، مدرق و خدش اقبا  جامعه صونعتی، انباشک روزارروت 

کای مالی، گیترش  مدکراسی و حقد  با کاکش نابرابری سورماره را به کمرریوتی
بگیرات و سوارر شوهروندات وا ار نمد ا کمرمات با رشد اجتماعی و اقتصوا ی حقد 

 اری و انباشوک بالای سرماره، قدرت و امتیازات رت جمع معدو  حاکی رو سورماره
پیش سوویری وارونه  ر  ۰۸۲۱ی به کاسوتی گذاشووکا کمیک روند اسووک که  ر  که

 گیر ا می
انتقا  قدرت به سوورماره مالی،  رالرتی  ررکنگی، سوویاسووی و اجتماعی جامعه 
صوونعتی را کمرنگ نمد  و به حاشوویه راندا با به امروز نیر جانشوویک مهمی برای ارک 
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 روالرتی  ظهدر نرر ه اسوووکا )جلدبر امرانات احتمالی ررنده را مطر  خداکیی 
 کر ا( 

شرل عد  هرا  ر ر  منحنی ب ۸۱۰۲با  ۰۲۹۱از  ما خلاصوه باررخ جامعه سد د
 کد نشات خداکیی  ا ا محدر عمد ی نروت و قدرت رت جمع معدو  را نشات می 3

شد  اما مقیاس رت ، بدضود   رده می3و محدر ارقی زمات راا شورل منحنی، عد  
 ا چشی بقرر  به رت نگرریکپیچیده و نامطمتک اسک و بنابرارک باریتی به

یر گیر  و کیچ ررمدلی نرشوی کر  و بعد اقتصوا ی و سیاسی را  ر بر میاولیگا
روردا  مهی را به ما  برای برکیو  و مقاریوووه ارک  و وجد  ندار ا ولی باررخ چند

  کدا نشات می
شد  شروع می ۰۲۹۱ی منحنی با از میات ررتک نظا  کاسک و مجلس رت  ر  که

گا  بررگی به پیش بد  ولی به کاکش نابرابری که به لحاظ سووویاسوووی و اجتماعی 
ت رمنجر نشد بلره با بدجه به اولیک اررارش سرماره صنعتی، احتمالاً عرس  کا ررمد

بد ه اسووکا رنچه که بدنبا  ارک وقارع روی  ا   قیقاً کمات چیری نشوود که صووا   

 کندا بصدرر می وطک ند ر کتاب طنر خد   ۰رگدسک استررندبرگ
کوای رد  مجلول و پر زر  و بر  بدرژوازی که رگدسوووک شوووکج» ر کنوار 

مدرق صوونعتی شوودت که  ررارندو به مدازات  «کا ندشووکاسووتررندبرگ  ر مدر  رت
کووای مر می سووور بدرژوازی را نروبمنوود کر ، جنبش کووارگری و  رگر جنبش

بررور ند و حاکمات را به چالش طلبیدندا کمرمات با شرل گیری حاکمیک جدرد، 
 نیروکاری رشد کر ند که قرار بد  حاکمیک را به چالش برشندا 

راسووی حدالی روردا  سوویاسووی بعدی رعنی حق رأی عمدمی و گیووترش  مدک
کا و ، کمرمات بد  با کاکش شووودرد  اراریاو ، بعود از جنگ جهانی ۰۸۸۱سوووا  

اسی  مدکرسدسیا ی  وره ۰۸۹۸بررک  رصد سد دا سا  ی نروبمند ررمد سرماره
بدررج به اشوووتخا  کامل، حقد  اجتماعی، حقد  محی  کار، هشوووروع شووود که ب

انجوامیودا ارک  وره، از نظر و کواکش اختلواق نروت  کواکواکش نوابرابری  ررمود
                                                      
۰. August Strindberg 

ندریات مشهدر سد دی  ر  وره از ندریوندگات و نمارشونامه ۰۲۲۸وووو ۰۸۰۸رگدسوک اسوتررندبرگ 
 مدرتا  
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کووای پووارووات گررووک کر چنوود کووه  ولووک ۰۸3۹مضووومدت و محتدا،  ر سووووا  
 نیر به حیات خد  ا امه  ا ندا ۰۸3۹ مدکرات بعد از سدسیا 

 ورات جدردی شروع  ۰۸۲۱ی بر نشات  ا   ر  کهطدر که بحلیل ما پیشکمات
ه یر قهقراری رعلی ما را با چمالی و ضد اصلاحات ندلیبرالیا س یشد،  ورات سرماره

هار اظ یاندازهگیری بهکای قابل اندازهای به عق  بازگر انده اسووک؟ واقعیک وره
 ۰۸ ی سک نییتندا بقییی نروت و بازگشک ریا  با سدهنظرکای ارد دلدژر  ر 

ی مقاریوه اسکا بقییی  ررمدکا و بأنیرات رت بر شرار  زندگی کد کات  کهقابل
 رورندارا به را  می۰۸۲۱را  ۰۸۹۱
ی  ر اقتصا  - محتدا شده و گروکی از نخبگات سیاسی مدکراسوی پدچ و بی 

اریا باز نگشووته ۰۸۰۲کرچند که از نظر سوویاسووی به سووا   اسووکگیری حا  شوورل

ی را  رهد ستیری  کههکای سویاسی ما را ببحث ۰کر توحشوک از اسولا  و ن ا ی
 انداز ا می «سد دی ٪۰۱۱قد  »کای و ارده ۰۸۹۱

ی باررخ جامعه ارک اسوووک که روند عندات محقق بواسوووابقهگیری مک بوهنتیجوه
گیری مر   و بضوووعیف اقلیک حاکی را متدقف کر ه و ی قدرتسوووالهصووودر 
ررسی کا را برای بگیریکمیک  لیل مک بما  اسنا  و رمار و نتیجهرانندا بهعق  میبه

ت بداکا را میا  که ارک  ا ه انی و قبلاً کی گفتهیا می ک ر اختیوار کمگات قرار می
ک که ضد ا  ارک اسای که مک به رت رسیدهکای متفاوبی بفییر کر ا نتیجهبه شویده

سووود بناسووو  بیک قدای مر   و اقلیک حاکی را به به ارک ۰۸۲۱ی اصووولاحات  که
کای ه  ا هبازگر انده اسوکا ارک چیری اسک ک ۰۸۵۱با  ۰۸۸۱ کایوضوعیک سوا 

اقلیک حاکی راسووود کندز کی  رغیعلی کدا محاسوووبه نشوووات میاقتصوووا ی قوابول
اندا ارک مر   بد ند که  ر  سوووتواور کای  مدکرابی  کاملاً بازپس گررته نشوووده

( ۸۱۱۹( و اسووتفا ه از واحد پدلی ردرو )۰۸۸۲اروپا ) یمدر  عضوودرک  ر ابحا ره
 اشاره کر ری مر    ر مدر  سییتی جدردطدر که بالابر بصومیی گررتندا ولی کمات

بازنشویوتگی، نظا  رمدزشوی و نظا  پرشری و خدمات  رمانی و مراقبتی نتدانیتند 
اری که بأمیک منارع اقشار پر ررمد حرق خد  را پیش ببرندا ما کمچنیک شاکد بد ه

                                                      
۰. Rasifieringen 



 رفاهفرجام سوسیال دموكراسی و دولت /    056

ات و بدرژوا کر  و، کر چند نه به  مدکرسدسیا کای کای  ولک ر صودر اولدرک
بدات سووییووتی سوویاسووی حاکی را با میرات، قرار  اشووته اسووکا از کمیک حالا میر  

مقاریه  ۰۸۰۱کا  ر سا  کا و استانداریانتخابات شهر اری ۰ایچهل  رجه مقیاس
   کر ا

 مدکراسی ، رعنی قبل از  ورات سدسیا ۰۸۸۱ی بدات گفک که ما با  کهررا می
 اری؟ نشینی کر هعق 

ابات قبل از انتخ - کای ساختاری بیک مجلس رعلی سد دشوباککوجد  بعضوی 
اسوکا البته بما   ستاور کای  ناشودنیسود د انرار ۰۸۸۱ی و مجلس  که - ۸۱۰۲
  مدکراسی از بیک نررته اسکاکای سدسیا ررر 
را اواسوو   ۰۸۹۱ی بر با اواخر  کهبیش ۸۱۰۲رسوود که سوود د سووا  نظر میهب 
کای اجتماعی و مبارزه با ه باشود، کمات زمانی که سویاسکمقاریوقابل ۰۸۲۱ی  که

ی بعد جنگ  و ا سود د شانس کرحا  قبل از  ورههبیراری  ر  سوتدر روز بد ، ب
رور  که از بلارای جنگ  و  مصودت ماند ولی  ر رابطه با انقلاب جهانی  رجیتالی 

 بداند به چنیک شانیی امیدوار باشدا بازار کار نمی
 

  

                                                      
۰. Fyrtiogradiga skalan 

به اجرا  ررمدا بر اساس  ۰۸۰۱بصودر  و  ر سا   ۰۸۱3 کی که  ر سوا  ر  ندع از سوییوتی رأی
رأی  ۲۱عا  یک مبدانارک سییتی ر  رأی اشراق و نروبمندات بیته به میرات  اراری و نروبشات می

ی اشراق ی باشودا سوییتمی که کدرش محدو  کر ت حق رأی به طبقهٔ  مر   عا ی  ارای حق را
ی عمدمی را برای سووییووتی حاکی حفظ ٔ  بدانیووک ژسووک حق رأکه میو نروبمندات بد   ر حالی

 برندا  
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 زوال اقلیت حاکم و عروج طلوع مجدد آن.. 5شکل 
 4۱۱۱و چشم انداز آن تا  4۱1۹ -1۹۹۱تمرکز قدرت و ثروت 

 
 سی، سدسیا  رررمییی، ضد اصلاحات مدکراکاستی،  یرروپاشی جامعه

کا از  ررمد خال  کای اقلیک حاکی را سهی  ه  رصد نروبمندبررکلفهؤرا  اشوک: م
  کندا بشریل می ۰۸۲۱و  ۰۸۸۱، ۰۲۹۹کا و نیر بحدلات سیاسی رخاندا

Källor: Jesper Roine och Daniel Waldenström, ”The evolution 
of Top Incomes in an Egalitarian Society: Sweden ۰۸۱۹-۸۱۱۲” , I 

Journal of Public Economics volym ۸۸, nr ۰-۸ (۸۱۱۲), figure ۰; 
Birgitta Jansson, Inequality, Poverty and Income Mobility. 
Studies Based on Micro Date for the City of Göteborg, Sweden, 
۰۸۸۵-۸۱۱۹; samt SCB:s aktuella inkomststatestik. [۰۲3] 

 
بررک سنارردری اسک ا امه  ار   ر واقع محتمل ۸۱۹۱اندازی که با سا  چشوی

کای بدرژواری به بلاش خد  برای بدات برسووویی کر ا  ولکمی ۸۱۰۲که  ر سوووا  
 ا امه خداکند  ا ا  عمدمیبر خدمات کر ت کر چه بیشخصدصی
ک کوه  ر راه اسووو بگیرات برای رورواروری بووا انقلوواب  رجیتووالی بررگیحقد 

بر دچ بر و کبدانند از  ولک انتظار کم   اشوته باشندا اقلیک حاکی رشر هنمی
اقتصا ی به زمات قبل از  - خداکد شود و ممرک اسوک که سد د را به لحاظ سیاسی
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ی کمگانی پابرجا خداکد ماند، اما أشوردراری  مدکراسوی باز گر اندا میلماً حق ر
ی أگرانش حق رکای بررگ و لابیگدنه سووورمارهچه اری که ر مدار  مهمی  روده
 گذارندا عمدمی را زرر پا می

 مدکراسووی  ر  ولک )بدوت برخدر اری از حمارک با بدجه به نفدذ سوودسوویا 
 -۸۱۰۲کای نابرابری بررک حوالک ارک اسوووک که منحنیچوپ  ر مجلس( محتمول

کا، ولی  ر عیک حا  ریاررارش نابراب یبه سووویر خد  ا امه  کند، رعنی ا امه ۸۱۰۲
ای ک  با خداسووک و احتمالاً بدات سوویاسووی برای بلاش به منظدر کدارک چالشأبد

 بگیراتا برندلدژر  با رعارک مصالت حقد 
که اقلیک حاکی مجد اً بضوووعیف طبعاً امرات سووودمی نیر وجد   ار  و رت ارک

رک ؤد قابل رشدناندازی  ر حا  حاضر که ارک سطدر نگاشته میشد ا چنیک چشی
بدات نا رده گررک و ارزش  ار  که برارش مبارزه کر ا را نمی نییک اما امرات رت

د  ای برای ارک چالش وج کی که نیروکای اجتماعی بررگ بالقدهبر نشات میپاریک
  ار ا 

ی کند که نقد اجتماعاما بدرژوازی بصوودرر باررخی کاملاً متفاوبی عرضوووه می
گی از کنار رت بگذر ا طبق روارک بدرژوازی برامل جامعه، سووا را ررا  نبارد به

رعنی اررارش   ۰،«انقلاب رزا ی انتخاب»، رعنی کمات ۰۸۸۱ی ور ه از اوارول  کههبو
ک بدات  ر معتبربررکمرریوووتی  و  ردگاه رد  را می یکنندها ا امهاقتدار مصووورق
 بازار کار  و ااسووککای جامعه سوود د که بیانگر عمق شووراق کر منابع مشوواکده 

کاری چدت سوولامتی و بهداشووک، کای اجتماعی  ر زمینهقطبی شووده اسووکا شووراق
ده اسکا  ررمد و نروت شبر خدمات  رمانی و امرانات رمدزشوی کد کات عمیق

روابند و بدرژوازی  ر  نیای خد ،  ر قط  خدشوووبخک جامعه زندگی اررارش می
کننوود زنودگی نمی Djursholmرووا  Östermalmکواری کووه  ر رتکنودا می
طدر بجیووی کنند که سوواکنات نروبمند ارک مناطق خداکد  نیا را کماتشووات می  

                                                      
۰. Valfrihetens revolution 
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وات رکای خد  بلاش  ارند با  نبالهکای شوویا  با  رو کنندا ارد دلدگبجیووی می

 خبر نگه  ارندا کای اجتماعی بیاز واقعیک  ۰،خد  را، کمچدت ماری رنتدانک

از  ۸سووود و رزا ی انتخاب و نفدذ مشوووتریقلیک حاکی از ر ولی رابطه بیک ا
بری را  ار ا رزا ی انتخاب و نفدذ مشتری نیر واقعیک مل بیشأسدی  رگر ارزش ب

ای چدت سوواختارکای زرربناری، رمدزش، کای پیچیده ار ا اما برای کنتر  سووییووتی
اوبی نتارج متف بدانند بهکای مطمتنی نییوووتند و میخدمات  رمانی و مراقبک، اکر 

به اررارش اپرابدرکا، بشوودرد  مخابرابیکای ز اری سووییووتیمنجر شوودندا مقررات
کا انجامید ولی کمیک رزا سازی  ر بدلید و بدزرع بر  به کا و کاکش قیمکرقابک

کووا منجر نشوووودا رزا سووووازی رروش  ارو کرچنوود اررارش بعوودا  کوواکش قیمووک
کاکش قیمک  ارو خبری نشد،  ر عدض بندع  نبا   اشوک اما از هکا را ب اروخانه
کا رارک  اروخانه یکا پاریک رمد و بما   اروکا  ر کمه ارو  ر  اروخانه یعرضووه

