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 مترجم یمقدمه

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

یدران تربدرن  ر همکاری با انستیتدی  طبقه  ر سود د اسوک که یپروژه ماحصول
ای را به خداننده ارا ه روز و تازهکواتوالیر رهبری کر ا ایک کتواب رموار و ارقوا  به

 هود کوه تصووودیری از تقسووویی نروت میان رقرا و نروتمندان سووود د را نمایان می
 ساز امی

 ۰۱۲۰شناسی  ر  انشگاه کمبریج اسکا وی  ر سا  جامعه استا یدران تربدرن 
قدر چپ بد  که  ر رضوووای نر، شخد  یکند چدن به گفتهسووود ود را تر  می

یارکا  ر همان سا  خروج از سد د ندلیبرالی رن  وره برای خد ش جایگاهی نمی
، ۰۱۲۱تا  ۰۱۹۱ های سواختار طبقاتی  ر سد د بیک سا با عندان  کر کتابی منتشور 

ها بد ا یدران تربدرن بعد از سووا سوود د  یطبقاتی از جامعه  - تاریخی یکه تحلیل
گر   و از  یدن اوضاع  وری از رضوای سیاسی و اجتماعی سد د به کشدر باز می

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

رگر سوود د بد  چیر چندانی باقی نمانده اسووکا اختلاق طبقاتی ی کامبارزات طبقه
تریک تدجهی اررایش پیدا کر ه اسوووک تا جایی که سووود د امروز بیشبه میران قابل

تعدا  میلیار رها را نسوبک به سوایر کشودرهای اسکاندیناوی  ار ا همرمان، بخش 
 یجانبههمه یحمله»بررگی از مر   سووود د از امنیک شوووخلی برخدر ار نیسوووتندا 

تضا  نبات ی بیتر طبقهسرمایه به  ولک رراه و گرایش رن به گسترش هر چه بیش
سووود کار، ررریند: تضوووا  بیک از ی اجتماعی جدید و بررگ حا  و رینده را می

ندروری، مراقبک و نگهداری،  انش و تخصووو  و از سووودی  یگر سووود  هی و 
خوواطر رن هر ه ار  و بوو بگیرانحقد  یوری کووه ارزشوووی مووارد  همووهبوهوره
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 های طبقاتی ر چارچدب سوووازش تدان با  یگری عدض کر ابگیری را میحقد 
هایی چدن رمدزش،  رمان و مدیریک )ا اره ی( جامعه از صووونعتی، حدزه یجامعه

 « تعرض سرمایه مصدن بد ندا اکندن  یگر اینطدر نیسکا
ه  هد ککتاب قرار می ییدران تربدرن ایک سؤا  را پیش روی خد  و خداننده

 روی بهی سوود د که زمانی الگدی سووایر کشوودرهای جهان  ر پیشگدنه جامعههچ
تریک اختلاق طبقاتی بد  به اینجا رسووید که امروز ی برابر با کیسوودی ی  جامعه

کا  تدان به پاسووبرای نمدنه می نابرابری طبقاتی  ر رن به اوج خد  رسوویده اسووکا
 Astraمدیر کل شووورکک  ارویی رسوووترا زن کا Pascal Soriot سووودری وک 

Zeneca    هرار کرون  ۹۵۲ای بالغ بر  ررمد روزانه ۸۱۰۲اشواره کر  که  ر سا
ی بگیران سود د اسکا نمدنهی حقد تر از  ررمد متدسو  سوالیانه اشوک که بیش

نده ی پیشنها ی سا  ریهای زیا ی را برانگیخته بد جه یگری که ایک روزها بحث
هرار کرون  ارند از تخفیف مالیاتی 3۱۹که طبق رن کسانی که  ررمد بالای  اسک،

هرار کرون  ر ۸۱۱برخدر ار خداهند شد )مقایسه کنید با میانگیک  ررمد سد د که 
سوووالیانه  و و نیی میلیدن  Volvoی ولدو سوووا  اسوووک(ا برای میا  رییا کارخانه

 تر مالیات پر اخک خداهد کر ا کرون کی
مقطعی اسووک که سوویاسووک اقتصووا ی و  ۰۱۲۱ی ان تربدرن رغاز  ههبرای یدر

شوود ا یدران تربدرن ایک اتفا  را با اجرای گر  میاجتماعی  ر سوود د  چار عق 
ی تنها  ر زمینهروی سریع رن نهو پیش ۰۱۲۱ی های ندلیبرالی از رغاز  ههسیاسک

روی ه تبع رن پیشهای ررهنگی، رمدزشوووی و  رمانی و باقتصوووا ی بلکه  ر زمینه
 ایی زبیندا ایک سوویاسووک ندلیبرالی شووامل مقررات ر ارتباط می ،ی مالیسوورمایه

ی خدمات امان  ر حدزههای بیسووازیاقتصووا  و بخش مالی و بانکی، خصوودصووی
عمدمی مواننود بهداشوووک و  رمان و رمدزش، کاهش مالیات بر سووورمایه، کاهش 

ک مدیریی سووازی شیدهارث و پیا ه های بررگ، کاهش مالیات برمالیات شورکک
ها از ا اجرا و پیشوبر  ایک سیاسکاسوکی خدمات عمدمی  ر حدزهعمدمی جدید 

مالی  یی نروتمند و حاکمان سرمایهی ترازو را به نفع طبقهنظر یدران تربدرن کفه
هووا و و بووازار بدرس سووونگیک کر ه اسوووکا ایک طبقووه  ر حووا  اررو ن بر  ارایی

تر تر و سریعکه اکیریک مر   سد د هرچه بیشدیش اسک  ر حالیهای خسورمایه
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راستی های  سکها تنها از طریق  ولکشدندا ایک سیاسکتر میبه خ  رقر نر ی 
نقش  ها هی مدکراتی سوودسوویا سوود د پیش نررته اسووک بلکه  ولک تحک سوولطه

 پررنگی  ر ایک زمینه ایفا کر ه اسکا 
ای که مفهد  طبقه و تحلیل طبقاتی از ه  ر  ورهیدران تربدرن معتقد اسوووک ک

مباحث سویاسی و رکا می  سد د رخک بربسته اسک باید  وباره سرا  ایک مفهد  
و تحلیل طبقاتی ررکا برای یدران، مفهد  طبقه هی ی  ابرار تحلیلی انتقا ی اسک 
و هی ابراری برای تقدیووک حا همگرایی و اتحووا  بیک اعضوووای طبقوه  ر جهووک 

 مک  ر برابر ایک سیستی و همچنیک مبارزه بر علیه وضع مدجد امقاو
ی ندیسووونده و بخش رغازیک کتاب  ر مدر  محتدا و سووواختار کتاب مقودموه

انر به  ی ایککنندا ذکر ایک نکته لاز  اسوووک که ترجمهتدضووویحات کاری ارا ه می
ک هدق یی کتاب نیسووکا ایک ترجمه با اهای ندیسووندهمعنای تدارق کامل با تحلیل

های گیری  سووتاور ی علاقمند تصوودیری از بازپاصوودرت گررته که به خداننده
ی کارگر سود د  ر غیاب جنبش کارگری را یکا  و سودسویالیسک مبارزات طبقه

ی کووارگر  ر سووود وود کموواکووان یکی از ی اخیر را ارا ووه  هوودا طبقووه ر  وره
بقاتی ای و سازش طحا یهولی رررمیسی ات اسکها  ر  نیا تریک جنبشیارتهسوازمان

تریک ی کارگر را به  امان راسک ه اسک و طبقهکرقدرت واقعی ایک طبقه را سل  
راسوووتی انداخته اسوووک تا جایی که بخش زیا ی از تریک نیروهای  سوووکو مرتجع

انتخاباتی اخیر به حرب  سک راستی  یهای کارگری  ر  و  ورهاعضوای اتحا یه
چندیک  یاندا ایک حرب اکندن سلطهی  ا هأسد د راهای و ضود مهاجر  مدکرات

 را به چالش کشیده اسکا  LO یهها  ر اتحا یات مدکرسدسیا ی ا هه
تدانند از تاریخ او  ی کاغذی کتاب حاضووور میمندان به  ریارک نسوووخهعلاقه

 Farjame socialdemokrasi wa وجدی کلموواتبووا جسوووک ۸۱۰۱ سوووامبر 

dolate refah ی هاوجدگر اینترنتی، رن را از کتابفروشوویدرهای جسووک ر مدت

 لایک خریداری کنندارن
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 انی از کلیه  وستان و عریرانی که بنده را از ترجمه تا  ر پایان بر خد  لاز  می
 چاپ کتاب همراه نمد ند تشکر و قدر انی نماییا

 
 سیاوش جاویدی

 ۸۱۰۱ اکتبر
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 پیشگفتار دانیل سوهونن

 
ای حاوی رب سوور  قرار  ا ه و سووما  مای ای را  ر قابلمهگدیند اگر قدرباغهمی

تودریج اررایش  هیی تا شوووروع به جدشووویدن کند، قدرباغه ایک اررایش هرب را بو
ماند تا اینکه کار از کار بگذر ا ایک جا میکنود و همانتودریجی  موا را حا نمی

ها و تخییرات اجتماعی رمدزنده تداند  ر مدر  انسانسوک یا نا رسک، میماجرا،  ر
 باشدا 

 ر کشدرمان  ۰۱۲۱های اجتماعی بعد از  ر ایک کتاب یدران تربدرن  گرگدنی
اندا ما کننده بد هرا مود نظر  ار  کوه هر چند تدریجی و نامحسووودس ولی متحد 

ه،  رون قابلم یع مانند قدرباغهایی ولی  ر واقها شوودههمگی متدجه ایک  گرگدنی
ی مان شوده اسوک، بلاتکلیف بد یی: یکبیک  و بر اشوک که منجر به عجر و ناتدانی

هرحا  کاری از هکه بچنان هی خطرنا  نیسوووتند و  یگر ایکرویدا ها رن کوهایک
 ریدا ی ما برنمیعهده

  جای یهب گر   وبه سووود د بازمی یدران تربدرن بعد از نر ی  به چهار  هه
سووودی برابری و هها و پیشوووروی ب مدکرات ولوک رراه تحک رهبری سووودسووویا 

طبقاتی و  یتر، با ی  تحد  ندلیبرالی همراه با اختلارات رراینده مدکراسوووی بیش
ی  ز  بازار قدیی را  ر هیبک شووود ا هنگامی که جامعهرسوووا   ر  ولک روبرو می

رکنده اسک که از بسیاری جهات با  کند از خشمیجدیدش مدشکارانه بررسی می
سد د را تر   ۲۱ی ی کتاب اوایل  ههمقایسوه اسوکا ندیسندهخشوی جدانان قابل

های ایک کتاب برای کسی که  ر ایک مدت  ر ایک رشفته بازار زندگی کر ا راکک
ل ها برای تحلیراکک یای نیسوووکا ولی ایک ندع گر روری و ارا هکر ه چیر توازه

هی بدون ی  زبان نارسووای رکا می  یا  ازگشووک جامعه طبقاتی، رنتاریخی از ب
 کندا ی مرسد ، کم  شایانی به رهمیدن قضایا میی  زبان سیاسی گمراه کننده

تدان گفک که  ر لدای رزا ی انتخاب برای همگان، به زبان یدران تربدرن می
 ر حا   و رراههای چماولگر و والیان قلمرحکدمک اقلیتی بدروکرات راسوود، بارون
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 هد که هیاهدی تبلیخاتی تریک وجهی نشووان میبازگشووک اسووکا یدران به روشووک
هنه طبقاتی ک یرزا ی انتخاب برای همگان تنها رنگ و لعابی اسک بر ی  جامعه

کر  یعنی سوووا  کنی ندیسووونده همان زمان که سووود د را تر  میکه مک رکر می
 ز ا را حدس می رن ی، غلبه۰۱۲۰

سووی ی اخیر علیه سوودسوویالیه مسوولدلیک ضوودانقلاب ندلیبرالی چهار  ههمتأسووفان
ها نیر  مدکراتبدرژوازی نیسوک، سودسیا  ی مدکراتی   ولک رراه تنها برعهده
اتی طبق یاندا  ر ی  تشووریت تاریخی از جامعه ر اجرا و پیشووبر  رن سووهیی بد ه

سوووی یندهای سووویاتدان تعییک کر  که چه کسوووانی باید جدابگدی رررمدجد  نمی
 ۸۱۰۲ی ندشووتک ایک کتاب انتخابات انگیره باشووند، ایک امر مندط به رینده اسووکا

از  ایرو  که ارزیابی  وبارهاسوووک که نتایج رن هندز معلد  نیسوووک اما بیی رن می
 «طبقه  ر سوود د»ی نر ی  را ضووروری سوواز ا کتاب پیش رو و پروژه یگذشووته

ای گدنه به اینجا رسووویدیی از اهمیک وی ههچخداهند بدانند برای کسوووانی کوه می
 برخدر ار هستندا 

رمدخک که  ۰۱۹۱ی مدرن اسوووکا از همان  هه ییدران تربدرن مارکسووویسوووت
های مر می، ی تأنیرات متقابل بیک جنبشهای سویاسی و اجتماعی نتیجه گرگدنی

دا به چپیای نمیا وی برای رینده نسخهسکهاهای سویاسی و پیشروان جنبشپروژه
گدید: رسدا او میجامعه ندیک به اتما  می یهای کتاب  ر رستانههمیک  لیل تحلیل

رسوود ولی اگر بخداهیی نظر میه اوضوواع بسوویار وخیی ب وضووع کشوودر چنیک اسووک،
 تدانیی جامعه را  گرگدن کنییا می

سووتی از چه باید کر ها رهرکه یدران  ر انتهای کتاب خد  بر اشووک مک از ایک
 ی هد ایک اسوک که وی معتقد اسوک رنار ی  نفر برای رسیدن به برنامهنمی ارا ه

  رخدر و پسوندیده کاری ایعمل لاز  برای بسویج اکیریک مترقی و خداهان جامعه
 دا به همیک  لیل تحلیلکننتری رراهی بیش یبوایود عدهرا سوووک رهرنیسوووکا ایک 

بایسوووتی  طبقاتی ما بلکه یروژهنظر مک نه پایان پهطبقاتی جدید یدران تربدرن را ب
 همچدن سررغاز رصلی ند و تحدلی ند انگاشکا 
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ای کاتالیر، و به همراه یدران تربدرن مدیر انستیتدی اتحا یه Daniel Suhonen  انیل سودهدنک
 ا  «طبقه  ر سد د»تحقیقی  یمسلد  پروژه
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 گفتار نویسنده پیش

  
، پ وهشوگر مسا ل اجتماعی عندانبهربیات مک، ی مشواهدات و تجایک کتاب نتیجه

تر از رن سد د را تر  کر  ، را یکا  ۰۱۲۰ا سا  اسکپا از بازگشوتی به سد د 
قدر شناخته المللی رنعد بیکبد   که بتدان  ر شهر لدند سد د پرورسدر شد ولی  ر ب 

متتشوده و مقبد  بد   که چنیک  رهمید   دهای را  ر هلند به مک پیشنها  کنندا بعسو 
ها خیلی به سوود  مک تما  شوود چرا که خارج از سوود د نظری سوود دیکه ایک تنگ

بسیار چیرها رمدختیا از زمان بازگشتی به سد د نیر همچنان  ر مدر  مسا ل جهانی 
ی ( که به سوود دی ترجمه شووده ی  نمدنه۸۱۰۵) جهانکنی که کتاب مک کار می

سوووک که به زبان سووود دی ولیک کتابیسووود ایک ابه ایک ۰۱۲۰رن اسوووکا از سوووا  
بخش الها  ۸۱۰۹ندیسویا گر همایی سودسویالیستی و روزهای مارکا  ر سا  می

مک برای ندشووتک ایک کتاب شوودندا ملاقات مک با  انیل سوودهدنک و تدارق  ر مدر  
عندان ی  منتقد های  اشوووکا بهمکواری بوا وی و گروهش اهمیوک تعییک کننوده

 انستی که زمانی که مک سد د را تر  کر   صوک نمیی شومسوا ل اجتماعی  هه
تریک میران خد  رسویده بد ا از  یدن سود د جدید شدکه شد ا ها به پاییکنابرابری

گدنوه کوار سووود ود به اینجا کشوووید، که از نظر تمرکر نروت، تدزیع  ررمد و هچو
تر و  ه اری، با رقری گستری سرمایهوضود  بدتر از کشدرهای پیشررتههرمدزش ب

 رو ؟ تریک تعدا  میلیار رها  ر شما  اروپا شد؟ ایک کشدر به کجا میبیش
طبقوه  ر »گروهی  یهوای مک از کوار بوا پروژهبنودی رمدختوهایک کتواب جمع

 ۹۱کننده با  انیل سوودهدنک و نر ی  به همکاری بسوویار  لگر  یو نتیجه «سوود د
دا از رمدزشوووی که ترشوووان محققیک جدان هسوووتنکه بیشاسوووک  اوطلو  رعوا  

د د سووو ی هندگان سووود د برایی ممکک سووواختند برای تحلیل تکامل جامعهمالیات
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ی صوود سووا  طد  کشووید و  ر اوایل  هها ، تکاملی که بیش از ی اسووتفا ه کر ه
ی کاست یسدی شکل جدیدی از جامعههچرخش بررگی انجا   ا  که ما را ب ۰۱۲۱
تحقیقات  انشوگاهی بلکه سب   هایرشراندا سوب  کتاب نه گرامی ۰۱ یسوده

منابع و مراجع  ر کتاب مدجد  اسووک تا  یی  شووهروند  لسوودز اسووک، ولی همه
 امکان کنتر  برای همه رراهی باشدا 
( نشان ۰۱۹۹) En ny vänster ی  چپ ندبیش از پنجاه سا  پیش با کتاب 
 ا ایستا ها ا مک هندز  ر همان جبهه ا ا   که از نظر سیاسی کجا ایستا ه

ای مطر  ههمفکران پیر و جدانی نیسکا پرسش از اینامهریایک کتاب تنها تقد
هایی  ر مدر  رو ؛ پرسووششووده  ر ایک کتاب از چارچدب چپ سوونتی رراتر می

ای  ر  نیایی که شووعارش های حررهها و مهارت سووتگاه  ولک و رسووا ، تخصوو 
، استیلای اتدماسیدن ی ر رستانه کار یاسک، رینده «هاچیر  ر خدمک شرککهمه»

کووه هووایی  ر مدر  ایکهدش مصوووندعی و رمدزش از راه  ورا همچنیک پرسوووش
های مهی کنار گذاشته شده،  ر مدر  ساختار سیاسی گدنه  مدکراسوی  ر زمینههچ

 هی یکندا مک نشان مکه ایک ساختار اقشار میانی را به  رستی نمایندگی نمیو ایک
گدنه از چارچدب هوای رینوده بیک کوار و سووورموایوه چه رگیریکوه تضوووا هوا و 

 روندا های اید دلدژی  رراتر میهای سنتی احراب و مرزبندیسیاسک
 ریخی سوماسگراری کنی که مشد  و های بیخداهی از پشوتکار و رداکاریمی

نی کمحر  مک برای شوروع ایک کار بد ا مرات  سوماسگراری خد   را تقدیی می
 ،گر همایی سووودسووویالیسوووتیو  روزهای مارکاهای کنندگان بحثبه شووورکک 

انی که علاقمند یکاتالیر، همه یاندیشکده اندرکاران سه سمینار و کنفرانا سک
کدش و  ر مدر  پروژه شووورکک  اشوووتند، همکاران سوووخک ABF ر جلسوووات 

ا  هبکارساز   ر کاتالیر،  انیل سدهدنک، رنا گریک و نیلا ستدبر، و  وستان با تجر
شووانا همچنیک جا و سووازندهههای بگدننار اولدرسوودن و اسوودن هدرت برای انتقا 

کنی از اسوتفان اسودالفدرس برای نظرات ارزشوومندش  ر سمینار سوماسوگراری می
 کارهای گراری  کمکی کر ه، و نیکلاس  رپوایوانی، یسووومر ویتر  ر کواتوالیر که 

ای بر را  اشووتی رمار لاز چشووی ریغ و بدون هیچ اریکسوودن )نا  مسووتعار( که بی
 ر اختیار  قرار  ا ندا سووه کارشووناس  ۰۱۲۰ا  از سووا  روز کر ن تحلیل طبقاتیبه
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علد  سوویاسووی از شووهر گدتنبرگ: اری  وسووتیک، هنری  اسووکارسوودن و لننارت 
 SOMهای ارکار عمدمی انسووتیتدی شووماری از سوونجشنیلسوودن نتایج تعدا  بی

کم   که دمی( را  ر اختیار مک قرار  ا ندسووسووه مسووتقل سوونجش ارکار عمؤ)م
منضب  و  یانتشوارات ررشوید که ویراستار و مدیر بررگی بد ا  اوید لیندبرگ  ر

 نمدنه بد ه اسکا
 

 یدنگبی هدلی ۸۱۰۲ماه مه  ۹۰
 یدران تربدرن 
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 مقدمه

 طبقاتی جدید ییک جامعه یدر آستانه
 

همچنان پابرجا هسوووتندا  ک  ارند وسوووا  قدم ۸۵۱تا  ۰۵۱جدامع طبقواتی مودرن 
طبقاتی سووود د  ر قرن  ی، زوایای گدناگدن جامعهطبقوه  ر سووود ودموا،  یپروژه

کشووودا بخش مهمی از گرارش به تصووودیر می ۸۵یکی را بوا اسوووتنوا  به وبیسوووک
یری گتر مناطق سوود د پابرجاسووکا بازپا سووتاور های  وران ررر  هندز  ر بیش

 ر سوووطت کشووودری برای مدت زمان  ۸۱۰۲از سوووا  ایک  سوووتاور ها  رسوووایبر 
 امه کار اهایی که به ایکاستانداری ها واما هستند شهر اری ،نامعلدمی متدقف شود

طبقاتی خشووک اسووک که  ر  یسووربررور ن ی  جامعه ررایندایک  یاندا نتیجه ا ه
یارته  اررایش شدترقیر ونروتمندتریک اقشار جامعه، به اًرن شوکاق بیک اقشوار نسبت

  اکر مسکک نیر مشاهده  تدان  ر بازار کار واسکا مشابه ایک تخییرات را می

حا  علمی تدضوویت  ر عیک سوویاسووی و یایک کتاب  ر چارچدب ی  ندشووته
سد د شاهد  ۰۱۲۱جا رسیدا  ر سا  به ایک ۰۱۲۱گدنه سد د از سا  هچ که  هدمی

هایی همچدن رمدزش رایگان  تریک سوووطت نابرابری  ر تاریخ خد  بد ، رررپاییک
ی  ر مدر   مدکراسووی هایکارمندان، پیشوونها  حقد  کارگران و برای همه، حق و
 ا ا قدرتمندان را ندید می همه تضووعیف الیگارشوی نروتمندان و اقتصوا ی، همه و

تر طبقاتی بد  جامعه را هر چه بیش ۰ضود اصلاحات تحدلات بعدی که ندلیبرالی و
  اکر

                                                      
۰. Motreformation 
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الی م یشد: یکی حمایک سرمایهیک سویاسک از  و چیر ناشی میهای امدرقیک
لد  یا ساز و ویرانگر رهبران سا ههای سرندشک یگری کم  صونعتی و - پسوا و

 ۰مر   یهای خانهکه  روازه ۰۱۱۱و  ۰۱۲۱های ه مدکراسی  ر  هوقیت سدسیا 
 را به روی ایک سیاسک گشد ندا 

ن رای اسک که اختلاق نروت  ر عهجام ۸،محصد  ایک جنبش ضد اصلاحات
ا کشدری کمدی و تراژی  که  ر رن سطت اسکترازش شدیدتر از کشدرهای هی

 کند وهیرمدزش هی ا رک می کیفیکرمدزان سویر صعد ی  ار  ولی رات  انشنم
 شد ا تر طبقاتی میهرچه بیش

سوود د بد ،  یتاریخی  ر سوویر تکامل جامعه یچرخشوو ۰۱۲۱ی تحدلات  هه
 اب اشراریک شروع شد و ها وبا براندازی کاسک ۰۲۹۱ی املی طدلانی که از  ههتک

ی أحق ر وی ه جنبش کارگری، با  مدکراسووی وبه های مر می وجنبشروی پیش
ا امه پیدا  ۰۱3۱تا  ۰۱۹۱های هه  های رررمیسووتی  ربالاخره با سویاسوک همگانی و

رخدر ار نبد  گاهی تند پیش کر ا ایک تکوامول که از هیچ اسوووترات ی هدرمندی ب
سوووا  از  ۰۸۱ایسوووتووا ا ایک رونوود طی گوواهی هی از حرکووک بوواز می ررووک ومی

بس   ها وتضوعیف الیگارشی، کاهش نابرابری ؛گیری واحدی برخدر ار بد جهک
تا  ۰۱۱۱های و با سوورعتی روزاررون بیک سووا  ،۰۱۲۱ی از  هه اماحقد  اجتماعیا 

بسوو  الیگارشووی، اررایش نابرابری، محدو   ؛سووتییوارونه ه یشوواهد تکامل ،۸۱۰۱
کر ن حقد  و مرایای اجتماعی، اررایش تجملات و بازگشووک قشووری از صوواحبان 

 نفدذ که تمایل رشکاری به رسا  مالی  ارنداذی

                                                      
۰. Folkhemmet 

ات  مدکرسدسیا  ار  که حرب  ۰۱3۹و۰۱۹۸های ی زمانی بیک سا ی مر   اشاره به  ورهخانه
ک گرایانه را اجرا نمد  که به سیاسا های اصلسد د قدرت را  ر  سک  اشک و  ر ایک راصله سیاسک

  ولک رراه مشهدر شدا   
 وران اصوولاحات و  ۰۱3۹ها را تا سووا  ات مدکرسوودسوویا ی کتاب،  وران حکمرانی ا ندیسوونده۸

 کار همراه بد  را  ورانگیری ندلیبرالیسووی و احراب راسووک و محارظه وران بعد از رن که با قدرت
   نامدا  جنبش ضد اصلاحات می
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یا کند نمایدا  تدانود سووورعوک ایک رونود را تند ومی ۸۱۰۲۰انتخوابوات سوووا  
 ؛اجتماعی بررگی را پیش رو  اریی نظر از نتوایج ایک انتخوابوات، ما چالشصووورق

حک تکنیکی ت هایطبقاتیا ایک تحد  از طریق انقلاب یشوووکل جدیدی از جامعه
ها، هدش رو ا اتدماتیره کر ن سویستیگذاران به پیش میکنتر  سورمایه مالکیک و

ترنتی از رمدزش این کار و ررایندها، کنتر   یجیتالی کارکنان  ر مصندعی، روبات
 یک انقلابات هستندای اجمله

اجتماعی  یسا  گذشته از گرند تجریه ۹۵های میانی جامعه که  ر طد  بخش
 تخییرات واند، مسوووتقیمات از ایک مند شووودها حتی از رن بهرهی انود ومصووودن موانوده

 اقشووار ماهر و طبقاتی ضووربه خداهند خدر ا تمامی یجامعه }جدید{بندی شووکل
غیره رماج  زگاران، کارمندان بلندپایه و، پرشوووکوان، پرسوووتواران، رمدمتخصووو 

 ر  ۸های سوورمایه قرار خداهند گررکا بیمارسووتان جدید کارولینسووکاسوود جدیی
تر خداهیی  ید که ای اسوووک از رنچه  ر انتظار ما اسوووکا پاییکاسوووتکهلی شوووموه

اکندن کارزاری را برای  رمان از هی هوای رعوا   ر بخش بهداشوووک وسووورموایوه
اندا همچنیک به کم   رمان رغاز کر ه هداشوووک وسوووازی کامل بخصووودصوووی

 جابجایی کارمندان  ر کارت شوووناسوووایی الکترونیکی تحرکات و ها وبند سوووک
از مشاغل  کنندا بسیاریمحی  کار را کاملاً کنتر  و گفتگدهایشوان را نیر شند  می

ا هها بیکار خداهند شووود، ولی همرمان بر تعدا  میلیار راز بیک خداهد ررک وخیلی
 اررو ه خداهد شدا

  ها برخدر ی بشر وستانه  اشک؟چالش تدان با ایک مشکلات وگدنه میهچ

تایج ن های امروزی ما  ر مقابل انقلابات تکنیکی تحک کنتر  سوورمایه ولیبرا  
که  تفاوت هستندای بیطرز سنگدلانهبه اجتماعی رن، همان اندازه گیج، نامصمی و

تر نشوان خداهیی  ا  که سد د پاییک بد ندا ۰۱۹۱بر بحران های قدیمی  ر برالیبرا 
یتی  ارایی  ر  سک اقل  ر بیک کشدرهای اروپای غربی از بالاتریک تمرکر نروت و

طبقاتی  یکدچو  برخدر ار اسوووکا سووواختوار مدجد  نروت چوارچدب جوامعه
 کندارر  رر ا را ترسیی میمنحصربه

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

۸. Karolinska Shjukhuset  
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کندا  رستی منعکا نمیامعه را به}ساختار طبقاتی{ ج ،ساختار حربی مدجد 
کنند اما پنج حرب سووویاسوووی سووورمایه را نمایندگی می امروز سووود د ی ر جامعه

 کنداها را هیچ جریانی نمایندگی نمیمتدس   متشکل  ر اتحا یه یاکیریک طبقه
سووودی تسوووریع روند تکامل به غری  احتما  ا امه و ایک شووورای  عجیو  و

ای تمایرات روزاررون اجتماعی را، که نسوووخه مرکرتر وای با الیگارشوووی متجامعه
 هدا ولی ایک ، اررایش می۰۲۹۱ی اشراری  هه یاز جامعهاسک  ی یجیتال مدرن و

تعییک  های اجتماعی را گرگدنی سدی سیاسک و تنها احتمالات نیستند که سمک و
 یندشوووته کنندا  ر ایکمبارزات نیر نقش مهمی ایفا می روند حدا ث و کننود،می

 کنجکاو  ر میان بگذار : خداهی مطال  زیر را با خدانندهکدچ  می

 طبقاتی سد د  ینگاهی اجمالی به تاریخ جامعه ا۰

ایک چرخش  ۰۱۲۱ی گدنه سوود د از  ههچه که چرا وشوناختی  ر مدر  ایک ا۸
 ای را انجا   ا ؛ رجه ۰۲۱

رت و سوواختار سوورمایه، طبقاتی امروز سوود د، قد یتصوودیری کلی از جامعه ا۹
 بگیران و شرای  زندگی طبقات بالا و پاییک جامعه؛قدرتمندان و حقد 

بقاتی کند تا ماهیک طای که تلاش میارکنانهشوناختی  ر مدر  سیاسک نفا  ا۲

 پنهان کند؛ ۰«بیگانه»های اقلیک جامعه را  ر پا نقاب رنگیک

ایه،  ر مدر  مبارزه میان عطش سرم کار و یتر  ر مدر  مبارزهبینشی عمیق ا۵ 
انسان  نیات میبک کار ها،ها، تداناییارزش سد، وناپذیر سرمایه به سد  از ی سیری

 جهک استقلا  و احترا  از سدی  یگرا هایش  رخداسته و

  

                                                      
۰. ”Främmande” minoriteter 
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 فصل اول

 طبقاتی یجامعه مفهوم طبقه و

 
 ا اجازهاسکضروری امروزی  یطبقاتی برای  ر  جامعه یجامعه مفاهیی طبقه و

 بدهید با چند میا  سا ه شروع کنییا
 مد وشان ) رراجتماعیوووو  رمدزان به خاستگاه اقتصا ینتایج تحصیلی  انش 