 شد ا نمی
بدات گفک ارک اسوووک که رزا ی بهتررک چیری که  ر مدر  بخش عمدمی می

 یالاجرای اقلیک حاکانتخاب  ر خیلی مدار  به ژسوک ارد دلدژر   ستدرات لاز 
 ا کنند دذاعموا  نف رت  ربدانند کنندگات نمیببدرل شده و نه مشتررات و نه انتخاب

 
ی مدر  سووییووتی بازنشوویووتگ پنج حرب  ر ینامهبدارق ،مثا  بیوویار گدرای رت

روی بییاری از سرات احراب ها بدارقات پشوک  رکاری انجا  شود که حتی باسوک
  ، یووتگی برای اکثررک مطلق مربر شوودت  ررمد بازنشوواش کیبیووته بد  و نتیجه

ی انقلابی  ر رزا ی انتخاب برای شوهروندات که خد  بصمیی بگیرند کدا  علاوههب

                                                      
۰. Marie-Antoinette 

ابررشوی  ربار ررانیوه بد  که بر اساس مصلحک سیاسی با لد ور  شانر کی  یماری رنتدانک ملره
زا ه، ولخرج و خدشگذرات بد  که از روند جامعه رگاکی ی اشراقرکر ا وی باند ررانیدی از واج

ه ک چندانی نداشوکا گفته شده که زمانی که صدای انقلاب ررانیه بلند شده بد  وی از کیی پرسید
خداکندا شووهباند گفته بد : اکندت اند و نات میشووخ  جداب  ا : گرسوونهرت  خداکند؟مر   چه می

 خدرندا که نات ندارند چرا شیررنی نمی

۸. Valfrihet och konsumentinflytande 
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 «ا ی انتخابرز»کا کنتر   اشته باشدا ارک انداز بازنشیتگی رتشرکک مالی بر پس
ت وجه خداکات رکیچهبد  که اکثررک مطلق مر   ب اجبوار ارود دلدژر بنهوا رو  
ز کای کلاکبر ار بتدانند صوواحبات پس انداامرانابی رراکی کر  با شوورککنبد  ولی 

شات  ررورندا بصمیمات مربدط به کا را از چنگبازنشویتگی را ررر   ا ه و پد 
ی مهی و اسوواسووی رعنی سووییووتی بازنشوویووتگی، بر رراز سوور مر   ابخاذ شوودا میووتله

 ا    جدرات اجازهبصومیمات بررگات سویاسک  ر سطت شهر، استات و کشدر به سد
دزش، کای رمی خد  به  روت سوییتی خررده و  ر زمینهگرانهکای لابیبا با رعالیک

کدا  کنندگات، به کیچ رموات و مراقبوک رعوالیوک کننودا نه مشوووتررات و نه انتخاب
مر   مبنی بر خلاصی از سد جدرات بدس   ی خالک  ا ه نشود و خداسوته یاجازه

کای رسدا و ه شدا رزا ی انتخاب نتدانیته جلدی شرککسییتی سیاسی حربی بلدک
و  Carema ،Frösunda Omsorg ،John Baurerربروری چدت بی

 بییاری  رگر را بگیر ا 
بیمارسوووتات  یمیلیار  کروت  ر پروژه ۹۱وقتی اسوووتانداری اسوووترهلی بیش از 

نندگات را ککا را انتخابگذاری کر  کیی نظر مشتریجدرد کارولینیورا سورماره
ینیرا و نمارندگانش  ر کارولشرکک مشاور بدستدت جدرا نشدا میتدلیک پروژه با 

 بد ا 
 د خ اوج بهانتخاب مدرسه  یزمینهمشرلات ناشی از رزا ی انتخاب رر ی  ر 

متدسوو  کدا ارات زرا ی پیدا  یا ارک رزا ی انتخاب  ر بیک والدرک طبقهرسوودمی
ی بر ارک والدرک، کارزار ببلیخابری، چه بیوووا بیشنظر بیووویاهکر ه، کر چنود کوه ب

  ااسکانتخاب  بیرستات اغرا  رمیر و گیتاخانه 
 اسووووک  رزا بازار کنتر  بحک کایحدزه مناس  ی وسیعبا ارک  امنهببلیخابی 

 بر ارک اپرابدرکارمدزش و پرورش امر عجی  و غرربی اسکا بیش ی ر حدزه ولی
زاررابی اسکا رزا ی انتخاب مدرسه  ر اشرا  مدجد  بنها چیری که بلد کیتند با

ت متدسووو  به ر ینتوارج نوامطلدبی  ر بر  ار ، امری کوه بیووویاری از والدرک طبقه
کای شوووهروندات از پشوووتیبانی بخش یراز برای کمهبمدارس کی یرگواکنودا ارده
متدسووو  برخدر ار اسوووکا ولی ارک گروه  ر رو   ا  گررتار  یبررگی از طبقوه

 کمیابی را انتخاب یبحصوویل ررزندات، بهتر اسووک که مدرسووه یاندا از زاورههرمد
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کا انری نباشووود را بعدا شوووات ی کارگر و خارجیکنند که  ر رت از ررزندات طبقه
خیلی کی باشدا بأنیرات اجتماعی ارک رزا ی انتخاب پاریک رمدت سطت رمدزش و 

ی اسوووک که مطالعات بدر  نمرات بوه  لیل رقابک مدارس خصووودصوووی و کمگان
بررک سوووطت نمرات، بیش یزمینهرا نشوووات  ا ه اسوووکا  ر  رت PISAالمللی بیک

 اری  ر بخش مدارس خصدصی مانند کای بررگ سورمارهکنیورسوید  راکا بقل 
 انووش  ی، موودرسوووووهEngelska skolanانووگوولووییوووووی  یموودرسوووووه

Kunskapsskolan  و رکا میاAcademia ۰۲۲[ا کندانجا  می[  
قلیک ی اشوود  شووالد هبر طبقابی میسوواختار سووییووتی رمدزشووی که کرچه بیش

 را واقعوووی انتخووواب امروووات ررنوووده کاینیووول بووورای و میررر حاکی رر ا را پی 
 ا  کدمی کاکش

ناپذرری نهفته اسوووکا اما  ر ورای ارک مشووورلات واقعیک سووورسوووخک و انرار
 سووتیابی به رزا ی انتخاب واقعی کمانا برابری شووهروندات/مشووتررات و شوورط پیش

 ا اسک رازبمدارس کی
کوای انتخوواب رر ی امر مثبتی اسوووک و بووارود برای رت بلواش کر ا امووا رزا ی

کر ت حقد  رر ی را حق انتخاب رر ی و برجیت  ا ت بدرژوازی سد د با شرکتی
میات بر اشتک کامل مالیات بر ارث(  ر حق ارث به حق انتخاب رر ی )از طررق از 

 «رزا ی انتخاب»وسدی بدرژوا لیبرالی خد  منحرق شده اسکا واقع حتی از سمک
بازنشیتگی گررته با سییتی رمدزش،  ر واقع به اقدامات  نظا بدرژوازی سد د، از 
کند و شووود  که راه را برای کلاکبر ارات کمدار میای منجر میعجی  و نابخر انه

ش بررگی از نیل کد کات امروز را  ر ررنده از امرانات زرا ی محرو  خداکد بخ
 ساخکا 

 ر واقع اعتراق خامدشوووی  ۸۱۰۲کارزار انتخابابی احراب بدرژواری  ر سوووا  
ه کا و  قیقاً بسازیخصدصی ی ر  وره «رزا ی انتخاب»اسک به شریک و ناکامی 

 ر عدض بما  ا تلاق بدرژواری  زننداکمیک  لیل اسک که  رگر حررش را کی نمی
  اکرکا رت «ا غا » یببلیخات انتخابابی خد  را متدجه مهاجررک و میتله

بارد خاطرنشات کر  که رزا ی انتخاب بدرژواری )اغل ( شامل حا  مهاجررک 
 کا حق انتخاب محلا رت«ا غا  شدند»کا بارد رق  ببعیک کنند، شود ا خارجینمی
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، کر لباسی را اجازه ندارند بمدشند، بارد به روش مخصدصی سردنک خد  را ندارند
ای  اشته باشندا احراب لیبرا  اروپا، به اقتضای کای ور هعلی  کنند و ارزشسلا 

اند: حرب زمانه، به سور مدارات محدو  کر ت رزا ی انتخاب مهاجررک ببدرل شده
مر  /   ر کلنوود و حرب Venstre ،VVDکووار  انمووار  محووارظووه -لیبرا  
 کا  ر سد دالیبرا 

کای سیاسی و اقتصا ی متفاوبی را پشک  وره ۰۸۲۱با  ۰۲۹۱سد د از  یجامعه
ند نبد  مسر گذاشک ولی  ر بما  ارک  ورات سیر براملی کمگدنی  اشک که نقشه

کای بررگ، مثل ظهدر کا و ناکامیو رکنگ نابتی کی نداشوووک اما از شوووریوووک
سوود د خبری نبد ا سوومک و سوودی ارک برامل  راشووییووی  ر برخی کشوودرکا،  ر

 امرووانووات و قوودرت کر ت محوودو  مدکرابیره کر ت، اررارش برابری و کمچنیک 
ی وسدی ارک برامل از  کهسویاسوی، اقتصا ی و اجتماعی حاکی بد ا سمک اقلیک
رمیر شووود: از  مدکرابیره کر ت، اررارش برابری و ا غووا  مدرقیووک وارونووه ۰۸۲۱

یک شووودت جامعه باقلیک حاکی قدربمند، اررارش نابرابری و  و قطبیمهواجررک، به 
 برنده و بازندها 

کای متفاوبی رمدند و ررتند اما ارک روند وارونه  ر چهل سووا  گذشووته  ولک
)روی کووار رموودت  ولووتی بووه رکبری  ۸۱۰۲بوخویویوری نورور ا حوتوی بوعوود از 

ند ارک، گیرری که ارک روکا کمچنات اررارش رکاا  ( نیر نابرابریات مدکرسودسیا 
رک المللی پیداسک ا اری بیکبیوررع نشودا چنانچه از اوضاع و احدا   نیای سرماره

سووواله  رگر نیر شووواکد اررارش چهل یروند ا امه خداکد رارک: شوووارد ر   وره
بر شووودت جامعه و به حاشووویه کوا، امتیوازات ور ه برای میلیوار رکوا، قطبینوابرابری

 بررک اقشار جامعه باشییا رک را مظلد برشدت ضعیفرانده
ند، کا و کاممیدبرکای کدشووومی روباتکوارگیری ررارندههکنتر   رجیتوالی، بو

وضووعیک کار را طی  ه با بییووک سووا  ررنده با حد زرا ی  گرگدت خداکند کر ا 
 گیریاگر ارک بحد  مطابق میل سوورماره پیش برو   ر رت صوودرت شوواکد قدرت

 کای طبقابی خداکیی بد ا بر شدت شراقحاکی و عمیقبر اقلیک کرچه بیش
تالی مالی  رجی یرتد الی به حردمک اقلیک سووورماره یکاسوووت یبرامل جامعه

 انجامیدا
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گذرا  ر  ای مدقتی ورا کمچدت  وره« خانه مر  »بدات  وره حاکمیک ررا می
ازش سوو یرتد الی، از طررق ر   وره یی  گرگدنی جامعه از نظا  کاسووتپروسووه

طبقابی، به نظا  اولیگارشووی سوورماره مالی بلقی کر ؟ ارک میووتله به کرحا   ور از 
 ذکک نییکا 

 
  15۹۹یک استثنا: فمینیسم و میراث 

اررارش بمرکر قدرت  ر  سوووتات اقلیک حاکی ر  اسوووتثنای بررگ و مهی  ار ا 
رری   ار اررررند کاکش نابرابری بیک زت و مر  متدقف نشووده بلره کمچنات ا امه 

عمل  یاز اقدامات مدرت  ر ارک راسوووتا خیلی زو   ر سووود د و شوووما  اروپا جامه
قدانیک مشووابه  ر  نیووبک به ر زمات خد   ۰۸۰۵پدشوویدا قاندت از واج و طلا  سووا  

وسوویع  ولک رراه  ر نیمه  و   گیووترش ]۰۲۸[مر سووالار بد ا برسووارر کشوودرکا کی
ی کای شوخلی رراوانی برای زنات رراکی کر ا را ررالییی  کهررصوک ۰۸۹۱ی  که

 بدررج رراگیر شد وه نبا  رور  که بهکای عمدمی را بی مهد کد  بدسعه ۰۸3۱
 یهزمین ر را  ولک  نیاز به بقیووویی کار جدردی بیک زت و مر   ضووومنی با حمارک

  را برجیته کر ا  اری مر  و پا اش خانهکارکای بی
طدر کمرمات  ر کل اروپای شمالی قرار ا ی بیک  و جنس )زت و مر ا هررباً ببق

 اش حقد  برابر برای زتنظیر بد  و  ر خطدط کلی ( بنظیی شووود که  ر جهات بی
ارک قرار ا  بخش اسواسوی و باررخاً پیشرو رت بحدلات بررگ  ]۰۸۱[ومر  قا ل بد ا

 پیش قراولات رت شدندا  ۰۸۹۲کای المللی، اجتماعی و ررکنگی بد  که جنبشبیک
ور ه حرب  مدکرات میووویحی، که جنبش هکواری از ا تلواق راسوووک، ببخش

راه انداختند بلاش کر ند با چدب لای چرخ گذاشته و ررررند هضوداصولاحات را ب
برابری زت و مر  را ک نود کننود اموا مدرق به جل  نظر مر   نشووودندا بدرژوازی به 
لحاظ باررخی مر سالار بد  اما مر سالاری شرط لاز  انباشک سرماره نییکا اکندت 
که، با اصلاحات اجتماعی، رمینییی و را ررالییی ررکنگی، برابری زت و مر  با حد 

 حات، بر خلاق الگدی انگلییی خد  رعنیزرا ی جا ارتا ه،  رگر جنبش ضد اصلا
ی گیرهطلبانه  اشک، کیچ انباچرریی که  شمنی رشراری با کر ندع سیاسک برابری

خدارات مر  سوووالاری و ببعیض واقعی برای حملوه بوه ارک برابری نودار ا اما میراث
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 اروپوووای  ر بوووازگیبه کوووه را و مووور  زت جنیی ندرک رواب  بدرژواری،جنیی 
 اروپوووواری غیوووور میوووولمانات به حمله برای مناسبی  ستاورر ارتا ه، جووووا یشوووومال

 ا اندبشوخی   ا ه
 یتی وجنی برکی نیر زنات میوا ل وشود  مدقعیک بر میکر چقدر جامعه طبقابی

ا ولی کندز کی رواب  بنگووابنگی بیک قوودرت طبقووابی و گر  می طبقووابی بربیش
المللی علیه جنبشی بیک) Me tooقدرت جنس بربر وجد   ار ، امری که جنبش 

 ارک که چیرینشات  ا ا  ۸۱۰3رزار و خشودنک جنیوی  ر مدر  زناتا  (  ر سوا  
 به وابیووته انجمنی  ر زت ۰۲ که طدرکمات گذاشووک، انگشووک رت روی جنبش

 کای جنییاستفا هءسد کمانوا چیور کور از بویش کر نود، مطور  سود د رکووا می 
نشات  ا ه اسک که  LOاو کارررمارات و رؤسا از مدقعیک و قدرت خدرش بد ا ا 