سطت سدا  والدیک( بستگی  ار ا تأنیر جایگاه طبقاتی والدیک بر معد  ررزندانشان 
به عبارتی  ]۰[ رصد بد ا ۰۹تنها  ۰۱۱۲ا همیک تأنیر  ر سا  اسوک رصود  ۸۹ اًتقریب

دند تدانند به سورطان مبتلا ششودندا همه میتر میای طبقاتیمدارس به طدر رراینده
ومیر ناشوی از سوورطان به خاسوتگاه طبقاتی اررا  بسووتگی  ار ا خطر اما میران مرگ

تر اسووکا میران  رصوود بیش ۲۱-۹۵مرگ ناشووی از سوورطان  ر طبقات کی سوودا  
 ااسکتر از سایر طبقات نفر بیش ۸۱۱۱ر ناشوی از سورطان  ر ایک طبقات ومیمرگ

 تر از  یگرانشوودند کیمخری می یشووانا زنده ماندن کارگرانی که  چار سووکته
ساله سودا   ر مقایسه با رر ی سیکی یسواله متعلق به طبقهی  رر  سوی ]۸[اسوکا

 کندا  ر ایک مدر  نیر شوواهدتر عمر میسووا  کیمتعلق به باسوودا تریک طبقه شووش 
برای  ۸۱۱۱تشدید اختلارات طبقاتی هستییا اختلاق طد  عمر ایک طبقات  ر سا  

ایک اختلاق هی برای  ۸۱۰۹برای مر ان پنج سووا  بد ،  ر سووا   زنان چهار سووا  و
  هی برای مر ان به شش سا  رسیدا زنان و

 ررمد کسانی که  ۸۱۱۲شود ا  ر سوا  نمی جا ختیامتیازات طبقات بالا به ایک
 رصد بیش از کسانی بد  که  ۲۲گر   شوان به نجبا و اشراق بر مینسو  اصول و

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

از  ۸۱۰۹ ر سووا   کاممیدتریهای زیمال  ی  شوورکک با ۰کندتسوودنسووباسووتیک 
بگیران سد د بد ا رر  برابر  ررمد متدسو  حقد  ۵۹۹۵اجاره  محل سود  سوها  و

بالاتریک  ۹،سووراب  یجیتالیاز همان شوورکک   ۸، یگری به نا  پاتری  سوود رلیند
برابر  ۹۱۹ز ، یعنی میلیدن کرون سووور می ۰۵۵،3حقد  سوووالیانه را  اشوووک که به 

   ]۲[کارگران سد دا مندان ومتدس  حقد  کار

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

 میلیار  کرون نروت ۸۰۲3ایک تعودا  کمواکوان رو بوه اررایش اسوووک(، کوه جمعاً 
 رقییک اند به اکه احتمالاً به خارج کشدر منتقل کر ه را های کلانی اشوتند )نروت
ا اسک رصود تدلید ناخال  ملی سود د  ۲۲ ایک مبلغ تقریباً برابر با ]۵[ااضواره کنید(

ی بنیا ها های سد د )و ارایی پنج تا از نروتمندتریک خاندا ه ۲ ر زمان هرمانسودن
ایک تعدا   ]۹[رسیدا رصود تدلید ناخال  ملی سد د می ۰733 شوان( بهکنتر  تحک

  جمعیک سد د چه معنایی  ار ؟ یمیلیدن باقیمانده ۰۱میلیار ر برای 

یی که  ر کنمعنای ایک تمرکر بالای نروت تصدر می برای پی بر ن به اهمیک و
چپ سر کار بیایدا نخسک وزیر  ر ی  رضای   ولتی ۸۱۸۸یا  ۸۱۰۲انتخابات سا  

 ۰3۲سوووخاوتمندانه خطاب به ایک  رکنده از رو  رررمیسوووی سووود دی محترمانه و
 گدید:میلیار ر چنیک می

تر رقایان میلیار ر! واج  اسک که شما برای امدر رراهی کشدر بیش ها وخانی
 داهد  ا ؛ هر ی زیر را به مجلا خ هایهرینه کنیدا به همیک  لیل  ولک پیشنها 

ی عمر خدیش نگاه  ار ا به ایک تداند یکصووود میلیدن کرون برای بقیهاز شوووما می
ه  سووک را از راه ارث ب کند که رنمبلغ مالیاتی تعلق نخداهد گررک و تفاوتی نمی

                                                      
۰. Sebastian Knutsson 

۸. Patrick Söderlind 
۹. Digital Illusions 

 بد ا ۰۱۹۲−۰۱3۵ی های چپ  ر  ورهکار  هرمانسدن رهبر حرب کمدنیسکا ۲
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ایک پد  به  تدانید بابازیا شما میرور ه باشید یا کار، کلاهبر اری، احتکار یا سفته
 ۸۵۲د  ا امه  هید چرا که ایک پد  برابر اسووک با حقد  سووالیانه زندگی تجملی خ

طدر اننروت شما، هم یبگیر متدس  سد د، رن هی قبل از کسر مالیاتا بقیهحقد 
 «مر   یهمه»اعلا  کر ند  ر اختیار « خانه مر  »های ات مدکرسدسیا که زمانی 

باشوود که تقریباً برابر ون میمیلیار  کر ۸۰۸۲قرار خداهد گررکا ایک نروت بالغ بر 
 کند که ایک پد ا  ولک پیشووونها  میاسوووکتموا   ررمود سوووالیانه بخش عمدمی 

  ی رن صرق امدر رراهی همگان گر  ابهره گذاری شده وسرمایه

تا  ۰۱۱پد  بوه  ایک ی رصووود ررض کنیی، بهره 3،۵توا  ۵ اگر نرخ بهره را بیک
مان  ر بهداشک و یتدان بد جهمی پد  ایک رسدا باکرون  ر سوا  می میلیار ۰۵۱
 پد  اررایش  ا ا باایک ٪۹۹یعنی حدو   میلیار  ۹۰۱تا  ۵۹۱میلیوار  بوه  ۲۹۱را از 
اررایش  میلیار ۸۹۱میلیار  به ۰۰3نگهوداری از سوووالمندان را از  یتدان بد جوهمی

ی مایراهن و ها، مدارس ابتداییمهد کد   ییا بد جه  و برابر کر ، و  ا ، یعنی
های تدان حقد می  ، وکر  وچندان یعنیرسوواند  میلیار  ۸۸۱میلیار  به ۰۰۰از  را

  ااررایش  ا  قبدلیامروز را تا حد قابل بازنشستگی یحقیرانه

سا  مالی ر ،طبقاتی همچنیک به معنای امتیازات وی ه برای حکدمتگران یجامعه
 هندگان/ شهروندان لیاتما یهای شوخصوی به هرینهباندبازی برای سود جدیی و

ا  ا گاه عالی  ر  عدی مربدط به ی  خسارت، به یر  ۸۱۰3ا  ر تابسوتان اسوک
 ا وی  ر ررار ازبد ن بررگ رن شووورکک انفع شووورکتی حکی  ا  که خد  از مالک

میلیدن سووود  خد  از  ۲۹ا او بابک اسوووکهای سووود د پر اخک مالیات جرو برتریک
 اسووتانداری اسووتکهلی که تدسوو  ]3[اکر اخک مالیات پر  ٪۰شوورکک مربدطه تنها 

میلیدن کرون بدون راکتدر بابک حق  ۸۱۱شووود  احراب  سوووک راسوووتی ا اره می
 ]۲[مشاوره به ی  شرکک رمریکایی پر اخک کر ا

 با هایمنص  ولک واگذار شده اسک: پیدا کر ن  هیأتی جدید به  و وظیفه 
شوووان برملا شوووده، میل ر یا قبلی شوووکنیسوووای رد  که قاندنؤحقد  بالا برای ر

های انسووتیتدی کارولینسووکا و یا مدیر کل وزارت راه و ترابری، و پر اخک غرامک
و مقا  مانده بد ند، ایک غرامک  منص های میانی که بدون سوای ر هؤسونگیک به ر

ای با سیاسک به حرره ]۱[بد ه اسکامیلیدن کرون  ۰۲بالغ بر  ۸۱۰۲تا  ۸۱۰۲از سوا  
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های خارجی با حفظ حقد  و امتیازات وی ه، میلاً عضودیک  ر شدرای شهر و سفر
ای همنصووو عندان نر بان ترقی برای رسووویدن به ها بهمنصووو یا اسوووتفا ه از ایک 

 ای، تبدیل شده اسکا سازتر  ر  نیای شخلی و حررهپد 

د د از رن س ی جهانیجامعهتریک نابرابری  ر کر یی کیی ارتخار میما که زمان
 یعه هیی به روند تدساص میگدنه به اینجا رسیدیی؟ رصل بعدی را اختصهاسک چ

های راسک به سمک سیاسک یتمامبهجامعه را  ۰۱۲۱ی ندلیبرالی که از ابتدای  هه
ی سوود د و  ر جامعهقدرت طبقات  چرخانده اسووکا سووما به بررسووی سوواختار و

 پر ازییاتخییرات رن می
 طبقه، گروه بررگی از اررا ی که تریک جداب ایک اسووکطبقه چیسووک؟ کدتاه 
صا ی اقتو  ق اجتماعییعلا های اقتصا ی، امکانات مشابه وکه  ارای مدقعیک اسک

ق طبقات  یگر متمایر اسووکا جامعه به طبقات نابرابری یمشوترکی هسووتند که از علا
ن انسان امروزی از امکانات یکسانی برخدر ار أی شده که برای زندگی  ر شتقسوی

 نیستندا

  :مفهد  طبقه به  و  لیل مهی اسک

ها  ر رابریناب تأکید بر کوه، مفهد  طبقوه ابراری انتقا ی برای تحلیل واو  ایک
اعتبار، قدرت،  سترسی به امکانات  ی بهداشک و رمان، احترا  وزندگی،  ر زمینه

برخدر اری از ارتباطات اجتماعی اسوووکا مفهد  طبقه همیشوووه با  منوابع مالی و و
ها منشووأ طبقاتی ندارندا پدرسووالاری، نابرابری ینابرابری عجیک بد ه اسووک اما همه

منشأ نابرابری  تدانندغیره نیر می گرایی مذهبی، تبعیضات جنسی ون ا پرسوتی، ررقه
 ]۰۱[باشندا

 هووا راهووایی برای محوودو  کر ن نووابرابریطبقووه  گرگدنی کووه مفهد  و  ایک
سواز ا طبقه همچنیک، به معنای همبسوتگی بیک اعضای ی  طبقه، پایگاه ممکک می

   وحقد )و اسکنیر به معنای ناعدالتی  ر جامعه  امکانات مشوتر  و اقتصوا ی و
ندیسوووی، نه ایک امتیازات وی ه می البته مک برعلیه امتیازات وی ه برای طبقات بالا، و

علمی م تحک رشووار، به پرسووتار و بگیر نگران ومفهد  طبقه به حقد  ها(انفع رنهب
اند، چرا که ر یا شووان ارزشووی قا ل نشوودهمهارت اشوواره  ار  که برای تجربه و

ت تر را ترجییا رر ی با حقد  کی مربدطوه، یو  بیکوار، یو  اسوووتخدا  مدقک و
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از تد  گدید که مشووکلپرسووتار نگران می بگیر و  طبقه به ایک حقد مفهد  هدامی
دانی تایرا ی نداری، تد تنها نیسوووتیا تد به همراه  یگران می نیسوووک، تد عیو  و

  یر یا زو  کل سیستی را  گرگدن کنیا شرای  را، و

که جامعه طبقاتی، ایک یجامعه تحلیل طبقاتی روشی اسک برای تدضیت طبقه و
  گرگدن شد ا گدنه  ر  وهباید چ
چرا مفهد  طبقه پدید رمد؟ جداب به ایک سووؤا  تاریخی  ر عیک  چه زمانی و 

 المللیهی  ر سووطت بیک طبقاتی را هی  ر سوود د و هایحا  بیداری مجد  گرایش
  هداتدضیت می

 
 هاپیدایش طبقات وبازگشت آن

 یک بار  ر شروع سدهمدرن به طبقات تقسویی شده اسک برای اولی یکه جامعهایک
و : دا تحد  اشتلاقی  و تحد  بررگ اجتماعی مطر   و ررانسوه  ر انگلیا و ۰۱

ی مر   که یکی از نتایج را یکالیسوووی انقلاب عامه کاهش نابرابری بیک اشووراق و
 قشووورهای ی  جامعه نه چاکران و ینیر پیودایش ایک ایده بد  که همه ررانسوووه و

قتصا ی تر اهای عمیقان رن کشدر هستندا  و : شکاقررو ستان شاه بلکه شهروند
ران که  ازمیک  اری صنعتی وتضا های بیک سرمایه کارگران و  اران وبیک سورمایه

 اری صونعتی  ر حا  رشد بد ا ایک نابرابری جدید بیک همگا  با پیشوررک سورمایه
 ک ودقی نداشمذهبی یا حق یجنبه اقتصا ی بد  و کارگران صورراً  اران وسورمایه

های قدیمی همچدن کاسووک، که به  وران رلد الی تعلق  اشووک طبعاً به جای واژه
 ]۰۰[نیاز به مفاهیی جدیدی پدید رمدا

طبقه  ر  وران ما یا رور همان شورایطی اسووک که  یروری مجد  به ایدهروی
ایک مدر   و تحد  نقش  ر ا کر طبقاتی را ایجاب می یپیودایش تواریخی جامعه

 یا امه ندانعبهای ایفا کر ندا او ، تصوودیری که ندلیبرالیسووی از خد  کنندهتعییک
 های ر سوود د حقد  اجتماعی شووهروندی( متناسوو  با نیاز تکامل  مدکراسووی )و

یر ، گعندان ی   مدکراسووی اجتماعی که حق انتخاب رر ی را  ربر میرر ی، به
ها، که امان از انسووانکشووی بیبهره کاق بررگ طبقاتی وکندا  و ، شووترسوویی می

لی  ر سا  ما یبر ا سقدط سرمایهمی مالی ارسارگسیخته به پیش بر ه و یسورمایه
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روشووونی نشوووان  ا ا رمیختگی ایک  و روند را به رهی همسووودیی و ۸۱۱۲ و ۰۱۱۰
ه بیک گدنهدق  یدگاه طبقاتی  ر  ایک نکته اسک که سیستی اقتصا ی حاکی چه

 نشان که بر ایک جدایی الراماً مهر وانداز  بدون ایکها جدایی میخاندا ه ها وانسان
یا رنگ پدسک خدر ه باشد، هر چند که  ر واقع  ر  مذه ، جنسویک، خاستگاه و

ارایی   ی اقتصا ی بر جدایی بیک صاحبان قدرت واکیر مدار  چنیک اسوکا شالد ه
از سدی  یگر استدار اسکا وجه تمایر بیک طبقات  بیکاران کارگران و سد واز ی 

شان نقش شخلی امکانات مالی،  ورنمای اقتصوا ی و اقشوار گدناگدن  ر منابع و و
 اسکا

ری نابراب سووود وملمدس تقوابول بیک برابری  ر مقوابول قواندن از ی  یتجربوه
قاتی بمنشأ رگاهی ط  اری صنعتی از سدی  یگر مبنا واقتصوا ی سورمایه یرراینده
ی{ اختلارات }طبقات ا رگواهی طبقاتی از تقابل بیک رزا ی انتخاب رر ی واسوووک

 ، از ندکندها که سوویسووتی اقتصووا ی حاکی ررریده و تشوودید میراحش بیک انسووان
 شد ا مطر  می

 
 طبقه یهای مختلف دربارهدیدگاه

هوای تلدریو  متفواوتی وجد   ار  که کاربر های تاریخی بودیول ر مدر  طبقوه 
ک، ای  ر مدر  طبقه نیسووهای تلدری  پایهجا جایی برای بحثمتفاوتی  ارندا ایک

 اما لاز  اسوووک که  لایل خد   را  ر مدر  انتخاب  یدگاه طبقاتی  ر ایک پروژه و
 یا کنجایگاه رن روشک 

 ها از طبقه بلکه  ر هدق وها نه تعریف رنتریک تفواوت بیک ایک  یودگواهمهی
وسدیی که ما انتخاب کر یی، ما را از نگرش طبقه اسکا سمک منظدرشان از مفهد 

 سووواز ا اولیک  یدگاه  ر مدر  طبقه کهرایج  ر محوارول  انشوووگواهی متموایر می
ار معتبر بد  بسی بیستی یسده و   یه ر نیم و رمریکایی اسک و انگلیسی ی یدگاه

بقه ن  ار ا طشاهای زندگیمدقعیک ها وررصک های اررا  وسعی  ر تدضیت کنش
او   ی ر  رجه هوای مختلف بوازار کوار،معنی جوایگواه گروه ر ایک  یودگواه بوه

ه ک اسووکی پ وهش طبقاتی بررسووی ایک امر ا وظیفهاسووککارگران،  کارمندان و
را ، ی ارتداند ریندههوای رمواری، جایگاه طبقاتی والدیک تا چه میران میطبق  ا ه
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ر   شان یدگاه طرز رکر، رأی  ا ن و د، ررتار ومیلاً  ر مدر  رمدزش، شخل،  ررم
 ]۰۸[مدر  مسا ل اجتماعی را تدضیت  هدا

ه چند   ککرشووناس ررانسوودی پی ر بدر ید تکمیل جامعه را ومیک نگرش رایج 
مرمان ه تلدیریدنی تهیه نمد  و نمایشسوووی از رن ی  بیسوووا  پیش تلدیریدن بی

سوایک خد  گذاشک که با کم  ی  مقیاس طبقاتی به شخ   ای  رپرسوشونامه
اش را بشوووناسووودا بالا ررتک سوووریع رروش بلی  کر  توا جایگاه طبقاتیکمو  می

ی سرمایه» خداسک برمتدس  می یتلاترهای لندن از نتایج ایک امر بد  زیرا که طبقه
ابع یا امکانات و من به شور  تقسیی کلی تربیش ایک نگرش ]۰۹[اش بیفرایدا«ررهنگی

اقتصا ی، ررهنگی و اجتماعی علاقه  ار ا ایک  یدگاه به  نبا  پاسخی  «یسورمایه»
نمایان  ی رد  چه مدلی از نابرابریشیدههبرای ایک پرسش اسک که با تقسیی منابع ب

تجارب طبقاتی، تحر   تدان  ر تدصووویفایک  یودگواه را می ]۰۲[خداهود شووود؟
 های  انشگاهی باز یارکانامهها، مطبدعات وپایانطبقاتی، زندگینامه

گران از پ وهش خد  را  ارند و ی خاصهای مدر علاقهگرایش پرسش هر  و
ما  یپروژه ها ارجاع خداهیی  ا اتدانا نیر برخدر ارند که ما  ر ا امه بعضووواً به رن

ق شوووناختی ی هود زیرا موا  ارای علاخد  قرار می  یودگواه متفواوتی را پیش روی
ر نگرییا هدق ما پیش از هها میاز زوایای گدناگدنی به پدیده متفاوتی هسووتیی و

ه تقسوویی گدنکه سوویسووتی اقتصووا ی جامعه چهیکی ایک اسووک:چیر بررسوی  و نکته 
های مدقعیک از ایک راه برای اقشار مختلف امکانات و قدرت را کنتر  و امکانات و

نه به گدکندا  یگر اینکه تضوووا ها وتعارضوووات اجتماعی چهگدناگدنی رراهی می
ی اسانهشن ا از نظر ما بررسی جامعهشودنیروی محر  تخییرات اجتماعی تبدیل می

 اری وظیفه اصولی ی  تحلیل طبقاتی اسکا اگر امکانات کاری  ر اختیار سورمایه
ز تجارب تری ایی تا بتدانیی تصدیر کامل ا های رراوانی انجا  می اشوتیی مصاحبه

اندا طبقاتی ارا ه  هیی، چرا که ایک تجارب  انش ما  ر مدر  طبقه را پربارتر کر ه
تر چیری که کمبد ش بیش ]۰۵[ها را  ر نظر گررکاباید اولدیک اما پیش از هر چیر
 کهتی سوود د امروز بد ، ایکطبقا یشوود تصوودیری کلی از جامعهاز همه حا می

 روییابه کدا  سد می ایی وگدنه به اینجا رسیدهچه
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ها ابرابرین یکید کر یی، ما بر ایک مسولله بسیار واقفیی که همهأطدر که تهمان
 هایهمچنیک تمامی گرارش هوا منشوووأ طبقواتی نودارنودا ایک کتاب وعودالتیبی و

 هب بهتر اسووک همراه کتاب قبلی مک «سوود د طبقه  ر» یهکاتالیر یعنی پروژ یپروژه
طبقاتی سوود د  و انتخاب پیش  یخدانده شوود ا جامعه «نابرابری مرگبار اسووک»نا  

سقدط اجتماعی  زند؛ یا رروپاشی وسود د را رقی می یگذار  که ریندهروی ما می
ه برای هم تر زندگیامکانات وسوویع تر وهای کییا یکمارچگی اجتماعی با نابرابری

 شهروندانا

 
 نشان طبقاتی هر ومُ

 های ررهنگا بیات  اسووتانی همانا پر اختک به وی گی یعمده هایمشووخدلی  از 
 اقه،مدر  عل طبقاتی مانند ر اب غذاخدری،  کدراسیدن منر ، ندع لباس، مدسیقی

یگر بر علیه طبقات   یها قطعاً همچدن ابرار قدرتا ایک نشووانگراسووکغیره  ا بیات و
ک خد  مدقعی خد  را شرمگیک و پاییک طبقات که اعضایطدریهشد  با ه میاسوتف

تری های محکیررو سک احساس کنندا ولی قدرت حکدمتگران پایه را نامطملک و
هنگی های رربینیها وخد بررگطلبینشووان  ا  که جاه بیسوتی ی ار ا تاریخ سوده

ای، از قبیل جنبش د ههای تهای اجتماعی وجنبشحکدمتگران  ر مقابل شووودرش
 ها، از قدرتی برخدر ار نیستندازنان تا جنبش پان  کارگری و

تری برخدر ار اسوووک رن طبقاتی از اهمیک بیش یچه برای کارکر  جامعهرن
های شانن شد ا ایک مهر وها کدبیده میی نسلهر طبقاتی اسوک که بر پیشانی همهم 

 ؛ از جملوه از طریق تجربیات زندگی شووودهوای گدنواگدنی ز ه میطبقواتی از راه
بررگسووالان(، برخدر اری از امکانات  های مسووکدنی )کد کان وشووخصووی، محی 

نابع م امکانات و ، جایگاه شخلی ومراو اترمدزشوی متفاوت، ارتباطات اجتماعی، 
ه جا بما  ر ایک های مختلف هستند وروشکها  ارای سایهنشان اقتصا یا ایک مهر و

اندازهای اقتصوووا ی، چه چشوووی کنییا امکانات وطدط کلی اکتفا میذکر چند خ
تریک وزن برخدر ار کدچو  چوه بررگ، چوه جودیود چه مدرونی معمدلاً از بیش

 ی وزندگ ینحده یهکنندتریک عامل تعییکهسوووتنندا ایک امکانات اقتصوووا ی مهی
 ا اسکتحصیل ررزندان  محل سکدنک، ندع لباس، امکانات تفریحی و
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ما  طد  ت طبقاتی به معنای ایفای ی  نقش اجتماعی اسوووک که اررا   ر تعلق
گیرندا حدو   ه سوووا  پیش  ر سووومیناری  ر رکا می خد  رن را ررامی زنودگی

اتی ی  تداند پایگاه طبقپرش  یا روانشناس کد   می انگلیا رمدختی که ی 
ر، ه  ر تلاتکهمچنان ،یگماهه را تشووخی  بدهدا ولی ایفای نقش  ر زند ۸۸طفل 
  های گدناگدن صدرت بگیر اتداند به شیدهمی

 
 بورژوازی تازه به دوران رسیده بورژوازی قدیمی و

 اری هایی از زمیکی بدرژوازی حاکی هندز هی رگهجوالو  اسوووک کوه  ر طبقوه

 اران میکبخش زشوووان الها هایی که رما  طبقاتیتدان  ید، همانرا می ]۰۹[۰قدیی
ان به تدی حاکی بدرژوا را می وران کندنی اسکا ایک طبقه یتازه به  وران رسیده

)تازه به نروت رسویده( تقسیی  «جدید»)سورمایه به ارث بر ه( و  «قدیمی» و بخش 
 که شرکتی تأسیااسوک، ایک «کارررما شودن»ر  اجتماعی هر  و گروه کر ا ایده

ز پا که اایکسک به شان اعتقا  راسخیما  به نفاکر ه و رن را تدسعه  هندا اعت
ریند، همیشووه به امکانات لاز  برای را ق رمدن بر ایک مشووکلات هر مشووکلی برمی
همیشه با مدرقیک همراه اسکا طرز رکر مشترکی که  کارررمایی  سوترسی  ارند و

 یا از طریق رمدزشووی  قیق از  وران ی ژنتیکی وایک طبقه بر اسوواس ی  عارضووه
ایک  رحا کد کی کسو  کر ه اسکا خصدصیات ذکر شده همراه با نروت ارنی، 

شووعار  ]۰3[ هداشووناس جلده میوظیفه طبقه را اشووخاصووی با وقار، با مسوولدلیک و

دی بارزی از ایک الگ ینمدنه «سروصداکارت را بکک ولی بی»مبنی بر  ۸هاوال نب رگ
  هدا}طبقاتی{ را نشان می
 های ایک طبقهتازه به  وران رسووویدهوی ه هتنهوا جدانوان بلکه باز ایک نظرهوا نوه
ا به نظر قدیمی یی مقابل طبقهنقطوههسوووتنود، یعنی  موایوهبی متکبر، رخررروش و

طریق  سووود دی که از ۹برتیل هدلکورمد  ارند، ها ررکخبرنگوارانی که با بالایی

                                                      
۰. Gammal godsägaradel 

۸. Wallenberg 
۹. Bertil Hult 
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ی ارجی میلیار ر شده و  وسک خاندا ههای خرمدزش زبان سوسواتؤاندازی مراه

رغی بهنیر  ۰جان اشووتنب  ]۰۲[بارز چنیک قشووری اسووکا یاسووک، نمدنه سوولطنتی
های تازه ندهگرراوان بر ه اسکا کله یمایگی بهرهی ممتازش از ابتذا  و بیپیشینه

روق اسک که، همچدن ی مالی عمدتاً مر  هسوتند و معی سورمایه وران رسویدهه ب
شوووان ، پاتد (لندن سووویتیمرکر تجواری لندن )اسوووتریوک و شوووان  ر وا الگدی

ایک بخش از  ]۰۱[اسوووتکهلی اسوووکا ۸پلووانسوووتدرها  ی از قبیوولهووای مجللمیخووانووه
 داپندارنها خد  را سروران کهکشان میاستریتیقد  وا کنندگان بهحکدمک

تر ی حواکی و برکنود، طبقوه  یوا رروتک و سوووا ه ررقی نمیرخررروش و مبتوذ
و  مداه  یها تعلق  ار ، همههای زندگی به رنکند که بهتریکهمیشووه تصوودر می

تی تداند عرضه کند، راحمدجبات رراه که بشوریک  ر ی  مقطع معیک تاریخی می
هاسووکا از و رسووایش، تفریحات، خدشووی و سوورگرمی، همه و همه حق مسوولی رن

 اری حاکی از ی  جنبه عجی  و قابل تأمل یودگاه جنسووویتی، ررهنگ سووورمایه 
اسک و رن احیا و مدرنیره کر ن ررهنگ حرمسرایی رسیای قدیی اسک که زنان  ر 

وزیر  ارایی سوووابق ررانسوووه   ۹،رن تنهوا ابراری، و یا همانطدر که اشوووتراوس کان
 بررگ هستندا، برای مصارق جنسی مر ان  ر ی  مقیاس «مصالحی»گفک می

 رمریکایی که ی  حرمسووورای خصووودصوووی  اشوووک با کلدب و ۲هیدج ه ف نر
های یلیر ها وسوووب  جدیدی ررریدا به  نبا  بحران مالی، کتاب ی پلی بدیمجله

« کگرگ وا  استری»تدان به می استریک رواج یارک که از جملهحرمسرایی  ر وا 
 ]۸۱[ده اسکانامه ساخته شاشاره کر  که بر اساس ی  زندگی

 
 

  

                                                      
۰. Jan Stenbeck 

۸. Storeplan 

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

، ی سویاسیهانابرابرای سود ویارته بد  که تضوا  بیک برابری حقدقی از ی سوازمان
های گبار بعد از جنبرای اولیک بندی کر ا ایک طبقهصدرتاقتصا ی را  اجتماعی و

ی مالکیک ابراز وجد  کر ا مفهد  طبقه ناپللدن،  ر انگلیا  ر مخالفک با اشراق و
تأسوویا ررتدن ی تازهروزنامه مرسوود  شوود و ۰۲۹۱ی متدسوو   ر سوود د  ر  هه

ا ت گاه  ر سوود د جا نیفتا اهیچشووان بد ا ولی ایک مفهد  سووخنگدی اصوولی ۰بلا ت
شدا بعد از سقدط ی کشواورزی محسدب میسود د هندز ی  جامعه ۰۱۹۱ی  هه

تریک حرب سوود د شوودا کشوواورزان  اران بررگحرب زمیک ۸،هامجلا کاسووک
 تدس ی مطبقه ی متدس  به شمار نیاور ند وگاه خد  را جر ی از طبقهسود د هیچ

مبحث   ر نامیدند وها خد  را زارعیک میهمچنان حرب شوهرنشینان باقی ماندا رن
خداهیی  ید که رنان از ی  مقطع به بعد خد  را با کارگران  اولیک تحلیول طبقاتی

به جل   ۰۱۲۱و ۰۱۹۱های هی متدسووو   ر  هطبقه یکر ندا مبارزهمقوایسوووه می
کوارمنودان، کوه  ر رن مقطع گروه اجتماعی بررگی شوووده بد ند، معطدق شووودا 

را برای جذب ایک طبقه کر ند اما بدرژوازی تلاش خد   پر ازاننظریه ها وسازمان
ی زیرکی رهبران سیاس  مدکراسی وی سدسیا  ر ایک کار شکسک خدر ندا جذبه

 سازمان سراسری کارگران سد د، و ۹،اوای حرق رخر را ز ا رهبری ا ووو اتحا یه
ات سد د ترجیت  ا ند که برای جذب کارمندان به  مدکرسدسیا حرب کارگری 

 های کارمندی مسوووتقل ورا به برپایی اتحا یه هارننکنند بلکه اقودامی او  رون ا 
به ها ات مدکرسدسیا حراب سویاسوی تشودیق کنند، استرات یی که اغیر وابسوته به 

متدس   ی یگر کسوی  ر مدر  طبقه ۰۱۵۱ی ل  ههیخطراتش واقف بد ندا از اوا
ی جووامعووه بگیرانکووارمنوودان خد  را حقد  ی کووارمنوودان بحیی نکر  وطبقووه و

برالی ندلی کارررماییی رور ند، البته ایک هدیک  ر جامعهشووومار میبه کوارررمایی

                                                      
۰. aftonbladet  

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

لمان ر را بر عهده  اشتی که مطبدعات سد د و پ وهشیی اخیراً ارزیابی  نتیجه 
 ر  متدسوو  ی ا  که اسوتفا ه از مفهد  طبقهنشووان می د  وهی مقایسوه کر ه ب را با