وقک، نیمه کیبر گرربانگیر زنات اسک بدرک معنی که اکثررک شاغلناامنی شخلی بیش
  ]۰۸۰[کای نامطلدب زت کیتندامدقک و استخدا 

کند، کندی پیشوررک نیر میو به شود میبا بدجه به برابری زت و مر  که حفظ 
گشک شد ا ولی ارک برابری بازبر میبازگشوک اقلیک حاکی کمی پیچیده یمیوتله

کندا کی زنات و کی مر ات کمیشووه جارگاه طبقابی معینی اقلیک حاکی را منتفی نمی
 اندا  اشته

جارگاه طبقابی ر  زت بیوووتگی به ارک  اشوووک که پیراکک کدا  مر  را زمانی 
ه ا برابری زت و مر  )با باسووککننده کر ا اکندت شووخل زت اسووک که بعییکاطد می

ر  ردری طدر که بالابامروز( بأنیر کمی بر اقلیک حاکی و نروبمند  اشته اسکا کمات
متمرکر  شووماریکانگشوونروت و قدرت، شووامل سوویاسووتمدارات حاکی،  ر  سووک 

کا لا  خدر ه )زنات(، نه  ر شوود ا ارک واقعیک که ناخک بعضووی از ارک  سووکمی
شووواتا ارک واقعیک که سووود جدری ی کود و نه  ر  رجهکوا بخییری میبعودا  ارک

اند با قدربی به ارث ببرند  سوووک رور ههکای سووورماره ررصوووتی ب خترات خاندات
  کدا بخییری  ر ساختار اقلیک حاکی نمی

بگیرات و شهروندات معمدلی بد ه اسک، کای ما حقد برابری امروز نتیجه بلاش
کارش و نه سووویاسوووتمدارات حاکی امروزا رت  و مالی و ارد دلدگ ینوه سووورماره

و  ۰۸۹۲ی که بازگشووک اقلیک حاکی نتدانیووته از ما پس بگیر  میراث ما از راسووتثنا
 ارک سد اسکا  به ۰۸3۱ -۰۸۹۱ی رمینییی را ررا  از  که
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 ی کارچالش بزرگ: آینده

دا ث ا ا حنشده اسکا مک کی به کمیک  لیل ارک کتاب را ندشته مقدرباررخ از قبل 
مدختی کار چیرکای بییاری رناپذرر کیتندا ضمک انجا  ارکنشوده اجتناببینیپیش

 ر ی کار ی سووورماره به کار و کی متحدات جدرد و بالقدهکی  ر مدر  کجد  بوازه
 مقابل سرمارها 
ی کارگر بد ا صووونعتی بضوووا  اصووولی جامعه بیک سووورماره و طبقه ی ر جامعه

 کای اجتماعیبد ا سووارر بضووا  «ی اجتماعیمیووتله»بررک عمده «ی کارگرمیووتله»
ضووا کای جر بهصوونعتی و کارگر صوونعتی بد  )ب یالشووعاع بضووا  بیک سوورمارهبحک

 پیدا نرر ندا( ایعمدهگاه  ر سد د اکمیک مذکبی و ن ا ی که کیچ
بضوا  بیک سورماره صونعتی و کارگر صونعتی کندز پابرجا اسوک اما  رگر بضا  

 گیر ا سد د را  ربر می یکشتی اقتصا  جامعهاصلی نییک چرا که صنعک بنها ر 
بدرهی اسوک که بضا  کار و سرماره، که اساس رت کی  سد  از کار  رگرات 

  اری و اقتصا  بازارا بفاوت سرمارهاسک اری اسوک، کمچنات بضوا  اصلی سرماره

ولی  رگر صنعک مرکر بضا  کار و سرماره نییک، ارک بضا   ۰ا ر کمیک نرته اسک
کا، کا، بیمارستاتس،  انشگاهکا، مدارکا رخنه کر ه اسک: مهد کد  به بما  حدزه

 سالمندات، ا ارات  ولتی و شهر اریا  یمراکر  رمانی، خانه
مدرررک ردرش بر ت بوه  ولوک ررواه و جوارگررک کر ت خودمات اجتماعی با 

 شد ا کای جدردی میبیترساز مناقشات و کشمرش عمدمی جدرد
تر ه و ییار گیاجتماعی با پیامدکای بووو  ما اکندت  ر رغاز ر  بحد  برنیری

بر روا رور نتوارج انقلواب صووونعتی خداکود بد  با عمیق کیوووتیی کوه احتموالواً بیش
 ا ۰۸۲۱ -۰۸3۱کای هز اری  کصنعک

خد  هب یشوورل قیقاً چه  ارک بحد  برنیری وووو اجتماعی  اند کهکس نمیکیچ
کا و کای زرر خداکد بد : قطارکا، ابدبدسلفهؤکرحا  شوووامل مهخداکد گررک اما ب

                                                      
ای محصد  خد  را به  ر ارنجا منظدر ندریونده از بازار رزا  ارک اسوک که  ر رت کر بدلید کنندها ۰

 که  رگرات را استثمار کندا رروشد بدوت ارکمیبازار رور ه و رت را 
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کای اررار خ  بدلید کاملاً ابدمابی ، صندو نر  یشاخهکای بدوت راننده، کامیدت
که  کاریپر از ، روباتکند و میبحک نظر رروشووگاه که مشووتری خد  اسوورک می

نترنتی، ر ارجای  کتر،  کتهکننده بکنند، کاممیدبر معارنهگری و نظارک میمنشوووی
کا و رمدزش ارنترنتی، سوورورس الرترونیری برای مشووتررات، بررسووی  رجیتالی رر 

ی جدرد کای  رجیتالکای ابدمابی  اقتصا ی الی رخرا شرکککا، سییتیبقاضانامه
کای بر مدار  ارک سوورمارها  ر بیشبنگابنگ  ارندط ارببامالی  ی نیای سوورمارها ب

کای کای  رجیتالی، رت کی با سوووهیارک شووورکک اندازیموالی کیوووتند که  ر راه
رد، رکای اقتصا ی معمدلی جدر  ر نمیکتاب شرککو رور که با حیاب سورسوا 

 اندا  خیل بد ه
گیری مالی به شووورل یکننده و سووورمارهاربباطات و پیدندکای برنی  متحد 

ری شماکبدانیی  ر بعدا  انگشت میاقدرت بررگی منجر خداکد شد که ما از کی ال
کاری که بازار جهانی برنی  اربباطات و بجارت الرترونیری را کنتر  از شوورکک

 کنند ببینییا می
بنهاری کدارک و کنتر  ارک بحد  را  ر  سووک ه رسوود که سوورماره بنظر میهب

بگیرات بهتر از کر جای  رگر  نیا خداکود  اشوووکا حتی  ر سووود د کی، که حقد 
ر ارک روند گذاری بای برای بأنیرسد که طر  را برنامهرنظر نمیهمتشورل کیتند، ب

 وجد   اشته باشدا 
کنند، چه کوا که از راه کار کر ت امرار معاش میارک برای کوارگرات، برای رت

ور ه کارکای سووا ه  رتری  ر بان ، بیمه، همعناری  ار ؟ او : مشوواغل بیوویاری، ب
کا کا و نامه ا ند را به رر ا ه میا ارات و غیره کوه بوه مشوووترروات خودمات اولیه ار

روزارروت از روبات  ر بدلید و  یروندا اسوووتفا هکر ند، از بیک میرسووویدگی می
 بری کارگر مدرت را کدچ ی قدرمی و مرکری طبقهانبوار اری بواز کی کیوووتوه

کای بدوت راننده جای بییاری از رانندگات کامیدت را خداکند خداکد کر ا کامیدت
 اند چه بعدا  مشاغل از بیک خداکد ررک و نظرات طیف وسیع یوی نمیگررکا ک

د که با سا   کنکا رالگیر مآبانه نظر میکارشناسات نیر گدناگدت اسک، بعضی از رت
د که کنننیمی از مشواغل رمرررا نابد  خداکد شد، بعضی  رگر را روری می ۸۱۵۱

منجر  شووخلی کایی ررصووکبعضووبه از بیک ررتک  کر چندبحدلات برنیری باکندنی 
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ررررده اسک، و بارد اضاره کر   نیر کای جدردیشوده ولی از سودی  رگر ررصوک
 مدکرابی  ارک  یر  جامعه ]۰۸۸[که به کاکش سوواعات کار نیر انجامیده اسووکا

 امرات را  ار  که بحدلات برنیری را با  ر نظر  اشتک مصالت کمگات کدارک کندا 
نهاری چه خداکد شووود ولی امر میووولی  یمک  انش کاری ندار  که بدانی نتیجه

کارات بری به  روت طبقه مدقکی بیشی زرا ی بیرار خداکند شد، عدهکه: عدهارک
ای بر کنندهبانیرات بعییک بداندکه شوورار  سوویاسووی میرانده خداکند شوود و ارک

  اچگدنگی ررررند ارک بحد   اشته باشد
کند رندلدژی ندرک امرانات جدردی برای حردمک کارررماکا رراکی می و : ب

 ر  کای اجتماعی به مقابله رت شووتارکاکه باریووتی با ر  جنبش مر می برای ررر 
 کنییا زرر به چند نمدنه از ارک امرانات کنتر  الرترونیری اشاره می

ر  برچیووو  الرترونیری سووواخته که، با ر   Harmonyzeشووورکک  
کند و کا را نبک میکای رتدت، بما  مرالمات رر  را ضب  و بما  جابجاریمیررور

 رهرسوووککای بررگی که  ر مودعی اسوووک رروش ارک  سوووتگواه را بوه شووورکک

۵۱۱Fortune  ۰  جای  ارند رغاز کر ه اسکا 
 یراه  رگری برای کنتر  و ارزرووابی نحده Cogitoشووورکووک  رگری بنووا  

اطمینات  Workdayت پیدا کر ه اسکا شرکک صحبک کر ت کارمندات با مشتررا
 زو ی اسوووتعفا خداکند  ا اهبینی کند کدا  کارکنات ببدانود پیش کود کوه میمی

 سووک رور ه که بما  حرکات و هبندی را بهحق امتیاز  سووت Amazonشوورکک 
 Infosysکندا شووورکک کای کارکنات انبار را  نبا  کر ه و کنتر  میجوابجواری

ارراری اسووک که کاررری کارکنات را با رردرگر مقاریووه کر ت نر مشووخد  برمیل
  ]۰۸۹[کندامی

تندا کا کیکا ابرارکاری برای حردمک مطلقه و پارما  کر ت شخصیک انیاتارک
 اند قدر که شرکک  ر مدر  مک میرت» ورکدیبه قد  رری از کارکنات شورکک 

  ]۰۸۲[«ا اندمک نمی یخاندا ه

                                                      
   شد ا  پانصد شرکک بررگ رمرررا، ارک لییک کر سا  بدس  مجله ردرچدت منتشرمیا ۰
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ی کوار، بحوک حواکمیوک سووورمواروه، بوا کاکش مقا  و منرلک سووود : ررنوده
شوووناسوووی، ای کمچدت پرشوووری، رمدزگاری، پرسوووتاری، رواتکای حررهمهارت

کای  رگر گره خدر ه اسووکا احتمالاً شووناسووی و بیوویاری حررهمد کاری، جامعه
ر اررار، از ارک امارشووود نیر، به جر بخش نر مقوامات بلند پاره  ولتی و مهندسووویک 

 ، کای شووخلی که اخلابدات گفک که بما  گروهمیووتثنی نخداکند بد ا  ر کل می
کاری گروه یکا با انباشک سرماره کمخدانی ندار ، کمهای رتوجدات و رما  حرره

خار تبندی خد  به خدمک به مر   اربدانیوووتنود به  انش خد  و را پایکوه قبلواً می
طدر که کنند، کمه و کمه مشووومد  ارک کاکش مقا  و منرلک خداکند شووودا کمات

یشوورمانه ب یرسوودای بیمارسووتات جدرد کارولینیوورا بنها ر  شوویده ی ردری پروژه
ره  کندگات نبد  بلمالیات یخصوودصووی به کررنه یبرای نروبمند سوواختک سوورماره

صدصی خ یجدلانگاه سرماره کمچنیک قیمتی از طر  ببدرل بخش  رمانی سد د به
 بد ا 

را  تبدات رکه کندز کی می اسکصنعتی  ارای ر   رالرتی  ذابی  یسرماره
کند که  ر رسیا  رد، جاری که انباشک سرماره ضد خد  را نیر ررررده و متراکی می

مالی  ارای چنیک  رالرتی  ذابی  یکمات نیروی کارگرات صوونعتی اسووکا سوورماره
 کوووای رووورارووونوووده و اروووراروووش موووحووورومووویوووک ا نوووابووورابوووریییوووووکنووو

بداند چهل سا   رگر نیر ا امه اجتماعی که امروز شاکد رت کیتیی می - اقتصوا ی
 خداکیی بد ا ۰۸ یسدهاوارل  یکاست یپیدا کندا رت وقک  ر وضعیتی مشابه جامعه

 د ا ش اری منجر به مقاومک میگییخته سرمارهاما خشدنک و بربررک لجا 
المللی عواری از مقاومک نبد ه اسوووکا  ر بعود بیک ی سووود کرارهی  و   کوه

راسوووتی از بیپ  ونالد کای  سوووکبرعرس، کی چپ را ررا  و کی پدپدلییوووک
طدر هبر کشوودرکای پیشووررته بنفس بدرژوازی را  ر بیشهغرور و اعتما  ب ،برامپ

رزار بررگتررک کا ۰برنی سووواندرزاندا کارزار انتخابابی جودی بوه چالش کشووویده

                                                      
۰. Bernie Sanders 

 ا ۸۱۸۱رری از کاندرداکای حرب  مدکرات  ر انتخابات رراسک جمهدری رمرررا  ر
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 ر انگلیتات از  ۰جرمی کدربیک را ررا  باررخ رمرررا بد ، به کمیک سویا  کارزار

میترات ۰۸۲۰ ر ررانیه از پیروزی سا   ۸دتنشلد  ملو  ژاتبه بعد و کارزار  ۰۸۲۵
 به بعدا

عد جدردی به سوویاسووک اروپای غربی اضوواره کر ه احراب جدرد مهاجرسووتیر ب 
کارگر  یکاری از طبقهای شدت بخشکا و حاشیهاسک که  ر ابتدا بیانگر محرومیک

 کای بدرژوازی ببدرلی پیووواصووونعتی بد  ولی امروزه به جر ی از ا تلاق ر جامعه
ی رت براممییوووی  ر حرب جمهدررخداه رمرررا اسوووکا شوووده اسوووکا ر  نمدنه

 سیاستمداراتبد ندا ”( ”Venstre)کای  انمار  پیشوقراولات ارک حرکک لیبرا 
کای خصوودصووی بدرژوازی سوود د  ر ابتدا مخالف ارک سوویاسووک بد ند اما شوورکک

 اری را برای سرماره کای سد د مدکراتبخش  رمانی وار  عمل شودند و حرب 
 یخرردندا بعداً کل طیف سووویاسوووی بدرژواری به ارک نتیجه رسوووید که بنها برنامه

جامعه ا غا   کاری اسووک که  رسوویاسووی کاررمد، سوور جای خد  نشوواندت خارجی
اندا قدمی کر ت سویاسوک منجر به بقدرک سوییوتی سویاسی  ر مقابله با اررار نشوده

 شد ا عمدمی  ر مدر  میارل اقتصا ی و اجتماعی می
ررووووار ا کوووور ت طوووورقبووووی و با مقابله برای سد د سیاسی سییتی ظرریک نه

ات مر ور گرلابیی مآبانهاستعدا کای شارلابات نه و گررک کی سک بارد را عمدمی
رت  گدنه  ر ارک سییتی سیاسی، که  را  که چهو متخصصیک ببلیخات راا نشات  ا ه

انود با به بهتررک وجهی منارع سووورماره را پنج حرب گدی سوووبقوک را از کی ربد ه
 یارندهکا کیچ نممتدسو  متخصو  و متشرل  ر ابحا ره ینمارندگی کنند، طبقه

سدی حاکمیک اقلیتی با قدرت و هکاری که سد د را بسویاسوی ندار ا ولی برای رت
 ا ا بدات بشخی   کنند مشرلابی را نیر میبر کدارک میامتیازات کر چه بیش

                                                      
۰. Jeremy Corbyns 

 رکبر حرب کارگر انگلیس
۸. Jean-Luc Melenchons 

 رکبر کندنی حرب چپ ررانیه
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 یبدات  ر سووه زمینه خلاصووه کر : طبقهکای اجتماعی سووییووتی را میچالش 
کای و متخصوووصووویک )صووواحبات مهارت Proletariatکوارات، پرولتاررا مدقوک
 ا Professionerای( حرره

ا بلره نشووینند بکاری کیووتند که منتظر زنگ مدبارل میرت کاراتمدقک یطبقه
ی کارکاری که بیرارند، رتبرای کمات روز را رر ای رت کاری به چنگ رورند، رت

از  بعد چند ساعک ی انند کارررما کفتهکاری که نمیکه استخدا  مدقک  ارند، رت
 انند ررا ماه بعد را سوووا  بعد کار  ارند را ری که نمیکاکند، رتکارشوووات کی می

کا، با احتیاب بیرارات، احتمالاً بیش از ر  پنجی نیروی کار را بشریل بیرارندا ارک
بر نیر خداکند کا کی نییووک و بیشارک ی(ا عده۰۲۹ کند )نگاه کنید به صووفحه می

کا رت بررک قدرتندا بیششد اما پراکنده کیتند و از منابع قدرت اندکی برخدر ار
 ررای مدرترانه معمد  اسک و  یکاسوک که  ر کشودرکای حدزهشودرشوگری رت

به  ۰۸۰3زمینی سا  ای اسوک که  ر سد د، از شدرش سی ی رت بیویج بد هلازمه
نییک  چیری کاراتمدقک یچشی نخدر ه اسکا البته طبقههبعد، کیچ نشانی از رت ب

 ه رت اطمینات کنندا که ررررنندگانش بتدانند ب
ی کارگر امروز، اصطلاحی که مناس  ارک پرولتاررا اصطلاحی اسک برای طبقه

ما نشوات  ا ه اسوک بییاری از کارگرات  یطدر که پروژه ورات نییوکا ولی کمات
کنندا خد  ارتخار می یامروز سوود د به کدرک طبقابی خد  رگاه کیووتند و به طبقه

کا متشووورل کیوووتندا بر کارگرات  ر ابحا رهز کی بیشکای اخیر کندارک رغیعلی

بووا روالوان کووای  ۰، زموانی کوه اسوووتیوگ موالیبوه بعود ۰۸۲۱ی او از  کووهرکبری ا 
ات سد د مشاجرابی بییار سطحی  اشک،  مدکرسدسیا راستی  روت حرب  سک

 اری ندرک کیچ مقاومک جدی از خد  نشووات ندا ه اسووکا اما  ر  ر مقابل سوورماره
ارک  کا  ر طد  کار  باای، که مک خدشووبختانه با بیوویاری از رترعالات ابحا رهبیک 

 جنبش کارگری کندز زنده یجدرانهباررخاً مبارزه یا ، روحیهپروژه ملاقات  اشته
 اسکا 

                                                      
۰. Stig Malm 

 ا ۰۸۲۹و۰۸۸۹کای ای و رکبر ا  او  ر سا رعا  ابحا ره
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کای جدردی ای که با مر   سوووروکار  ارند گروهکای حررهصووواحبات مهارت
رعا   ر بخش خدمات عمدمی  یمارهسورماره مالی و سر یکیوتند که کدق حمله

 کندا رمدزگارات، انود و طبعواً گروه جدرد معترضووویک را بشوووریل میقرار گررتوه
ک کای بأمیپرشوورات و پرسووتارات کمگی بارد از مشوواورات مدرررک که از شوورکک

خداکند بما  نها کا را ، که می«رؤسوووای کل»شووودند و نیروی انیوووانی اجواره می
 کنند، ررمانبر اری کنندا  کمچدت ر  شرکک ا اره

ت کیچ ارزشی ندار ا اگر مشاورات رمررراری بگدرند ابجربه و  انش متخصوص
جدرد  شدند مثل بیمارستاتکای بیمارسوتات بارد منحل شودند منحل میکه کلینی 

کیووانی که  ر خارج از سوود د سووروکارشووات با بخش  رمانی  یکارولینیووراا کمه
مثبک سییتی  رمانی سد د بدارق  ارند و رت ارک اسک  یارتا ه  ر مدر  ر  بجربه

 کندا کای رنات گدش میکه پرشورات با حدصله بیمارات را معارنه کر ه و به حرق
 راه ارتا ه با با بیماراته  ر کارزار جدردی که برای سووییووتی  رمانی خصوودصووی ب

اندا تهگذاشوو ای ررتار کنند نا  ارک پدرده را ناکاررمدکمچدت قطعات بدلید زنجیره
 صررها شما بخدانید بی

یل رر  پرشو  متخصو  و از معاونیک قبلی بیمارسوتات کارولینیرا بنا  میرا

خداکد،  ر انتظار طدر بشد  که سرماره میای که، اگر رت ر مدر  ررنده ۰رولفس
ما شنیدری که کارکا  ر حا  پیشروی اسک اما »گدرد: متخصوصویک اسک چنیک می

ا ا مثل ارک بد  که ر  گروه ناشناس ر«دا  کار و بدس  چه کیانی انیوتیی کنمی
ای  عدت شدری که  ر رت کمه چیر را میتد  ارک کار کر ه بد ندا سمس به جلیه

ا )ااا( با ما به کمات زبانی حرق «کمیک اسووک که کیووک»شوور   ا ندا پیا  ارک بد  
ها  باشد ر  ن کای خصدصی مرسد  اسکا کارولینیرا کر چهز ند که  ر شرکک

کمگانی اسوک نه ر  شورکک سوهامیا ر یس انجمک پرشرات کارولینیرا، اردوت 

با انداع اقدامات گدناگدت کر صدای معترضی را ساکک »کند: اضاره می ۸ لمار 

                                                      
۰. Mikael Rolfs 
۸. Yvonne Dellmark 
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کنندا میرات حقد ، سواعات و شویفک کار از جمله مدار  اعتراض اسوک و البته می
 ا«مدار   رگری نیر وجد   ار 

ای نیر شاکد کیتییا ر  پرستار ای مشوابهی را  ر  رگر مشواغل حررهررررندک

 ر مدر  بخییرات اسوواسووی کارولینیوورا  ۰نا  کاررک رروسووتمدهمتخصوو  زارمات ب
در بد قهبینی که کارکا چشد  میکر روز وقتی سر کار  حاضر می»گدرد: چنیک می
کار  نیی پیش به رت خدبیوطدر بدانیوتند نها ی را که با رریا هروندا چپیش می

  ]۰۸۵[«کر  به ر  راجعه، به ر  مخروبه مبد  سازندامی
ای و بخصووصووی خطرات مقابله و روراروری بما  عیار با مشوواغل قدرمی حرره

 بررگی را برای سرماره  ر بر  ار ا 
 «مدنهن رمدزگار»کنند با چند پرش  متخص  و چند به کمیک  لیل بلاش می

رراسووک با اختیارات و امتیازات ور ه بدکندا  منصوو را بخرند و به بخشووی از رنات 
کدق  رکی شریتک رری از مهمتررک کنجارکای ررتاری متخصصیک رعنی ابحا  و 

 ا اسککا ای رتکمبیتگی حرره
کرحا  هلی ببینی کر ، وبدات پیشنبر  بیک سرماره و متخصصیک را نمی ینتیجه
 ی ررنده خداکد بد ا کنندهکای بعییکنبر رری از 

سووورماره به  ولک رراه و گرارش رت به گیوووترش کر چه  یجانبهکمه یحمله
کوارات بضوووا  اجتمواعی جودرود و بررگ حوا  و ررنده را ی مدقوکبر طبقوهبیش
سووود کوار، ندروری، مراقبک و نگهداری،  انش و ررررنود: بضوووا  بیک از رو می

 یوری کوه ارزشوووی موارد  کمووهسووود  کی و بهره بخصووو  و از سووودی  رگر
ا بدات با  رگری عدض کر بگیری را میخاطر رت کر حقد هبگیرات  ار  و بحقد 

ور ه هب جامعه صووونعتی، حدزه کاری از یکای طبقابی جامعه ر چارچدب سوووازش
بعرض سورماره مصدت بد ندا اکندت از  ی( جامعهرمدزش،  رمات و مدرررک )ا اره

  اطدر نییکارک  رگر
 ر ررنده خداکیی  رد که سورانجا  کار چه خداکد شدا ولی ر  سری چیرکا 

 طبقابی یمشوووخ  اسوووک: مبارزه علیه گرارش سووورماره برای بازگر اندت جامعه

                                                      
۰. Karin Frostemo 



 073 /    ی آتی بین كار و سرمایه چرخش تاریخی و مبارزه

کای ندرک بدوت رگاکی باررخی  ر مدر  مدضدع مدر  اختلاق و  ر شرل یکاست
حاکی و کی بیروت از رت از کیچ ای کی  ر  روت سوییوتی سیاسی بدوت بیویج بد ه

 شانیی برخدر ار نییکا 
  



 

 
 هایادداشت

 
۱. Skolverket, Analyser av familjebakgrundens betydelse för 

skolresultaten och skillnader mellan skolor (۸۱۰۲), figur ۸7۰. 

احتما  مرگ و میر ناشوی از سوورطات به سوطت رمدزش و بحصوویلات ا انجمک مبارزه با سورطات، ۸
 ی: برگررته از مقاله(ا بحقیقات مربدط به سرته مخری ۸۱۰۲) بیتگی  ار 

Lina Nordquist, ”Det är en skam att vården inte är rättvis”, i 

Svenska Dagbladet den ۸۹ mars ۸۱۰۲. 

Nordquist   کی ریرردلدژریک اسک و کی سیاستمدار رعا   ر امدر  رمانی و  ر عیک حا
   از ندا ر سیاستمدارات لیبرا  که به طبقابی بد ت جامعه رگاه اسکا

۳. Gregory Clark, The Son Also Rises. Surnames and the History of 

Social Mobility (۸۱۰۲), s. ۸۲.  

  :ا اطلاعات مربدط به  ررمد سرماره از مقاله۲

Juan Flores, ”Datamiljardärerna klättrar på listorna”, i Dagens 

Nyheter den ۰ januari ۸۱۰۲, 

ز بگیرات ا کد، اطلاعات مربدط به  ررمد متدس  بما  حقد مالیات ارجاع می یکه به ا اره
   کاکاا  ( اخذ شده اسانیتیتدی میانجیگری )میانجی بیک کارررمارات و کارکنات را ابحا ره

۵. Veckans Affärer nr ۰۱ ۸۱۰3.  

۹. Magnus Henrekson, ”Kapitalägare då och nu. Förmögenheter, 

beskattning och samhällets syn”, i Birgitta Swedenborg (red.), 

Svensk ekono misk politik (۸۱۰۵), s. ۰۹۵.  

3. Expressen den 3 och ۲ december ۸۱۰3.  

۲. Dagens Nyheter den ۰۸ mars ۸۱۰۲.  
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۸. Aftonbladet den ۸۸ mars ۸۱۰3.  

۰۱. Se vidare min bok Ojämlikhet dödar (۸۱۰۹).  

 

 ا تا   به:۰۰

Asa Briggs,” The Language of ’Class’ in Early Nineteenth-

Century Britain”, i Asa Briggs och John Saville (red.), Essays in 

Labour History (۰۸۹۱); Pierre Rosanvallon, Ett samhälle av jämlikar 

(۸۱۰3 [۸۱۰۰]).  

ی  ر کای جنبش کارگرطبقه و نبر  طبقابی، اولیک حرکک یمنبع نظرروات موارکس  ربواره
کای اقتصووا  انات انگلیس کمچدت رررار و و باررخ  انات ررانیوودی کمچدت و رمدزه ۰۸ی سووده

 گیرو بد ا

 ا بهتررک نمدنه  ر مدر  ارک گرارش:۰۸

Robert Erikson och John H. Goldthorpe, The Constant Flux. 

A Study of Class Mobility in Industrial Societies (۰۸۸۸).  

۰۹. Mike Savage, Social Class in the ۸۰st Century (۸۱۰۵), s. ۹.  

ای قرار کنندهسوووی و سووواوج و چند نفر  رگر مدر  انتقا  علمی ورراتبیلیول طبقوابی بیبح
 پاسخی  ررارک نرر ا تا اب: گررک که از جان  ارک رخری

Colin Mills,” The Great British Class Fiasco. A Comment on 

Savage et al.”, i Sociology volym ۲۲, nr ۹ (۸۱۰۲), s. ۲۹3–۲۲۲.  

 ر  انر کلاسی   ر ارک مدر : ا۰۲

Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique social du jugement 

(۰۸3۸).  

 ا برای مثا  تا ابه:۰۵

Anneli Jordahl, Var kommer du ifrån? Reportage, intervjuer 

och essäer (۸۱۱۹); Björn af Kleen, Jorden de ärvde (۸۱۱۸); 
Susanna Popova, Överklass. En bok om klass och identitet 
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(۸۱۱3); Lena Sohl, Att veta sin klass. Kvinnors uppåtgående 

klassresor i Sverige (۸۱۰۲); Mats Trondman, Bilden av en 

klassresa. Sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan 

(۰۸۸۹).  

  :کرطبقابی  رگر کی اشاره  یبدات به ر  مطالعه ر ارک مدر  می

Mikael Holmqvists Djursholm. Sveriges ledarsamhälle (۸۱۰۵) 
och Susanna Lundbergs avhandling om Degerfors,” Vi kan ju 
sälja det övriga landet till hugade spekulanter.” Om tillhörighet, 
gemen skaper och handlingsmöjligheter i en förändrad 

ekonomi (۸۱۰۹).  

۰۹. af Kleen, Jorden de ärvde (۸۱۱۸).  

 ا ارک میتله  ر ارک انر کی اشاره شده اسک:۰3

Holmqvist, Djursholm (۸۱۰۵), och Popova, Överklass (۸۱۱3).  

۰۲. Anders Ström, Sveriges mäktigaste familjer. Företagen, 

människorna, pengarna (۸۱۰3), s. ۹۰۲–۹۰۸.  