های معتبر روزنامه برابر سوووه ۸۱۱۲−۸۱۱۵ی هوای معتبر رلموان  ر  ورهروزنواموه
که ایک مفهد   ر رلمان تقریباً همیشه بار میبک  ار  ی ایکسد دی بد ه اسکا بعلاوه

 شد استه میکه  ر سد د، به ایک مفهد  با  یدی انتقا ی نگری ر حالی
ی متدس  از  و بخش بسیار متفاوت از هی تشکیل شده اسک؛ ی  گروه طبقه

خدماتی و ی  گروه بررگ کارمندان  -کدچو  صووواحبوان واحودهای تدلیدی 
روه وجه مشتر  ایک  و گ  هندا تنهاهای میانی را تشوکیل میحقد  بگیر که لایه
   وای مارد یگر یعنی طبقه یشد  که هر  و به وجد   و طبقه ر ایک خلاصوه می

نی های میالایه ی اقشار وهای تشکیل  هندهای زیر سوک رگاهی  ارندا گروهطبقه
جامعه مانند کشوواورزان، صوواحبان صوونایع کدچ ، کارکنان بخش خصوودصووی، 

تر اهمگدننکارکنان  ارای تحصیلات رکا می  بسیار  استا کاران و، صونعتکاران
دا تدجهی بر عهده بگیرنر جامعه مدرن سوود د نقش قابلاز رن هسووتند که بتدانند  

 )وابستگی بخشی از حقد  بازنشستگی پتر  ر مبارزات سویاسوی بر سر مدضدع
 ر مدر   شووان( وی اشووتخا به میران  ررمد  وره ۰۱۵۹-۰۱۹۲های متدلدیک سووا 

ها به ایک صندو  واریر بگیران ) رصدی از سد  شرککهای مالی حقد صوندو 
تری  ر های خد  تدانسووتند نفدذ بیشی اتحا یهبگیران به واسووطهحقد  شوود ومی

ن مفهدمی همچد« بگیرحقد »حیوات اقتصوووا ی جامعه به  سوووک رورند( مفهد  
هوای اجتماعی نقش کوارگران،  ر جود  نر یکی کوارمنودان و نموا  مشوووتر  و

 محدری  اشکا
حبان برای صا ایوی ه اهمیکنداشتک رقابالاسر، از  رزا ی عمل، یعنی استقلا  و

  سوک نیستند و بهتر اسکخد  ی  یندبههها نیر بایک ابرخدر ار اسوک هاشورکک
هوا کوه  ارای چند کارمندند کننود و رنتنهوایی کوار میههوایی کوه خد  بوبیک رن

تفاوت قایل شودا برای گروه  و  شرکک ی  امر شخصی نیسک، چیری اسک که 
گی های رینده واگذار کر ا  لبستترجیحاً به نسل ر  وباید مراقبش بد ، حفظش ک
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سک شرکتش امری یبا  و املاکش و صاح  شرکک به رینده یکشاورز به رینده
  ار هرچندسووورمایه یریری خاندا گی  ر ی  خاندا هطدر که برنامهطبیعی، همان

ون دهای بنه به همان شدت اما ی  وی گی مهی طبقاتی اسکا اما صاحبان شرکک
کارمند و صاحبان مشاغل رزا  چنیک  ورنمایی ندارند و اغل  بیک کارمند بد ن و 

 کننداکار بد ن ندسان میصاح 
 ی کارمندی نیای اقتصا ، حرره شود ؟  رگدنه ی  رر  کارمند میچه چرا و

وجد  رمدا از ایک ها بهبرای کم  به رن ی صووواحبوان قدرت وهمچدن نمواینوده
های کارمندان بخش خصوودصی به قدرت بدرژوازی از وی گی روسوک که احترا 

 سته از علاقمندان به تحصیل که تدانایی،  ا انتخاب شوخل کارمندی برای رناسوک
ه مناسبی سیا شرکک نداشتند راأنفا کاری برای تهامکانات، اشتیا  و یا اعتما  ب

  برای گریر از کارهای سوووخک کارگری و کشووواورزی و روی رور ن به شووورای
روی ه ترقی را ب تر کار کارمندی بد ا مرید بر رن، هر کارمندی راه پیشررک وسهل

  یداخد  باز می
راه  یگری کووه برای کووارمنوود شووودن اهمیووک روزاررونی پیوودا کر ه همووانووا 

و  رمتأخ ایای پدیدهعندان ی  گروه حررهبه ا هدیک کارمندیاسکشدن ایحرره
ر ها قبل از هر چیا نیروی محر  رناسوووکای یهیابی اتحا تشوووکل ینتیجه عمدتاً

ی خدیش اسووک، اشووتیا  برای معلی شوودن، مهندس شوودن، پرسووتار علاقه به حرره
 ان شدن،  کتر شدن، پلیا شدن، خبرنگار شودن، مد کار اجتماعی شدن، حقد 
زند: جایگاه و ر  حد  مسووایل زیر  ور میشوودن و غیرها اختلاق بیک ایک  و ایده

 ای، و  رهای حررهها، رو  همبسوووتگی و رراقک بیک همکاران، پرنسووویپمقا  رن
یارته اسووتقلا  گروهی  ر مقابل کارررما، های تخصووصووی پیشووررته و سووازمانحرره

ایک  و راه کارمند  ]۸۰[تخصو  شوکل گررته اسکا اسوتقلالی که بر مبنای  انش و
ی شد ، امری که به رن باز خداهینی منتهی میهای طبقاتی گدناگدشودن به جایگاه

 گشکا 
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 کارگران منضبط

 کارگری یپ وهشگر تاریخ ررا و مکات  که از ی  خاندا ه ۰ی رمبیدرنسدننرون
 - نیروی محرکه سووویاسوووی برخاسوووته، جریان غال   ر جنبش کارگری سووود د و

ها رن ]۸۸[نامدایم «منضب  جدی و کارگران»ی کارگر سد د را ای  ر طبقهاتحا یه
اما  شوووان بد ند،رگاه به منارع طبقاتی گرا وکر ند، جمعبوه کوارشوووان ارتخوار می

 هایی از جنبش خر ه بدرژوایی ضووودالکلیسوووی وشوووان رگههوای زندگیر ایوده
هووای پیدریتنی، )طررووداران زنوودگی سوووا ه و ایوودر  هدا اران کلیسوووای رزا ، و

های شوووخصوووی خد  را کر ند، خانهانداز میمترجی(،  اشوووک؛ پا تجملواتابی
دی  ا ندا لاقیشان اهمیک زیا ی میبه تحصیل و سر و وضع ررزندان ساختند ومی
ان، که قط  مخالف یعنی زنررک  ر حالیشمار میهبندوباری صوفتی مر انه ببی و

ی را  ر جنبش کارگرشووان  اشووتند، امری که پایگاهکاندن خاندا ه را گر  نگه می
 اروپای شمالی بیش از پیش محکی کر ا سد د و

 مدکرات مجلا که هرگر  رصووود نمایندگان سووودسووویا  ۰۱۰۱ی طی  هوه
تر نررکا برای نمایندگان حرب چپ پاییک ٪۲۲گاه از ندشوویدند هیچمشووروب نمی

ممندعیک مشروبات الکلی به  ۰۱۸۸رسویدا  ر سا  می ٪۰۱۱ ر مجلا ایک رقی به 
گیری همگوانی گوذاشوووته شووود اما به تصووودی  نرسوووید و  ر پی رن جنبش رأی

ها پیروزی  مدکراتکه سووودسووویا  ۰۱۹۸ضووودالکلیسوووی ارک کر  ولی  ر سوووا  
شوووان با نماینده ۰۱۲نفر از  ۵۲ سوووک رور ند، هچشووومگیری  ر انتخابات مجلا ب

 ]۸۹[های گدناگدن علیه الکلیسی رعا  بد نداعضدیک  ر سازمان
باری بندوبی ی  وجه ممیر طبقاتی شوود چرا که لاقیدی و «جدیک و انضووباط»

روی  ر ررکا الکلیسی و زیا هشومار میهرشود بی کارگر روبهتهدیدی برای طبقه
 یندشوویدن مشووروب از  یرزمانی جرو مشووکلات بررگ طبقات ررو سووک جامعه

جنبش کارگری  ر چنیک شرایطی   هی ی ررته اسوکا سازمانشومار میسود د به
لیسی و زمانی که الک کندرا نفی نمی «انضباط»ندشویدن مشوروب  ممکک نبد ا طبعاً

مشروب  ندشیدن و «انضوباط» ینبد  رابطه پاییک ی یگر تهدیدی جدی برای طبقه

                                                      
۰. Ronny Ambjörnsson 
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 مدکرات ل  به کدا  از وزرای مالی سدسیا هیچ۰۱۵۵تر شدا تا سا  رنگنیر کی
  انیی از زمان گدنناراسوووترنگز نود، ولی توا جایی که میلی نمیمشوووروبوات الک

مالی  هایکاملاً برگشووکا که البته هیچ تأنیری بر سوویاسووک ور { ۰۱۵۵−۰۱3۹}
 نداشکا

وارری به مسووایل ررهنگی و رمدزشووی  یی کارگر علاقهالبته بخش جدی طبقه
کارگری را  یههای رمدزشووی  اوطلبان ا  و همیک گروه بد  که سووازماننشووان می
 بر ا پیش می

 «هنگیرر یسوورمایه»ایک کارگران رعا  متدجه نبد ند که با ایک کارشووان ی  
که  ی کارگر ررتند، امریجر طبقههای بترتیو  بوه  رون طبقه انودوختنود و بودیک

شناس ررانسدیا شناس و مر  )جامعه ۰ر بدر یدی پی کنندههای تحسیکرکا میسویک
بقاتی های جامعه طی کارگری که وی گین مدارق هستندا رن طبقهمترجی( نیر با ر

نای خالیسک، )به استی سد د را رقی ز  جایش  ر ا بیات طبقاتی  وران اخیر عمدتاً

 ]۸۲[انر رمبیدرنسدن(ا ۸نا  مک روننی اسککتاب 
ار بووه کوو جمعی  ار  و یی کووارگر بر خلوواق طبقووات  یگر روحیووهطبقووه
 مناطق وی گی با پیدندهای محکی خاندا گی و جمعی معتقود اسوووکا ایک سوووتوه

گرایان تدانسک خدشایند رر نمی شد ا ایک امر طبعاًرشر ه تقدیک میهیهمسکدنی ب
تند رر گرا رر ی کارگر را جا گذاشتند وهایی هی که طبقهالبته اکیریک رن باشد، و
 بد ندا

 های نفسانی نیر ارای بعضوی محدو یک جدی ررهنگ ایک کارگران کدشوا و

د  بد ا پانکی نشووویک اسوووتکهلی، از و محلات محرو  حاشووویه ۹های محله روگسووود
کد کان گررته تا کارگران تازه وار ،  ر واقع امر، شوودرشووی علیه ایک ررهنگ بد  

 ییوو  روحیووه ولی ایک ررهنووگ  ر عیک حووا   ارای اهمیتی توواریخی بد  و

                                                      
۰. Pierre Bourdieu 

۸. Mitt förnamn är Ronny 
۹. Rågsved 
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تدانسوووک  ر مقوابل  ایتواانودازهوجد  رور  کوه گواه و هنفا جمعی بوهاعتموا بو
 ی بدرژوازی بایستدارر گرایی طبقه

 نبا  خد  ید  کشیده که  ر زمان مارکا ی کارگر همیشه قشری را بهطبقه
کاران( نبات)بی  prekariatبوه لدممک پرولتواریا معروق بد ند و امروز پریکاریا 

قک، بدون مقبدلیک اجتماعی  کارگرانی که کار ، اررا ی با کار مدشوودندنامیده می
 گری بخشی از ررمد نابک  ارند، اررا ی که ز  و خدر ، بد مسوتی و یا شدرش و

سورکشی همیشه وجد   اشته   کاران ا ا  ر بیک مدقکشوان را تشوکیل میزندگی
ها و اعتراضات خد جدش ظاهر ی  کار و حرکک اسکا ایک سرکشی  ر شدرش

 انند ا ولی همه می۰۱۰3گیر  مانند شوودرش گرسوونگان  ر سووا  می خد هجمعی ب
ای را هدق تداند هر طبقهمی وسووودی نابتی ندار  وسووومک  کارانمدقک که قیا 
های تریک کسانی که  ر ابتدای کار از حرب  مدکراترسود بیشنظر میهبگیر ا ب

، کر ندراسووتی و ضوود خارجی  ر سوود دا مترجی( پشووتیبانی سوود د )حرب  سووک
نشووویک  لیل بیماری برای مدتی نسوووبتاً طدلانی خانهه که ب بد ند کسوووانی بیکاران و

 ]۸۵[ابد ند
گذراند، چیری ندار  که به رن ببالد، هیچ زنودگی سوووختی را می کوارمدقوک

دت شووهرر  ب  رمقا تداند به خد  متکی باشوودا تنها می شوود  وحمایتی از او نمی
نفا ضووعیفی اسووک که هکند،  ر بهتریک حالک  ارای اعتما باس ناامنی میاحسوو
ل  سرکش که اغ ایروحیه   اسوک با خشومی علیه سرندشتی ناعا لانه وأتد عمدتاً

 شد ا به حرکات انفرا ی منجر می

 

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

نظر هب ررهنگی( ایک روزها خیلی رایج شوده و)ا غا   ۸(اینتگراسویدنرمیری ) رهی
سد د شد ا ناظر بیرونی ممکک اسک  ر  ۸۱۰۲تریک بحث انتخابات رسد که مهیمی

ی او  تصودر کند که اینتگراسویدن بحیی  ر مدر  برابری و همبستگی اسک، وهله

                                                      
۰. Etnifierad klassamhälle  
۸. Integration 
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ها از  ورتریک نقاط  نیا به کارهای کوه هودق، جوذب رقیرتریک پنواهنده ر حوالی
 شد اروز بر تعدا شان اررو ه می، کارهایی که روزبهاسک ررمد  ر سد د کی

 ۸۱۱۱و اوایل  ۰۱۱۱ی کوه  ررمد و  ارایی طبقات گدناگدن طی  هه زموانی
کر ن هی راصوووله گررک، سووویاسوووک بدرژوازی به سووومک قدمی از ترهر چه بیش

ایک هلند  رواج گتدسوووازی چرخش کر ا همچدن  انمار  و طبقاتی و یجامعه

که  ر صووف مقد  تدویک  ۸،نا  حرب مر  هبد ، رن زمان هندز ب ۰هالیبرا حرب 
مناطق  ینا  نقشههگرارشوی ب ۸۱۱۲ایک سویاسوک قرار  اشوکا ایک حرب  ر سوا  

گررک و  ر محرو  را  ر بر می یمنطقه ۰۹۹منتشر کر  که  ۹نشیکمحرو  و حاشیه
د از: ترتی  اهمیک عبارت بد نکه بهترسووویی رن سوووه معیار را  ر نظر گررته بد ند 

کننودگان  ر انتخابات اشوووتخوا ، نتوایج تحصووویلی و  رصووود شووورکوک ی رجوه
تر تکرار شوود اما بیش ۸۱۱۲و  ۸۱۱۹، ۸۱۱۵های ایک کار  ر سووا  ]۸۹[شووهر اریا

 ۸۱۱۹از  رید ایک بد ه که بعدطدر که از شووداهد برمیا امه نیارکا  لیل ایک امر رن
ا  بد ، اینتگراسیدنی که بهتر نشدا  ر س حرب مر  از  «اینتگراسیدن»وزیر مسولد  

نشیک  ر تیند سنندجی با استفا ه از رمار تازه نشان  ا  که تعدا  مناطق حاشیه ۸۱۰۲
 ۸۱۰۹ ر سا   ]۸3[رسویده اسوکا ۰۲۹به  ۰۵۹از  ۸۱۰۸تا  ۸۱۱۹های ی سوا راصوله

تر  ر مدر  معیار اشوووتخا ، کار را گیری بیشبا اندکی سوووخک ۲کارحرب محارظه
سووا   ۹۲تا  ۸۱منطقه بیش از نیمی از اررا  بیک  ۰۹۱نشووان  ا  که  ر   نبا  کر  و

طبقاتی به مدضوودع مناطق  یتر  ر رصوول جخراریای جامعهپاییک ]۸۲[بیکار هسووتندا
   گر ییاباز مینشینی شیهمسایل حا محرو  و

خدبی برای  نشینی میا محتدا  ر مدر  اینتگراسیدن وحاشیهگفتمان سیاسی بی 
دنه گ هد که چههای علد  اجتماعی اسکا ایک گفتمان نشان میتدریا  ر کلاس

ها ارجیخ ررتار مدر   ر ؤالیبیکاری، به س مشوکلات ساختاری جامعه مانند رقر و

                                                      
۰. Liberalerna 

۸. Folkpartiet 

۹. Utanforskapets karta  
۲. Moderterna  
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ی بیکاران را تهدیدی اخلاقی برای جامعه ۰۲سب  و سیا  قرن  بهشد ا تبدیل می

  ۰،سازیهای مدجد نابرابری، گتدجای تمرکر بر مکانیسیهبکنندا بانبات قلمدا  می

 رصد جمعیک  ۹الی  ۵مناطق مسکدنی با  یابد ورواج مین ا پرستی  و ۸گراییقد 
ند )یعنی یا متدلد خارجی هسووت یسوود د که هفتا  وپنج  رصوودشووان  ارای ریشووه

ما ر هر  و متدلد خارج هستند( به مشکل محدری تبدیل  یا پدر و خارج هسوتند و
اولیک گرارش خد  را منتشوور کر   ۸۱۱۲شوود ا وقتی که حرب مر    ر سووا  می

 مکانیسی»ها اعلا  کر ند که گرارش  ر مدر  رن مناطق مسوکدنی اسک که  ر رن
ق ها رن مناطاسوک )منظدر ایک اسوک که سد دی از کار ارتا ه های حیاتیجابجایی

 هد که  سووک بر قضووا ها نشووان مینقشووه یا اما مقایسووه«کنندا مترجی(را تر  می
های سوونجش، انجا  هی  ر لیسووک معیار سووک مناطق ورهرهایی، هی  ر جاییهجاب

اهمیک نیستندا کمی جلدتر به تقسیمات قدمی  ر بازار کار شوده که چندان هی کی
 اهیی پر اخکا خد

زا طبقاتی همچدن سد د، تا چه حد مشکل یراستی مهاجریک  ر ی  جامعههب
 ۸۱۰۲باور کر ، مهاجرت به سوود د  ر سووا  کاران محارظههسووتند؟ اگر بشوود  به 

 ملی  ررمد ٪ ۱،۱سوورجمع چهل میلیار  کرون هرینه  ربر  اشووته اسووک که برابر با 
هایی که نروتمندان سوود دی برای ررار از مالیات به خارج اما پد  ]۸۱[ااسووک سود د

 ر  ]۹۱[ ررمد ملیا ٪۰۱، یعنی حدو  اسکمیلیار  کرون  ۵۱۱اند بالغ بر انتقا   ا ه
ها های سد دیسازیماجرای  رز اطلاعات از بهشوک مالیاتی، و برملا شدن شرکک

ند مالیات و چ یتلدیریدن سوود د به کم  ا اره مالک، ر بهشووک مالیاتی کشوودر 
میلیار  کرون  ۲۹های سد دی سالیانه از پر اخک پ وهشوگر نشوان  ا  که شورکک

 روندا مالیات طفره می

حث بگذاریی، ب های سوویاسووی روزمره رراتریتر و بحثیتد یاگر پا را از  ایره
فا ه از شود ا بدون استه میطبقات کشوید راحتی به بحث مر   وهب «اینتگراسویدن»

قه طب میان مر   و یطدر تدضوویت  ا  که رابطهتدان ایکاصووطلاحات سوویاسووی می

                                                      
۰. Etnifieras  
۸. Ghettoiseras  
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اتی ی طبقی  جامعه ا  رسووکی شووروع خدبی برای تحلیل مناسووبات حاکی نقطه
همه  شووان همه ونفدذ یشووان،  رجهمنرلکشووان، شوورای  زندگی اررا ، امکانات
شان  ار ا اما چه چیری طبقات گدناگدن ی  جامعه بسوتگی تا  به جایگاه طبقاتی

رمان در رتزند؟ جداب قدیمی ایک بد  که همه از ی  شاه یا اممراهی پیدند میهبرا 
یا به ی   ولک   هند که همه جرو ی  ملک هسوووتند وبرندا امروز جداب میمی

ملی تعلق  ارند، همه شووهروندان ی  سوورزمیک هسووتندا اصووطلا  مر  /ملک ی  
ظر نتداند معانی متفاوتی  اشوته باشدا براساس اختراع جدید سویاسوی اسوک که می

 ر  ۸مر  ی سوود دی کلمهپا شوواهی جدید،  ر کتاب  ۰گسووتریندبرارگدسووک 

 ]۹۰[وجد   اشک پدید رمدا ۹ای که سه ندع شراب و مدا  واساهای شبانهمهمانی
مرزهای طبقاتی جا نیفتا ه بد ، تفاوت  ند وکوه طبقات هندز جدان بد  زموانی

های نار جنبشک ررو ستان رشکارتر بد ا جنبش کارگری سد د  ر بیک ررا ستان و
  جنبش ضد الکلیسی، ی معاصرش، میل جنبش هدا اران کلیسای رزا  و پیشیک و

ز ، حرق رخر را می محتر  بد  و مر  ی شوووودا کلمووهجنبش مر می تلقی می
، مجلا مر می برای حق رأی همگووانی، موودارس مر می برای رمدزش مر می
 جنبش ضد الکلیسی برای مر  ا مر  ، پار  مر   و یبررگسالان، خانه

هی ارگووان سوووراسوووری  هووا و مدکراتکووه هی سووودسووویووا  هندز از زمووانی

تحک نا   هالیبرا  انستند و خد  را حرب جنبش مر   می ۲میانهحرب کشاورزان/
 کر ند مدت زیا ی نگذشته اسکا تخابات شرکک می ر انحرب مر   

 

                                                      
۰. August Strindberg  
۸. Folk  
۹. Vasaorden  
۲. Centerpartiet 
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 ۸۱۰۲مهاجرت به سد د                  مالیاتی هایبهشکهای خارج شده به  ارایی     
 

 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. 

 
 

، اقیهر رنچه که نا  مر   را ید  بکشود ناخدشایند اسک و غیر اخل اما امروز
عتبر سیاسی های مسک که رسانهایتنها کلمه یعنی مر می بد ن تقریباً «پدپدلیسی»و 

 ]۹۸[ انندارا ایده و اختراع شیطان می صدا رنایک مملکک هی
ا ب مدکراتی  چه بدرژوایی، چه سووودسووویا  هوای ندلیبرالی،چرا؟ زیرا پروژه

 یانوود، مر می کووه هندز از  ورهمر   جوودا کر ه  ، راه خد  را ازی انوودتفوواوت
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اصوولی سوویاسووک رراهی کر ن بهتریک  ییا   ارند که وظیفهه های مر می بجنبش
کی از زمان مشاجرات مربدط شرای  برای رونق اقتصا ی نیسکا حرب مر    سک

پیدند خد  را با مر   گسسک، ولی جناب کاپیتان  ۰۱۵۱ی به بازنشوسوتگی  ر  هه

طدر هب هالیبرا به  حرب مر  های رن  وره با تخییر نا  به رسی ژسک ۰لدند بیدر 
 خداهد کاری به مر    اشته باشدا ضمنی اعلا  کر  که حربش نمی

انگاشته و هندز هی نا   مدکراسوی سود د خد  را حرب کارگران میسودسویا 

ک حا  بعضوووی  یگر  ر عی و ۸هانسووودنخد  را عدض نکر ه اسوووک، اما پر رلبیک
امروز ایک حرب نه جرأتش را  ]۹۹[معرری کنندا «حرب مر  »خداستند حرب را می

هی حرب کارگرانا بایستی هر  و  مر   باشد و نه مایل اسوک که هی حرب  ار  و
 مفهد  را تدقیق و از رن  راع کر ا

 ان مانند عصوورتدی طبقاتی اسووکا میوجد  طبقه به معنای شووکاق  ر جامعه 
 یاجتماعی و روشوونگرانه از واژه - های مر می، بر اشووتی مترقی، سوویاسوویجنبش

مر    اشوووکا بوه ایک معنوا که متحد کر ن زنان و مر ان رگاه، هر چند از طبقات 
، بان سرمایه و قدرتاحگدناگدن،  ر مقابل ی   شمک کدچ  اما مقتدر یعنی ص

 ممکک اسک و باید برای رن تلاش کر ا 
ی هاپدشووی واقعیکعمدمی، پر ه تداند برای گمراهی ارکاری مر   میاما واژه

ناسوواندن شوو های ن ا پرسووتانه وتفسوویر واقعیک به کم  تلدری طبقاتی، تدضوویت و
املاً ک ای جدابارته وررهنگی واحد، تارته لحاظ ن ا ی وعندان پیکری بهجوامعوه بوه

ز مرز ی اقازیسوووی برای ترویج همیک تلی جهوان نیر به کار رو ا نمتفواوت از بقیوه
 مر   پر اخکا  عا  همیکبه قتل جندن نیر گذشک و

 « سوود دی ی سووک نخدر ه تبار اصوویل و»بدرژوایی  ینظریه ۰۱۹۱ی  ر  هه
سووا   «اینتگراسوویدن»های احترا  و شوواید هی بسوویار رایج بد ا خ  غال  بحثقابل

                                                      
 تخییر  ا ا «هالیبرا »که جدیداً نا  خد  را به حرب « مر  »رهبر حرب ا ۰

۸. Per Albin Hansson 
ا۰۱۹۹و۰۱۹۸های ات بیک سا  مدکرسدسیا نخسک وزیر   
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 «سوود دی ینخدر هو  سووک اصوویل تبار»اسووکا  ایک سوونک یواقع ا امه  ر ۸۱۰۲
 شد ا ظاهر می «اینتگراسیدن»و  «های سد دها و معیارارزش» ر قال   بارایک

ار که پیدا کر ن کسوود د چیسووک؟ ایک امروز مشووکل بررگ اینتگراسوویدن  ر
بر  ووو و مهاجریکووو  نروتمندان بدمی سد دکهبر  یا ایکبرای مهاجران رقیر زمان می

تدان هر  و گروه را می اًکننوود؟ طبعوومووالیووات پر اخووک نمیخلوواق مر   عووا ی 
سوود  اکیریک جامعه اسووک که نروتمندان مالیات ه ب اًاما یقین سوواز  انسووکمسوولله

 ۰کاغذیهای  رمان راهی شووورکک رمدزش، بهداشوووک و یبد جه بمر ازنود و
 مالیاتی جرایر بهشوووکهایی که تنها روی کاغذ وجد  خارجی  ارندا  ( )شووورکک

طدر که  ر جاهای  یگر مرسد  سود د امروز، همان نشود ا ولی  ر قیاندس اطلاا
حراسووک از  ای برای اسووتتار وسوویاسووک وسوویله کر ن جامعه وهسووک، قدمی بد ه و

مل ع طبقات با مر  ،  ر گفتمان و یامتیازات نروتمندان اسوووکا رابطه قودرت و
  هد که سووک میهی طبقاتی بجامعه سوویاسووی، تصوودیری از مناسووبات قدرت  ر

یر  رکی ن شان با مر   وگران نسبک به مر  ، رابطهی  یدگاه حکدمکبازگدکننده
مر   و هر  ،که  ر گفتمان رایج سوویاسووی مقبد که مر   از خد   ارندا ایکاسووک 

ملک و مر    یشووود ، از تجریهچوه رنوگ و بدی مر می  ار  لعک و نفریک میرن
مر   و  سخره گررتکمالی حکایک  ار ا به یسرمایهندلیبرالیسوی و   سوکبهسود د 

ا ا ررگشک اجتماعی کشدر ماسکمر میک چرخش به راسک تندی  ر تاریخ سد د 
ا نیرومند مر می همچدن اتک ی  سنک پنجاه سا  اخیر را تنها  ر پرتدو ر یکصود

ات قهای پر زر  و بر  طبمدازات رن، جشکه نفا و بهبرابری و اعتما  ب به خد ،
 تدان رهمیدا  ارا، می

 

  

                                                      
۰. Brevlådor 
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 طبقه های سوئدی ازتحلیل
ا  ر هی نکاتی ر کشووود وی طبقاتی را به تصووودیر میهای طبقاتی هی جامعهتحلیل

  کننداها محصد  رن هستند بازگد میمدر  شرایطی که خد  ایک تحلیل

 ی سوئد کارگر است.جامعه ٪ 52.49

پیش تدسوو  ر یا سووازمان رمار رن سووا   ۰۹۱اولیک تحلیل مدرن طبقاتی سوود د 
، کارگران که به تصمیی مجلا تشکیل شده بد  یبیمه ی وره و به خداسک کمیته

کارگر و یا اررا ی »جمعیک سد د  ٪۱۲،۸۵وی به ایک نتیجه رسید که  به عمل رمدا
 ]۹۲[هستندا «با شرای  مشابه

های اجتماعی پیشووونها ی  ر مدر  بیمه ۰۲۲۲قضووویه از ایک قرار بد  که سوووا  
 اها هی رلمان بد کهدلک و بیماری برای کارگران به مجلا ارا ه شد و الگدی رن

ی ی حرب  هقانان مبن ستدر بررسی را صا ر کر  البته با اررو هاً مجلا رسوم
 «دکارگران  اشتن مشوابهاشوخاصوی که شورای  »شوامل حا   که ایک بررسویبر ایک

اختلوواق نروت بیک کووارگران و  هقووانووان،  رکی از برابری ایک  غیرعلیبشووود ا 
 ی بالا وجد   اشکاطبقات  ر تقابل با طبقه

وجد   اشووک که  ۰۲۹۱ی ی پیشوواصوونعتی  ههتحلیل طبقاتی مشووابهی از  وره
 تبدیل رغیبه ]۹۵[کر اررا سووتان و ررو سووتان تقسوویی می یسوود د را به  و طبقه

کارگر  یهای بررگی از جمعیک روسوووتایی به کارگر مر ی و پیدایش طبقهبخش
ر ند کروستایی نگاه می یرا به چشی جماعت ی مر  ندز ه یصنعتی،  ر تما  سده

تدریج به یبیستی ها از بقیه متمایر بد ا ایک نگرش طی سدهکه قشر کدچکی از رن
بیک جنبش کارگری  ۰۱۹۱ی ههرحوا  از طریق تدارقات  ههرنوگ بواخوک، اموا بو

 مدکراتی  و ارگان سراسری  هقانان ساختمان ی  سد د ندیک را ممکک سدسیا 
 ساخکا 

ی عمل نمدشووید، ولی سنک ی اجتماعی جامههیچ ندع بیمه ندز هیی  ر سوده
مجلا سد د برای  ۰۱۰۹ای زنده ماند و  ر سا  های تد همر    وسوتی  ر جنبش

 بازنشستگی همگانی را تصدی  کر ا قد  حاولیک بار  ر جهان 
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  «تعصب طبقاتی»با  صنعتی یدر جامعه ی مردمخانه

  ۰هانسدن،پ ر رلبیک  اری رراه خبری نبد هندز از  ولک سورمایهکه ۰۱۸۲ ر سوا  
قی ، نطی سد د را اعلا  کر شد، طی نطقی نا  جدید جامعه وزیرکه بعدها نخسک
سا   ۵۱تر از سا  پیش، و البته خیلی بیش ۱۱ک که قدر مطر  اسوکه امروزه همان