۰۸. Björn Elmbrant, Dansen kring guldkalven. Så förändrades 

Sverige av börsbubblan (۸۱۱۵); Bengt Ericson, Den nya 

överklassen. En bok om Sveriges ekonomiska elit (۸۱۰۰),  

   کننداای بدصیف میکا را به طرز ارزندهکر  و انر زندگی رسمانی بدرژوا

 ۸۱۰۲بررک کتل لندت اسووکا  ر سوووا  اوج ارک ررکنگ  ر اروپا حراج خیرره )!(  ر لدکس یا نقطه۸۱
مدر  احترا  بدرژواکا( گرارش جنجا  برانگیری از ارک مراسوووی بهیه  یروارننشوووا  بارمر )روزنامه

زت که از کارگرار  ۰۹۱ی مر انه اسووک که  ر رت ا ارک مراسووی  ر واقع ر  ضوویارک شووبانهکر 
بدرژوای مر   ۵۱۱شووودند با شووواممارک، و کا و وریوووری رراوات از متخصووو  ارک امدر اجاره می

کا خیلی روشووک کیووتند، لباس زرر مشووری، لاجرا برای ارک زترکنمد کای لاز  اکنندا پذرراری می
اس ، لب«ر  مرات سوریی جدرد»کای سوریوی مشوری، مد  مد و ررارش مناسو  برای کفش

جشک »کا کی ر  پیراکک مشوری رقه باز و بییار کدباها ارک زنات بعد از ضیارک رسمی بارد  ر رت
بررک جذاب»خداکند بندشوووند و کر چه می جا اجازه  ارندنیر شووورکک کنندا  ر رت «غیر رسوومی

کوه ارک ررکنووگ ا ارک۸-۰ص  ۸۱۰۲-۰-۸۲را برای خد  انتخوواب کننودا رووارننشوووا  بووارمر  «مر 
ررا کارشات  ر رمر ورات رسیده سرماره  ار سد د، که بکهبازه ب یحرمیوراری با چه حد  ر طبقه
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 کند جنیی  ر ارک محارل خبر میو لندت کیوتند، نفدذ کر ه مشوخ  نییوکا زنات از خشودنک 
مرکر (، ولی اختلاق ارک ررکنگ با ررکنگ وا  اسوووتررک و ۸۱۰3-۰۸-3روزنوامه روز سووود د )

  بداند نیبتاً زرا  باشدالندت میبجاری )سیتی( 
۸۰. Se vidare Thomas Brante, Eva Johnsson, Gunnar Olofsson och 

Lennart G. Svensson, Professionerna i kunskapssamhället. En 

jämfö rande studie av svenska professioner (۸۱۰۵); Gunnar 

Olofssons projektrapport Professionerna, mellanskikten och 

klassanalysen (۸۱۰۲).  

۸۸. Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren. Idéer och ideal 

i ett norrländskt sågverkssamhälle ۰۲۲۱–۰۸۹۱ (۸۱۰3 [۰۸۲۲]).  

۸۹. Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället ۰۲۵۱–۰۸۸۱ 

(۰۸33), s. ۰33.  

از کتاب زرر استخراج شده  ۰۸۹۸سا  بعدا  رعالیک جنبش ضود الرل  ر اطلاعات مربدط به 
 اسک:

Blå boken. Nykterhetsfolkets kalender (۰۸۹۹), s. ۸۰۸.  

۸۲. Ronny Ambjörnsson, Mitt förnamn är Ronny. Berättelsen om en 

klassresa (۸۱۰۰ [۰۸۸۹]).  

۸۵. Anders Sannerstedt, ”Sverigedemokraternas sympatisörer”, i 

Annika Bergström och Henrik Oscarsson (red.), Mittfåra och 

marginal (۸۱۰۲), tabell ۸.  

رسووود که نظر میهپا گررک و ب اسوووردنه سووود د یکوای سووود د  ر منطقهحرب  مدکرات
   باشندا ۰۸۲۱ی  که حرب اسردنهکدا ارانش از کمات بیپ کدا ارات 

۸۹. Folkpartiet, Utanförskapets karta (۸۱۱۲).  

۸3. Tino Sanandaji, Utanförskapets karta. En uppföljning av 

Folkpartiets rapportserie (۸۱۰۲).  

۸۲. Moderaterna, Sveriges ۰۹۱ utanförskapsområden (۸۱۰۹).  

۸۸. Svenska Dagbladet den ۲ februari ۸۱۰۲.  

۹۱. Daniel Waldenström,” Wealth-income Ratios in a Small, 
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Developing Economy: Sweden, ۰۲۰۱–۸۱۰۲”, i Journal of Economic 

History volym 33, nr ۰ (۸۱۰3), s. ۸۲۵–۹۰۹; Spencer Bastani och Daniel 

Waldenström,” How Should Capital Be Taxed? Theory and 

Evidence from Sweden”, discussion paper (۸۱۰۲).  

۹۰. August Strindberg, Det nya riket. Skildringar från attentatens och 

jubelfesternas tidevarv (۰۸۲۵ [۰۲۲۸]), s. ۸۵.  

 :اسکمثا  ز نی البته کتاب ذرل  یا ر  استثنا۹۸

Göran Greiders och Åsa Linderborgs bok våren ۸۱۰۲, 
Populistiska manifestet. För knegare, arbetslösa, tandlösa och 

۸۱ procent av alla andra.  

۳۳. Per Albin Hansson, Demokrati. Tal och uppsatser (۰۸۹۵), s. 3, 3۹.  

۳3. Arbetarförsäkringskommittén, Betänkande. Utlåtande och förslag 

(۰۲۲۲) s. ۲۲ 

۳3. Carl af Forsell, Statistik över Sverige, grundad på offentliga 

handlingar (۰۸3۲ [۰۲۹۹]), s. ۸3۸f.  

۳3. Hansson, Demokrati (۰۸۹۵), s. ۰۸–۸۱. Hanssons folkhemstal 

återpublicerades i tidskriften Fronesis nr ۹۲ (۸۱۰۱), s. ۵3–۹۰.  

۳3. Alva och Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (۰۸۸3 [۰۸۹۲]).  

۳3. Göran Therborn, Klasstrukturen i Sverige ۰۸۹۱–۰۸۲۱. Arbete, 

kapital, stat och patriarkat (۸۱۰۲ [۰۸۲۰]), s. ۸۲ och ۹۱.  

۳3. Torgny T. Segerstedt och Agne Lundquist, två band (۰۸۵۸–۰۸۵۵).  

 : بررسی قدرتانر جال  بدجه  رگری  ر چارچدب 

Rune Åberg (red.), Industrisamhälle i omvandling. 
Människor, arbete och socialt liv i en svensk industristad från 

femtiotal till åttiotal (۰۸۸۱).  

34. Segerstedt och Lundquist, Människan i industrisamhället, andra 

bandet (۰۸۵۵), s. ۸۵۹.  
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3۱. Ibid., s. ۸۵3.  

 ر رمار جامعه سد د حضدر نداشکا مر   سد د به سه  بییک یی کارگر با اواخر سدها طبقه۲۸
د  سد  جای  اشکا بعدکا به بقلید از م یی کارگر  ر طبقهشدند که طبقهطبقه بقییی می

 «کارگر»بندی اقتصا ی اجتماعی باب کر ند که بخش بررگی از رت را انگلیس ر  بقییی
 ا ، که باز کی طبق الگدی انگلییوووی به کارگر متخصووو  و ی کارگر بشوووریل میو طبقه

   شدنداکارگر غیر متخص  بقییی می

3۳. Segerstedt och Lundqvist, Människan i industrisamhället, andra 

bandet (۰۸۵۵), s. ۸۲۰, ۸۲۲.  

کارمندات که کدرک  ٪۵کارگرات رگاه به جارگاه طبقابی خدرش و  ٪۸بنهوا  ۰۸۲۲ ر سوووا  
 کر ندا بررک طبقه بصدر میکارگری  اشتند، طبقه خد  را با نفدذ

(Göran Cigéhn, ”Klassmedvetande och klassidentifiering”, i Åberg 

(red.), Industrisamhälle i omvandling (۰۸۸۱), s. ۸۹۲).  

33. Göran Therborn, ”Det svenska klassamhället ۰۸۹۱–3۱”, i Zenit nr 

۸ ۰۸3۸, s. ۲–۹۹; Therborn, Klasstrukturen i Sverige ۰۸۹۱–۰۸۲۱ (۸۱۰۲ 

[۰۸۲۰]); Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsrud, 

Klassamhällets förändring (۸۱۰۲ [۰۸۲۵]).  

اما  ولی با ر رابد، ر  اسووتثنای مهی وجد   ار ا برابری زت و مر  البته کمچنات اررارش میا ۲۵
   و اگر مضح  و  ر نا : شراق طبقابی بیک خد  زنات اررارش رارته اسکا

۲۹. Friedrich von Hayek, Vägen till träldom. Till socialister i alla 

partier(۸۱۰۲ [۰۸۲۲]).  

مدر  محتاط و مدر  احترا  کمگات که سخنرانی بمجیدرمیری  ر ارر  لدندبرگ اقتصا  اتا ۲3
  اکمیک وی بد اکا پیش کیاز مدت یکار  ا ا کر ، عضد ررقهترد

 کای  کترای زرر:ا تا  به پارات نامه۲۲

Kristina Boréus, Högervåg. Nyliberalism och kampen om språket i 

svensk offentlig debatt ۰۸۹۸–۰۸۲۸ (۰۸۸۲), och Liv Sunnercrantz, 

Hegemony and the Intellectual Function. Medialised Public Discourse 

on Privatisation in Sweden, ۰۸۲۲–۰۸۸۹ (۸۱۰3).  
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ای خداکیی  اشووک به شوورل گیری کای انیووتیتدی اس او ا  اشووارهبر با اسووتفا ه از  ا هپاریک
   ررار عمدمیاا

۲۸. Svante Nycander, Makten över arbetsmarknaden. Ett perspektiv 

på Sveriges ۰۸۱۱tal (۸۱۰3), s. ۸۲۸.  

۵۱. Kjell-Olof Feldt, Alla dessa dagar. I regeringen ۰۸۲۸–۰۸۸۱ (۰۸۸۰), s. 

۰۵۹.  

۵۰. Se vidare Erik Sandberg, Lönesänkarna (۸۱۰۲).  

 ا تا  به کتاب مک:۵۸

Borgarklass och byråkrati i Sverige. Anteckningar om en 

solskenshistoria (۰۸۲۸), del II.  

۵۹. Feldt, Alla dessa dagar (۰۸۸۰), s. ۸۹۱.  

۵۲. Björn Elmbrant, Så föll den svenska modellen (۸۱۱۵ [۰۸۸۹]), s. ۰۹۲. 

 
۵۵. Peter Hedberg och Lars Karlsson, ”Den internationella och 

nationella börshandelns omvandling och tillväxt ۰۸۹۹–۸۱۰۹”, i 

Mats Larsson (red.), Stockholmsbörsen på en förändrad 

finansmarknad (۸۱۰۹), s. ۸۰۲.  

 نگاه کنید به: اعتبارات یبدسعهبرای ا ۵۹

Anders Ögren, ”Avregleringen och börsen”, i Mats Larsson (red.), 

Stockholmsbörsen på en förändrad finans marknad (۸۱۰۹), s. ۰۹۲; för 

lånens brist på säkerhet, se Mats Larsson, Staten och kapitalet. Det 

svenska finansiella systemet under ۰۸۱۱talet (۰۸۸۲), s. ۸۲۱, not ۰۹.  

33. Lars Jonung, ”Trettio år på Vägen till ett stabilare Sverige. Var står 

vi nu?”, i Birgitta Swedenborg (red.), Svensk ekonomisk politik – 

då, nu och i framtiden (۸۱۰۵), s. ۲۸.  

کا و بخش عمدمی به سووه برابر بدلید ناخال  ملی  ر سووا  کای اررا ، شوورککمجمدع بدکیا ۵۲
 رسیدا  ۸۱۰۲

(Andreas Cervenka, Vad gör en bank? (۸۱۰3), s. 3۰).  
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بر ندعی بعررف و بمجید اسوووک اما  ر عیک بیش Riskبا نا   Jacob Bursellsا کتاب ۵۸
   کشدامالی را به بصدرر می یکاری از  نیای عجی  و غرر  سرمارهحا  گدشه

34. Pehr Wissén och Arvid Wallgren, ”De svenska 

finansmarknaderna”, i Lars Hultkrantz och Pär Österholm (red.), 

Marknad och politik (۸۱۰3), s. ۰۹۲.  

3۱. Hans Westerberg, ”Goda tider för Stockholms private equity-

bolag”, i Affärsvärlden nr ۹3 ۸۱۰3.  

3۲.  Lotta Engzell-Larsson, Finansfurstarna. Berättelsen om de 

svenska risk kapitalisterna (۸۱۰۹), s. ۰۰.  

جا کی ندشته طدر که از عندانش برمی ررد، گرارشوی اسک برای  رباررات، که  ر کماتکمات
ی نیر کای معمدلکمیک  لیل برای ر  هکا، برتنناگدرات شوده، ولی نه برای شاکرا گات بلره برای 

کاری که شووورکک کار سووورماره یا نحدهاسوووکر  کتاب رمدزشوووی خدب با اطلاعات رراوات 
خرند که  ر گیرند و شرکتی میا وا  می۰: اسوکبربی  زرر هرروشوند بخرند و با بخییرابی میمی

سووویس أا با ب۸بازار بدرس خارج کنندا را از که رتبوازار بدرس نبک نشوووده باشووود و را برای ارک
ا ۹وا  بدسووو  شووورکک اولیه پر اخک شووود ا  ی کند که کررنهکای  رگری بربیبی میشووورکک

کنند را به نحد  رگری از ند کای  رگر ا غا  میکننود، بوا شووورکوکقطعوه میشووورکوک را قطعوه
شووورکک را، به رر   ا بعد از مدبی۲ ای که باز کی شووورکک بالا رو اکنند بگدنهسوووازماندکی می

کا و سوود کا بیک جاری کررنهها از طررق جاب۵رروشووند، برجیحاً به چندرک برابر قیمکا جدردی می
معاق از مالیات نبک شده باشد )اکثر  یکا  ر جرررهکای خد شات، که حداقل رری از رتشرکک

وقتی به  کننداخالی میدری انگلیس کیووتند(، از پر اخک مالیات شووانهبارک جرارر از بقارای اممرا
کای اندازند و شرککراه میهشد ا صندوقی ببعدی شوروع می یارک بربی  پدلدار شودند مرحله

نندا کگذاری میگذارات بررگ را  عدت به سوورمارهکای بازنشوویووتگی و سوورمارهبیمه، صووندو 
ابفا  جدردی که شووود  منتهی ارک بار  ر سوووطحی بالابرا گواه کمه چیر  وباره از ند رغاز میرت
 رصد  ۸با  ۰،۵گذارات جدرد باریوتی کارمر  سونگینی، معا   ارتد ارک اسوک که ارک سورمارهمی

کندا چنانچه اولیه کیچ رریووری نمی یاولیه بمر ازندا به ارک بربی  سوورماره یسوورماره، به سوورماره
که  ر حالی کنند،گذارات جدرد کیتند که ضرر میرروش شورکک سود رور نباشود ارک سورماره

کای بررگ سووود دی رعا   ر شووود ا شووورککاولیه از محل کارمر کا جبرات می یزرات سووورماره
باشووندا ارک رمدزش،  رمات و نگهداری از کد کات و سووالمندات  ر مالریک ارک ندع سوورماره می

بدات کا رنقدر خصودصوی کیوتند که حتی  ر بازار رسمی بدرس نیر نمیکا و مالریک رتسورماره
  اکا را خررد و رروش کر ها  رتس

3۳. Cervenka, Vad gör en bank? (۸۱۰3), s. ۰۸.  
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33. Erik Bengtsson,” Do Unions Redistribute Income From Capital to 

Labour? Union Density and Wage Shares Since ۰۸۹۱”, i Industrial 

Relations Journal volym ۲۵, nr ۵ (۸۱۰۲), tabell ۰.  

33. Per-Olof Lindsten och Linnéa Estman, ”Hela listan: Sveriges alla 

miljardärer ۸۱۰3”, i Veckans Affärer den ۰۸ december ۸۱۰3.  

33. Se Bastian Obermayer och Frederik Obermaier, The Panama 

Papers. Breaking the Story of How the Rich and Powerful Hide 

Their Money (۸۱۰۹).  

33. Göran Grosskopf i Dagens Industri den ۰ mars ۸۱۰۱, citerad av 

Henrekson, ”Kapitalägare då och nu” (۸۱۰۵), s. ۰3۹.  

33. Henrekson, ”Kapitalägare då och nu” (۸۱۰۵), s. ۰۹3ff.  

33. Gøsta Esping-Andersen, Politics Against Markets. The Social 

Demo cratic Road to Power (۸۱۰3 [۰۸۲۵]).  

 بر تا ا به:برای رگاکی بیش

Torsten Svensson, Mark nadsanpassningens politik. Den svenska 

modellens förändring ۰۸۲۱–۸۱۱۱ (۸۱۱۰).  

34. ETC den ۸3 april ۸۱۰۲.  

ذاری و گکای بازنشویتگی به سرمارهاندازکاری که با پسارک شوماره مروری  ار  بر شورکک
  اپر ازندمی خررد و رروش اورا  بها ار

3۱. Emmylou Tuvhag, ”Ruttna ägg har frodats på PPM:s 

smörgåsbord”, i Svenska Dagbladet den ۰۲ april ۸۱۰۲.  

3۲. Paula Blomqvist och Bo Rothstein, Välfärdsstatens nya ansikte. 

Demo krati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn 

(۸۱۱۲ [۸۱۱۱]).  

3۳. Engzell-Larsson, Finansfurstarna (۸۱۰۹), s. ۲۸.  

33. Ibid., s. ۸۱, ۸۲.  

  ولک رراه، یکای کدشمندانه شات  ر مدر  استحالهاندرشه رغیعلیاستفات و رنا 
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Resilient Privatization. The Puzzling Case of ForProfit 

Welfare Provision in Sweden (۸۱۰3).  

اند اما  ر عدض کارشوووات را با مروری بر مالی غارل مانده یاز پر اختک به  ردگاه سووورماره
   کنندالابیگری سیاسی سرماره رعا   ر امدر رراکی برمیل می ینحده

33. SCB, Finansiella flöden mellan finansiärer och utförare inom 

vård, skola och omsorg ۸۱۰۵ (۸۱۰۹).  

 پرمدلاندر، بجربیات  رگری نیر گر روری شده اسک  رنگاه کنید به گرارش شفاق ا 3۹

Per Molander, Dags för omprövning, ESO ۸۱۰3:۰. Andra 

relevanta erfarenheter är samlade i Marie Sallnäs and Stefan 
Wiklund (red.), Socialtjänstmarknaden. Om 
marknadsorientering och konkurrensutsättning av individ och 

familje omsorgen (۸۱۰۲).  

33. Henrik Ekengren Oscarsson och Annika Bergström (red.), 

Swedish Trends ۰۸۲۹–۸۱۰۹ (۸۱۰۲).  

3۲. Regeringens proposition ۰۸۸۵/۸۹:۸۸۸ §۵7۸7۸, 

departementsrapporten Bengt Johannisson, I entreprenörskapets 

tecken. En studie av skolning i förnyelse (۰۸۸3), s. ۹, not ۹, 

respektive Regeringskansliets rapport Strategi för 

entreprenörskap inom utbildningsområdet (۸۱۱۸), s. ۸.  

 گیرند:کا  ر منبع زرر مدر  بحث قرار میارک

Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt, ”Den 
entreprenörskapande skolan”, i Magnus Dahlstedt och Andreas 

Fejes (red.), Skolan, marknaden och framtiden (۸۱۰۲).  

3۸. Skolverket, remissutlåtande över SOU ۸۱۰۹:3۸, diarienr ۸۱۰۹:۰۹۵۰.  

 تا ا به: ا۲۱

Eva-Lena Lindster Norberg, Hur ska du bli när du blir stor? 
En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan 

är i fokus, avhandling Umeå universitet (۸۱۱۲).  
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رمدزش، بشوودرق ابترار و خلاقیک و اااا اروپا برای  یابحا ره «کدق اسووتراب ر »رری از چهار ا ۲۰
 ااسک اری برورج شرکک

http://eur-lex.eu. Se vidare Europeiska kommissionen, 

”Entrepreneurship in Education” (۸۱۰۰), från http://ec.europa.eu/ 

education/policy/strategic-framework/ entrepreneurship_sv.  

د ش را خ ارک ارد دلدژی ر  خانی جدات استرهلمی اسک بنا  اررابلا لدنگررپ که اسی نما ا ۲۸
ستیار  ر گذاشوته، مال  شورکک و  ر سد ای میلیار ر شدت، از  ورات  بیرستات بلای مدبد

اریانه نا  هوقک  ر منر ا باگه  انیلیدت  استانی ندشته بشوخصی  اشته و اکندت کلفک بما 
س ای که به رقرا کا وی کرریووم،  اسووتات پیوور بچهبربیل ردنیوودت-شوو  کرریوومس کار 

نر  خداند  «ببلیخات کمدنییتی» ا ا بلای مدبدر چند سوا  پیش وقتی که  اسوتات رد  را می
 ا وسوووتد کفته گررک و از  یای از مجلهعده نیوووبتاً زرا ی مشوووهدر شووودا وی اخیراً جارره

   اش قرار اسک شد بلدررردنی بیازنداماجراکای شخصی

3۳. Se https://www.skolverket.se, ”Entreprenörskap i skolan”; 

läroplaner för gymnasieskolan, ”Entreprenörskap”; 

Linnéuniversitetets hemsida, https://lnu.se/utbildning/jobb-och-

karriar/entreprenorskap/. 

طرزی ه، مفاکیی ب و بدسوووعه کای اقتصوووا یا  ر گرارش ماربیک لاکدس به سوووازمات کمراری۲۲
برای  ررررنیااامیل به و بداناری ارزش»شدند: کننده مطر  میمضوح ، سراپا  رو  و گیج

،  عهو بدس کای اقتصا یسازمات کمراری ا«اسک کارررماری یاساسی ارده یه رگرات کیت
وا  استررک شخصیک اصلی ما ر برزا با ارک حیاب  ،۹( ص ۸۱۰۵ ر رمدزش ) کارررماری

   ااسکو اقتصا  سد د 

۲۵. Therborn, Klasstrukturen i Sverige ۰۸۹۱–۰۸۲۱ (۸۱۰۲ [۰۸۲۰]), tabell 

۰۹ och ۸۲; ۸۱۰3: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

۸۱۰3.  

نشات  ا  که  وسد  بیرارات  ۸۱۰۹-۸۱۰۸بررسوی مرکر رمار سد د  ر مدر  شرار  زندگی ا ۲۹
دات  ر مدر  ببندی مشابهی را نیر میمتدس  بد ندا بقییی یسد  از طبقهاز کارگرات و ر 

ا قبلاً کنند و روقک بحصیل میطدر بما هررض کر ا اما بخش مهمی از بیرارات ب ۸۱۰3سا  
   راحتی گروکبندی کر اهکا را ببدات رتاند بنابرارک نمیکار نرر ه

کای  خاطر کمهخداکی از نیرلاس اررریدت با مک اسک ولی مینهاری ب یا میتدلیک مقاریه۲3
  روز کر ت رمار بشرر کنیاالها  بخش وی  ر رابطه با به

http://eur-lex.eu/
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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کمی  ی کارگر راشات طبقه  ر گرارش پروژهردرات رکرنه، نیلس اسوتدبک و ماکس بانینگ ا ۲۲
  اندابررور  کر ه ٪۲۸متفاوت شمارش کر ه و رنرا 

، رمار و ارقا  خد  را به نیروی کار و نبک مشوواغلکای مرکر رمار سوود د  ر مدر  ا بررسووی۲۸ 
  که شدشوخل نامعلد  نیر می کرار۸۹۱شوامل نبک مشواغل  کنداکای مختلفی بهیه میشویده

بری از لبصوودرر کامیروی کار ن بررسوی برشوات کارکای  رتری باشوندارسود بیشنظر میهب
 کد و به کمیک  لیل از رت برای بعییک بررگی طبقات استفا ه شده،  ر  سک میهبازار کار ب

 ر مدر  وظارف شووخلی برای بعییک سوواختار اقتصووا ی  نبک مشوواغل که اطلاعات  قیقحالی
ز ا سووک رور ت بصوودرری جامع همتدسوو  مناسوو  اسووکا برای ب یی کارگر و طبقهطبقه
بر  ر ارک کا منابع  رگری نیر لاز  اسکا برای بدضیت بیشبدرژوا و صاحبات شرکک یطبقه

   مدر  به بدضیت زرر نگاه کنیدا

شدند ولی اکثررک قشر سوالگی بازنشیته می ۹۵بر کارگرات حدو  سوک جاری که بیشا از رت۸۱
کنند، ما از بر( کار میسالگی )و بعضاً بیش 3۲سک  کا بامتدسو  مرره و نیر صاحبات شرکک

 کار کای نیرویبررسیاریا ولی بر را انتخاب کر همرزکای سنی مرکر رمار سد د مرز پاریک
کندا به کمیک  لیل ررض سوووا  نبک می 3۵-۰۵سووونی  یمشووواغل کارکنات را  ر محدو ه

کا را از مقید  س  کیتند و رتسوا  عمدباً جرو قشور متد 3۲با  ۹۵کر ری که کارکنات بیک 
   کی کر ریا

۸۰. SCB, Yrkesregistret med yrkesstatistik ۸۱۰۹ (AM ۹۹ SM ۰۲۱۰), tabell 

۲.  

۸۸. Anne Boschini, Kristin Gunnarsson och Jesper Roine, Kvinnorna 

i toppen av den svenska inkomstfördelningen, SNS Analys nr ۲۲ 

(۸۱۰۲).  

۸۹. Emigrationsutredningen under ledning av Gustav Sundbärg 

(۰۸۱3–۰۸۰۹); Vilhelm Moberg, Utvandrarserien, fyra band (۰۸۲۸–

۰۸۵۸).  

۸۲. SCB, Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter deciler och 

kapitalvinst, ۰۸۸۰, ۰۸۸۵–۸۱۰۹ (۸۱۰3).  

۸۵. SCB, ”Utbildningsnivå – var fjärde i Sverige är högutbildad” 

(۸۱۰۲).  

۸۹. Uno Westerlund, En glansfull framtid. Ur TCO:s historia ۰۸۲۲–
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۸۱۰۱ (۸۱۰۰), s. ۰۹۲.  

ا  ر گرارش اسکای سد د  کی ابحا رهمدر سازماتامتخص   لدند  ر شهر رندش شولبرگا ۸3
 شد ابندی مشروحی رارک میوی جمع

Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden 

hos arbetsgivarförbund och fack förbund (۸۱۰۲).  

کای انتخابات اسک که انیتیتدی علد   ولتی  انشگاه گدبنبرگ ا مبنای ارک محاسوبات بررسی۸۲
 (۸۱۰۵) ۸۱۰۲ أحراب رأی  کندگاتانجا   ا ه، مختصر و مفید با جداو  بییار کاررمد  ر 

 پر کدبرگا از 

Per Hedberg, Väljarnas partier ۸۱۰۲ (۸۱۰۵).  

33. Daniel Oesch,” The Changing Shape of Class Voting. An 

Individual- level Analysis of Party Support in Britain, Germany 

and Switzerland”, i European Societies volym ۰۱, nr ۹ (۸۱۱۲), s. 

۹۸۸–۹۵۵. En intressant tillämpning är Magnus Wennerhag,” Who 

Takes Part in May Day Marches?”, i Abby Peterson och Herbert 

Reiter (red.), The Ritual of May Day in Western Europe. Past, 

Present and Future (۸۱۰۹), s. ۰۲3–۸۰۹.  

۱44. Se vidare Katalysrapporterna av Lovisa Broström, 

Medelklassens för ändrade maktposition (۸۱۰۲), och Gunnar 

Olofsson, Professionerna, mellanskikten och klassanalysen 

(۸۱۰۲).  

۱4۱. Brante, Johnsson, Olofsson och Svensson, Professionerna i 

kunskaps samhället (۸۱۰۵), s. ۰۰۸ff.  

۱4۲. Wennerhag,” Who Takes Part in May Day Marches?” (۸۱۰۹), s. 

۸۱۱f.  

 ا تا ابه کتاب مک:۰۱۹

Borgarklass och byråkrati i Sverige (۰۸۲۸).  

مرکر رمار سوود دا  ر کر  و مدر  رت اعضووای خاندا ه که کم  کای نیروی کاربررسووی ا۰۱۲
سا  برای محاسبه  ۹۲-۰۹سنی  یاندا برای بیهیل مقاریه محدو هکنند به حیاب رمدهمی
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 کاسسا   3۲-۰۵گروه سنی  ۸۱۰3اندا ولی مبنای محاسبات سا  بعدا  و سهی منظدر شده
   رصدا۰۱،۹بر شده اسک، سهی مالریک شرکک کمی بررگکه  ر نتیجه 

۰۱۵. Egenanställningsföretagens branschorganisation, se deras 

hemsida: http://www.egenanstallning.org.  

 ا ولی ارک مدررات به  و شوودمدرر کل نیر می کرار۸۲نبک مشوواغل مرکر رمار سوود د شووامل ا ۰۱۹
 کاری که استخدا  کیتنداکاری که مال  شورکک کیوتند و رتشودند، رتبخش بقیویی می

شد و نفر اضاره می کرار۸۲به  کرار۵۱رور ری کا را استخدامی به حیاب میارک یاگر کمه
بالغ  ٪۰،۵کنند به بدرژوا از کل کیووانی که برای امرار معاش کار می یسووهی عد ی طبقه

   شدامی

۰۱3.  Cervenka, Vad gör en bank? (۸۱۰3), s. ۸۸.  

 ۸۱۰3با  ۰۸۹۱کای مالی بیک سا  سوتی از پانر ه رامیل قدربمند سورمارهرهرا  ر گرارش زرر ۰۱۲
 رراکی شده اسکا

Majsa Allelin, Markus Kallifatides, Stefan Sjöberg och Viktor 
Skyrman, Ägande och förmö genhetsstrukturen och dess 

förändring sedan ۰۸۲۱ (۸۱۰۲).  

۱43. Ibid.; Hans Westerberg, ”Goda tider för Stockholms private 

equity- bolag”, i Affärsvärlden nr ۹3 ۸۱۰3, s. ۰۹; Wissén och 

Wallgren, ”De svenska finansmarknaderna” (۸۱۰3), s. ۰۵۱.  

 کای مک: نگاه کنید به ندشتها ۰۰۱

”Klassernas språk och klasskampens spår”, i Ulla Bergryd 

(red.), Den sociologiska fantasin. Teorier om samhället (۰۸۲3), s. 

۸۹3ff; Borgarklass och byråkrati i Sverige (۰۸۲۸), s. ۰۲۸ff.  

۰۰۰. Birgitta Forsberg, ”För risktagare Rollén har ’vinsten varit 

allt’”, i Dagens Nyheter den ۰۰ januari ۸۱۰۲.  