 ر مدر  خانه مر    ۸بحث نمایندگان انتخابی مجلا یا پر رلبیک  ر جلسوووهپیش
 لنشیک )منظدر مجلا اسکا مترجی(، سیاسک برابری،   ر ایک سرای»چنیک گفک: 

بررگ  ی ر خانه ایک سیاسک  لسودزی حاکی اسوکا اجرای همکاری، همیاری و
مدانع اجتماعی  تداند به معنای  رهی شووکسووتک رن مرزها وشووهروندان می ومر   

و  رقیر، متمد  باشد که امروزه شهروندان را به  و گروه ممتاز ومحرو ، نروتمند و
 ]۹۹[«شدنده تقسیی کر ه اسکاچماو  گر وررمانبر، چماو   سک، ررمانده وتهی

کار برای »با شووعار  ۰۱۹۸، یعنی  ر سووا  ۰۱۹۱ی ن  ههپر رلبیک  ر اوج بحرا
های اجتماعی ررا ندبک خروش سیاسک ۰۱۹۲ وزیری رسویدا سا به نخسوک «همه

جمعیک  یبحران  ر مسللهتریک انر سیاسی تما   وران حیات سد د پررروش رسیدا
اکید که  ر ایک سووا  منتشوور شوود بدرژوازی را به لرو   ۲ار میر ا نو گد ۹انر رلدا

متقاعد ساخک و به  نبا  رن  «هانسول سود دی»های اجتماعی برای حفظ سویاسوک
ش  مدکراتی   ر پیمر می تحک رهبری سدسیا  یسویاسوک اصولاحات گستر ه

 ]۹3[گررته شدا

تا  ۰۱۹۱صنعتی و شهرنشیک تبدیل شدا  ی هقانی سد د به ی  جامعه یجامعه
تا  ۰۱۹۱ یی کارگر سوود د بد ا  ر  ورهو قرب اجتماعی طبقه ی ارج وره ۰۱۹۵
تی سهی کارگران صنع  ا  وی کارگر مدلد تشکیل میطبقه را شاغلیک ٪ ۹۲، ۰۱۵۱

و  ۰۱۹۱هووای هطی  هوو ]۹۲[رسووویوودا ٪۸۰بووه حووداکیر خد  یعنی  ۰۱۹۵ ر سوووا  

                                                      
  ا ۰۱۹۸و۰۱۹۹های  ر بیک سا  ات سد د مدکرسدسیا نخسک وزیرا ۰

شووود، منتخبیک مر   و نمایندگانی که مجلا سووود د از  و گروه تشوووکیل می ۰۱3۱تا  ۰۲۹3از ا ۸
 شدنداشهر اران شهرهای بررگ انتخاب میها و تدس  استانداری

   ۰۱۹۲و۰۱3۹های ات بیک سا  مدکرسدسیا وزیر  ر کابینه  ولک ا ۹
   ۰۱۲۲و۰۱۲3و  ۰۱۹۹و۰۱۹۲های ات مجلا  ر بیک سا  مدکرسدسیا نماینده ا ۲
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له با رمیر  ر مقابار مدرقیکهای بسوویسوود د به کشوودر نروتمندی با سوویاسووک۰۱۲۱
تبدیل شووودا  ر اواخر   و مصووودن از بلایای جنگ جهانی  و ۰۱۹۱ی بحران  هه

 حسووواب بیاور  وهبرتر ب یتدانسوووک خد  را طبقهی کارگر میی چهل طبقه هوه
روی سریع  ولک رراه بد  که ورو  زنان به بازار کار را پیش یی شصک  وره هه

  ر پی  اشکا 

که  ۰انر تدرگنی سگرستد و اگنه لدندکدیسک صنعتی ینسان  ر جامعهاکتاب 
 سووسووه بدرژوایی وؤتدسوو  ی  م زمان بد ، ی سوود د رنتحلیلی طبقاتی از جامعه

 لی مدیرقه ای بو با مقدمه جامعه، نا  اقتصووا  وه نسووبتاً مترقی رمدزش بررگسووالان ب

نتشر شد که رکنده از رو  او ما  ینماینده ۹وتدر رلیبد ۸ه رگنار ساشمؤسوسکل 
هرچند  یر اما بالاخره صنعک و زندگی شهری وجه ممیر  ]۹۱[همکاری بد ا تفاهی و
 ی سد د شداجامعه

شوووناسوووانه با کارمندان و کارگران ی جوامعوهنر یو  بوه  و هرار مصووواحبوه

ا ایک انر اسکمبنای تحلیل رد   ۵و کاترینهلی ۲های صونعتی  ر هسکدارناشورکک
طدر هب صنعتی یها  ر جامعهمناسبات بیک انسان»ای از چندجانبه بررسوی گستر ه و

 ا اسک «طدر اخ همحی  کار ب اعی و  ر
بقه را ک طیکه اهمی ه از  و نظر برای ما جال  تدجه اسک، یکی ایکوهایک انر ب

ی از مفهد  طبقهخاطر بر اشتی که ه هد و  و  بنشان می ۰۱۵۱حدش سا   حد  و
  هدا کارگر ارا ه می

 صنعتی یانسان  ر جامعهکتابش  شناسی سد د بد  وگذار جامعهتدرگنی بنیان
یرو شووناسووی پجامعه انر کلاسووی  ایک علی بد ا وی که  ر اصوول ریلسوودق بد ،  ر

ان گفک تدو به لحاظ سوویاسووی لیبرا  بد ا با معیارهای امروز می ییمکت  رمریکا

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

SNS۰ سووتقل( م ایعندان ندیسووندههحا  تدرگنی )بنیر انتظارش را نداشووتندا باایک
 «صوونعتی یرگاهی طبقاتی  ر جامعه»هشووک رصوول را به  صووفحه و ۸۱۱نر ی  به 

مفهد  طبقه وار  خدن » هد زیرا که را انجا  میکار  او ایک ]۲۱[ هدااختصاص می
 ر شرای  » هد ایک اسک: ا پرسوشی که وی  ر مقابل خد  قرار می«ما شوده اسوک

 اررا   ر مدر  کار، اوقات گرشرگاهی طبقاتی  ر تکدیک ن امروز نقش جایگاه و
 ]۲۰[«محی  اجتماعی چیسک؟ رراغک و

های وی از ا پرسوووشمک اسوووک کوه نقش مهمی  ار ا اجداب: کواملواً روشووو
 تر هستندا هایش جال  تدجهجداب

رکر کارگر و کارمند تم های احتمالی بیک مفاهییوی  ر بررسی خد  بر تفاوت
رکر »ا   ؤهایی که به سووها البته محسوودس هسووتندا جدابکند، و ایک که تفاوتمی
 ]۲۸[های رماری رن  وره(بندیسووویی)طبق تق «کنیود به کدا  طبقه تعلق  ارید؟می

و  «تراییکپ یطبقه»، «ی کارگرطبقه»شوودند، بندی میبه ترتی  زیر  سووته  ا ه شوود
ی که هایرن»و  «بینابینی یطبقه»، «متدس  یطبقه»، «۹ یطبقه» ر  «تریک طبقهپاییک»

 ا «۸ یطبقه» ر  «شان کمی بهتر اسکوضع
جرو  ٪۲تنهووا  و ۹ یاز کوارگران زن جرو طبقووه ٪3۲کووارگران مر  و  از ۲۲٪
زنان، خد  را جرو  ٪۵۲مر ان و  ٪۵۲ندا اکیر کارمندان نیر، دشمیمحسدب  ۸طبقه 
 ۸ یاز کارمندان زن  ر طبقه ٪۸۵از کارمندان مر  و  ٪۹3 انندا ی کارگر میطبقه

خداهند تعلق دانند یا نمیتاز مصووواحبه شووودندگان نمی ٪۰۹رنودا تنها یگمیجوای 
 ای متعلق بداننداخد  را به طبقه طبقاتی  اشته باشند یعنی

ی کارگر یا از کارگران زن که خد  را جرو طبقه ٪۹۸از کارگران مر  و  ۲3٪
ا  ر بیک «سد د اسک یتریک طبقهبا نفدذ»شوان  انند، معتقدند که طبقهمی ۹ یطبقه

 اننوود اکیریووک ی کووارگر مییووا از طبقووه ۹ یکووارمنوودانی کووه خد  را از طبقووه
تریک طبقه سوود د خد  را با نفدذ ی، طبقه٪۲۲، و بخش بررگی از زنان، ٪۹۱مر ان،

                                                      
شوووان خد  را مرکری برای مباحث علمی  ر مدر  ایک مرکر  ر معرری خد   ر سوووایک رسووومیا ۰

 کندا مسا ل اجتماعی مهی سد د معرری می



 فرجام سوسیال دموكراسی و دولت رفاه/    46

ن اسووک یکسووا میران رگاهی طبقاتی کارگری بیک زنان و مر ان تقریباً ]۲۹[ انندامی
 ی کارگر قدرت را  ر  سک  ار اهمر ان قبد  ندارند که طبق یاندازهولی زنان به

 
 رفت هایی برای برونداری: نقشهشکاف در سرمایه

رغاز شد و  ر  ۰۱۹۵طدر اعی کشدرهای شمالی از سا  هز ایی  ر سد د و بصنعک
شوووتاب گررکا ولی نیروی متمرکر  ۰۱۲۱و  ۰۱3۱های ههوای نفتی  هطد  بحران

 د وهی  ر سد  را  ر ایک  و  هه ی کارگری کارگر، جنبش کارگری و طبقهطبقه
هایی  ر مدر   مدکراسی  اری با خداسته ر تما  جهان نروتمند سورمایه هی تقریباً

 رراهی رور ن یاقتصووا ی، شوورای  کار بهتر و به وی ه  ر شووما  اروپا با خداسووته
امکان تلفیق کار و زندگی خاندا گی با شووورای   و حقد  برابر زن و مر ، به پیش 

 ابر 
گسوترش تحصویلات عالی بعد از جنگ  و  جهانی شومار زیا ی  انشجد و به 

 نبا   اشک که  ر ابتدا مر انه بد  های ضود استبدا ی بهمراه رن ی  جنبش تد ه
سووورعک رمینیسوووتی شووودا مخالفک با جنگ رمریکا  ر ویتنا  مدج  تنش ولی به

جدیی یکالیسی  انشالمللی شودیدی شدا همسدیی جنبش نیرومند کارگری، را بیک
یک وجه تر اری را به روشکو جنبش ضود اممریالیستی ناگهان شکاق  رون سرمایه

، نمایان ۰۱۹۱ایتالیا  ر  ۰«پاییر  ا »ررانسه و  ۰۱۹۲تر از هر جا  رماه مه تماشاییو 
 ساخکا 

برای   نبا  راهیهایک شورای  مدج  پیدایش تحلیل طبقاتی جدیدی شد که ب
 ند؟ ها بد اری بد ا نیروهای اجتماعی مخالف و مدارق کدا سوورمایه رراتر ررتک از

و  ۰۱3۱ -۰۱۹۱طبقاتی سوود د  یجامعههای مک گدنه بد ؟ ندشووتهتدازن نیروها چه
المللی رن  وره جرو همیک سب  وسیع بیک ۰۱۲۱-۰۱۹۱سواختار طبقاتی  ر سد د 

                                                      
 اعتراضووووات و اعتصووووابووات کووارگری تدسووو  جنبش چووپ   Den heta hösten.۰۱۹۱ ا۰

ندهی راستی حاکی سازماستی حرب کمدنیسک ایتالیا و  ولک  سکهای رررمیناراضوی از سویاسوک
 شدا
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های  گرگدنیاب بخش کتکه الها  ۰که رنار اری  اولیک رایک، همچنواناسوووک
 ]۲۲[انر یدران رهرنه، هدویگ اکروالد و هدکان لیدلفسرو  بد ا ۸طبقاتی یجامعه

 
 ای تهدیدآمیزتشدید اختلافات طبقاتی و آینده

یران و خانه مر  که ما باید با قبد  ایک یمتفاوت اسکا پروژه شورای  امروز اساساً
ا ما  ر جا رسیدییگدنه به ایکاسخ ایک سؤا  باشد که ما چه نبا  په غارت شده، ب و

ی که بینیی اما اعتقا  راسخ  اری اری نمیی نر ی  شکاری  ر سیستی سرمایهرینده
سرعک ههای بخد  را بر نابرابری جههی ممککا ما تد مقاومک هی ضوروری اسک و

عتی با حملات ی مالی رراصووونروزاررون و تناقضوووات جدید اجتماعی که سووورمایه
لکه ی کارگر بتنها به طبقهای نههای حررهمهارت اید دلدژی  خد  به تخصو  و

یگر   به پرشوکان، پرستاران، مد کاران اجتماعی، رمدزگاران، کارمندان بلندپایه و
 کنییامتمرکر می مدج  شدهها گروه

  

                                                      
۰. Erik Olin Wright 

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



 فرجام سوسیال دموكراسی و دولت رفاه/    48

 

 

 
 

 فصل دوم

سوئد چرخش  گونهچه، ضد اصلاحات

 کرد؟
 

ها ابریرمیر برای کاستک نابرهای مدرقیکصد سا  تلاشبیش از ی  بعد از گذشک
ها رو به اررایش ایک روند تکاملی وارونه شد و نابرابری ۰۱۲۱ی  ر سود د،  ر  هه

چهار  قرون وسطایی سد د مرک  از یبساط جامعه ۰۱ یگذاشوکا  ر اواخر سده
ی ا جنبش کارگری هقاندنی یارک یکاسوک، برچیده شد و حق رأی همگانی جنبه

حقد  اجتمواعی شوووهرونودی و هی حقد  صووونفی خد  را بوه چنگ رور ه بد ا 
جنگ او  به بعد رو به کاهش گذاشوووته بد  از  یاختلواق  ررمودها که از خاتمه

 ]۲۵[ررونی گررک و کشووودر  ر خلاق جهک قبلی حرکک کر ا ۰۱۲۱ی اوایل  هه
 چه شد و چرا؟ 

 
یا کنند مانند پیروزی ندلیبرالیسایک چرخش را اید دلدژی  تدصیف میاغل  

کند ایک اسک که ما را اما ایک  ر واقع جداب ایک سوؤا  نیسک و تنها کاری که می
ساز : پا چرا ندلیبرالیسی پیروز شد؟ کتاب رریدریش به پرسش بعدی رهنمدن می

اسوووی بد  و از  مدکریا سووودسوووای به جانبههمه یحمله ۰،راه بر گیهای ، ردن
 – ۰۱۲۲ ر انتخابات  ]۲۹[رروش خدبی نیر برخدر ار شود ولی گدش شندا کی بد ا

های بررگی کسوو  ها مدرقیکها و کمدنیسووکات مدکرسوودسوویا  اروپا  ر ۰۱۲3

                                                      
۰. Vägen till träldom, Friedrich von Hayek 
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 اقتصووا  را به ندبل  ر یجایره ۰۱3۲کر ندا ولی اقتصووا  انان سوود دی  ر سووا  

 بد ا  ۰رریدمک  و سا  بعد ندبک میلتدن ]۲3[اهدا کر ندا های 
که ایک  ا او  ایککربهتر اسوووک از سوووه زاویه تحلیل را  ۰۱۲۱ی چرخش  هه

 اجتماعی تاریخی بد ا و  چرخش ی  تحد  اقتصا ی
د رینیارته بد ا رر اری صووونعتی تکاملی سووورمایهپایانی بر جامعه یایک نقطوه

شووتاب گررکا  ۰۱3۱ی رغاز شووده بد   ر  هه ۰۱۹۱ی ز ایی که از  ههصوونعک
ارگر و ی کاصوولی طبقه یرمد ایک ررریند بیکار شوودن بخش بررگی از هسووتهپی

تضوووعیف جنبش کوارگری بد ا همرموان برای سووورموایوه  ر بخش مالی امکانات 
شدا انقلاب  رروش ارز و اورا  بها ار و بدرس بازی رراهییدی همچدن خریدوجد

 اری مالی جدید را تقدیک کر  و رونق ی الکترونی  سوورمایهتکنیکی  ر عرصووه
نه  ۰۱۱۱ی را مدج  شووودا اوج رونق رناوری اطلاعاتی  ر  هه تر رنهر چه بیش

تر مدار  نواچیر بد ، بلکوه به  لیل ارزش نواشوووی از سووود روری رن، کوه  ر بیش
رن شرکک رمازون بد  و  ر مدر   یههای جدید  ر بازار بدرس بد ا نمدنشرکک
یابد طدر اسک چرا که ارزش رن اررایش میهندز هی همیک UBER اوبر شورکک
 که سد رور باشدا بدون ایک

 بر رن حکی «کارررمایان»اجتماعی جدیدی که سووورمایه و  -  نیای اقتصوووا ی
های زشساررک تا جای جامعه صونعتی تکامل یارته، با اسوتاندار ها و رانند، میمی

تر برای تر و امکان انتخاب بیشاش، را بگیر ،  نیایی ند با منابع جمعی کیطبقواتی
 اررا ا

های رن که تحدلات اجتماعی، بسوته به اینکه سویستی سیاسی از چالش و  ایک
دنی های گدناگتدانند شکلکند، میگدنه برخدر  میچه بر اشتی  ار  و با رن چه

 ۰۱۱۰ تا  ۰۱۲۸هایاسی حاکی  ر سد د که طی سا  مدکرسودسیا خد  بگیر ا هب
ا ههای اجتماعی جدید  روازهسیاسی با چالش یمداجهه نقشوی کلیدی  اشوک  ر

 تدجهی  ار ا مالی گشد ، امری که همانندهای تاریخی جال  یروی سرمایههرا ب

                                                      
۰. Milton Friedman 
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که ایک جنبش ضووود اصووولاحات ه مدنی اید دلدژی  را  گرگدن سووود  ایک
ی هشوتا   ر ارکار عمدمی ریشه  واند ولی طی اید دلدژی جدید  ر  هه ]۲۲[کر ا
ایک اید دلدژی  ترکید مالی یسوورمایه حباب که زمانی ۰۱۱۸ – ۰۱۱۱های سووا 

ار ی ند  اعتبا  ر سوواختار سوویاسووی  ههماعتبار شوود اجدید نیر  ر ارکار عمدمی بی
 ۸۱۰۲ -۸۱۱۹و  ۰۱۱۲-۰۱۱۰هوای بدرژوایی لوک   وسوووخد  را حفظ کر  و تد

 کر ا  تیبیکی قاندنی یارک و مدضع خد  را جنبه
خداهیی به ررریند سوویاسووی بمر ازیی: یکی، ایک کتاب جا به  و  لیل می ر ایک

تر ی  تحلیل سیاسی اسک تا تحلیل ساختارها و تحدلات اجتماعی،  و ، ایک بیش
  ی مالی  ر ایجا  یهای چشمگیر سرمایهسویاسوی بد ند که مدرقیک تصومیمات

تر را ممکک سووواختند حتی اگر ررض های بیشی طبقاتی جدید با نابرابریجوامعوه
کنیی کوه ایک تصووومیموات اهداق سووویاسوووی نداشوووتندا ایک  گرگدنی رشوووکار 

ی به خداهیجا می قک طراحی شده اسکا ایکها بهاید دلدژی  تدسو  رکا میسیک
تر اوقوات  ر ا بیوات مربدط بووه ندلیبرالیسوووی بوه رن بیش  یودگواهی بمر ازیی کووه

هووا و تبلیخووات  ولتی برای ترویج بینش بدرژوایی شووود  و رن تلواشمی جهیتدبی
 ااسک
 

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

ا  ( که پیدسوووته برای برابری و عدالک «خانه مر  »ی شوووهرونودان )همان جوامعوه
ی  ا  که مشوووخله «پیمانکاران»ی کر  جوای خد  را بوه جامعهاجتمواعی تلواش می

بد ا ایک جنبش ضد اصلاحاتد جنبشی  «براساس  ررمد»ها بندی ر  اش ر ه ا می
طدر پیش بر ه شد که  یگر تحدلات بررگ سیاسی سیاسی بد  و همان - اجتماعی

ا از هی پ شوووده از بالا، رنیعنی با تخییرات تدریجی، قاندنی و کنتر  ر سووود د: 
خد  رأی  ای معدو  که طی رن رهبران بازنده به زوا هدموذاکراتی سوووا ه بیک عو

که بتدانند کناری بایستند و شاهد ماجرا باشند و یا  ر صدرت  هند به شرط ایکمی
 تمایل  ر ایک بازی ازپیش باخته شرکک کنندا
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ی کاسووتی و مجلا رن منقرض شوود اشووراق جامعه ۰۲۹۹که  ر سووا  وقتی 
بالاخره مجاب شودند که به واگذاری قدرت سیاسی خد  رأی مدارق بدهندا مدر  

بد  که رهبران راسک پا  ۰۱۸۰-۰۱۱3های مشابه  یگر حق رأی همگانی  ر سا 
 ر  « ی مر خانه»از کلی  وز و کلو  بوالواخره بوه رن رأی میبوک  ا نودا انحلا  

  مدکراسی نیر به همان مندا  پیش ررکابا حمایک رهبران سدسیا  ۰۱3۱ی  هه

 ر تلاش خد  برای حفظ  ۰۱۱3رهبر حرب راسوووک  ر سوووا   ۰رروید لیندمک
قدرت مالکیک و مدیران واحدهای بررگ اقتصوا ی و به اقتضای زمانه به حق رأی 

تخابات شدرای شهر و هی  ر هی  ر ان قبرای مر ها رضایک  ا ا البته میران ایک ح
انتخابات مجلا به میران  ررمد بسوووتگی  اشوووک و برای تعییک رن از ی  مقیاس 

شوووودا یوو  گروه کدچوو  از رهبران اقتصووووا ی ای اسوووتفووا ه میچهوول  رجووه
زمان را  «نجات  ولک رراه»منظدر هب ۰۱۲۱ی  مدکراسووی  ر شووروع  ههسوودسوویا 
روی ه و  رها را ب ندای بازار مناس   انستسد  نیروههای بررگ بهنشینیبرای عق 

و شوورکا، رروید لیندمک و رخریک  ۸رلدت ی مالی گشوود ندا وقتی ندبک بهسوورمایه

 روی بلامانع بد ندا رسید، نیروهای بازار  ر حا  پیش ۹مارشا  اشراق لاگربیلکه
، زمانی که سوود د شوودیداً به راسووک لخرید، هی ۰۱۲۱ی های اوایل  ههسووا  

 و هی زمان حالش وی گی خاصی  اشکا  گذشته
های جنبش کارگری به اوج خد  بد  که تلاش ۰۱3۱ی اش همان  ههگذشووته

نیک تدان به قاندن امرسووید و به تخییراتی  ر بازار کار منجر شوود که از رن جمله می
ر ها و نیگیریشوووخلی، قواندن محی  کوار، قاندن مشوووارکک کارکنان  ر تصووومیی

و تخییراتی  ر حق مالکیک بدرژوایی  ۲بگیرانمدر  صندو  حقد هایی  ر خداسته
اشاره کر ا قدانیک مربدط به حقد  برابر زنان و مر ان به تصدی  رسیده و اختلاق 

                                                      
۰. Arvid Lindman 

 وزیر بد جه و اقتصا ا   ۰۱۲۱ی ات،  ر اوایل  هه مدکرسدسیا دار سیاستم Feldtا ۸

۹. Lagerbjelke 
ی رن بگیران بد  و بد جهی حقد ، که متعلق به همه۰۱۱۸تا  ۰۱۲۲گذاری، از صووندو  سوورمایها ۲

 شدا  ها تأمیک میاز محل سد  شرکک
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)امری که بعدها معلد  شد(ا حقد   تریک سوطت خد  رسویده بد  ررمدها به پاییک
ر حقد  ی  کارگر براب ۱شده  ر بازار سها ( تنها ی  مدیر شرکک )شرکک نبک

بد ا امکانات رمدزش رایگان عمدمی  ر سوطد  ابتدایی و راهنمایی رراهی شده و 
خر سووالان نیر رغاز شووده بد ا با پیشوونها  مربدط به  یتأمیک مهد کد   برای همه

 بگیران  مدکراسی اقتصا ی  ر  ستدر کار قرار گررکا صندو  حقد 
برخلواق اصووولاحات مربدط به ، ۰۱3۱ی هوای  هوهو  گرگدنی هواپیشووونهوا 

ها تا ی رشوووار از پاییک بد ا نظرات رهبران اتحا یههای اجتماعی، نتیجهسووویاسوووک
 بگیران بد ، نظراتی صووندو  حقد ها حاکی از تر ید و بدگمانی به پروژهمدت

 اسی از رن هی بدتر و  ر خفا حتی  شمنانه بد ا  مدکرسدسیا رهبری 
ی برنوودهبخش و پیشالهووا  ۰۱3۱-۰۱۹۲ت و اعتصوووابووا ۰۱۹۲را یکووالیسوووی 
ر های پبد ند که رعالیک، روشووونفکران جنبش و کنگره ۰۱3۱ی را یکالیسوووی  هه

 را به پیش بر نداها رنشدر احراب و اتحا یه
ی سووور بلنوودی رهبران هووای جنبش کووارگری مووایووهولوی ایوک پیشوووررووک

به  ۰۱۲۱ی ههها نبد  و  ر شوووروع   مدکراسوووی  ر احراب و اتحا یهسووودسووویا 
کارگران( و  )سازمان سراسری LOروی تمایلی به ا امه یا پیشبر  رن نداشتندا هیچ

TCO ی برنامه ۰۱3۹های خد   ر سوووا  )سوووازمان مرکری کارمندان(  ر کنگره
 ر  ا ماحصل رنمها تصدی  کر ند اگیریرا یکالی  ر مدر  مشارکک  ر تصمیی

قرار ا  تدسووعه و »رررمایان سوود د( ی  )انجمک کا SAFبا  ۰۱۲۸مذاکرات سووا  
رن  های کلیدیواژه «کارایی، سد  هی، همکاری و تدان رقابک»بد  که  «پیشررک
گررک و را به ریشخند می۰۱3۹ ر سا   LOی مصودبات کنگره Feldt ]۲۱[بد ندا

ری  ر مدر  رمیبعد از انتخابات روی کاغذی  ر میر خد   ر مجلا شوووعر تحقیر
 ]۵۱[شخا  و مرخرق خطاب کر اربگیران ندشک و رن را صندو  حقد 

بات د یودگاه تحقیررمیر به رعالیک و نمایندگان انتخابی جنبش که بعد از مصووو
رب ح ی مدکرات بر مجله انترناسیدنا  )مجلهحرب سدسیا  ۰۱۲۰ یربکی کنگره

ی اروپا و اس مدکرسدسیا   شد شکاق بیک رهبران ات سد د( مسل مدکرسدسیا 
  هداشروع شد نشان می ۰۱۲۱ی ی کارگر را که از  ههجنبش کارگری/ طبقه
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المللی  ر جریان بد ا تما  جهان غرب برای بار  یگر  ر بیک یرن روزها بحران
ه د اری مالی، گررتار رم اری صنعتی به سرمایهنامعلد ، از سرمایه یشورای  گذار

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

وقک خد  را پیش از هر چیر ی    مدکرات  ولک سوودسوویا  ۰۱۲۸ ر سووا  
ران را بگیهای حقد رویپنداشک و از ایک  یدگاه پیش ولک بحران اقتصا ی می

ن نظرانظر صاح صحک مراجش بهرور  که شومار میهای بتهدیدی علیه سورمایه
ی نظران بد ا پا از پیروزتریک شرط بقای کشدر و خد  صاح اقتصوا ی اساسی

ها، شان ایک بد : اررایش سد  و کاهش  ستمر  ر انتخابات شعار کمابیش  ر لفاره
 راهگشا و ضامکا  یمیابهو البته کاهش ارزش پد  سد د به

را شاید بتدان با  و  LOا تدس  رهبری ی کاهش  ستمر هی برنامهلپذیرش ک
ی از را یکالیسووی خد ش  ر  هه LOراکتدر تدضوویت  ا ، یکی وحشووک رهبری 

شووان  ر برابر منارع و مصووالت و  یگری تکریی و کرنش عمیق و همیشووگی ۰۱3۱
 مفا  برنامه مدارق نبد ند اما رن یهرچند با همه LOصنعک صا راتا اقتصا  انان 

د  مدازات اررایش سوووک خیرشوووان ایک بد  که بهیاش پذیررتندا نرا  ر ر دس کلی
ها نیر اررایش یارته و رشووود  اخلی را بهبد  خداهد گذاری رنها سووورمایهشووورکک

 ]۵۰[ اری به رن مجا  بروز ندا نداهای سرمایهبخشید، امری که واقعیک
ر راسوووتای تدلید و عدالک ی صووونعتی بد  که  یو  جوامعوه «مر   یخوانوه»

ای که از    مبارزات ی همکواری طبقاتی وی هکر  و بر پوایوهاجتمواعی تلواش می
   بر  و ی مری سرمایه  ر  وران خانهطبقاتی پیشیک بیرون رمده بد  بنا شدا جبهه

نعک از ص رکک اسواسوی  اقتصوا ی و سازمانی استدار بد ا رکک اقتصا ی رن عمدتاً
ا  خامی چدن چدب و دشود که بسیار مدرق بد  و علاوه بر میصوا رات تشوکیل م

  اریکر ا وی گی سووازمانی سوورمایهسوونگ معدن، مهندسووی رناوری نیر صووا ر می
ک  اران، مالکیک زمیایک بد  که گر انندگان امدر نه صاحبان )سرمایه «ی مر  خانه»

نایع و ای صوون حررهبازان بلکه نمایندگان رنان یعنی مدیراو مسووتخلات اا( و بدرس
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به ریاسووک  ۰طبیعی اسووک که مرحد  مارکدس والنبرگ ]۵۸[مقامات بلندپایه بد ندا

رن »ایک نمایندگان سرمایه و  ۰۱۹۲ی  منطقه منصدب شد ا  ر سا   ۸ ا گستری
 یو انجمک کارررمایان سووود د( تدارقنامه LO)یعنی  «کارگران منضوووب  و کدشوووا

Saltsjöbad  را کوه یو  پیمان همکاری طبقاتی بد  امضوووا کر ندا مدیر عامل

نا  بد  ولی صاح  یسویاسوتمدار ۹انجمک کارررمایان سود د گدسوتاو سود رلدند
رگدسک  کارررمایان، ینکر ه بد ا طرق مذاکره مدیریکگاه هیچ شرکتی را هیچ

ی بد ا بعد برای صوونعک صووا راتی چدبن اتحا یهااز رعال و LOرهبر  ۲،لیندبرگ
ای صووونعک ، از رعوالیک اتحا یهLOاز  Arne Geijerاز جنوگ  و  زموانی کوه 

یوو  مقووا  بلنودپووایوه از انجمک   ۵،برتیوول کدگلبرگ صوووا راتی رلرات، بوه همراه
ک تر شووودا ایها عمیقکارررمایان سووود د، به  ور رمریکا سوووفر کر ند ایک همکاری

  ولی  ر عیک حا  مشارکتی بدهای طبقاتی به سود  صنایع صا راتی بد  همکاری
 ار ارو به رنان احترا  گ که نمایندگان کار را به رسمیک شناخک

ی صووونووعووتووی بد ا ی روروپوواشوووی جوواموعووه وره ۰۱۱۱و  ۰۱۲۱هووای ه هوو
بازی و هوای صووونعتی مدر  انتظار  ولک جای خد  را به بدرسگوذاریسووورموایوه

 Pehr G. Gyllenhammarهمچدن  «صوواحبان صوونایع»معاملات ملکی  ا ا 
بسوووتان میان  ولک و  نیای  اران مالی تر  کر ند، بدهمیودان را بوه نفع سووورمایه
 ولک به نها های سوورمایه مقامات بلند  خد  گررک: قبلاًه اقتصووا  جهک معکدس ب