۰۰۸. Birgitta Forsberg, Svenska miljardärer (۸۱۰۸), s. ۸3۱, ۰۹۸–۰۲۱.  

۰۰۹. Flores, ”Datamiljardärerna klättrar på listorna”, i Dagens Nyheter 

den ۰ januari ۸۱۰۲.  

http://www.egenanstallning.org/
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ه واگذار کر ا اما کتابی ک یباررخ اقتصا  کارشوناسواتجداب  ا ت به ارک سوؤا  را بارد به ا ۰۰۲
 بدرژوا و یطبقهبدرژوازی سووود د ندشوووتی،  یمک چهل سوووا  پیش  ر مدر  پیدارش طبقه

   شروع خدبی باشدا یبداند نقطهچاپ شد می ۰۸۲۸و  ر سا   بدروکراسی  ر سد د،
۰۰۵. Marit Gisselmann, The First Injustice. Socioeconomic 

Inequalities in Birth Outcome (۸۱۱3). Om födelseviktens 

konsekvenser, se Kari R. Risnes med flera, ”Birthweight and 

Mortality in Adulthood. A Syste- matic Review and Meta-

Analysis”, i International Journal of Epidemi ology volym ۲۱, nr 

۹ (۸۱۰۰), s. ۹۲3–۹۹۰. Se vidare projektrapporterna av Karl Gauffin, 

Christer Hogstedt och Per-Olof Östergren, Klass och hälsa (۸۱۰۲), 

och Mats Wingborg, Klassamhället och döden (۸۱۰۲).  

۰۰۹. Gøsta Esping-Andersen, Families in the ۸۰st Century (۸۱۰۹), s. 3۲. 
Uppgifterna är dock från början av seklet.  

۰۰3. SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF) ۸۱۰۹.  

کا و امرانات زندگی، مبنای بجربی حاظ مدقعیکلکای اجتماعی، به کوای بیک گروهبفواوتا ۰۰۲
انود، ولی مرزکوای طبقوات  ر رمار مدجد  کمیشوووه با بعررف  ار  و منوابع نیر ذکر شوووده

مبنای بعییک جارگاه طبقابی کد کات، کا رردا  ر ارک منحنیکلواسووویو  طبقوه جدر  رنمی
یرستانی و  بیرستانی،  بندجدانات و نیر مبنای سولامتی سوالمندات سوطت بحصیلی رنات، پیش

بحصویلات عالی بد ه اسوک که مبنای مناسوبی برای ارک اقشوار اسووکا میانگیک طد  عمر بر 
را  بگیراتبر حقد ر  چهار  پاریک «ی کارگرطبقه»مبنای  ررمد محاسوووبه شوووده اسوووکا 

 ا ارک امر«بالا یطبقه»ربع  و  و سوود ، ربع چهار  کی  «متدسوو  یطبقه» کد، بشووریل می
   بر ارزرابی شده اسکابالا کمی پاریک یباعث شده با طد  عمر متدس  طبقه

نابرابری رراکی  ر سووود د، از اااا چه ی مقالهبدات با را میاعتبار سووودرس  بوانو گرارش ا ۰۰۸
، و ۸-۰جدو   ۸۱۰۹بدانیی بیامدزری؟ از راکدب لدندبرگ و  انیل والدنیوووترو  روررل می
اسوومنیوور باسووتانی و انر  (۸۱۰۲) مالیات بر سوورماره کایپیش شوورطبا گرارش بحقیقی نیر 

ر مقاریه کر ا والدنیترو  معتبربررک پ وکشگ «سرماره و بقییی نروت»رصول کانیودت اوسوا
که لطف کر ه به چند سووؤا  ما جداب  ا ه اسووکا وی سووهی  اسووکسوود د  ر ارک زمینه 

(ا اما ۸۱۰۸نروبمند و  ه  رصود نروبمند قا ل اسوک )برای سا  بری برای ر   رصود کی
ا سکاوضد  شدردبر از رمرررا و رلمات هطبق محاسبات وی نیر نابرابری نروت  ر سد د ب

( نیمی از جمعیک ۸۱۰۹و اما ر  بفاوت  رگر: طبق محاسووبات لدندبرگ و والدنیووترو  )
بان  که کاا  ( ندارند  ر حالیکیکا منهای بدسوود د کیچ  اراری خالصووی )ارزش  اراری
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عندات ر  رمابدر و هکندا باز کل نروت بررور  می ٪۹7۲سوووهی رنات را  یسراعتبوار سووود
کا بدانی  ر مدر  محاسبات رتیس  سترسی ندار  نمیرکیی که به بما  اسنا  گرارش سد

را ه بصدرر مشابهی ازررا ارک  و گرارش  ر کل اظهارنظر کنی و البته شوارد لاز  کی نباشد 
 یبداند به نحدهشووود  میبررک اقشوووار  رده میکاری که  ر مدر  نروبمندبفاوت ا کندمی

ار ای که از نظر حقدقی بییکممرا  مربدط باشود، محاسبه یمحاسوبه نروت نجدمی خاندا ه
   ااسکپیچیده 

۰۸۱. Waldenström, Bastani och Hansson, Kapitalbeskattningens 

förutsätt ningar (۸۱۰۲).  

 برگررته از مرکر رمار سد د: ۰۸۲۵پا گررتک ندلیبرالییی رعنی حدو  بخییرات نروت از زمات ا ۰۸۰

SCB, Förmögenhetsfördelningen i Sverige ۰۸۸3 (۸۱۱۱), tabell 

۰۲.  

 ازمنبع: ۸۱۰۸رمار بدکی مر    ر سا  

Skuldsättningen ۸۱۰۸ från Lundberg och Waldenström, 

”Wealth Inequality in Sweden” (۸۱۰۹).  

 از منبع: ۸۱۱۸بدزرع  ررمد  ر سا  

Crédit Suisse, Global Wealth Databook ۸۱۰3 (۸۱۰3), tabell ۰-۵.  

 از منبع: کارمار مربدط به بعدا  میلیار ر

Veckans Affärer i nr ۰۱, ۸۱۰3.  

۰۸۸. Henrekson, ”Kapitalägare då och nu” (۸۱۰۵), s. ۰۹۵. Miljardärerna 

۸۱۰۹ från Veckans Affärer nr ۰۱ ۸۱۰3.  

۰۸۹. Waldenström, Bastani och Hansson, Kapitalbeskattningens 

förutsätt ningar (۸۱۰۲), s. 3۵–3۹.  

۰۸۲. Olle Hammar och Daniel Waldenström,” Global Earnings 

Inequality, ۰۸3۱–۸۱۰۵”, discussion paper maj ۸۱۰3, tabell A۵.  

۰۸۵. Detaljerade hänvisningar finns i min Ojämlikhet dödar (۸۱۰۹), s. 

۰۰۲–۰۰۵.  
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 ۹۵7۹بر از رسید که پاریک ۹۱7۲ضرر  جینی بقییی  ررمد  ر گدبنبرگ به  ۰۸۲3 ر سوا  ا ۰۸۹
 بد ا ۰۸۹۹سا  

 (Björn A. Gustafsson och Mats Johansson,” Steg mot likhet. 

Hur inkomstfördelningen i urbana Sverige förändrades från ۰۸۸۵ 

till ۰۸۵۲”, i Ingemar Lindberg (red.), Den glömda krisen. Om ett 

Sverige som går isär (۸۱۱۱), s. ۰۲۹).  

ا ی کی اعتم لارلی  ر  سوک نییوک که نشات  کد بقییی نروت  ر کل سد د، که رمار قابل
    ر مدر ش وجد  ندار ، با بقییی نروت  ر گدبنبرگ بفاوت راحشی  اشته باشدا

 نگ،گرگدری کیی شوصوک بدس  رری از پیشقراولات اقتصا  ملی، ا ارک محاسوبات  ر  که۰۸3
درت و پتر لین، یباررخ اقتصا  ی،  و نفر از متخصصیک برجیته۸۱۱۱ی انجا  شودا  ر  که
 کارشووناسکای ارشووات با ر  کا از بحثاندا  ا هبر روی رت کارکر ه جفری ورلیامیوودت

 انگدس ما  ریدت، برگررته شده اسکا ممتاز،

Angus Maddison, i dennes Contours of the World Economy, 

۰–۸۱۹۱ A.D. Essays in MacroEconomic History (۸۱۱3), s. ۸3۲–۸3۸. 

 

۰۸۲. SCB, Inkomstfördelningen ۰۸3۵–۸۱۰۹ (۸۱۰۵) och Indikatorer 

inkomst fördelning, disponibel inkomst och faktorinkomst ۰۸۸۰–

۸۱۰۹ (۸۱۰۲).  

۰۸۸. SCB, Inkomststruktur för hushåll uppdelade i decilgrupper (۸۱۰۵, 

uppdaterad ۸۱۰3); Inkomststruktur för hushåll uppdelade i 

decilgrupper ۰۸۸۰, ۰۸۸۵–۸۱۰۹ (۸۱۰۲).  

 از منبع: ۰۸3۵ا  ررمد از سرماره برای سا  ۰۹۱

Kjell Jansson, ”Inkomster för svenska hushåll”, i Gustafsson 

och Johansson, ”Steg mot likhet” (۸۱۱۱), s. ۸۸۸;  

 از منبع: ۸۱۰۹و برای سا  

SCB, Inkomststruktur för hushåll uppdelade i decilgrupper ۰۸۸۰, 

۰۸۸۵–۸  

۰۹۰. Jesper Roine och Daniel Waldenström, ”Top Incomes in Sweden 
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Over the Twentieth Century”, i Anthony B. Atkinson och Thomas 

Piketty (red.), Top Incomes. A Global Perspective (۸۱۰۱), s. ۹۰۹.  

۰۹۸. LO, Den ekonomiska ojämlikheten i Sverige (۸۱۰۹), s. ۸۰.  

 کای بالا ازمنبع:اطلاعات مربدط به  ارندگات  ررمد ا۰۹۹

Flores, ”Datamiljardärerna klättrar på listorna”, i Dagens 

Nyheter den ۰ januari ۸۱۰۲;  

 Medlingsinstitutetکای کارگرات و کارمندات از انیتیتدی اواطلاعات مربدط به حقد 
 

۱۳3. SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF) ۸۱۰3.  

 ا محاسبات از:۰۹۵

Ericson, Den nya överklassen (۸۱۰۰) s. ۸۸۰.  

 ا(۸۱۰۲) « رصد رقیرات شاغل که زرر خ  رقر کیتند بخییر نرر ه اسک»، مرکر رمار سود د ا۰۹۹
  با کندت بفاوبی نرر ه اسکا ۸۱۱۲ارک رقی از سا  

محاسووبه کل کای با  ررمد پاریک ) ر ارک ر،  رصوود اررا ی که  ر خاندامرکر رمار سوود د ا۰۹3
( شوود ا مترجیکا  ر نظر گررته می، بعدا  اعضووای رت و نیر برکی  سوونی رتر ررمد خاندا
کاری که  ر سووود د زندگی کنند، با بدجه به کشووودر محل بدلد و بعدا  سوووا زندگی می

 (ا۸۱۰3) «سنجش رقر»(؛ ۰3۸۱اندا )کر ه

۰۹۲. SCB, Välfärd nr ۲ ۸۱۰3, s. ۹–۰۱.  

۱۳3. Sveriges Stadsmissioner, Fattigdomsrapporten ۸۱۰3, avsnittet 

”Fattigdomen i Sverige”.  

  ر کتاب مک  ا بحث مفصلی  ر مدر  انداع نابرابری۰۲۱

Ojämlikhet dödar (۸۱۰۹), kapitel ۸.  

۰۲۰. Stockholms stad, Skillnadernas Stockholm (۸۱۰۵), s. ۸۸, ۸۹.  

۰۲۸. Migrationsinfo, ”Hälsa”, ”Diskriminering på 

bostadsmarknaden”, ”Disponibel inkomst” (۸۱۰۹).  

۰۲۹. Dagens Nyheter den 3 april ۸۱۰۲.  

۰۲۲. SVT Nyheter, Uppdrag Granskning den ۰۰ oktober ۸۱۰3.  
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 :از ارک پدرده  ر منبع زرر جدردیبررسی ا ۰۲۵

Christina Garsten, Bo Rothstein och Stefan Svallfors, Makt 

utan mandat. De policyprofes sionella i svensk politik (۸۱۰۵).  

۰۲۹. Lennart Nilsson, ”Svenska folket om välfärdsstatens 

omstrukturering”, i Ulrika Andersson, Anders Carlander, Elina 

Lindgren och Maria Oskarson (red.), Sprickor i fasaden (۸۱۰۲), 

tabell ۹.  

۰۲3. Anders Isaksson, Den politiska adeln. Politikens förvandling från 

upp drag till yrke (۸۱۱۸).  

۰۲۲. Affärsvärlden nr ۰۲ ۸۱۰۹.  

اسوووترهلی، اعضوووای   ر گرانوود کتوول ۸۱۰۲ ر میهمووانی زمیوووتووانی واللنبرگ او  ردررووه ا ۰۲۸
سووید رنظر میهت  ولک به  ور مدررات واللنبرگ حلقه ز ه بد ندا بأات کی مدکرسوودسوویا 

 کنندا که کمه سخک برای ررنده شخلی خد  بلاش می
۰۵۱. Mikael Persson och Mikael Giljam,” Who Got What They 

Wanted? The Opinion-Policy Link in Sweden ۰۸۵۹–۸۱۰۲” (۸۱۰3), 

Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  

۰۵۰. Transparency International den ۸۰ februari ۸۱۰۲.  

۰۵۸. Statskontoret, Köpta relationer. Om korruption i det kommunala 

Sverige (۸۱۰۹), s. ۸.  

۰۵۹. Expressen den 3 och ۲ december ۸۱۰3.  

۰۵۲. Dagens Nyheter den ۰۱ augusti ۸۱۰3.  

۰۵۵. Dagens Nyheter den ۸۲ februari ۸۱۰۲.  

۰۵۹. SVT, Uppdrag Granskning den ۸۸ april ۸۱۰۵, 3 oktober ۸۱۰۵, ۰3 

febru- ari ۸۱۰۹ och ۸۱ september ۸۱۰3.  

۰۵3. Dagens Industri den ۸۵ januari ۸۱۰۲.  

۰۵۲. GT den ۰۸ januari och 3 mars ۸۱۰۲.  

۰۵۸. Se vidare https://ki.se./nyheter/macchiarini.  

۰۹۱. Aftonbladet den ۰ april ۸۱۰۲.  
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اند بارد عمدمی  اشته کر ت رراهکالاریکای مییحی  ر ا با بدجه به نقش رعالی که  مدکرات۰۹۰
  پرسک بخییر  کنداکای پد اسی خد  را به  مدکرات

 بییار خدب  ر مدر  ساخک بیمارستات کارولینیرای جدرد یگرارشا ۰۹۸

Henrik Ennart och Fredrik Mellgren, Sjukt hus. Globala 

miljardsvind lerier – från Lesotho till Nya Karolinska (۸۱۰۹).  

۰۹۹. Jesper Meijling, Nya Karolinska – ett pilotprojekt för 

marknadsstyrd vård? (۸۱۰۲); Lisa Röstlund, ”Många bolag kring 

Karolinska har intressen i värdebaserad vård”, Dagens Nyheter 

den ۹ april ۸۱۰۲.  

سک خبرنگارات کاوشوگر قرار  اشته ابیمارسوتات کارولینیورای جدرد به  قک زرر ذره بیک ا ۰۹۲
 بدر ه  ر منبع زرر

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som jag har följt 

under ۸۱۰3 och ۸۱۰۲.  