شاوران  اران کازیندیی و مکر ، اکندن ندبک سرمایه بد  که با سرمایهپایه صا ر می

ای را تصوورق کند که زمانی بخش عمدمی نا  صووهرن عر ۹مدیریک عمدمی ندیک
گر کدچکی رهبری شوود که به تدسوو  گروه تدطله ۰۱۲۱ی  اشووکا چرخش  هه

                                                      
 باشدا  می های سد دهی والنبرگ جرو نروتمندتریک و با نفدذتریک خاندا خاندا ها ۰
 بالاتریک مرجع قضاوت  ر ی  منطقها  ا ۸

۹. Gustav Söderlund 

۲. August Lindberg 

۵. Bertil Kugelberg 
۹. New public management  
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و ر یا بان  مرکری  ۸، اری  اوسوووبرین LOرهبر  ۰اولدق رلود - ور شووول 

ده از  وران رسوویهحلقه ز ه بد ند و البته اقتصووا  انان ندلیبرا  تازه ب ۹ب نگک  نیا
کشیدندا ایک چرخش ممکک شد زیرا هیچ نیروی برایشان هدرا می هر سوک و سالی

 ۰۱3۱ی های اجتماعی که به را یکالیسوووی  ههها و ررمانقابل ذکری از رن ارزش
ای هها را  ر برخدر  با چالشگدنه رناندیشووید که چه منجر شود نه  راع کر  و نه

را  ر  ۲ق پالمهااولنظر  LOرهبر  Feldtجدید سورمشق خد  قرار  هدا وقتی که 

جدیا شد پاسخ وی ایک  ۵،ی هشتا ، تخییر قدانیک اعتباریی بررگ  ههمدر  ضربه
هرحووا  از هیچ چیر سووور  ر هخداهیود انجوا   هیوود، مک کووه بوهر کوواری می»بد : 
ه ی مرکری بی هشتا  نه  ر کمیتهاقتصا ی  هه یتریک مصودبهمهی ]۵۹[«رور انمی

های  ر عدض  ولک پالمه بر  یدگاه ]۵۲[ی اجراییابحث گذاشته شد و نه  ر کمیته
رشووور  و زمانی که شووورکک  مدکراسوووی  ر مدر   ولک رراه پای میسووودسووویا 

گذاری  ر خداسوووتند سووود روری سووورمایهوالنبرگ می یالکترولدکا و خاندا ه
 ها را گررکا د، جلدی رنبخش خدمات عمدمی را رزمایش کنن

ی هشتا  نه کاهش ارزش کرون سد د یا کاهش بات مهی اقتصوا ی  ههدمصو
ررووک از بحران نبد ، بلکووه تی برای بروند رازموو لهووا، کووه راه حوو سوووتومر 
 ز ایی اعتبارات بانکی و رزا  کر نسازی بازار بدرس استکهلی، مقرراتخصدصی

 المللی بد ا های بیکجریان سرمایه
اتی  شد و بعدها به اصد  مسلی  مدکرسدسیا ی  یگر وار  اندیشه یو ایده 
   مخرب بد  و ازاوی ایده، های بدرژوایی سد د تبدیل شدندای تما   ولکو پایه

                                                      
۰. Kjell-Olof Feldt 

۸. Erik Åsbrink 

۹. Bengt Dennis 
۲. Olof Palme 

تا زمان ترورش  ر یکی از  ۰۱۲۸و  ۰۱3۹وووو۰۱۹۱های ات مابیک سا  مدکرسودسویا نخسوک وزیر 
 ا  ۰۱۲۹های شهر استکهلی  ر سا  خیابان

 ها مجاز شدند که بدون نظارت بان  مرکری وا  و اعتبار نامحدو  بدهندا  بان ا ۵
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انگلسووتان مارگارت تاچر به عاریک گررته شوود،  ومی هی که  وراندیشووانه نبد  و 
 ویرانگر شدا 
خدمات عمدمی ) رمان، بهداشوووک، رمدزش، ی   ارا هوب اری مخطبق ایده

رانی و غیرها  ( بایسوتی از انحصار نها های متخص  و مر می  ر رمده و اتدبدس
که رروش خدمات شووود یا ایکی رعالیک  ا ه میبوه بخش خصووودصوووی نیر اجازه

بد ا  «رزا ی انتخاب»ی  و   عمدمی به انحصوووار بخش خصووودصوووی  رریدا ایده
ر وستانه ی  ر  بشی بدی نیسکا ولی از زاویهفتیی که ایدهگمی اکیریک ما حتماً

از اجتماع باید پرسید که چه ارتباطی میان رزا ی انتخاب و امکانات برابر، کیفیک 
ی متدسووو  مرره بتداند و امنیوک اجتمواعی وجد   ار ا ریا خدب اسوووک که طبقه
ن، دان کارگراتر با ررزنررزنودان خد  را بوه مودارس بهتر بفرسوووتود توا هر چه کی

 رمدزان ی که  انشی متدسوو  رقیر همکلاسووی شوودند؟ ریا ایکها و طبقهخارجی
مند خد ی خد  میبک و ارزشه مدرسه به اقشار گدناگدن جامعه تعلق  اشته باشند ب

مدن خاطر اینکه رزهخد ی خد ، نه رق  به نیسوووک؟ ریا رمدزش با کیفیک خدب ب

PISA۰ د نیسووکا چه مریتی  ار  که سووالمندان و کند، ارزشوومنرا تدصوویه می رن
 نبا  پیدا کر ن هجوای برخدر اری از خودموات خانگی شوووهر اری، بهبیمواران بو

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

  و مرکری  اری سد د غال ر سرمایه ۸چه پا از سوقدط کنسورسوید  کروگررن
 یها و بنیا های سووورمایهبد  نه بازار بدرس و سوووها  و نها های مربدطه بلکه بان 

سوووا ؤ( و بنیا  والنبرگ مHandelsbankenصووونعتی، از قبیل بان  تجارت )

                                                      
نجد سرمدزان سا  نهی را میرزمدنی که هر سه سا  یکبار معلدمات ریاضی و علد  طبیعی  انشا ۰

 کنندا  ن شرکک میو کشدرهای بسیاری  ر ر
۸. Ivar Kreuger 
ی ایدار کروگر که مال  ی  اممراتدری مالی عظیی بد  که بعد از سوقدط وا  استریک  ر بحبدحه

خد کشووی  ۰۱۹۸ چار ورشوکسووتگی شود و سوورانجا   ر پاریا  ر سوا   ۰۱۹۱ی بحران مالی  هه
 کر ا
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، بد ند که  وراندیشووانه رکر و Stockholms Enskilda bankکنسوورسووید   
 کر ندا عمل می

بووه اررایش هنگفووک حجی اعتبووارات  ۰۱۲۱ی ز ایی بووانکی  ر  هووهمقررات
ررض نابک بد ن ارزش پد ، ، به۰۱۱۱انجامید، تا جایی که حجی اعتبارات  ر سا  

 وران رسیده امکان یارتند ه ای سود اگر تازه بهدرسوید و ع ۰۱۲۵به  و برابر سوا  
 بازی و معاملات مسکک مشخد  شدنداکه با استفا ه از ایک اعتبارات به سفته

کر ن کرون هی به سد اگران سد دی اجازه  ا  که  ر خارج از سد د شوناور 
عندان نمدنه ساختمان پسک رمستر ا ، مشخد  شدند و به خرید و رروش مسکک، به

ها را به بدرس استکهلی باز کر ا نقش مرکری بدرس استکهلی  ر هی پای خارجی
 تدان با شکل زیر نشان  ا ا اقتصا  سد د را می

 
زش بورس استکهلم در مقایسه با تولید ناخالص ملی سوئد : ار4شکل 

 ، به درصد.4۱14تا  15۹۱از 

 
       ۰۱۹۹-33       ۰۱3۲-۲3       ۰۱۲۲-۱3       ۰۱۱۲-۸۱۱3        ۸۱۰۸ 

 بوووازار معووواملات تخییووورات و رشووود»،  Peter Hedberg & Lars Karlsson:منبتتتع
  گرگدن مالی بازار  ر استکهلی سها  بدرس    کتاب   ر «۸۱۰۹ تا ۰۱۹۹ سها  المللیبیک و  اخلوی

 ا یگر یندیسنده چند  و  Mats Larsson  انر  ۸۹۱ ص ،( ۸۱۰۹) شده
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تنها  واز ه  رصد تدلید ناخال  ملی بد ،  ر  ۰۱۲۱ارزش بدرس که  ر سا  
رسید  ٪۰۲۰اکیر خد  یعنی و قبل از رخریک سقدط مالی به حد ٪۹۲به  ۰۱۲۱سوا  

ی از رمریکا و انگلیا، تکاهش یارکا اوضوواع ح ٪۰۸۲به  ۸۱۰۸سووما تا سووا  و 
  اری سوود اگر وج و مدارع اصوولی اید دلدژی سوورمایهوکشوودرهایی که خد  مر

 ولک  ۰۱۲۵سووا   ]۵۵[تر بد اخراب اند،بد ه « ارانحفظ  رازمدت سوود  سووها »
ز ایی های مالی مقرراتذاشوک و از شرککها را  ر اعطای وا  باز گ سوک بان 

به چهار برابر سا   ۰۱۱۱ها  ر سوا  های اعطایی بان که میران وا کر ، نتیجه ایک
 ]۵۹[ای برخدر ار نبد نداها از هیچ پشووتدانهرسووید و تازه ی  چهار  ایک وا  ۰۱۲۸

و یکی از  Lund اقتصوووا   انشوووگاه اسوووتا  Lars Jonungسوووی سوووا  بعد 
 ۰۱۲۵ا  س»اندرکار ایک تخییر سویسوتی صوا قانه چنیک ندشوک:  سوک پر ازاننظریه

ث باعد ز ایی مالی تا ایک حرسوووید که مقرراتحتی  ر خداب هی به رکرمان نمی
گسوترش سویسوتی مالی بشود ا }ااا{ ما ملتفک نشودیی که  ر ایک سوی سا  سیستی 

رسد  ر می نظره د د گسترش یارته، امری که بسرمایه مالی تا ایک حد  ر اقتصا  س
 ]۵3[«رینده نیر ا امه یابدا

ها  تریک بدهی را به بانها بیشها، سد دیبه همیک  لیل اسک که بعد از ژاپنی
 ]۵۲[سسات مالی  ارنداؤو م

ها   ر سوووراسووور جهان های کاممیدتری، خرید و رروش سوووبوه کمو  برنامه
ارتخار  ای استکهلی بد  واتدماتیره شدا شرکک پان کاپیتا  جرو سهی بازهای حرره

 هدا صوواحبان ایک شوورکک ی سووها  انجا  میکر  که روزی نیی میلیدن معاملهمی
 ]۵۱[بعدها به رلدریدا مهاجرت کر ندا

 ۸۱۰۵شد  نجدمی اسکا  ر سا  ا میهای مالی جابجمبالخی که  ر ایک سیر 
غیرها  (  ر سووود د به ها، بازار بدرس و ی رروش بازار مالی )بان متدسووو  روزانه

شوووان بیش از  ه که ارزش معاملات روزانهایک یعنیرسووویدا میلیار  کرون می ۵۲۲
ی سووود ود بد ه اسوووکا معواملوات ارزی، که نتیجه رصووود تدلیود نواخوال  ملی 

تریک بخش را تشوکیل میلیار  کرون بررگ ۹۲۸بد ، با  ۰۱۲۱ی های  ههسویاسوک
 ]۹۱[ ا امی
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 ، نیر کهEquity rivateP ۰ی خصدصیهای سرمایهشورکک ۸۱۱۱از سوا  

 اری معاصر اسک  ر سد د رواج یارتندا تریک شوکل سرمایهتریک و تهاجمیخشوک
د لید ناخال  ملی مقایسه کنیی، سد د بعاقتصا  را با تد  رها اگر سوهی ایک شرکک

تدلید کالا یا  هاکار ایک ]۹۰[ااسکی سد   ر جهان از رمریکا و انگلیا  ارای رتبه
دا ایک رروشنکنند و سما میمی ختارخرند، تجدیدساخدمات نیسوک، شرکک می

نامند و می «رپذیریسوو  یشوورکک سوورمایه»ها  ر سوود د خد  را، ندع شوورکک
 و  «پذیری ریس شورکک سورمایه»تشوکیلات خاص خد شوان را  ارندا با مفهد  

venture و  buy out capital ۸ ی مختلف را، که به انگلیسووویندع سووورمایه

capital ًهندا عمد خل  مفهد  کر ه و از ی  ندع جلده میبه نا   ارند، احتمالا 
 ا اسک رسک  ومی  یترجمه «پذیری ریس سرمایه»مفهد  

های انداع و اقسا  شرکک هایی، غالباًهایی اسوک که  ر شرککمنظدر سورمایه
شووود  که به ندروری و ابداعات تازه مشوووخدلندا کار گررته میهرناوری اطلاعات، ب

 ]۹۸[از سووود روری بالاتری برخدر ارندا پذیری ریسووو هوای سووورمایهشووورکوک
به خرید و رروش مدارس   ر سد د عمدتاً «ریدار سها  واگذارشدهخ» هایشرکک

 های خدمات  رمانی و مراقبک از بیماران اشتخا   ارندا و شرکک

ها مقابله که قرار بد  با بحران ۰۱۲۱ی طنررمیر اسوک که ندلیبرالیسی اوایل  هه
حباب مالی  به بعد منتهی شدا ۰۱۹۱ی تریک بحران تاریخ سد د از  ههکند به عمیق

ی های کلان، ترکید و کل سیستی بانکی مستخلات با وا ناشوی از خرید سد جدیانه
دگان  هنها را مالیاتسوود د را به ورشووکسووتگی کشوواندا هرینه خرابکاری شوورکک

های پر اختندا طبق محاسووبات بان  مرکری  و شوواهکار اخیر ندلیبرالیسووی، بحران
ر یکصوووود هرار کرون هرینووه، کوواهش ، برای هر نف۸۱۱3-۸۱۱۲و  ۰۱۱۹-۰۱۱۰

                                                      
هامی کند یا شرکک سگذاری میهای  یگر سرمایهپذیر، که  ر شرککی ریس شرکک سرمایها ۰

کنود توا خد  کنتر  خرید و رروش و خر  و تبودیول بوه شووورکوک سوووهوامی خواص میعوا  را می
  سک بگیر اگذاری سها  ر ن را بهقیمک

یرند، بخر گ سک میرا بهبا خریدن بیش از نیمی از سها  ی  شرکک کنتر  رنهایی که ا شرکک۸
 و بیرون ککا
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های مالی طل   ر ی  سوویسووتی عا لانه باید از غد  ]۹۹[ ررمد،  ر بر اشووته اسووکا
های جدید ا امه  هند، سدی نروتهها تدانستند به راه خد  بشدا اما ایکغرامک می
 ی سد د رو به اررایش گذاشکا جامعه ها  رو نابرابری
ی پایانی بد  بر اشووتخا  کامل  ر سوود د  ر عیک حا  نقطه ۰۱۱۱ی ن  ههبحرا

ی اسی سد د و شما  اروپا بد ا  ر  وره مدکرسودسویا که زمانی مهمتریک هدق 
یوو   ۰۱۱۱و  ۰۱۲۱بد ، همیک رقی بیک  ٪۹،۹رقی بیکوواری  ۸۱۰۲-۸۱۰3رونق 

های ک سووا ها از  ررمد ملی بیرمدا سووهی حقد حسوواب میه بیکاری گسووتر ه ب
و  ۰۱3۵های  اشوووک، همیک کاهش بیک سوووا  ٪۰3کاهشوووی معا    ۰۱۱۵و  ۰۱33

 ]۹۲[نصف سد د بد ا یعنی تقریباً ٪۱ ر انگلستان  3۱۰۱
زمینه را برای جنبش ندلیبرالی ضد  ۰۱۲۱ی ی مالی  ر  هههای سرمایهمدرقیک

کی  ر برابر اقتصووا  ندیک هیچ اسووی حا مدکرسوودسوویا اصوولاحات رراهی سوواخکا 
مقواومتی از خد  نشوووان نودا ا برعکا، راه را برایش همدار کر  غوارول از اینکووه 

کندا ولی برعکا، برش از را یکالیسوووی هوا را بروی چوه نیروهوایی باز می روازه
 ر حرب و اتحوا یوه، رگواهوانه بد  هر چند که هیچگاه بطدر کامل  ۰۱3۱ی  هوه

 مکتدب نشدا
به حاشوویه رانده شوودند و  Gyllenhammarاران صوونعتی از سوونخ  سوورمایه

اه های کدت نبا  پروژهه ار شووودند که تنها ب اران نابی میدانها سووورمایهجای رنهب
ی شوورکک ندارند، بلکه سوویا و تدسووعهأی تهای مالی حدصوولهمدت بد ندا غد 

یبان اکی گر اری حبرندا سرمایهرا از بیک می رروشند و یا رنخرند، میشرکک می
 نبا  قیمک مسووتخلات و هرها کر  و  ر عدض ب ایتااندازهد خد  را از اقتصووا  مدل

 ر مدر   مدکراسووی اقتصووا ی کنار  ۰۱3۱ی های  ههنرخ سووها  روانه شوودا بحث
ا  ، قدرت مالکیک و اقتصکارررماییمدر   های  ولتی  رگذاشته شد و اید دلدژی

،  ر Veckans affärerی هموانطدر کوه مجلوهرا گرروکا  جوای رن  و موانی

به  ۰های رامیلیکید کر  تعدا  شرککأی خد   ر مدر  میلیار رها، تی وی هشماره
 ]۹۵[سرعک رو به اررایش اسکا

                                                      
 ماندا  ها و امدا  رن  ر مالکیک خاندا ه و وارنیک رن می ارایی هایی که تما شرککا ۰
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مارش پیروزمند سورمایه مالی تلاش  ر جهک  مدکراسی اقتصا ی را کنار ز ه 
های هکندا  ر رمریکا بیک  هقدرتمند تلاش می و  ر عدض برای ی  حق مالکیک

ه  اری نشد، با ایک مضمدن که سرمایهاز انقلاب مدیران صحبک می ۰۱3۱و  ۰۱۹۱
شوود که  ر اسووتخدا  سووا و مدیرانی ا اره میؤ اران بلکه تدسوو  رتدسوو  سوورمایه

ی چنیک نقش ۰۱ ی اران بد ندا مدیران صنعک  ر سد د از همان اواخر سدهسورمایه

رهبر  سوووک راسوووتی، یکی از همیک مدیران بد ا اینکه  ۰، اشوووتندا رروید لیندمان
ای بگیران  اشک جرهبری ایک مدیریک  ر استخدا  سرمایه چه معنایی برای حقد 

ها قدرتمند و اکیریک رن جدر ر می بد  ولیبحث  ار ا بیک ایک مدیران البته همه
یش از تر اسک که ایک مدیران بعیسوختگیر بد ندا ممکک اسوک گفته شود  که طبی

مالکیک شووورکک به حقد  کارکنان احترا  بگذارندا انجمک کارررمایان سووود د از 
( Nicolinهیچ مدیر اجرا ی یا ر یا پرقدرتی )همچدن  ۰۱3۹تا سا   ۰۱۱3سوا  
ر یا ی  شوورکک بد ه باشوود، تا چه رسوود به صوواح  شوورکک، نداشووته  که قبلاً

ر یا  ۸کارررمایان برای اولیک بار کدرت نیکدلیکانجمک  ۰۱3۹ ر سوووا   اسوووکا
عندان ر یا ایک انجمک انتخوواب کر ، ایک امر حواکی از را بووه ASEAشووورکوک 

های بررگ را ی کار  ر شووورککاهمیوک روزاررون نقش مودیرانی بد  که تجربه

سودی صوواحبان سوورازیر شد و هی مالی، پد  و قدرت بی سورمایهبا غلبه ۹ا اشوتند
 تماعیشان به شدت بالا ررکا ی اجوجهه
، کووه بووه Ola Rollenاش و ندچووه Melker Schörling نبووا  مدر  ه بوو

های اقتصوا ی غیر قاندنی متهی شده اسوتفا ه از اسونا   رونی شورکک برای رعالیک
بد ، مرسد  شد که هر رر ی مجاز باشد تا  ر رن واحد هی مدیر ی  شرکک باشد 

نامش را نروت به  Skandiaکه  ر شرکک چیری  - و هی شوری   ر سوها  رن
های ها مجاز بد ند که همرمان رعالیکی ایکو تازه علاوه بر همه - هی ز ن گذاشتند

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

                                                      
۰. Arvid Lindman 
۸. Curt Nicolin 

 کارمندان عالیرتبه ایک مسلدلیک را بعهده  اشتندا   ۰۱3۹تا قبل از ا ۹
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Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri - 
و  مالکانو تمجید روزاررون از  «کارمندان»تر شبی چه هر شووومر ن خدار شووواهد

  اری سوود د،هسووتییا یکی از مراکر بررگ قدرت سوورمایه شووان()ورنه خاندانشووان
شد، بان  تجارت و اقمارش، که مدتی طدلانی تدس  کارکنان متخص  ا اره می

 لدندبرگ شده و یا  ر حا  شدن اسکا  مالکان خانداناز هی اکندن جرو 
 

 سوی پاناماهبراه سوئد 
ایی های سنگیک رر ی، تا جی صنعتی، حتی  ر رمریکا نیر خد  را با مالیاتسرمایه

ی شووورکک نباشووود، تطبیق  ا ه بد ا ایک امر برای کوه سووود راه تدلیود و تدسوووعوه
با تدارق  ۰۱۱۱ اران جدید پسواصوونعتی و پسواتدلیدی قابل قبد  نبد ا سووا  سورمایه

سدی پاناما، ی  هحرکک سد د ب ۰ها و حرب مر  ات مدکرسودسویا مالیاتی بیک 
 وپرورسدر حقد   ]۹۹[مالیاتی برای سورمایه، رغاز شدا یدران گروسکدرا بهشوک

که از باشد می ،  ر پاناماMossack & Fonsecaهمتای سود دی  رتر وکالک 
 ر مدر   ۸۱۰۱ر سا  ،  باشندمیررار از مالیات  ر جهان  کارشناسانتریک معروق

برای بهشوووک مالیاتی   یسووود د »چنیک گفک:  ۸۱۰۱-۰۱۱۱ی  ورهسووود ود  ر 
 ]۹3[ا«نروتمندان اسک

نگ، (، راوسوویIkea  )صوواح  شوورکک راگروسووکدرا به اررا ی چدن کمم
و بسیاری  یگر کم  کر  تا از پر اخک  (Biltemaرکک لیندهدلی )صواح  ش

 خالی کنندا  مالیات شانه
 رصووود، یعنی کمتر از مالیات بر  ۹۱موالیوات بر سووورموایه به  ۰۱۱۰ ر سوووا  

 ها از پنجاه  رصد ررمدهای بالای حاصله از کار، کاهش یارکا مالیات بر شرکک
به سووی  رصوود کاهش یارک و مالیات بر  ارایی  یگر شووامل سووها  نبک نشووده 

ای نبک شده  ر بازار بدرس هشرکک یعمدهصاحبان  ۰۱۱3گر یدا  ر سوا  نمی
 از پر اخک مالیات معاق شدندا

                                                      
۰. Folkpartiet 
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های زیر مجمدعه از مالیات معاق شوودا سووا  سوود  سووها  شوورکک ۸۱۱۹سووا  

لخد شود و بدیک ترتی  ایده قدیمی و لیبرالی شانا  ۰مالیات بر ارث و هدیه ۸۱۱۲
روت مالیات بر ن ۸۱۱3و امکانات برابر برای همه کد کان را کنار گذاشووتندا سووا  

 ٪۸۸به  ۸۱۰۹ها چندیک بار کاهش  ا ه شد و  ر سا  حذق شدا مالیات بر شرکک
 ]۹۲[۸۱۰۲رسید، یعنی به سطت رمریکا  ر  وران ترامپ  ر سا  

بر  ررمد سورمایه وضووع شد  ۰۱۱۰ای که  ر سوا  مالیات بسویار سوخاوتمندانه
  اران زرنگ،ا اره مالیات و سوورمایه تدجهی را بیکسووا  بعد مشوواجره جال بیسووک
هاسووک، باعث شوودا ایک شووان خرید و رروش شوورکک ارانی که تخصوو سوورمایه
ها کار محسدب نشد  و کر ند که خرید و رروش شورکک اران مطالبه میسورمایه

 ٪۹۱تدانسووک به ی مالیات بر کار که میاندازهباشود، نه به ٪۹۱ ر نتیجه مالیات رن 
ها برای خد شوووان باید کار نکر ن مقرون به ق ایود دلدژی ندلیبرا نیر برسووودا طب

  اران و ررا سووتانتر باشوود تا کار کر نا به همیک  لیل اسووک که سوورمایهصوورره

های وی ه از رن و بازنشوووسوووتگی ۸«چتر نجات»ای  ارند؛ امتیازات اقتصوووا ی وی ه
 جمله هستندا 

 
 حمله به دولت رفاه

ها  ر ات مدکرسدسیا ا بیات پ وهشی تحک ه مدنی  ر  ۰۱۲۱ -۰۱3۱ی  ر  هه
های های  ولک رراه نشانه برتری سیاسکمدر  سیاسک اجتماعی، تکامل و پیشررک

تا دسیشدا نا  کتاب های بازاررزا  محسودب میاسوی بر سویاسوک مدکرسودسویا 

های  ر مدر   ولک ۰۱۲۵، که  ر سا  سیاسک  ر مقابل بازار ۹،اسمینگ و رندرسک
 تر از  ه سا  بعد، زو ترکندا کیزمان حکایک می حاکی رن رراه منتشر شد از جدّ

                                                      
اتی و های مالی ا ن هودایای بررگ مانند سوووها ، مسوووتخلات و پد  راهی بد  برای  وز و کل ا ۰

 نمر اختک مالیات بر ارث و  اراییا  
مقامات و رؤسووایی که چتر نجات  ارند،  ر صوودرت بیکار یا برکنار شوودن پد  کلانی  ریارک ا ۸

 کنند، یکجا یا بصدرت ماهانه بسته به قرار ا ا  می
۹. Gosta Esping-Andersen 
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های های سوود د از جمله سوویاسووککشوودرهای غرب اروپا، تما  سوویاسووک یاز همه
ها، میلًا کار بعضی وقکایک ]۹۱[شدا همسدهای بازار سیاسک ااجتماعی و رمدزشی ب

سی، ا مدکرر مدر  بازنشستگی بیک احراب بدرژوایی و سدسیا   ۰۱۱۱تدارق سا  
یی  ر صد از نها تصدی  شد که  ووه ابتکار اولیگیر ا بنسبتاً به رسانی صدرت می

، اورا  سها  ر جمعی گذاری بازنشستگی به بازار مالی )برای سرمایه هایاندازپا
کووارمر ش را از ا  ( سووورازیر شووود ، البتووه یووا شوووان نررووک کووه قرضوووه و غیره

 اندازکنندگان بگیرندا پا
شد، و امروزه به ی  میلیار  کرون  ر سوا  بالغ می ۸۱۰۸ها تا سوا  ایک هرینه

های اخیر به ایک سوویسووتی  ر سووا  ]3۱[رسوودابه  و و نیی میلیار  کرون  ر سووا  می

unds, Allra, Falcon Fمانند  ۰بر ارهای کلاهشوووکوارگاهی برای شووورکک

Solidar های  یگر تبدیل شووده اسووکا به قد  مفسوور اقتصووا ی روزنامه و خیلی
Dagbladet Svenskaها ی بازنشستگی محلی برای رشد انگلی ا اره، سوفره
ها هرگدنه ها و رضوواحکتما  رسوودایی رغیعلیاحراب بدرژوایی  ]3۰[شووده اسووکا

 اندایان بر اشتک ایک سیستی را ر  کر هپیشنها ی برای از م
هیچگاه از  «های بررگ مالیاو  مر  ، بعود سووورموایه»نر  بدرژوازی شوووعوار 

 محبدبیتی برخدر ار نبد ه اسکا 
 تداند بعضًا کمیهای اجتماعی با سیاسک بازار میولی همسود کر ن سویاسوک

رمده به شووورطی  بر سووور  ولک رراه ۰۱۱۱ی تر باشووودا بلایی را که از  ههپیچیده
 اری  اری و بازار را رهمیده باشییا سرمایهتدانیی  ر  کنیی که تفاوت سرمایهمی

د تدانن اری هسووتند ولی میسوورمایه شووامل بازار اسووک و اقتصووا های بازاری اکیراً
( یا به ۰۱3۱ی یدگسلاوی قبل از بحران نفتی  هه یسودسویالیستی نیر باشند )نمدنه

 اری علاوه بر بازار  و مشخصه  یگر  اری باشوندا سرمایهایهنحدی  یگر غیر سورم
ا ی  گرایش بسیار ۸ی کارگرا ا تقسویی جامعه به طبقات مال  و طبقه۰نیر  ار : 

 نیرومند به انباشک سرمایه و سد  برای مالکانا 

                                                      
دور یان اسک میلاً از طریق صهای  یگر و مشترهایی که تنها کارشان رری   ا ن شرککشورککا ۰

 اند یا کالایی که  ر کار نیسکا  قبض برای کاری که انجا  ندا ه
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هایی صوودرت له و علیه بازارها لفاظیی سوویاسووی و اید دلدژی  بره ر عرصوو
انتخاب، رقابک، تشووودیق و ترغی ، مصووولحک بازار بجای  گررتوه اسوووک: رزا ی

ر و تی نیازها، همسودیی و هماهنگی، تخصصی کر ن هر چه بیشبررور ن عا لانه

ی  تجریه و  ۸و بد روشتیک ۰هدایک  مدکراتی ا  ه سا  پیش پاولا بلد  کدیسک
 ولکی جدید  چهره»العا ه و پرزحمک از جانبه و واقعگرایانه، رد و تحلیول هموه

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

ی های مر   به چشی ی  طعمهبه مالیات ۹ی مالی رعا   ر خدمات عمدمیسرمایه
 اری تنها به معنی بازار سی، سرمایه مدکرای ا مسولله۸ کند وچرب و نر  نگاه می

معنای تقسووویی جامعه به صووواحبان سووورمایه و قدرت یعنی بلکه همچنیک بهنیسوووک 
 اند یعنیبهرههایی که از سووورمایه و قدرت بیکننودگان از یکسووود و رنحکدموک

باشوود، امری که با  مدکراسووی اجتماعی  ر حکدمک شوودندگان از سوودی  یگر می
  private equityتضووا  اسووکا همانطدر که  ر بالا ذکر کر یی و تدضوویت  ا یی 

ی مالی اسووک که بدی ه  ر سوود د اهمیک زیا ی شووکل جدید و تهاجمی سوورمایه
 ها تعلق  ار ا اسک که به والنبرگ EQTها تریک رنکس  کر ه اسکا بررگ

هوا، مودارس، خودموات  رموانی و برای ایک شوووکول از سووورموایوه،  اروخوانووه
 «رویران هستندنر ی  زمیک »هایی که های خصدصی شده، همچدن میده رمانگاه

ی نگاری که با روزنامهروزنامه ۲لارشووودن -چیودنشوووان رسوووان بد ا لدتوا اینگر  
Dagens Industri  ارتبواطواتی  ار  و بوه لحاظ اید دلدژی  نیر رعالانه از ایک

 بندی کند:تداند ایک مدضدع را بهتر از مک جمعکند میسیستی  راع می

ی عمدمی هایی که از بد جهتر عرصوووهبخش خودموات  رمانی، همچدن بیش
 ریس  یسرمایه هایی رن چیرهایی اسک که شرککشدند،  ارای همهتأمیک می

                                                      
۰. Paula Blomqvist  
۸. Bo Rothstein 

 ها تأمیکاش از محل مالیاتهای خصدصی و از ایک قبیل که بد جهمدارس خصودصوی،  رمانگاها ۹
 شد ا  می

۲. Lotta Engzell – Larsson 
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 نبوالش هسوووتنودا علواوه بر امکوانواتی چدن اررایش بواز هی و خریودن رقبای ه بو
تدان به ی   ررمد مطملک و امکانات تدسووعه و پیشووررک نیر اشوواره تر میکدچ 

 ز ایی بازار خدماتاقتصا ی از همان ابتدای مقرراتکر ا به همیک  لیل ایک شاخه 
 ]3۹[ا رمانی را با  قک تما   نبا  کر ه اسک

ی بعد از گرارش روزنامه ۸۱۰۰، که  ر سوووا  Caremaی شووورکوک نمدنوه
Dagens Nyheter هد که ایک ندع سوورمایه خدبی نشووان میهمعروق شوود، ب 

و سووود   «اررایش باز هی»ر ایک گرارش رمده بد  که: کنودا  گدنوه عمول میچوه
ند عملی سالم «مشتریان»جدیی  ر اسوتفا ه از پدش  برای حداکیر از طریق صورره

میلیدن کرون تدس   ۰۵ی با سورمایه ۰۱۱۹ ر سوا   Caremaشود ا شورکک می
میلیار  کرون  ۰7۱به مبلغ  ۸۱۱۵سیا شد و  ر سا  أت IKچهار سد اگر از شرکک 

ی  شورکک انگلیسوی رروخته شودا پنج سوا  بعد به همراه ضما می به شرکک به 
میلیار  کرون رروخته شد  ۲7۹به مبلغ  KKRو شرکک رمریکایی  Tritonسد دی 

 Nordic Capital، که به Capioهای روزنامه رد  به شرکک و بعد از ارشاگری
ک ه شوودا شوورکتعلق  ار  رروختاز اقتصووا ، های ایک شوواخه از بررگتریک شوورکک
Nordic Capital  مال  چندیک  رمانگاه و نیر بیمارسووتانSankt Göran  ر 

را پواییک کشووویدند و به جایش تابلدی  Caremaبواشووودا توابلدی اسوووتکهلی می
Vardaga  3۲[ابر ندرا بالا[ 

 ر ولک رراه به گاو شویر ه سورمایه تبدیل شده اسکا طبق محاسبات مرکر رما
های رعا   ر بخش رمدزش، میانگیک سوود  خال  سوورمایه ۸۱۰۵سوود د،  ر سووا  

رسووویدا  ر کل بخش خدمات نیر هر چند خیلی  ٪۹۸ رموان و خدمات  رمانی به 
از کارکنان بخش  ٪۱تنها  ۸۱۱۱ا  ر سوووا  ٪۸۹تر بد  اموا بهر حوا  بوالا بد  پواییک

د ند، ایک رقی های خصوودصووی برمدزش،  رمان و مراقبک  ر اسووتخدا  شوورکک
 رسیده اسکا  ٪۸۱اکندن به 

 پر ازییاها را میایک ما مالیات  هندگان هسوتیی که  ررمد و سد  ایک شرکک
 ۰۹۹های رعا   ر بخش  رمان و رمدزش به سووورمایه ۸۱۰۵پر اختی موا  ر سوووا  

 ]3۵[میلیار  کرون بد ه اسکا
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 هد طدر مسلی نشان میهچه که تحقیقات بایی؟ رن ر عدض چه به  سک رور ه
لا  کمتری تر و اقتری  اریی با کیفیک پاییکهای بیشایک اسک که اکندن  اروخانه
 تر و بوا نتوایج بودتر، و اینکوه تأنیرتری  اریی کدچو برای رروش، مودارس بیش

سکا یارته ا ها اررایشجایگاه طبقاتی والدیک بر نتایج تحصیلی کد کان و رینده رن
 ]3۹[ر ابندی کنتایج بخش  رمان و مراقبک همگدن نیسک و مشکل بتدان رنرا جمع

 اری عندان الگدی سووورمایهرا به ولی بیمارسوووتان جدید کارولینسوووکا، چنانچه رن
ان روشنی معنای ایک شد  را نشکر ن بخش  رمانی تدس  بدرژوازی بمذیریی، به

ای  ا  بر بهبد ی وضع اکیریک  یده گر ییا هیچ نشوانهمر باز می هدا به ایک امی
شد ، و همانطدر که بعداً  ر همیک کتاب نشان خداهی  ا  اختلارات طبقاتی  ر نمی

همچنان رو به اررایش اسکا  ر مدر  اینکه متدس  بهداشوک و  رمان و طد  عمر 

 ۰ا و جرایر انگلیسی کان مالک مالیاتی کشدر بهشوکهای ما  ر چند میلیار  از پد 
 یشوود ، رماری  ر  سووک نیسووکا  ولک رراه بر پایههای مجلل میصوورق زندگی

، که ی کارگر صوونعتیی صوونعتی و طبقهی صوونعتی و مناسووبات بیک سوورمایهجامعه
مالی هر  یبگیران گسوترش یارک، ایجا  شودا سرمایهی تدلیدی و حقد سورمایهبه

  و را تباه کر ا 
 

 ئولوژیکی ضد اصلاحاتجنبش اید
ایک جنبش از چندیک جبهه به رنچه که سودسیا  رررمیسی برایش زحمک کشیده و 
بدسوک رور ه بد  حمله کر ه اسک: برابری، حقد  شهروندی، خدمات عمدمی و 

سوووک که تدسووو  مشوووتی ایهای اجتماعی کهنهی رن واکنشغیرها بخش عموده
لیخاتی های تباید دلدژی  و بنگاهاندازی و پیشووبر  جنگ سووسووات راهؤگر، ملابی

رک شدندا ولی ی  پیشربرای هدایک ارکار عمدمی با رنگ و لعابی تازه عرضه می
تدان  ید، که همانا تلاشوووی عجیو  و کدچو  را  ر ایک جنبش اید دلدژیکی می

                                                      
اند و شووود  که  ر جندب خلیج ندرماندی قرار گررتهالجرایری گفتوه مینوا  بوه مجمعجرایر کواا ۰

 باشندا  تحک کنتر  کشدر انگلیا می
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ا ر تداند رنگرا میاسووک رگاهانه و شووجاعانه برای تکامل رنچه که ی  ناظر واقع
 درژوایی بنامدا شعدر طبقاتی ب

ی مالی مشروعیک خد  را خیلی زو   ر کرنا  مید ولی ایک مشروعیک سورمایه

ی اعتما  مر   سد د به  ر مدر   رجهSOM ۰های انستیتدی  یری نماییدا بررسی
 هد که  ر ایک مدت سووه می نشووان ۸۱۰۹ – ۰۱۲۹های نها های کشوودر طی سووا 

اندا بدیک معنی که برخدر ار بد ه ٪۹۱بالای  بار از تراز اعتبارانستیتد  سک کی ی 
تر از کسانی بیش ٪۹۱اند  سک کی کسوانی که به انستیتدی مدر  نظر اعتما   اشته

اند اعتما  نداشته ٪۸۱اند و اعتما   اشوته ٪۲۱اند، میلاً اعتما  بد هبد ه که به رن بی
ار  رمان اسک که  و ب ها بخش بهداشک واندا یکی از رنیا خیلی کی اعتما   اشته

یعنی قبل از  ۰۱۱۱ی ی هشووتا  و اواسوو   ههبه ایک مقا   سووک یارته، اواسوو   هه
ها  ر سا  و سودمی بان  ۰۱۱۱ی هاا  ومی پلیا  ر اوایل  ههسوازیخصودصوی

+( کماکان وجد   اشوووک ولی ٪۲۹) ۰۱۲۱+(ا ایک اعتما  تا سوووا  ٪۹۸) با ۰۱۲۹
شدا از  ۰۱۱۸ ر سا   (- ٪ ۹۲ا  مر   تا سطت )سقدط مالی باعث ررو ریختک اعتم

ی هه  مرزهایگاه حتی به نر یکی رن به بعد ایک میران  ا ما ندسوان  اشته اما هیچ
 نوووویوووور نوووورسوووووویووووده اسووووووکا موووویووووران ایووووک کوووواهووووش  ۰۱۲۱

ها سازیخصدصی SOMهای نظرسنجیحدو  بد ا طبق نسبتاً م ۸۱۱۹بعد از سوا  
یید أتا سوووقدط مالی مدر  ت ۰۱۲۱ی اواخر  ههو کواهش خودمات عمدمی تنها از 

 ]33[اکیریک مر   بد ا

 

 4«کارفرما» از شهروند تا
عندان به «پیمانکار» جا ز نی مالی تا کندن، ی مر   به سرمایهاز زمان تحدیل خانه

هوای ایود دلدژی  تریک چرخشتریک و را یکوا قهرموان جوامعوه یکی از عجیو 
 Perssonات  مدکرسودسیا جر  ولک ها باعث و بانی رن نیر کسوی نبد  بکاسو

                                                      
 ی مستقل نظرسنجی  ر همکاری با  انشگاه گدتنبرگا  مؤسسها ۰

۸. Entreprenör  
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 « ولک کارگری»ا  ( که خد  را ۸۱۱۹ - ۰۱۱۹ات  مدکرسوودسوویا وزیر )نخسووک
 شدندا کر  و البته زمانی هی به ایک نا  خطاب میخطاب می

جا وزیر وقک بازار کار شروع به  ۰،رند رس سدندستر  ۰۱۱۱ی  ر اواسو   هه
 قهرمان ملی کر ا  عندانبه، «پیمانکاران»صاحبان شرکک،  نز 

رو  تر بر لکید بیشأت»وزیر موذکدر  ر پیشووونهوا ی به مجلا چنیک ندشوووک 
 ر سوویسووتی رمدزشووی تنها از نیاز به رضووایی بازتر برای  کارررماییها و شوورکک
 ۰۱۱3 ر ی  گرارش رسمی  رمدر  مدارس  ر سا   ا«شد ها ناشی نمیشورکک

  های گدناگدن کم  کنیی تا به یبسویار مهی اسک که به شکل»د شود که: کیأت
از  Reinfeldtا ایک رکر وقتی که «پرور  سک پیدا کنییسویسوتی رمدزشی شرکک

ک به نظر  ول»، به قدرت رسوید  رسک و حسابی جان گررک: انکارحرب محارظه
و اااا جا باشووود،  کارررمایی یکل سووویسوووتی رمدزش باید  ر خدمک ترویج ایده

ک و کار شوورکتی باید از همان سوونی کارررماییانداختک  یدگاهی میبک نسووبک به 
وزارت رمدزش و پرورش بعد از بررسی پیشنها   ولک  ر  ]3۲[«اپاییک شوروع شد 

 ر گرارش خد  بر اهمیوک ایک خ  غوال  اید دلدژی  تاکید کر :  ۸۱۰۹سوووا  
های های  رسووی ما، که رعالیکه  ورنمای مشووتر  برنامهتدجه  اشووته باشووید ک»

اسکا بسیار مهی اسک  کارررمایی یکند، جا انداختک ایدهرمدزشی را هماهنگ می
ی ، به ی  ما هکارررماییرمدزان به که ایک رسوووالک ما، تشووودیق و انگیرش  انش

 ]3۱[ا« رسی محدو  نشد 
شووود اکندن از مقدلات که زمانی وار اتی محسووودب می «کارررمایی»ی کلمه 

ا به عبارت  یگر منظدر  ولک ایک اسک که اسکاساسی رگاهی طبقاتی بدرژوایی 
رگاهی طبقاتی بدرژوایی بایسووتی  ر کل تاروپد  سوویسووتی رمدزشووی رخنه کندا 

 ریری بینش بدرژوایی باید از همان کد کی رغاز شد ا پایه
 ه به سد د تشریف رور بدون شو  او  به اروپا و بعداً کارررماییاید دلدژی 
اقتصا ی اروپا شروع به ترویج  هایسازمان تدسعه و همکاری ۰۱۲۱اسکا  ر سا  

کار ا امه  به ایک ۸۱۱۱و  ۰۱۱۱های هاروپا طی  ه یرن کر  و  ر پی رن اتحوا یه

                                                      
۰. Anders Sundström 
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یه اقتصا ی را تدج هایتدسعه و همکاریرنچه که  ر ابتدا تشکیل سازمان  ]۲۱[ ا ا
بازار کار برای روبرو شوودن با مشووکل بیکاری  یجدیانهکر  سوویاسووک اصوولا می

تحد   «پارا ایی سوویسووتی رمدزشی جایگرینی»ی پسواصونعتی بد ، اما بعداً به جامعه
بینش و » ی باز شوود تاروی  سووتگاه تبلیخاتی بدرژوازهبدیک ترتی   رها ب ]۲۰[یارکا

 ]۲۸[مدرسه و همگان را بدرژوایی کندا « یدگاه

ی  رسوووی رمدزش و پرورش، که تدسووو   ولک محارظه کار رر ری  برنامه
راینفلد  یکته شود، رگاهانه طدری طراحی شد که بستر مناسبی برای تلقیک مفاهیی 

ها، مدارس و اماکک سووورگرمی کد    ر مهد کارررماییبدرژوایی باشووودا تبلیغ 
 «رراهی کر ن شرای  برای شکدرایی ابتکار و احساس مسلدلیک»ندجدانان  ر قال  

بدا سما یاا امه می «سیا شرککأتشدیق به ت»ها با شود  و  ر  بیرستانشوروع می
اندازی شوورکک  انشووجدیان را به راه»، باید Linneها، میل  انشووگاه  ر  انشووگاه

 ]۲۹[«اها کم  کر به رن» ی شرککسیا و ا ارهأبرای ت و «تشدیق
در طهمان «کارررما»انگلیسوووی  - ی وار اتی ررانسووودیاز  و پهلد بد ن کلمه

یعنی رعا ، با رکر و  «Företagsam»شد  که از کلمات سد دی اسوتفا ه میسود
شوواره  ار  و هی به رعالیک کار اوکه هی به کسوو  «Företagsamhet» مبتکر و

سویاسی مهی اسک که بیک سه بر اشک وووو  طدر کلیا از  یدگاه تحلیلی و اخلاقیهب
 تمایر قایل شد: «کارررمایی» یگدناگدن از کلمه

  ؛ی ابتکار، شد  رعالیک، مبتکر بد نا قده۰
ه ی عمل پدشاندن بمنظدر جامهه اندازی ی  شورکک با رعالیک شورکتی، راه۸

  ؛هی  اید
هایی برای رروش کار خد  به بالاتریک قیمک  نبا  راهه ا با هدق کس  سد  ب۹

 تریک قیمک بد ناو خریدن کار  یگران به ناز 
 

کنند تا ها به کم  تخییر مفاهیی تلاش میرن اید دلدژی که مدارس و  انشگاه
 هایهخداهد  یدگارمدزان و  انشجدیان را با رن شستشدی مخری بدهند، می انش

 ر حوالی که اینطدر نیسوووک، و ایک  ]۲۲[رد  را لواز  و ملرو  یکودیگر جلده  هودا
 اسک که به رن باز خداهیی گشکا  «تناقضات بررگ اجتماعی»بخشی از رن 
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نگدا لرسووویی ی  پایش میایک اید دلدژی وقتی به بخش خدمات همگانی می
ارررما کرمدزگار ررزندانش  یا پرستار معالج ویچه کسی  وسک  ار  که  کتر یا 

 ر ی  شووورکک  رمانی کارررما  «ر یا» سوووک ی  هیا ما ر پیرش را بو  باشووود
 بسمار ؟ 

ا کارررمخداهد که به ی  قاضوووی یا مقا  ا اری یا پلیا چه کسوووی  لش می
 مراجعه کند؟ 

نیستند  کارررماجامعه که  ٪۱۱هدایک ارکار عمدمی تدسو  بدرژوازی بر علیه 
شووود  که ی  حکدمک اقلیک ای انجا  میو نخداهند شووود با همان لحک متکبرانه

های اجباری ایی کوه کلاس هودا ررامدش نکر هطلو  انجوا  میقودرت شووودیوداً
 «های مر  ه یدگا»لنینیسی  ر اتحا  شدروی از ایک نظر تأنیر کمی بر و  مارکسیسی

  اشکا 
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 فصل سوم
واحدهای  مالکانو  طبقات امروز سوئد

 اقتصادی
 

 

سود صاحبان ،  ر ی هسوتندی طبقاتی مدرن سورمایه و کار مر ی  و قط  جامعه
سوووای ؤسووورمایه و مدیرانی که  ر اسوووتخدا   ارند،  ر سووودی  یگر مر بگیرانا ر

ی سورمایه و تقسیی مر بگیران ها  ر جبههگران و اید دلدگهای مختلف، لابیر ه
رای  شووخلی و جدایی تاریخی بیک کارگران و کارمندان بر حسوو  میران مر  و شوو

 کندا تر میتصدیر را کامل
ها و تضا هایشان کماکان پابرجا هستند هر چند که مرز بیک طبقات و ایک قط 

مر  بگیران برای  ٪ ۹۱، ۰۱۲۱نیر اشوکا  مبارزه  چار تخییراتی شده اسکا  ر سا  
 ]۲۵[رسیدا ٪۹3به  ۸۱۰3ا  کر ند، که  ر سهای خصدصی کار میسرمایه

سد از بسیاری جهات شاهد تخییرات به ایک ۰۱۲۱ی طبقاتی سد د از سا  جامعه
ز ایی و رشد رناوری  یجیتالی ساختار اقتصا ی را تخییر بررگی بد ه اسکا صنعک

 هایصووونعتی برای به انقیا   ر رور ن حرره اری پسوووا ا ه اسوووکا تلاش سووورمایه
های جدیدی از مبارزه را بروی تضا  اساسی کار و سرمایه گشد ه تخصصی عرصه

دی از ررک اکندن به ب عد جدیشمار میی ناچیری بهمسلله گرایی که قبلاًاسوکا قد 
سوواختار اقتصووا ی تبدیل شووده اسووکا نقش جنسوویک  ر رواب  زن و مر  کمرنگ 

تی اند اما ساختار طبقاتی هندز جنسیتر شده ر عیک حا  که ایک رواب  طبقاتی شده

 ۰ااسک

                                                      
 اکیریک قدرتمداران و نروتمندان مر  هستندا    ا ۰
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بلند  ی راب  بیکبا هجد  سوورمایه به  ولک، تبدیل  ولک به ی  مارد  و حلقه
سکا  گرگدن شده ا ی  ولک و جامعه عمیقاًپایگان  نیای سیاسک و اقتصا ، رابطه

های اقتصا ی و اجتماعی نه تنها متدقف شده بلکه سیر معکدس  ر کاهش نابرابری
 پیش گررته اسکا 

زییا پر ای طبقاتی سوود د میهای سوواختاری جامعه ر ایک رصوول به  گرگدنی
، که ۰۱۲۰های ساختار طبقاتی سد د از اجازه بدهید کارمان را با بررسی  گرگدنی

تحلیل  ۰۱3۱های رماری و با  ا ه۰۱۲۱تا  ۰۱۹۱ ساختار طبقاتی سد د از ر کتاب 
 سد شروع کنییا کر  ، به ایک

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

های گدناگدن مضمدن متفاوتی های طبقاتی اغل  مبهی هستند و  ر زمانمرزبندی
،  هییبنودی از  گرگدنی ررایش طبقواتی ارا ه می ارنودا بوه همیک  لیول  و جمع

 ر سووا   به گذشووتها با نگاه ۸۱۰۲با نگاهی رو به پیش و  یگری از  ۰۱3۱یکی از 
مک مرز بیک کارگر بد ن و کارمند بد ن را  قیقاً بررسووی کر  ا اسوواس ایک  ۰۱۲۰

 هایها قدانیک بازار کار بد  و با شووورای  پذیرش عضووودیک  ر سوووازمانمرزبندی
ای همخدانی  اشکا مضمدن رن چنیک بد  که ررضاً پرسنل رروشگاه، هتل اتحا یه

ی کارگر  ر معنای وسوویع رن )نه تنها کارگران مدلد و رسووتدران عمدماً جرو طبقه
شووودند  ر حالیکه هوایی نظیر خودمواتا  (، محسووودب میبلکوه کوارگران بخش

رن، به  «پرولتریره شووده»های میانی، هر چند  ر بخش رتبه جرو لایهکارمندان پاییک
ای ی امروز، که تفاوت بیک کار  رتری و کار کارخانهرمدندا  ر جامعهحساب می

ها و ها، صندوقداررسود که منشوینظر میه تر باهمیک گذشوته را ندار ، واقع بینانه
 حسووواب بیاورییاه ی کارگر،  ر معنای وسووویع رن، بهای  یگر را جرو طبقهخیلی

ا که شد چر، که مبنای تجریه و تحلیل مک بد ، شامل بیکاران نمی۰۱3۱رمار سوا  
ق شوودندا طبای محسوودب نمیو هیچ طبقه ا ند و جرگروه بررگی را تشووکیل نمی

ی کارگر طبقهامروز و با احتسوواب بیکاران،  ۰۱3۱معیارهای تعریف طبقه  ر سووا  
 ]۲۹[اگیر را  ر بر می جمعیک سد د ٪۹۱حدو  
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 .4۱1۹و  15۹5. ساختار طبقاتی 1جدول 
 سا  ۹۲تا  ۰۵ رصد شاغلیک  ر گروه سنی 

اینجا شامل بیکارانی که رسمأ  ر جستجدی کار هستند و نیر )شاغلیک  ر 
 ی  ولک به کاررمدزی اشتخا   ارندا  (که به هرینهاسک بیکارانی 

  ۰۱3۱ ۸۱۰3 
 ی کارگرطبقه

 
 )الف(۰۱3۱طبق معیارهای
 )ب( ۸۱۰3طبق معیارهای

۵۸ 
۹۰ 

۹۲ 
۲۹ 

 های میانیلایه
 

   ۰۱3۱طبق معیارهای
   ۸۱۰3طبق معیارهای

۲۱ 
۹۰ 

۵۲ 
۲۹ 

 خر ه بدرژوازی
های )صاحبان شرکک
 بدون کارمند(

 
3 ۲ 

 ۰ ۰  ی بدرژوا )پ(طبقه

 ها: یادداشت
 الف. کار مزدی برای دیگران.

بخش پرولتریره  ۰۱۲۰ها  ر سوووا  کارمند جرء، منشوووی، صوووندوقدارا ایک گروه ب.
ه کارگران  ر گرو ۰۱3۵های رماری سووا  های میانی محسوودب شووده و با  ا هی لایهشووده
 بندی شدندا طبقه

شوامل کشواورزان بررگ و کارررمایان  ارای بیش از چهار کارگر و  ۰۱3۱سوا   پ.
های ، با رمار رسمی کاملاً متفاوت، شامل مدیران کل و صاحبان شرکک۸۱۰3کارمندا سا  

  بدون کارمند یا کارگرا
 ۸۱۰۲) ۰۱۲۱-۰۱۹۱های : یدران تربدرن، سواختار طبقاتی  ر سود د بیک سا ۰۱3۱ منابع:

:مرکر رمار سوود د، رمار نیروی کار بر اسوواس سووا ا ۸۱۰3؛ ۸۲،۰۱3،۰۰۹(، صوو  [۰۱۲۰]
روه سنی بندی وی ه طبقاتی  ر گی تاریخی و همچنیک بر اساس تقسییبرای تسوهیل مقایسه

های بیک محاسبه شده اسکا همه استخدامی ۰۹و۹۲رمار نیروی کار برای گروه سنی  ۹۵و3۲
 ]۲3[های میانی ررض شده اسکامتعلق به لایه 3۲تا  ۹۵نی گروه س
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ر شده تی متدس  مخدوشهای میانی یا طبقهی کارگر و لایهمرزهای بیک طبقه
امر مسوولی  ]۲۲[های متفاوتی ترسوویی کر اها را به شوویدهتدان رنو به همیک  لیل می

ر ه ی متدسو  رشود کتر شوده و طبقهی کارگر به لحاظ کمی کدچ اینکه طبقه
عدا  تبع رن از تز ایی جستجد کر  که بهتدان  ر صنعکاسوکا  لیل ایک امر را می

کارگران مدلد و نیر کارگران شووواغل  ر حمل و نقل و انبار اری، گروهی که مک 
ی کاسووته شوودا طبقهها را کارگر به معنای وسوویع کلمه نامید ، رن ۰۱۲۰ ر سووا  

 هدا ی طبقاتی را تشکیل میجامعه ٪۰۹و اکندن تنها  ٪۸3، ۰۱۲۰کارگر  ر سوا  
 اری پسووا صوونعتی، کمتر از ی  هشووتی کل شوواغلیک  ر بخش امروزه  ر سوورمایه

 صنعک مشخد  بکار هستندا 
 

 ی کارگر. ترکیب اقتصادی طبقه4جدول 
 ، به درصد4۱1۹و  15۹5

 
بخش تدلیدی 

 )الف(
 باز تدلید خدمات  شگر

۰۱3۱ ۵۸ ۲ ۰۲ ۸۰ 
۸۱۰۹ ۲۱ ۰۸ ۰۱ ۸۱ 
 الفا شامل انبار اری و حمل و نقل کالا یادداشت:
 ۸۱۰۲) ۰۱۲۱-۰۱۹۱های یدران تربدرن، سووواختوار طبقاتی  ر سووود د بیک سوووا  منتابع:

؛ اررایش مداو  ۸۱۰۹ها  ر سد د ، ساختار حرره۸۱۰۹ا مرکر رمار سد د ۲۲(، ص [۰۱۲۰]
سووا   ر سووا   ۰۹های رماری، شوواغلیک  ر گروه سوونی بالای (: پایگاه  ا ه۸۱۰3) شوواغلیک
۸۱۰۹]۲۱[ 

ق ی کارگر را  گرگدن کر ه اسکا طبتدسعه و بس  رمدزش نیر ترکی  طبقه
،  ر ULFبررسووی شوورای  زندگی  ر سوود د بنا   های مرکر رمار سوود د،بررسووی

سا  بهره بد ند، ایک رقی سی  کارگران از تخص  بیی هشتا   و سداواس   هه
کاهش یارکا همیک تخییرات  ر بیک متدلدیک خارج از سوود د  بعد به پنجاه  رصوود

 زنان ٪ ۵۵ا اکندن نر ی  به نیمی از کل شوواغلیک و ٪۹۹به  ٪۹۱تر بد ، از ضووعیف
 ا هستند برخدر ار  بیرستانی رد  تحصیلات از
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ی کارگر کماکان بخش مهمی، رژوایی، طبقهسوووکدت مطبدعات بد رغیعلی
جامعه(  ٪۲۱نر ی  به  ۰۱۲۰ی سوود د )و طبق معیارهای نر ی  به نیمی از جامعه

رسوودا سووطت چهل  رصوود، نمی  هدا ررای هیچ حرب سوویاسووی بهمی را تشووکیل
عندان ی  جمع متشووکل تضووعیف شووده ولی همچنان از بالاتریک ی کارگر بهطبقه
 پر ازییاتر به ایک امر میتر بیشباشدا پاییک ار میی تشکل برخدر رجه

ر ی کار مووو  شان  ر میدان نبر  سرمایهما طبقات را بر حس  جایگاه اقتصا ی
وی ه هکنیی اموا طبقوات  ر عیک حوا  بوا تقسووویمات اجتماعی  یگری، بتعریف می

اهد چه سود شبه ایک ۰۱۲۱اندا  ر ایک رابطه از سوا  جنسویک و قدمیک گره خدر ه
 ایی؟ تخییراتی  ر بازار کار بد ه

کنند هر چند که ایک نسبک زنان به همان نسبک مر ان برای امرار معاش کار می
 ٪۲3نیروی کار سد د و  ٪۲۲، زنان ۸۱۰3ها مساوی نیسکا  ر سا  ی زمینه ر همه

ای که ایک ی موذکدر )هفتوه ا نود کوه  ر هفتوهتموا  کوارکنوانی را تشوووکیول می
رن انجا  گررکا ( سور کار خد  حاضور بد ندا همیک ارقا   ر سا   یری  ررمارگ
سووود به ایک ۰۱۲۱ هند که از سوووا  بد ند و نشوووان می ٪۲۲و  ۲۹به ترتی   ۰۱۲۱

تخییرات بررگی صودرت نگررته اسکا ورو  زنان  ر مقیاس بررگ به بازار کار از 
 رغاز شدا  ۰۱۹۱ی  هه

 
 4۱1۹مردان سال . ساختار طبقاتی زنان و ۱جدول 

 ]5۱[سال ۹2تا  1۹به درصد از شاغلین، گروه سنی 

 مر ان زنان 
 ۲۱ ۹۹ ی کارگرطبقه
 ۲۵ ۲3 ی کارگر و کارمندان جرءطبقه
 ۲۸ ۲۲ های میانیلایه

 ۰۸ ۵ صاحبان شرکک )الف(

ا امروز گروه هکر ند، ایکالفا شووامل رن اعضووای خاندا ه که کم  می یادداشتتت: 
  هندا کدچکی را تشکیل می

 .(AKUهای نیروی کار )مرکر رمار سد د، بررسی منبع:
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گیرند  ر حالیکه تقسووویی مر ها به های میانی جای میتر  ر لوایهزنوان راحوک
 تر اسکا کارگر و صاح  شرکک نمایان

 بق هدا طایک تقسویی هی رابطه و هی شکاق بیک مالکیک و قدرت را نشان می
عا  ها  ر صنعک جنگل رتریک تعدا  شرککلیسوک مشاغل مرکر رمار سد د، بیش

ندا زنان و مر ان  ر ی  بازار کار مشووتر  به کار مشووخدلند اما گدیی  ر  و هسووت
د و کننبرندا زنان از کد کان و سوووالمندان نگهداری می نیای متفاوت به سووور می

ها اگر هی همکار شدند  ر بخش مر ان  ر سویسوتی اقتصا ی مشخد  به کارندا ایک
 جا هی تقسیی کار بر مبنای جنسیکگر ش کالا، رروشوندگی، اسوک که تازه همیک

ها رروشونده رروشوگاه و مر ان رروشوونده خدمات و محصدلات شود ، زن یده می
 ها هستندا شرکک

زنانا  ٪۲۱مر ان و  ٪۹۱ هند، اکیریک رؤسای اقشار میانی را مر ها تشکیل می
اسوووتینواهوای جوال  تدجهی نیر وجد   ار ا تنها  ر حدزه رمدزش،  رمان و  البتوه

مراقبک نیسوووک که اکیریک با رؤسوووای زن اسوووک بلکه، هر چند کمی غیرمنتظره، 
اکیریک رؤسای پرسنلی و اطلاعات نیر زن هستند و حتی ممکک اسک که  ر مدر  

ه قابل تدجه ایک اسک کی جال  و ها نیر همینطدر باشدا اما نکتهها و رستدرانهتل
 ]۱۰[ی مالی و اقتصا  زن هستندارؤسای حدزه ۵۲٪

 گیر  ولی سوواختار طبقاتی همچنان جنسوویتیهایی انجا  گررته و می گرگدنی
بینیی که وضد  میه ی جنسیک و طبقه نگاه کنیی باسوکا اگر از  ید زنان به مسلله
 طبقاتی رای ش أنیرتر تحک تا پنجاه سا  قبل، بیشوضوعیک زنان، نسبک به چهل ت