۰۹۵. Leif Östling och Björn Rosengren, ”Politikerna är vårdens stora 

problem”, i Svenska Dagbladet den ۸۰ april ۸۱۰۲.  

ارک مقووالووه بلوواش نرمووا   رتر رواب  عمدمی اسوووک برای مطر  کر ت  و نفر از بووازرگرات 
کندا )عاملیک( پشک صحنه، که برای رسیدت به مقصد  خد  از نا   و رر  شناخته شده استفا ه می

لاً وزرر قب روسووونگرت،سوووازمات کارررمارات سووود د، ونه اسووورانیا و ، قبلاً شووورکک وسوووتلینگنه ا 
به میا ل  رمانی اظهار علاقه  و رسماً کدا  شخصاًکا کیچات و غیره، پیش از ارککر مدسودسویا 

   اندانرر ه

۰۹۹. John Lapidus, Vårdstölden (۸۱۰۲).  

۰۹3. Tomas Berglund, muntlig uppgift i januari ۸۱۰۲.  

۰۹۲.  Se https://www.ekonomifakta.se den ۸۹ juni ۸۱۰3.  

یوویار رنات ب یی کارمندات، اربقای رببه ر مدر  بخییرات رببه مرکر رمار سوود د ر گرارش 
 کی به قیمک استتار کر ت بشدرد  و قطبی شدت کارمندات، و لیرک حقش بد  کهبرجیته شده رت

   بخش کمگانی را بهتر از بخش کارررماری سازمات کارررمارات سد د منعرس کندا

۰۹۸. Mats Wingborg, Den tredelade arbetsmarknaden. Om olika 

anlitande former och möjligheten till socialt skydd, rapport till 

http://www.ekonomifakta.se/
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Regeringskansliet ۸۱۰۹.  

سووودمیک قیووومک بحلیل ورنگبدرگ متدلدرک خارج از سووود د کیوووتند که از حقد  کامل 
اجتماعی برخدر ار نییوتند، مثلاً اقامک ندارند و را کارگر مدقک کیتند )مثل کارگرات رصلی که 

کای جنگلی را  رختراری به کارکای مدقک اشتخا  از کشودرکاری مانند لهیوتات برای چیدت  انه
  ارندا  (ا 

Karin Thorasdotter och Mats Wingborg, Osäkra jobb. 
Fackliga gier för att förhindra missbruk av tidsbegränsade 

anställningar (۸۱۰۹); SCB, Levnadsförhållanden ۰۸۲۱–۸۱۰۹ (۸۱۰۲), 

s. ۸۰, ۹۹, ۲۵–۲۹; Johan Alfonsson, Nomaderna på den svenska 

arbetsmarknaden. Det otrygga arbetslivets framväxt och 

effekter på klasstrukturen (۸۱۰۲).  

۰3۱. Visstidsanställda arbetare plus registrerade arbetslösa.  

۰3۰. Victor Bernhardtz (red.), Skitliv. Ungas villkor på en förändrad 

arbets marknad (۸۱۰۸); Jenny Wrangborg (red.), Lösa 

förbindelser. Om kam pen för fasta förhållanden i handeln (۸۱۰3). 
 

  ٪۹و  ر رنلاند  ٪3اارک رقی  ر سد د ۰3۸

(SCB, ”Andelen i arbete under fattigdomsgräns oförändrad” 

(۸۱۰۲)).  

۰3۹. SCB, Levnadsförhållanden ۰۸۲۱–۸۱۰۹ (۸۱۰۲) samt särskild 

arbetsmiljöredovisning ۸۱۰۹; Linn Annerstedt, Annika Bergström 

och Jonas Ohlsson, Framtidens arbetsmarknad, SOM-rapport 

۸۱۰3:۰۲, tabell ۹b; Mikael Nyberg, Det nya arbetslivet: 

managementbystress (۸۱۰۲).  

۰3۲. Jenny Wrangborg, ”Storebror är här”, i Wrangborg (red.), Lösa 

för bindelser (۸۱۰3), s. ۹۸.  

۰3۵. ETC den ۹۱ april ۸۱۰۲.  

۰3۹. Eva Bejerot, Tina Forsberg Kankkunen och Hans Hasselbladh, 

”Två decennier av new public managent: arbetsmiljön i skola och 
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sjukvård”, i Arbetsmarknad & arbetsliv volym ۸۰, nr ۹ (۸۱۰۵), s. ۸۹–

۲۰.  

۰33. SCB, Levnadsförhållanden ۰۸۲۱–۸۱۰۹ (۸۱۰۲), kapitel ۲; Carl le 

Grand och Michael Tåhlin, ”Work in Sweden ۰۸3۲–۸۱۰۱. Work-life 

Inequa- lity at the Intersection of Class and Gender”, i Sociologisk 

Forskning volym ۵۲, nr ۲ (۸۱۰3), s. ۸3۸–۸۲۸.  

رقر  رازمدت محیدب   ۸۱۰۵سد د  ر سا   ی ررمد میانه ٪۹۱بر از  ررمدی کیرقر رعنی ا ۰3۲
  شد  چنانچه کیی  ر  و سا  از سه سا  اخیر رقیر بد ه باشدامی

۰3۸. Anna Almqvist, Regional inkomstojämlikhet i Sverige (۸۱۰۹), 

tabell ۸ och ۲. För internationella jämförelser, se min Ojämlikhet 

dödar (۸۱۰۹), s. ۰۰۵.  

۰۲۱. Eurostat och Arbetskraftsundersökningarna (AKU) ۸۱۰3. Se 

vidare Enna Gerins Katalysrapport Med integrationen som 

murbräcka (۸۱۰3).  

۰۲۰. SCB, Andel förvärvsarbetande efter kön hos privata utförare 

inom vård, skola och omsorg (۸۱۰۹).  

۰۲۸. Mats Larsson, Facklig anslutning år ۸۱۰3, LO-rapport (۸۱۰۲), s. ۰۲. 

 
 جمعی کیتندا کای استرهلی  ارای قرار ا   ستهاز شرکک ٪۸3حدو  ا ۰۲۹

(Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Hur fungerar 

kollektivavtalen? (۸۱۰۲), s. ۸۲).  

 شد ا ر انتشارات ابحا ره چاپ میردنیدت  یبررسی ابحا ره

Kollega den ۵ april ۸۱۰۲.  

۰۲۲. Förmögenhet: Waldenström, Bastani och Hansson, 

Kapitalbeskatt ningens förutsättningar (۸۱۰۲), s. 3۵–3۹; inkomst: 

Jesper Roine och Daniel Waldenström, ”The Evolution of Top 

Incomes in an Egali- tarian Society: Sweden, ۰۸۱۹–۸۱۱۲”, i 
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Journal of Public Economics volym ۸۸, nr ۰–۸ (۸۱۱۲), s. ۹3۰.  

۰۲۵. Birgitta Jansson, Inequality, Poverty and Income Mobility. Studies 

Based on Micro Data for the City of Göteborg, Sweden, ۰۸۸۵–۸۱۱۹ 

(۸۱۰۰), s. ۲۲; data framtagna av Birgitta Jansson och Björn 

Gustafsson.  
 ررمد شهر  ٪۸۲، ۰۸۲3و  ر سا   ٪۸3،۲گدبنبرگ  ه  رصود نروبمند شهر  ۰۸۹۹ ر سوا  

 کد که  ه ( نشووات می۸۱۰3مرکر امار سوود د ) ۸۱۰۹-۰۸3۵بقیوویی  ررمد را از رت خد  کر ندا 
 ررمد خال  کشدر را از رت خد   ٪۸۲به ارک طرق بیش از  ۸۱۱۵ رصد نروبمند سد د از سا  

   ابد  ٪ ۸3،۹ارک رقی  ۸۱۱3اندا  ر سا  کر ه

۰۲۹. Michael Gähler och Eva-Lisa Palmtag, ”Ett sekel av förändrade 

uppväxtförhållanden. Familj, boende och socioekonomiska 

förutsättningar under barndomen”, i Marie Evertsson och Charlotta 

Magnusson (red.), Ojämlikhetens dimensioner. Uppväxtvillkor, 

arbete och hälsa i Sverige (۸۱۰۲), s. ۹3.  

کای بقیوویی  ر مدر  بقیوویی  ررمد، شوواخ  مرکر رمار سوود د یا رخررک گرارش منتشووره۰۲3
(،  ررمد خال   ه  ر صووود ۸۱۰۲) ۸۱۰۹-۰۸۸۰ ررمود،  ررمود خوال  و  ررمود کل 

اندازه سهی پنج  رصد کا کی بهجا ررض شده که سهی ارککندا  ر ارکنروبمند را اعلا  نمی
   نروبمند اررارش  اشته اسکا

 ا تا ابه ۰۲۲

Jonas Vlachos rapport från Institutet för Näringslivsforskning, 
TrustBased Evaluation in a MarketOriented School System 

(۸۱۰۲).  

 ا تا  به انر مک:۰۲۸

Between Sex and Power. Family in the World, ۰۸۱۱–۸۱۱۱ (۸۱۱۲), 

s. 3۸ff.  

 ا تا  به انر زرر۰۸۱

Esping-Andersen, Families in the ۸۰st Century (۸۱۰۹).  

۰۸۰. Till exempel i Karl-Petter Thorwaldssons ۰ maj-tal ۸۱۰۲.  
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ات  ر کارشناسابدجهی بیک جلیه بحث جال  ۸۱۰۲ ر  سامبر  م  کینری گلدبا انیتیتدی 
کار برای  یررنده گرارش ۸۱۰3کاربربی   ا ا  ر ندامبر  یمدر  ابدمابیره شدت، مشاغل و ررنده

ک بد  اش ارمنتشر شد، که پیا  اصلی و خدشبینانه  ستمر کا چه معناری  ار کا و مشواغل، مهارت
بر از کمه مجربماربیک ردر  یی  اشکا از بیک پیامبرات روز قیامک، بیرار نخداک ۸۱۹۱که با سوا  

 و رنارش بیش از  رگرات ارزش خداندت  ار ا

Ford, Martin, The Rise of the Robots. Technology and the 

Threat of a Jobless Future (۸۱۰۵). 

۰۸۸. The Economist Special Report den ۹۰ mars ۸۱۰۲.  

۰۸۹. Ibid.  

۰۸۲. Dagens Nyheter den ۸۸ april ۸۱۰۲.  

۰۸۵. Dagens Nyheter, den ۸۸ april ۸۱۰۲ 
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 فهرست تصاویر کتاب
 
 صفحه 

اقتصووا  ارنتگراسوویدت )رمار مالی(، مهاجرت به سوود د و بهشووک  .۰ شوورل
 کا به  ر صد از  ر رمد ملیاکا و  اراریمالیابیا کررنه

۲۰ 

ارزش بدرس اسوترهلی  ر مقاریوه با بدلید ناخال  ملی سد د از : ۸شورل 
 ، به  رصدا۸۱۰۸با  ۰۸۹۹

۹۰ 

 ۰۱۰ ا مراکر قدرت سرماره  ر سد د۹شرل 
 ۰۰۹ گدناگدت ندگی طبقابیا امرانات زندگی طبقات : سه ندع ز۲شرل 
 روی سیاسک بازبدزرعا پس۵شرل 

 ۸۱۰۹ -۰۸۸۰ ،سهمی از نابرابری  ررمد بازار که باز بدزرع شده، به  رصد
۰۸۸ 

سوود کای بخش رراه  ا سوویاسووتمدارات مجلس، انتخاب کنندگات و۹شوورل 
 کمگانی

۰۹۱ 

کای مشاغل  ر  وره بخییرات بعدا ا  ررمدکی ررمد و پرا مشاغل 3شرل 
  به  رصد ۸۱۰۸-۰۸۸3زمانی متفاوت 

۰۲۲ 

و ۰۵۹ و نروبمند مناطق محرو  : ۲ل شر
۰۵۲ 

 ا زوا  اقلیک حاکی و عروج طلدع مجد  رتا۸شرل 
 ۸۱۹۱و چشی انداز رت با  ۸۱۰۲ -۰۲۹۱بمرکر قدرت و نروت 

۰۹۵ 

 
  



 

 
 

 099ها / یادداشت

 

 

 

 فهرست جداول
 
 

  صفحه

3۸ 
 ا۸۱۰3و  ۰۸3۸طبقابی ا ساختار ۰جدو  

 سا  ۹۲با  ۰۵ رصد شاغلیک  ر گروه سنی 

 ، به  رصد۸۱۰۹و  ۰۸3۸ ی کارگرا برکی  اقتصا ی طبقه۸جدو   ۲۱

۲۰ 
  ۸۱۰3ا ساختار طبقابی زنات و مر ات سا  ۹جدو  

 (۸۱سا ) ۹۲با  ۰۹به  رصد از شاغلیک، گروه سنی 

 ۸۱۰۹ مر انه عمدباً شخل پنج و زنانه عمدباً شخل پنجا ۲جدو   ۲۸

۲۲ 
به درصد  . نسبت متولدین خارج به کل جمعیت9جدول 
15۹۱ – 4۱1۹  

 ۸۱۰۵ – ۸۱۰۲به  ر صد،  ا ساختار طبقابی متدلدرک  اخل و خارج۹جدو   ۲۵

۲۹ 
  ۰۸3۱و  ۸۱۰۲ی  ستمر کای حقیقی ا سیر رشد سالانه3جدو  

  رصدبرای بمامی کارکنات )کارگر و کارمندا مترجی( به 

  رصد نیبک به کل ۸۱۰۹ا برکی  اقشار میانی سا  ۲جدو   ۸۲

۰۱۱ 
کای شورکک بررگ از کل ارزش سوها  سد د بیک سا  ۸۵ا سوهی ۸جدو  
 ، به  رصد۸۱۰3و  ۰۸۸۵

۰۱۱ 
بررگتررک کارررماکای خصودصی سد د  ر  ا بعدا  کل کارکنات۰۱جدو  
 ۸۱۰۹سا  

۰۱۹ 
، بعدا  ۸۱۰3میلیوار رکوای سووود ودی سوووا  کوای ا منبع  اراری۰۰جودو  

 میلیار رکا

۰۱۲ 
میلیدت جمعیک کشووودر  ر  ۰۱ا بعدا  میلیار رکای  لاری از کر ۰۸جودو  

  ۸۱۰3سا  

۰۰۹ 
از  سوووهی نروت  ه  رصووود نروبمند و ر   رصووود نروبمند ا ۰۹جدو  
  کای سد درکای خاندا اراری
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۰۸۱ 
 ،۸۱۰۵و  ۰۸۸۸لاق  ررمدکا اختا ی مررهو طبقه ا  ررمد متدس ۰۲جدو  

  ی مرره بر  ررمد میانهخارج قیمک بقییی  ررمد طبقه

۰۹۲ 

  :شهروندات و قدربمنداتا ۰۵جدو  
  !کنید صبر رعلا  ررمدکا، کی

  که شهروندات کایخداسته از  رصدی
   ۸۱۰۲-۰۸۵۹ کر  عمل رت به  ولک

۰۵۵ 
  ررمدکای شخلی و سهی مشاغل پر ا بخییرات ررصک ۰۹جدو  

 ، به  رصد۸۱۰۸ -۰۸۸3 ر مناطق گدناگدت 

۰۵۹ 
 بررک کارکای زنانه و مر انه  ر : معمد ۰3جدو  
  ۸۱۰۹کای کشدر استات

 
 