 نر از مناسبات پدرسالارانهامتأ تا اسک
و  ٪۸۲ی سد د که بالاتریک  ررمد را  اشتند ، از  ه  رصد جامعه۸۱۰۹ ر سا  

زن بد ند که نسبک به  ٪۰۲معروق هسوتند  «ی   رصود مارد »هایی که به از رن
 هندا اکیریک زنانی که جرو ی  ش نشان میاررای ٪۹و  ٪۰۸به ترتی   ۰۱3۲سا  

اند که جرو رن  ه  رصوود پر ررمد  رصوود مارد  هسووتند با مر انی از واج کر ه
هستندا  رصد مر ان بسیار نروتمند که با زنان کی  ررمد و یا  ارای  ررمد متدس  

ای های  رون طبقهکاهش پیدا کر ه اسکا از واج ٪۲۱به  ٪3۵کنند از از واج می
 ]۱۸[انجامداها میبه تشدید نابرابری
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 4۱1۹ مردانه عمدتاً شغل پنج و زنانه عمدتاً شغل پنج. 2جدول 

 زنان 
 )به هرار(

 مر ان
 )به هرار(

بهیاران، پرسوونل مراقبک از معلدلیک و سووالمندان  ر محل 
 سکدنک 

۰۸۲ (۰۰) 

 (۱) 3۹ پرسنل مهد کد  
 (۸۹) 3۹ ابتدایی و راهنمایی یرمدزگار  وره

 (۹) ۹۲ رمدزگار پیش  بستانی
های تخصووصووی مانند گلفروشووی، رروشووندگان رروشووگاه

 کتابفروشی و لداز  ورزشی
۹۹ (۲۰) 

 ۹۲ (۸۲) هارروشندگان خدمات و محصدلات شرکک
 ۹۸ (۰3) انبار اری و تحدیل کالا

 ۵3 (۰۵) رنآوری کاممیدتری
 ۵۲ (۲) رانندگان کامیدن

 ۲۹ (۱7۵) نجاران

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

شماری به خارج مهاجرت های بیپنجاه سا  پیش، سد دیوزمانی، صد تا صد
ی مهاجرت به خارج کر ندا اولیک پ وهش اجتماعی  ر سوود د مربدط به پدیدهمی

ها جر ی از د دی، پدیده مهاجرت سووو۰از ویلهلی مدبرگ مهواجرانبد ا بوا رموان 
ها مهاجریک رقیری بد ند و زمانی را که سد دی ]۱۹[تاریخ و ا بیات ملی سد د شدا

شوان به بر باری، گذشوک و سوخاوت ملک میربان بسوتگی  اشک نباید سورندشوک
ررامدش کر ا بعد از جنگ  و  جهانی شوورای  عدض شوود و سوود د به کشوودری 

ولی مدتی طد  کشید تا ترکی  قدمی جمعیک سد د به  ]۱۲[یل شداپذیر تبدپناهنده
کارگران یدنانی، مجاری و  ۰۱3۱ی ای سویاسوی تبدیل شود ا  ر شروع  ههمسولله

                                                      
۰. Vilhelm Mobergs 
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کر ند اما کار می ۰ ر شووهر مالمد Kockumsپرتقالی شوواغل  ر بندر بارگیری 
نشوووانی از قدمیک به چشوووی  ۰۱۲۰و  ۰۱3۸هوای طبقواتی مک  ر سوووا   ر تحلیول

ی قدمیک از سوویاسووک طبقاتی و تجریه و تحلیل خدر   ر حالیکه امروز مسووللهنمی
های ررهنگ اجتماعی سووود د  سوووتخدش  گرگدنی ناپذیر اسوووکاطبقاتی جدایی

 ها را بنیا ی و زیر وها ایک  گرگدنیجهک نیسک که خیلیای شده اسکا بیعمده
  اکنندرو کننده ارزیابی می

 
 به درصد . نسبت متولدین خارج به کل جمعیت9جدول 

15۹۱ – 4۱1۹ 

 ۰۱۹۱ ۰۱۲۱ ۸۱۱۱ ۸۱۰3 
 ۰۲7۵ ۰۰7۹ 37۵ ۲7۲ متدلدیک خارجی به کل جمعیک سد د

 ۰۰7۱ ۹7۱ ۱7۲ ۱7۱۱۸ متدلدیک رسیا و ررریقا

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

ها همسوود بد ه و روز ها و خارجیاتی بیک سوود دیهای سوواختار طبق گرگدنی
های مهمی همچنان پابرجا اسوووک،  رصووود شووودندا اما تفاوتتر میبروز همسوووان

بیش از  ۰۱۲۱ی تری از متدلدیک خارج از سد د کارگر هستندا  ر اواس   ههبیش
ها متدلدیک خارج از سووود د کارگر بد ند  ر حالیکه همیک رقی بیک سووود دی ۹۱٪
 د ا ب ۲۹٪

ی طبقه ٪۲۸ هند: هوا  ر تما  طبقات اکیریک مطلق را تشوووکیل میسووود ودی
تریک تخییرات را  ر صاحبان صاحبان شرککا بیش ٪۲۲اقشوار میانی،  ٪۲3کارگر، 

ها خارجی بد ندا از رن ٪۹تنها  ۰۱۲۵-۰۱۲۲بینیی چرا که  ر سوووا  شووورکوک می
 اجتماعی بررگیوووو  یهای ررهنگی مهاجرت  گرگدنیشداهد پیداسک که پدیده

 ی سد د مدج  شده اسکا را  ر جامعه
 

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

 4۱19 – 4۱12به در صد، 
 متدلدیک خارج متدلدیک  اخل 

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

 ۰۱ ۰۱ صاحبان شرکک 

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

ی مهاجرت ررایش سووویاسوووی جامعه را  گرگدن جای تعج  ندار  که پدیده
های جدیدی، بر له و علیه مهاجریک، را مدج  بندیهوا و صوووفکر ه و  رگیری

 شده اسکا
چیری که باید تصوریت کر  ایک اسک که رنار ایک پدیده بیش از همه ررهنگی 

ا  مرکر رمار سد د هیچ ارتباطی بیک  ستمر های حقیقی و مدج و ذهنی اسوکا ارق
 هندا تلاش احراب بدرژوایی برای استفا ه از مهاجران همچدن مهاجرت نشان نمی

 ۰رانکادمحارظهی نامروز مدرق نبد ه و  ر  وره ها تا بهاهرمی برای کاستک حقد 
های حقیقی جرت بر  ستمر نیر با رن مخالفک شدا ارقامی که  ا  بر تأنیر منفی مها

شد  و نه مشاهده می LOکارگران باشود نه  ر گرارش سوازمان مرکری کارگران 
هاا سد دی اتگیر مهاجریک بد ه اسک گریبانبیشتر  ر رمار رسمیا مشکل بیکاری 

شد بالغ می ٪۹7۵به  ۸۱۱۵ها )متدلدیک سود دا  ( که  ر سا  رمار بیکاری سود دی
کاهش یارکا طی همان  ٪۲7۲عد از مدج بررگ مهاجرت به یعنی ب ۸۱۰۵ ر سووا  

 ٪۰۵7۰به  ٪۰۲7۰ی رموار بیکواری مهاجریک )متدلدیک خارج از سووود دا  ( از  وره
تک  ۲۸۱۱۱از تعدا  بیکاران سووود دی  ۸۱۰3تا  ۸۱۱۹های اررایش یارکا بیک سوووا 

 نفر اضاره شدا ۸۲۱۱۱کاسته شد ولی به تعدا  بیکاران خارجی 
                                                      

کاران ند خطاب خد  را محارظه ۸۱۱۹کاران قدیمی که از کارزار انتخابات هموان حرب محارظها ۰
 کر ه، بدون رنکه رسماً نا  خد  را عدض کر ه باشدا  ا
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ی همدلف  و از نرٔ  متا ۰۱۲۱ی اختار طبقاتی سووود د بعد ار  هه گرگدنی سووو 
مسوواعد بد  که پذیرش منفعلانه چرخش به راسووک بررگ  ر سوویاسووک سوود د را 

از نروت ]هایی ها، خر ه ریرهممکک سووواخوکا البتوه همرموان بوا اررایش نوابرابری
هر چند  ۰۱۲۱ی ها رسوویدا  سووتمر های حقیقی بعد از  ههنیر به پایینی [اجتماعی

 هر حا  رشد  اشتندا ه که خیلی کی، اما ب
 

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

۰۱3۱ - ۰۱۲۱ ۰۱۲۱ - ۰۱۱۱ ۰۱۱۱ - ۸۱۱۱ ۸۱۱۱ - ۸۱۰۲ 
۸7۲ ۱7۹ ۰7۱ ۰73 

 (ا ۸۱۰3ها )ها به قیمک کاهش  ستمر منبع: مرکر رمار سد د، اررایش سد  شرکک

 ر تبلیخات خد  روند تخییرات  سووتمر ها را  Timbroسووایک تحلیلی تیمبرو 
 ا چرا؟  ۰۱۱۵ی بعد از و  وره ۰۱۱۵ – ۰۱3۱کند، ی متفاوت بررسی می وره ۸ ر 

سد د شاهد سقدط مالی  ۰۱۱۱ی ی او   ههقضیه از ایک قرار اسک که  ر نیمه
ی مالی باعث و بانی رن بد ا ایک سوووقدط، بیکاری ه خد  سووورموایهبررگی بد  کو

کاهش  سوتمر ها را به همراه  اشوکا قصود تیمبرو ایک اسک که رونق و گسوتر ه 
ی های سرمایهی رعالیکرا، که نتیجه ۰۱۱۵مجد  اقتصوا  سد د بعد از بحران مالی 

ه ساز ا از ، برجستمالی و یکی از نتایج رن بیکاری گستر ه و کاهش  ستمر ها بد 
خداهد بحران مالی را لاپدشوووانی کر ه و  وره زمانی قبل از طرق  یگر تیمبرو می

 معرری نمایدا «الاجراقرار ا های مرکری و لاز »ها و ناشی از  را بحران هرینه ۰۱۱۵
اکیریک قری  به اتفا   سووتمر ها کاهش  ۰۱۱۱ی طی بحران حباب مالی  هه

به سطت ۰۱۱3ان اولیک گروهی بد ند که  ستمر شان  ر سا  یارک و طبعاً نروتمند
 قبل از بحران بازگشکا 

صبر  ۸۱۱۹ولی رن  ه  رصودی که از همه رقیرتر بد ند مجبدر شودند تا سا   
 یبووار  ر  ورهکننوودا ایک گروه همچدن رقیرتریک نلووث جووامعووه بووار  یگر و ایک
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هد کاهش مجد   ستمر های ا  ( شاانکاروزیری راینفلد )از حرب محارظهنخسک
 برخدر ار شدندا  اندکیهای جامعه از اررایش  ررمد خد  بد ند اما بقیه گروه

ت نیر بد ا تحصیلا  گرگدنی سواختار طبقاتی نتیجه گسوترش وسیع رمدزش و
سووا   ارای تحصوویلات بالای  ۹۲و  ۸۵سوود  جمعیک بیک تنها ی  ۰۱۱۱ ر سووا  

 ٪۸3به  و سوود  رسوویدا  ر همیک سووا   ۸۱۰۹  بیرسووتانی بد ند، ایک رقی  ر سووا 
بیش از  ۸۱۱۵ ر سووا   ]۱۵[تر از سووه سووا  بد ندای طدلانی ارای تحصوویلات عالیه

 ارای تحصیلات TCO۰و نیی میلیدن نفر از اعضای  LOهرار نفر از اعضای یکصد
 ]۱۹[ انشگاهی بد ندا
های  ولتی همه طبقات از امکان تحصیل اسک که به کم  یارانهبسیار خدب 

اند اما مشوووکل ی ابتدایی، برخدر ار شوووده ر  انشوووگاه، مانند  بیرسوووتان و  وره
ننده اسک کاینجاسوک که تحصویلات و تخصو   یگر کارساز نیسک، رنچه تعییک

سی ندییهمانا سورمایه و نگرش سورمایه به کار اسوکا هی اکندن که ایک سطدر را م
اسووتانداری اسووتکهلی، تحک رهبری احراب بدرژوایی، تلاش  ار  تا پرشووکان را، 

 شان، به کار شیفتی وا ار کندااعتراضات رغیعلی
 

 15۹۱بگیران از سال منابع جمعی طبقاتی حقوق
هواسوووک: بسووویج و سوووازماندهی بگیران وحودت رنتریک منبع قودرت حقد مهی

،  ر رشووکاری را یبگیران مبارزهگفک که حقد  تدانای و سوویاسوویا نمیاتحا یه
اندا ندلیبرالی به جنبش اصولاحات اجتماعی سود د، سازمان  ا ه مقابله با تهاجمات

 راسک بد یی که به پاسخی ییارتهشواهد لشکرکشی سازمان ۰۱۲۱ی  ر اوایل  هه
ات بر مانسک، تظاهرمی ۰۱3۱-۰۱۹۱های ه یرهنگا  به را یکالیسوی رو به ا رک  ه

ا او   ۰۱۲۱۸بگیران و مقابله به میل جمعی کارررمایان  ر سا  ضد صندو  حقد 
 رو  تبدیل شده اسکا ها به مراسمی پدچ و بیات مدکرسدسیا ماه مه برای 

                                                      
 سازمان سراسری کارمندانا  ا ۰
هرار کارگر 3۵۱که اضاره کاری را تحریی کر ه بد ند کارررمایان از ورو  ها  ر جداب اتحا یها ۸

 به محل کار جلدگیری کر ندا  
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هایی هسوووتند که هرچند ای حربهطبقواتی رأی  ا ن و سوووازموانودهی اتحا یه
 ٪۲۵حدو   ۰۱۲۰ا  ر سووا  کاسووبرندگی سووابق را ندارند اما هندز هی خیلی مهی 
ها کر ند(  ر اتحا یهوقک کار میتموا  کوارگران و کوارمنودان )کوه حوداقل نیمه

بد ا  ٪۹۰ها تنها ی تشکل کارگران  ر اتحا یه رجه ۸۱۰3متشوکل بد ندا  ر سا  
خدر  اما شدت و ضعف  ار ا  ر بخش عمدمی چشی میه جا بایک کاهش  ر همه

 خدمات بخش  ر رقی همیک کهحالی  ر هسووتند متشووکل 3۲ – 3۸٪و صوونعک 
ی اسووکا تخییرات سوواختار اقتصووا ی طبقه ٪۵۱ تنها رسووتدران و هتل خصوودصووی،

ا های بکوارگر کوه  ر بوالوا بحوث کر یی مدج  کاهش تعدا  کارگران  ر بخش
 ده اسکا های با تشکل پاییک شتشکل بالا و متقابلاً اررایش کارگران شاغل  ر بخش

های یعنی  رسک بعد از باز گذاشتک  سک ۰۱۲۲ ر سا   LO کاهش اعضوای
و  ۸۱۱۱ ر سا   ٪۲۹ی تشکل همچنان بالا بد ، ی مالی رغاز شد ولی  رجهسرمایه

ی بیکاری تدس   ولک ا اررایش حق عضودیک صوندو  بیمه ۸۱۱۹ ر سوا   33٪
ی تشکل را تا سا  بدرژوایی مدجبات ی  ریرش بررگ را رراهی ساخک و  رجه

 تقلیل  ا ا  ٪۹۲به  ۸۱۰۲
نی سوونگی یی کارگر سوود د وزنهای طبقهحا  هندز هی تشووکل اتحا یهبا ایک

ارتند همسطت سد د هستند عب رو ا تنها کشدرهایی که از ایک نظر تقریباًشمار میهب
 از بل ی  و کشدرهای شما  اروپا )رنلاند، نروژ، ایسلند و  انمار ا  (ا 

ی تشوووکل بالاتری برخدر ار هسوووتندا گیر از  رجوهبهوای حقد سوووایر گروه
ی تشکل کارگران و کارمندان حدو   رجه ۰۱۲۱شود  ر سا   گفتهطدر که همان
ی تشکل ا  رجهکر  ر هر  و گروه کمی ارک  ۸۱۱۱ی بد  که  ر اوایل  هه ۲۵٪

بد ا ولی بعد از ایک سا  شاهد پیشی گررتک  ٪33برای هر  و گروه  ۸۱۱۹ ر سوا  
ل کارمندان بر کارگران هستیی از جمله بدیک  لیل که سیستی ندیک بدرژوازی تشک

الا ی کارگران باندازهی بیکاری برای کارمندان را بهحق عضووودیک صوووندو  بیمه
کوارگران متشوووکول بد ند  ر حالیکه ایک رقی  ر بیک  ٪۹۰تنهوا  ۸۱۱3نبر ا سوووا  
بخش خصوودصووی و عمدمی رسوویدا ایک اختلاق برای هر  و می ٪3۹کارمندان به 

یارتگی کارمندان بخش خصودصی سد د  ر جهان به ی  میران بد ا سوازمان  قیقاً
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ند تر از کارگران صنعتی هستهمتا ندار ؛ کارمندان شاغل  ر بخش صنعک متشکل
 (ا ٪3۲و  3۱)به ترتی  

تشکل ها مبگیران  ر اتحا یهو اقشار میانی بیش از سایر حقد  امروزه کارمندان
)سووازمان سووراسووری  SACO)سووازمان سووراسووری کارمندان( و  TCOتندا هسوو

 )سوازمان سراسری کارگران( LOمجمدعاً بیش از  ۸۱۱۲ها(  ر سوا  رکا میسویک
بگیران از امکانات جمعی  ر بازار کار سووود د هندز هی حقد  ]۱3[عضووود  اشوووتندا

 ر  سوووترس همانا طبقاتی رأی  ا ن بوالایی برخدر ار هسوووتندا از  یگر امکانات 
  مدکرات و حرب چپ  ر انتخاباتهنگا  انتخابات سیاسی اسکا حرب سدسیا هب

گر  بررگ تنها پنجاه  رصد رأی رور ندا اولیک عق  ۸۱۰۲و  ر سا   3۸٪، ۰۱۲۸
رأی رور ند ولی  ٪۵۹روی  ا  کوه ایک  و حرب  ر مجمدع تنها  ۰۱۱۰ ر سوووا  

های حرب چپ اره جلو  شووود و بیش از هموه  ر مدرقیکاعتموا  کوارگران  وبو
 ٪۰۵ ،۰۱۱۲رأی رور ه بد  اما  ر سوووا   ٪۹تنها  ۰۱۱۰بازتاب یارک که  ر سوووا  

ررای هر  و حرب کاهش یارک، ابتدا حرب  ۸۱۱۸رأی رور ا ولی بعد از انتخابات 
 ۰۱۱۰اتا احراب بدرژوایی اولیک بار  ر سا   مدکرسودسیا چپ و سوما حرب 

همچنان بر  ۸۱۰۱رأی رور ند و تا سوووا   ٪۹۸ی کارگر راه یارتند و رون طبقهبه  
 ۰۱۲۸تا سوووطت انتخابات  ۸۱۰۲ی  سووود  ررای طبقاتی تکیه ز ند ولی  ر سوووا  

، که اندکی بیش از بیسک و چهار  رصدی بد  که  ر ٪۸3سقدط کر ند یعنی تنها 
ازی ی سیاسی بدرژوتدان گفک که کفه سوک رور ندا با ایک حساب نمیهب ۰۱۵۹
 تر شده اسکا سنگیک

 مدکراتا  ( از ررایی که  و حرب قدیمی کارگری سود د )چپ و سوودسیا 
را  وسدی  یگر سوک  ا ند به جی  احراب بدرژوایی سورازیر نشد بلکه  و سمک

ه ها ب ر پیش گررکا بخش کدچکی را حرب محی  زیسوووک و حرب رمینیسوووک
تر را حرب  مدکراسوووی (ا بخش بررگ٪۸و  ۲خد  اختصووواص  ا ند )به ترتی  

ه ب ۸۱۰۲ ر سووا   ٪۰۹های سوود د با و حرب  مدکرات ۰۱۱۰ ر سووا   ٪۲ندیک با 
ها باعث شوود که رأی خد  اختصوواص  ا ند که  ر هر  و مدر  هراس از خارجی

 بیاورندا 
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و ( بیک  اسووکی متدسوو  ) ر اینجا منظدر کارمندان و صوواحبان شوورکک طبقه
و هی  ر  ۰۱۲۸سوان  اشته، ولی ی  سد  ایک گروه هی  ر سا  بلد  سویاسوی ند

ران به می  مدکرات رأی  ا ند، یعنی تقریباًبه ا تلاق چپ و سوودسوویا  ۸۱۰۲سووا  
)مدج  ۰۱۹۲ها  ر  و انتخابات بسیار مدرق بد ند، ات مدکرسودسویا ا ۰۱۹۲ررای 

حران(ا ی بدرژوازی  ر مقابله با ب)بعود از شوووکسوووک مفتضوووحانه ۰۱۱۲چوپ( و 
ی متدسو  از  سوک  ا ه اسک؛ از  ر بیک طبقهرا بدرژوازی بخشوی از پایگاه خد  

 ا۸۱۰۲ ر سا   ٪۲۵به  ۰۱۲۸ ر سا   ۹۸٪
ی متدس  به احراب بدرژوایی رأی  ا ند، امری  و سد  طبقه ۰۱3۱ی  ر  هه

احراب  ۸۱۰۲نیر تکرار نشوووودا  ر سووووا   ۸۱۰۱ - ۸۱۱۹ی کووه حتی  ر  وره
ررا را کسوو   ٪۲۲محی  زیسووک  ها و حربات، چپ، رمینیسووک مدکرسوودسوویا 

 ]۱۲[بد ا  Allians رصدی اتحا  بدرژوایی  ۲۵کر ند که کمی بیش از ررای 
سووود  ر تکامل به ایک ۰۱۲۱راسوووک تندی که از ه تدان گفک که چرخش بمی

  سوودجامعه به نیروهای سوویاسووی جاییجابهاجتماعی سوود د شوواهد هسووتیی، باعث 
ی اند، یکبدرژوازی نشوووده اسوووکا  و نیروی محرکوه بیش از همه تأنیرگذار بد ه

ی، و  ومی یمالی کازیند ی اری صووونعتی به سووورمایهجابجایی قدرت از سووورمایه
جایی اید دلدژی   ر سیستی احراب سیاسیا ی  سری تصمیمات  ولک که هجاب

ی تخییرات مذکدر بد ا ایک تیجوهتسوووهیلوات رراوانی برای سووورموایوه رراهی کر  ن
 هایات اتخاذ شدند و  ولک مدکرسودسیا های تصومیمات بعضواً از طرق  ولک

 ها را  نبا  کر ندا تر رنبدرژوایی هی مجدانه
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 ی متوسط، کارمندان، اقشار میانیطبقه
مفهدمی که هدیک مشخصی را تعییک  عندانبه ر سود د هیچگاه  «ی متدسو طبقه»

ا  که  ر را ترجیت  ا ه «اقشار میانی»نیفتا ، به همیک  لیل مک اغل  مفهد   کند جا
ا  تا چند تر از سد دی اسکا به ایک وسیله خداستهررانسدی، رلمانی و ایتالیایی رایج

ی، و های اجتماعنکته را برجسووته کنی: او  شوورای  اقتصووا ی گدناگدن ایک گروه
رن  ی متدس  شهری،یکی ضوعف طبقه ا، و   و وی گی سواختار طبقاتی سود د ر

های مر می اسک، و  یگری نقش عمده و مرکری هی  ر کشودری که مهد جنبش
 یصووونعتی و هی  ر جامعه یعندان کوارمنودانی که هی  ر جامعهبگیران بوهحقد 

تر گاهی مفهد  را به «ی متدسوو طبقه»ها متشووکل هسووتندا ولی خدماتی  ر اتحا یه
 ا ا ک  لیل از رن نیر استفا ه کر هرساند و به همیمی

ی های رن، مانند بسووویاری کشووودرهای  یگر، واژهو معا   «کوارمنود»ی واژه
 سک که  ر قدانیک بازار کار نیر به رسمیک شناخته شده اسکا ایجاارتا ه

ی ایک واژه  ر سووود ود، بر خلواق بسووویواری کشووودرهای  یگر، معرق حدزه
رعایک  و  ۰۱۲۰ا   ر سووا   ر تحلیل طبقاتیای نیر هسووکا عضوودگیری اتحا یه

هایی ای و پیدا کر ن زمینههای اتحا یه انستی، تدجه به مرزبندینکته را واج  می
 کر ا که رراتر ررتک از ایک مرزها را تسهیل می

 
 ها برای دگرگونیاقشار میانی و پتانسیل آن

د ه اسکا شار و طبقات بی کارگر برای نیل به پیروزی نیازمند کم  سوایر اقطبقه
اعی مترقی را های اجتمتنهایی پیشررکی کارگر بتداند بهامروزه احتما  اینکه طبقه

ی ی سرمایهی تحک سلطها  ر جامعهاسوک یگری  تر از هر زمانکیمدج  شود  
بگیر وجد   ار  اما بیک های عمیقی بیک سوورمایه و تمامی اقشووار حقد مالی تضووا 

گدنه تضا  اساسی وجد  ندار ا با ایک حساب ی متدس  هیچطبقهی کارگر و طبقه
 ی؟  ر همهاسوووکی متدسووو   ارای چه پتانسووویلی برای تحدلات اجتماعی طبقوه
های شخلی اررا ی با  ر  و گرایش متفاوت، از چپ گررته تا راسک، یارک گروه
 انجامد؟شووودندا ولی کدا  جایگاه شوووخلی منطقاً به نقدی پیشووورو از جامعه میمی

ا سووؤتدان پیش از همه از رهای رر ی که  ر بالا ذکر شوود مینظر از تفاوتصوورق
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ت گر انند و جنبش ضد اصلاحاسا هستند که سیستی را میؤقطع امید کر ا همیک ر
سا را  ر تما  سطد ، هی  ر بخش ؤکار بسوته تا مدضوع رههی تما  تلاش خد  را ب

سای استخدامی ی  هفتی اقشار ؤا رخصدصی و هی  ر بخش عمدمی، تقدیک کند
ا   انیل ن هشناس سد یسی ب هندا ی  جامعهکل شواغلیک را تشکیل می ٪۹میانی و 

تدجهی طر  بوا جدا کر ن سوووه منطق شوووخلی مسووولله را از  یدگاه جال  ۰اوش
مشووواغل  ]۱۱[کند، منطق سوووازمانی، منطق تکنیکی و منطق خدمات شوووخصووویامی
 تدان بیش از همه به منطق رخری نر ی   انسکاکنندگان رنار ررهنگی را میلقخ

هووای ی برابریررض بر ایک اسوووک کووه شووواغلیک ایک منطق معمدلوواً  ر زمینووه

ایک  ۸اجتمواعی، رزا ی و برابری زن و مر  رعوا  هسوووتنودا به نظر اری  وسوووتیک
بعد از رن  ر هستند وی تحصویلی و شوخل تأنیرگذاتر بر انتخاب رشوتهها بیشمنطق

که کدا  ررضوویه بهتر اسووک، میل نظر از ایکتدریری  ر زندگی رنان ندار ا صوورق
سا سه گروه بررگ شخلی  ر ؤسوکا بعد از رمر  و تخی مر ، نتیجه یکی یقضویه

 اقتصا ی، تکنیکی و انسانیاو  اقشار میانی قابل تمیر اسک: ا اری
ا سووکهااز انسووان مراقبکررک و منطق شووخلی ایک  وتای رخری رمدزش، پیشوو

های شخلی منطق تکنیکی و انسانی پرستاران و رمدزگاران هستندا تریک گروهبررگ

خد  نشووان  های ر گرارش ۲و گدننار اولدرسوودن ۹همانطدر که لدیسووا بروسووترو 
کند تا اند که تلاش می اری واقع شووودهها مدر  تهاجی سووورمایهاند ایک گروه ا ه

 ]۰۱۱[را بر رنان تحمیل کندا شووورکتی )سووود   هی و بوارروریا  (منطق اقتصوووا  
 گیرنداقرار می «رؤسوووای تحمیلی»ای تحک کنتر  های حررهتخصووو  و مهارت

مشوواور  ر بیمارسووتان  عندانبهالتحصوویل اقتصووا  را مشووتی  انشووجدی تازه رار 
تی  رمانی که به ایشان  ا ه شد سیس ایکارولینسکا ریختند که با اختیارات گستر ه

                                                      
۰. Daniel Oasch 

۸. Erik Vestin 

۹. Lovisa Broström 
۲. Gunnar Olofsson 
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که برای نظرات پرشووکان و پرسووتاران پشوویری کلینی  را از هی پاشوویدند بدون ایک
 ارزش قا ل شدندا 

 
 

 4۱1۹. ترکیب اقشار میانی سال ۹جدول 
 درصد نسبت به کل

 ۰۲ رؤسا از همه رقی
 ۸3 پرسنل ا اری ) رتری( / مالی

 ۸۹ تکنی 
 ۹۹ زش، تحقیقات، ا بیات اااررهنگ، ارتباطات، رمد

سویسوتی نبک مشواغل تصدیرجامعی از محتدای ساختار مشاغل به  سک  یادداشتت:
 هد، اما جامع و  ربرگیرنده نیسوووک، به همیک  لیل جدو  رد  از رمارهای مرکر رمار می

 سد د مربدط به رمارگیری نیروی کار برگررته شده اسکا

 اغل، ساختار شخلی  ر سد دامنبع: مرکر رمارسد د، رهرسک نبک مش

تدان گفک که کارمندان شواغل  ر اقتصا  و مدیریک تا به امروز از  ر کل می
های  رمانی، مراقبک، انود و بوه تعودا شوووان  ر بخشتحدلوات جواری سووود  بر ه

ی  یجیتالی رینده برای نگاهداری و رمدزش اررو ه شوده اسکا  ر عدض، جامعه
های تکنیکی هر چند که هی خداهد کر ا  ر رشتهی زیا ی مشکلات جدی رراعده

خد  بالاسک، ولی  رعدض  ر مقایسه با مشاغل علد  خد کفایی و اتکابه ی رجه
تری برخدر ار هستندا ای کی( از همبستگی  رون حررهHumanistiskانسوانی )

 مدریک  اشتند تا منطق اقتصا  شرکتی را همه جاأرسد رن مشاورانی که منظر میهب
 اند همان بلایی را بر سوور مشوواغل تکنیکی بیاورند که برحاکی کنند، هندز نتدانسووته

ها و مهندسیک معمدلی به روا  همیشگی به سور رمدزش و  رمان رور ندا تکنیسیک
یا و  ر عندانبههایی که  هنود ولی از نقش و اهمیک مهندسکوار خد  ا اموه می

د ا جای رنان را راهرنان و غارتگران شوووروز کاسوووته میهکنند روزبمدیر کار می
اندا البته مناسوووبات بیک سووورمایه و طل  گررتهمالی و نروتمندان قدرت یسووورمایه
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ی ها امروزه بیش از همه  ر زمینهتکنی  نیر عاری از اصوطکا  نیسکا ایک تنش
های شتهکر گان رخدر ، طبیعی اسک که تحصیلچشی میه محیطی بمسایل زیسک
 رهمندا بازان میتر از بدرسلد  طبیعی خیلی بیشتکنی  و ع

های میانی  ر مدر  عقاید سویاسی نشان  و نظرسونجی از کارکنان مشواغل ر ه
ی بحث برانگیر محدو  کر ن بخش عمدمی  هد که برای میا   ر مدر  مسووللهمی

اکیریک قاطع مهندسیک و  ۰۱۱۹پرسوی های زیا ی وجد   ار ا  ر همهنظراختلاق
رمنودان بخش موالی مدارق محودو  کر ن بخش همگوانی بد ند، ایک گروه  ر کوا
 ولی با اکیریتی ضعیفا اکیر پرشکان ،نیر مدارق ایک امر بد  ۸۱۱۱پرسوی سا  همه

مخالفا پرسووتاران  ۸۱۱۱مدارق ایک محدو یک بد ند ولی  ر سووا   ۰۱۱۹ ر سووا  
ها اکیریک رن ۸۱۱۱پرسووی سووا  شوورکک نداشووتند و  ر همه ۰۱۱۹پرسووی  ر همه

ان شناسمخالف محدو کر ن بخش عمدمی بد ندا اکیریک مطلق رمدزگاران، روان
اقشوووار میانی مشووواغل  ]۰۱۰[و مود کواران اجتماعی  ر هر  و ندبک مخالف بد ندا

انسووانی )رمدزگاران، پرسووتاران و غیرها  ( راکتدر مهمی  ر امر بسوویج سوویاسووی 
هوا اقلیوک بررگی از تظواهر کننودگوان صوووف او  ماه مه نودا ایکاقینیروهوای متر

 ]۰۱۸[ندا هها و اکیریک تظاهرکنندگان حرب چپ را تشکیل می مدکراتسدسیا 

 
 های اقتصادیواحد ینبورژوازی، خرده بورژوازی و مالک

 «ی بدرژواطبقه»کار ررکا هزبان ررانسدی اولیک زبانی بد  که برای تحلیل طبقاتی ب
ولی کاربر  رن بر خلاق معا    اسک Bourgeoisieی ررانسدی ی کلمهترجمه

بازرگانان  وران وررانسدی، تنها به مفهد  مارکسیستی طبقه محدو  شده اسکا پیشه
 حسابهی کاسوتی و مجلا کاسوتی رن، یکی از چهار کاسوک مجلا ب ر جامعه

ا هشد، راسکاز  و بخش اعیان و عدا  تشوکیل می رمدندا  ر مجلا بعدی کهمی
وران و بوازرگوانوان خطاب کوه جرو اعیوان بد نود خد  را حرب  هقوانوان، پیشوووه

از  «بدرژوازی»و  «بدرژوا»، Burgertumی رلمووانی کر نوودا بر خلوواق واژهمی
بدیل سیاسی تووو  خاستگاه اجتماعی خد  جدا شده و به مفهدمی صرراً اید دلدژی 

ک اندا اهمی ا هرژواها به لحاظ تعدا  همیشووه اقلیک ناچیری را تشووکیل میشوودا بد
رتر نیر ی با طبقهاسکحدومرز ها به  لیل قدرت و امتیازات ناشی از مالکیک بیایک
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در ار از  قک لاز  برخاما به لحاظ اقتصا ی  اسکتر مفهدمی اسک طبقاتی که رایج
 اشد مین تفاوتی قا ل نکه بیک اشراق و بازرگانا، کما ایکنیسک

که به معنای کاسوو  و  نیر از ررانسوودی گررته شووده «بدرژوازیخر ه»مفهد  
هد  های طبقاتی از ایک مفچه  ر تحلیلصنعتگر جاارتا ه و مقبد  همگان اسکا رن

های کدچکی هستند که به تدلیدات خر  مشخدلند شود  مالکیک شرککرهمیده می
تر از اسووتیمار کار  یگران اسووکا ولی مفهد  یشوورکک مه ح اصووو کار و تلاش 

ای پیدا نکر  و  ر عدض به اصطلاحی برای بیان کاربر  گستر ه «بدرژوازیخر ه»
نظری تبدیل شووودا از  یدگاه تحلیل رکری، حمواقوک و تنگای از کدتوهندع وی ه

ن از  هقانان بد ند که بدو جر ی «بدرژواهاخر ه»طبقاتی تاریخی، قشور وسویعی از 
هایی که رن ]۰۱۹[ا«ی متدسوو طبقه» انسووتند و نه بدرژوا میشوو  خد  را نه خر ه

یارها و مع - هندز کشاورز هستند از لحاظ امکانات مالی به بدرژواها نر ی  هستند
ولی کار و تلاش رر ی  - هوای مشوووتر  زیوا ی هی بوا بدرژوازی  ارندو ارزش

 تری برخدر ار اسکا کنندهتعییکخد شان از اهمیک 
های های طبقاتی صووواحبان شووورککهای وی گیبوالاتر به بسووویاری از تفاوت

ار که شوورکتی  ر ککنند، بدون ایککدچ  و کسووانی که برای خد شووان کار می
به ی قدانیک مالیاتیا ایک کسجر از زاویههباشود )کاسبان خر ه پاا  (، اشاره کر یی ب

 هند و بسوویاری از بررگی از جمعیک شووهری را تشووکیل می ر جهان سوود  بخش 
پسووا صوونعتی تعدا   ی«کارررما»ی گر  و  سووتفروش هسووتندا  ر جامعهها  ورهرن

ت سوووط ازاررایش اسوووکا ایک گروه کنند روبهکسوووانی که برای خد شوووان کار می
راقد رن نیروی جمعی رروشندگان خیابانی جندب خدبی برخدر اراسک اما زندگی 

 ها باشدا برانگیرتریک رنشاید تحسیک مکری پایتخک ی وپا هستند که نمدنهار
 

 ها های اقتصادی شرکتنقش اجتماعی پیچیده و مبهم فعالیت
 [اقتصوووا ]های وسووویع اید دلدژی  برای رواج  ا ن گوذاریسووورموایوه رغیعلی

سا ،  رو به کاهش گذاشته اسکا  ر ایک ۰۱۲۱ها از سا  ، تعدا  شرکککارررمایی
کاهش یارک که به  هرار۲۸۰به  ۸۱۰3شوورکک وجد   اشووک که تا سووا   هرار۲۵۸

 ۸۱۰۱و  ۸۱۱۵ ا ندا  ر سا   رصود کل شواغلیک را تشکیل می ۲،3و ۰۱،۲ترتی  
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 ۸۱۰۱نرسیدا بعد از سا   ۰۱۲۱هرحا  به سطت هشاهد اررایش ناچیری بد یی ولی ب
 لیول رن تعودا  همچنووان  ]۰۱۲[هوا رونود نرولی طی کر ه اسوووکاتعودا  شووورکوک

به نصووف  ۰۱3۵کاهش کشوواورزان اسووک که  ر مقایسووه با سوورشووماری سووا  روبه
جر کشووواورزی هها هی کار  یگری بی اصووولی نیمی از همیکرسووویده و تازه حرره

 ااسک
ها و کی به  لیل تر کارررماییهای اقتصوووا ی مبتنی بر نقش اجتماعی رعالیک

های مبهی شده اسکا رمار بسیار بسیار گدناگدن استخدا  و خد استخدامی،اشکا  
 هدا تعدا  کسوانی که بابک  اشووتک شرکک ی مالیات ایک پدیده را نشوان میا اره

پر ازنود و کسوووانی کوه همرموان هی موالیوات شووورکوک و هی مالیات موالیوات می

نفر  هرار۱۱۱به  ۵۸۱۰پر ازند مرتباً اررایش یارته و تا سوووا  می ۰خد اسوووتخودامی
ها اسک و رسوید؛ یعنی بیش از  و برابر کسانی که  اشتک شرکک رعالیک اصلی رن

ها پنجی کل شاغلیکا سیستی مالیاتی تأنیر زیا ی بر کار و رعالیک شرککمعا   ی 
 رسووانند سووهامی خاص،گذار  )میلاً اینکه شوورکک را با چه عندانی به نبک میمی

 سهامی عا  و غیرها  (

ه ب Uberاز قبیل اوبر  «تاکسوویرانی»های عالیک اقتصووا ی عظیمی که شوورککر
ارراری ها به کم  نر اند  ر سد د هندز نسبتاً محدو  اسکا ایک شرککراه انداخته

که  ر  کشوی از کار کسانیکه  ر اختیار  ارند و به کم  علی الکترونی  به بهره
( «یتاکس»  هستند )صاحبان و  ر استخدا  شرکک خد «صواح  شرکک»واقع امر 

های گری اسوک اما از زیر بار وظایف و مسلدلیکپر ازندا تنها کارشوان واسوطهمی
 کنندا اجتماعی ی  کارررما شانه خالی می

ته، ها نا  گررتری از شوورکک، که شوورکک خد  اسووتخدامیالبته شووکل متمدن
رهایی از قبیل صدور ی معینی کاها  ر مقابل هرینهسوریعاً  ر حا  رشود اسکا ایک

 هند  ر عیک انجا  می ۸قبض و اخذ بدهی مشووتری را برای صوواحبان مشوواغل رزا 

                                                      
تداند  ر استخدا  شرکک خد  نیر باشد، امری که بر  ر کشودر سود د صواح  ی  شورکک میا ۰

 گذار ا  نیر میتأمالیات از شرکک  ی  ریارکنحده
۸. Frilansare  
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 ۸۱۰۹گیرندا  ر سا  عهده میهای قاندنی ی  کارررما را نیر بهحا  که مسولدلیک
 ]۰۱۵[کر نداها کار میسی و چهار هرار نفر برای ایک شرکک

ی ی ایک طبقه بررسدرت سورمایه اسوک و بهتریک روش مطالعهی بدرژوا قطبقه
جهک  ا به همیکاسکها و اررا  طبقه تریک خاندا هسواختار اقتصا ی طبقه و نیر مهی

 هد که ایک جداگانه تحلیل خداهد شدا  و رمار نشان می ایک مسلله  ر رصل بعدی
شرکک خصدصی  هرار۲۲طبقه به لحاظ تعدا  چقدر ناچیر اسوکا  ر سد د حدو  

دامی کی پنجاه استخهرار شرکک با  سکبا حداقل پنج اسوتخدامی و بیش از هفک
هاسوووک چدن ی  نفر تر از ایک حرقها کیوجد   ار ا تعدا  صووواحبان شووورکک

های بررگ و صوواحبان تداند مال  چندیک شوورکک باشوودا رؤسووای شوورککمی
جرو  ساختار طبقاتیبندی ند  ر جمعهسوتهایی که ر یا پرسونل خد  نیر شورکک

ی شوودند به اضووارهنفر می هرار۵۸ها جمعاً اندا ایکی بدرژوا محسوودب شوودهطبقه
 ٪۰،۵ها هسوووتند، یعنی سووور جمع حداکیر مدیر عامل که  ر اسوووتخدا  رن هرار۸۲

 ]۰۱۹[جمعیک شاغل و  ارای  ررمدا
 ساختار قدرت سرمایه در سوئد امروز  

ی قدرت روزاررون سرمایه مالی همانا وزنه سنگیک اقتصا  کازیندیی ک جلدهتریبارز
باشودا خرید و رروش اتدماتی  سوها  و ارز تدسو  کاممیدتر شاید بدون تدلید می

نیر از همیک جمله اسکا بالاتر  private equityهای بهتریک میا  باشد، اما رعالیک
 های سوود دی،د اشوواره کر  ا بان به معاملات کازیندیی نجدمی بازار مالی سوود 

اند اشتهای تنگاتنگ با صنعک  های انگلیسی، رابطهژاپنی و رلمانی، بر خلاق بان 
ی مالی های سرمایهی اعطای وا  و اعتبار به صونایعا  ( و کمتر به رعالیک) ر زمینه

ها  ر های هنگفک رنها و سوود کشوویده شوودندا  ر حالی که رشوود سووریع بان 
 های مالی اسکا ای اخیر ناشی از همیک رعالیکهسا 

ها  ر اقتصووا  کشوودرهای اروپایی بعد از سوودیا، از نظر نقش و اهمیک بان 
از سه برابر تدلید ناخال  ملی  هاهای سود د و هلند قرار  ارندا  ارایی بان بان 

 ]۰۱3[نیر رراتر ررته اسکا
ند تا تداهای سود د بر حس  ارزش کل سها  میکی بررگتریک شورکمقایسوه

 Nordeaتر بان  حدی مقا  و جایگاه سرمایه مالی را نشان بدهدا از همه بررگ
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ای هباشوود که بررگتریک بان  شووما  اروپاسووک و  ارایی رن از مجمدع  اراییمی
 Nordeaتر اسوووکا نیر بیش SEBو بان   Handelsbankenبان  تجارت 
ها اسوک و مقر رن  ر هلسوینکی، پایتخک رنلاند، اسکا کیک رنلاندیامروزه  ر مال

های مالی میل هوایی کوه بالاتریک ارزش سوووها  را  ارند عبارتند از شووورککگروه
ارتباطات راه  ور و  های تدلیدی،گذاری، شوورککهای سوورمایهها و شوورککبان 

های مالی سیر کبینیی که ارزش سها  شرکا  ر جدو  زیر میITرناوری  یجیتالی 
صوعد ی  اشوته، ارزش سوها  ارتباطات و تکنی   یجیتا  بالا ررته و سووما پاییک 

های تدلیدی که حتی از  ید بدرس بازان 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 ۰۱۱۵ شرککندع 
 ۹۱ ۹۱  ۰۵ مالی 

 ۹۰ ۸۸ ۰۱ ۸۵ تدلیدی
ارتبواطوات و  یجیتا  

IT 
۰۹ ۵۹ ۰۹ ۰۰ 

  ۸۱۰3سیر هی سمتامبر  Affärsvärlden منبع:

های های بررگ ایک اسووک که شوورککتریک مسوولله  ر رابطه با شوورککجال 
اندا شرکک ی شدهی سنگین ( وزنه .حراسک و حفاظک )تأمیک امنیک مالی و جانی

و  Volvo ،Ericssonاز مجمدع سوووه شووورکک بررگ  Securitasحراسوووک 
Electrolux تر اسوووکا  و شووورکک بررگ  یگر که  ر همیک زمینه رعا  بررگ

اسوووک که  ر زمینه  Autolivو  Assa Abloyسوووازی هسوووتنود شووورکک قفل
ر چند ه ها رعالیک  ار ا هر  و شرکک سد دی هستندهای ایمنی اتدمدبیلسویسوتی

رمریکاسوووک که ی   Delaware ر ایوالوک  Assa Abloyکوه  رتر مرکری 
 رو اشمار میمالیاتی به بهشک
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بزرگترین کارفرماهای خصوصی سوئد  . تعداد کل کارکنان1۱جدول 
  4۱1۹در سال 

Securitas ۸۲۸۱۱۱ 
Ikea ۰۲۱۱۱۱ 

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 هرار۰۲ ر سود د  Ikeaتعدا  کارکنان 

affärer  ًذکر شده اسکا  3۱۱۱اشتباها 
 اری سد د، از سواختار قدرت  ر سورمایه یامعبرای بدسوک رور ن تصودیر ج

شامل تما  انداع امکانات، مالی، تدلیدی، انتفاعی هی  ر سطت ملی و هی  ر سطت 
قل هایی که به لحاظ حقدقی از یکدیگر مستالمللی و همچنیک ارتباطات شرککبیک

ر از  ید مک   ی جدان  را بسوونجیی و  ر نظر  اشووته باشووییاهسووتند، بایسووتی همه
 رمیریی قدرت وجد   ار  که همریستی مسالمک اری سد د  و ندع حدزهسرمایه

ای  و اتبترقودرت وجد   ار  کوه رقوابوک چندانی با یکدیگر  ارنود و  ر هر حدزه
تر قدرت، مدعیان احتمالی رینده و ها مراکر کدچ نودارندا مسووولماً  ر کنار ایک

 قدرتمداران  رجه سدمی هی وجد   ارندا 
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 . مراکز قدرت سرمایه در سوئد۱شکل 

 
 ۰های اسمیتجارت جهانی                       کنسرسید                         

ها ی او  از  و مرکر بررگ قدرت  ر اقتصوا  ملی سود د یعنی والنبرگحدزه
تدان، از زمانی که شووود  کوه البتوه ایک رخری را میتشوووکیول می Lundbergو 

و شووورکووک  Handelsbankenب رگ کنتر  بووانوو  تجووارت  رر ریوو  لدنوود
را بدسک گررک، اممراطدری لدندب رگ خطاب  Industrivärdenگذاری سرمایه

کر ا مرکر نقل تاریخی هر  و کنسورسوید  صونایع صا راتی سد د و مرکر رعالیک 
 باشدا هر کدا  ی  بان  می

 H&Mو  Ikeaهای ی  و  شووامل  و کنسوورسووید  عظیی تجاری به نا حدزه
ا هر  و شرکک  Perssonپرسدن  و Kamprad را های کمماسک یعنی خاندا ه

ی اسک المللتر بیکها بیشهای قدرت و اهمیک رنسیا شدند ولی پایهأ ر سد د ت
و چهوارمی نیر  ر حا   اسوووک خواندا گیتوا ملیا از ایک چهوار مرکر سوووه مرکر 

ی اقتصا  لیبرالی مطالعه کر ن اویه اری را تنها از زا سرمایهاسکشودن  خاندا گی
 ]۰۱۲[شناسی خاندا ه نیر لاز  و مهی اسکاممکک نیسک بلکه جامعه

                                                      
 تریک سوهامدار را با خد های متعد ی تشوکیل شوده و نا  بررگهایی که از شورکککنسورسوید ا ۰

 کشدا ید  می
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بینی، از ایک چهوار مرکر کوه بگذریی، هیچ مدعی جدی توا جوایی کوه مک می 
یا  SEB مانندگاه که  ر حا  انتقا  به رنلاند اسوووک، هیچ Nordeaوجد  ندار ا 

HBS  راوسووینگ  یخاندا هنبد ه اسووکا  ارای زیرشوورککRausing ۰  ًعملا
بندی که به همچنان سد رور صنایع بسته طدر که شرککنشویک هسوتند همانخارج

اسکا  ( و  ر  Tetra Pakارث بر ند به خارج بر ه شد )منظدر شرکک معروق 
 روندااقتصا  سد د قدرتی به شمار نمی

اسک جرو  private equity هامی خاصس که ی  شورکک EQTشورکک 

و امیالهی  ۸همچدن کریسووتر گار   «رعالان سوورمایه»باشوودا دری والنبرگ میتاممرا

ند و جرو مدعیان و اضووینیر مشووخدلند به رنچه  ارند را ۹هاکه به قصووابی شوورکک
و  Schörlingهندز معلد  نیسووووک کووه ریووا  رونووداشووومووار نمیهبلنوودپروازان بوو

Douglas  هایی هسووتند، میل شوورکک خاندانشوودند یا نها تبدیل می ۲انخاندبه
رانی های کشتی، شرککLundin، شرکک حفاری چاه نفک Bonnierای رسوانه

Olsson و Wallenius های خاصی محدو  ی رعالیک خد  را به حدزهکه  امنه
ی رعا   ر زمینه Attendoهایی چدن ها و شوورککاند، ولی هسووتند بازرگانکر ه

و  Ax:son Johnsonای موواننوود ی رسووووانووهرمووان و مراقبووک، رعووالووان حدزه 
Stenbeck رغی امکانات محدو ی بهای، که ی صوونعک و رسووانهرعا   ر حدزه

 های خدیش هستندا ی رعالیک نبا  تدسعهه که  ارند ب
سهی  شد  که البته بایدی سد دی کنتر  می اری سد د تدس  سرمایهسرمایه

های سهامی سد دی رجی را نیر بمر از ا چهل  رصد سها  شرککسد جدیان خا
 ٪۲ا ، مقایسه کنید بسکهانبک شده  ر بازار بدرس سها ،  ر مالکیک غیر سد دی

گذاری  ر سها  سرمایه هایی کازیندیی شرککسرمایه ٪۲۱ا ۰۱3۱ ر سا  

                                                      
 های  نیاسکا  تریک خاندا هی سد دی که از نروتمندی  خاندا ها ۰

۸. Christer Gardell 
 هاا  به ورشکستگی کشاندن شرکککس  سد  از طریق انحلا  و ا ۹
  ابماند خاندا هی امکاناتشان  ر انحصار کنند همهبسیار نروتمند که تلاش می هایخاندا ها ۲
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 ااسکها، ها، بیش از همه رمریکاییازرن خارجی private equity خصدصی
 ]۰۱۱[های مالی اسکاها متعلق به شرککسد دی نصف سها 
 - ی قدرت سووورمایه  ر سووود د  ر حا   گرگدنی اسوووکا رن مهندسچهره

کر ند  ر حا  خروج از صووحنه مدیرانی که اقتصووا  سوود د صوونعتی را هدایک می
 اری سد د  ر سرمایه ۰۱ یهای هنگفکا از اواخر سدههسوتند البته با بازنشوستگی

های تکنیکی ای و  ر رشووتهها  ر کار خد  حررهمرسوود  بد ه که مدیران شوورکک
ر بدهند جرو ندا  خاندانکه ایک مدیران نیر تشوووکیل تحصووویول کر ه بد ند و ایک

 ها باشدا ی رنرخریک نمدنه ۰شاید مارتیک لدق ]۰۰۱[نبد ا
ای تدلید بیک  و گروه تقسووویی شووودا اولیک رهبران حرره اعتبوار و اهمیوک ایک

  های نبدحاشوویه گاههیچ طبعاً رنها قدرتها بد ندا های رنخاندانگروه، مالکیک و 
 با رگوالنب رامیل که چرا اسوک ملمودس امووروزه مووالکیک ایک پایگاه تقدیک ولی
 اویمس رأی حق از انسهامدار کوه ایگدنوه بوه سووها  بندیطبقه یعنی خد  تررند

ی دری تجارتا هر  و اممراشد ایوک گروه قودرت اروورایش باعث نباشند، برخدر ار
Ikea  وH&M ها های سولطنتی شووباهک  ارند که تعییک جانشوویک  ر رنبه خاندان

داز  تا اندری عیمانی میتتر به یا  اممراحسوواب و کتاب روشوونی ندار  و ما را بیش
 ته تا به امروز بدون کاربر  خشدنکا پا شاهی اروپایی، الب

های مدیدی تدسوو  کارکنان رهبری و هدایک بان  تجارت و تدابع رن مدت
ی ت مدیرهأشووود، با روی کار رمدن ردری  لدندبرگ با سووومک ریاسوووک هیمی

ایک  وره نیر به سررمدا ی  سها   ار  Industrivärdenگذاری شورکک سرمایه
ها تخلات زما  امدر را بدسوووک گررکا  و ماندری مسوووتبررگ و وارث ی  اممرا

ی که خد ش اسووتخدام ،ی  مدیر بیش ازرینده نگر هسووتند ولی طبعاً ی  مال  
 باشدامی اسک، خداهان اعما  قدرت بر کارکنان خد 

از محبدبیک خبرنگاران بدرژوامآبی که ترجیحاً  ۸،لینگهنگامی که مرکل شووور 
 Securitasی ت مدیرهأکنند، ریاسک هیرق   ر مدر   رباریان گرارش تهیه می

                                                      
۰. Martin Löf 
۸. Merkel Schröling 
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ی جدیدی باشد  ر واقع مدازنه عمدهرا به شورطی قبد  کر  که همرمان سوهامدار 
پرور ه و تحووک حمووایووک گووذاری کر ا ا ولووا رول ک،  سوووکاز قوودرت را بوودعووک

Schröling   ش نق «شد همه چیر  ر سد  خلاصه می»اخیراً با شعار انتخاباتی خد
 ]۰۰۰[ سک رور اهجار را بقهرمان بررگ ت

که   ارانی هسوووتند ومیک گروه که بینش کاملاً متفاوتی به امدر  ارند سووورمایه
 تریک مدت ممکک هسوووتندا کارکنان نبا  حد اکیر سووود   ر کدتاههجای تدلید بهب

ها نر  ا ایکروندشووومار میهرینه بهی  قلی ها انسوووان نیسوووتند، بلکه تنها برای ایک
 ار ی خدبی برخدر ار نیسوتندا یکی از اشوراق سرمایهبدرژوازی متعارق از وجهه

ها با  سوووک  یگران مار گدید: ایکها می ر مدر  ایک ۰نوا  گدسوووتواو  اگلواسهبو
کنندا  (ا ی  بازرگان ناشناس از رشنایان اری  گیرند )با پد   یگران قمار میمی

ر، که  وسووک  ار  به  او به چشووی ی  جنتلمک انگلیسووی نگاه کنند،  ر مدر  پ نسوو 
های مشووکدکی را  ور خد  ی مالیاااا تیپشوواخه»گدید: همکاران خد  چنیک می

جمع کر ه: اررا ی روانی و خد خداه بوودون احسووواس هموودر ی بووا همندع ااابووا 
 ر  اند برای پد ضووری  هدشووی پاییک، اما  ر عدض بسوویار پرکار که سوواخته شووده

 ]۰۰۸[«ارور ن

 
 آورند؟ هایشان را از کجا میثروتمندان پول

ه پد  رق  ب»خدر : چشی میه ر بررسی تخلفات مالی، ی  استرات ی  ر همه جا ب
ا ایک شووعار برای  ر  بدرژوازی بررگ سوود د بسوویار ارزشوومند اسووکا «رکر کک
 رورند؟هایشان را از کجا میها پد پدلدار

 ر مدر   Veckans affärerی مجلوه ۸۱۰3ی  سوووامبر کنی شوووموواره رکر
اررایش  ۸۱۰3نفر  ر سا   ۰۲3به  ۰۱۱3نفر  ر سوا   ۹۵میلیار رهای سود د که از 

نفر رنان، یعنی بیش از ی  سوود ، از طریق  ۹۵ی شووروع خدبی باشوودا یارته، نقطه

و  اگلاس را که و گدستا ۸اندا وارنینی چدن رر ری  لدندبرگارث میلیار ر شده

                                                      
۰. Gustaf Douglas 
۸. Fredrik Lundberg 
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 اند به حسوووابهای گراری رراهی رور هاند و خد  نیر نروتهای هنگفتی بر هارث
 خاندا ه حد اقل سه میلیار ر وجد   ار ا  ۱اییا  ر نیاور ه

 
 

 تعدا  میلیار رها خاندا ه
(H&M) Persson ۱ 

Rausing (Tetra Pak) 3 
Lundin )۵ )نفک 

Kamprad (Ikea) ۲ 
Douglas ()۲ سها  و حمل و نقل 

Lundberg )۹ )سها  و مستخلات 
Bonnier ۹ ای()رسانه 

Stenbeck ۹ ای()صنایع و رسانه 
Wallenius )۹ )کشتیرانی 

، تعداد 4۱1۹های میلیاردرهای سوئدی سال . منبع دارایی11جدول 
 میلیاردرها

 ۹۵ ارث
 ۹۲ سرمایه مالی

 ۸۲ تجارت
 IT ۸۱یتالی بازی کاممیدتر، رنآوری  یج

 ۰3 تدلید
 ۰۲ مستخلات و ساختمان سازی

 ۲ خدمات تفریحی و سرگرمی
 ۰ های زبان(متفرقه )رمدزشگاه

 ، محاسبات خد   )ندیسنده(Veckans affärerی مجله ۸۱۰3سا   ۰۱ی شماره منبع:
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های سووک نیسووتندا زیرا  اراییرهروالنبرگ کلاً  ر ایک  یخاندا همیلیار رهای 
ه ظاهرًا ، کرامیلیهای قدرت شان بر بنیا های ها نسبتاً کی شده و پایهنشوخصوی ر

استدار اسکا ولی یکی  ۰ممتاز ر مالکیک والنبرگ نیسوتند، و بر سها  با حق رأی 

میلیار  کرون  ۰،۹، با EQTمدیر شووورکک  ۸ها بنا  ک ننی جانسووودناز عدامول رن
 سک میلیار رها جای گررته اسکا رهرنروت شخصی  ر 

ی مالی شاهراه نروتمند صونعتی سد د ارث، تجارت و سرمایهی پسوا ر جامعه 
هی رب   ارند و ه  با ریسوو  اغل  بأشوودن اسووکا معاملات مالی و مسووتخلات تد

ران تر جلده کندا مبتکرو  که  ر ایک رابطه معاملات مستخلات کی ارزشاحتما  می
 و Skype ،Spotify ،Klarnaو ندروران رنواوری  یجیتوالی، همچدن طراحووان 

گروه جدیدی را  Minecraftو  Candy Crushهوای کواممیدتری میول بوازی
ی بدرژوا شان  ر طبقهرغی نروتبهها رسد که اکیر ایکنظر میه  هندا بتشکیل می

ها اختراع خد  را رروخته و  نیای تجارت را تر  مسووتحیل نشوودند و خیلی از رن
تری با میلیار رهای تفریحات و سرگرمی مانند ر  بیشها وجده مشتاندا ایککر ه

و بازیکک ردتبا  زلاتان ابراهیمدیچ  ۲،و ماکا مارتیک ۹ترانه سرایان ب نی رندرسدن
ها، که ما  ر بندیتری با صوواحبان و گر انندگان شوورط ارند و شوواید  ر حد کی

 گروه تفریحات و سرگرمی جای  ا ییا 

های سد د را از محل بالاتریک  ررمد ۸۱۰3سا   سک  ه نفری که طبق رماررهر
 سک هپساصنعتی سد د ب یتری از جامعهاند تصدیر روشک ررمد بر سورمایه  اشته

ی بازی کاممیدتری و سازنده King Mobileمال   ۵ هدا سوباستیک کندتسدنمی
Candy Crushی بیش از  و میلیار  کرون  ر صوودر گروه، ، با  ررمد سووالیانه

                                                      
ای هرار رأی و سها  ندع ب ها  ارای حق رأی برابر نیستند، سها  ندع ر  اری سها  ر سد د همها ۰

 باشندا   ارای ی  رأی می
۸. Conny Jonsson 
۹. Benny Andersson 
۲. Max Martin 
۵. Sebastian Knutsson 
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که ی   Capital Nordicمال  شووورکک مالی  ۰،از او روبرت رندرسووودن بعد
 Capioکه از جمله مال  شووورکک  رمانی  اسوووک private equityشووورکک 

 اسک، با بیش از نیی میلیار  کرون  ر سا ا 
های کاممیدتری،  و نفر از شرکک نفر از بازی ۲های ایک  ه نفر: و اما منابع پد 
)خرید اینترنتی(، ی  نفر  Traderaو شوورکک  Fingerprintرناوری  یجیتالی 

از معواملوات کوازیندیی مسوووکک و یو  نفر هی ارث از معواملوات تجاری )وارث 
H&M۰۰۹[رسدابه پایان می (ا ایک لیسک با نا  رر ری  لدندبرگ[ 

ال میلیون جمعیت کشور در س 1۱. تعداد میلیاردرهای دلاری از هر 14جدول 
4۱1۹ 

 سد د ۹۸

  انمار  ۰3

 رنلاند ۰۱

 نروژ ۹۱

 استرالیا ۰3

 بل ی  ۸

 ررانسه ۹

 ایتالیا 3

 ژاپک ۹

 کانا ا ۰۸

 هلند ۵

 سدیا ۲۵

 اسمانیا ۹

 بریتانیای کبیر ۲

 رلمان ۰۵

 رمریکا ۰۲

 اتریش 3

 (۸۱۰۲) «تریک مر    نیانروتمند»، Forbesی ی وی هشمارهمنبع: 

                                                      
۰. Robert Andersson 



 فرجام سوسیال دموكراسی و دولت رفاه/    011

سوووک اتبترنروتمندان  نیا را که حداقل ی  میلیار   لار رهر Forbesی مجله
سک جای  و خاندا ه خالی اسک: یکی رهرنروت  ارند منتشر ساخته اسکا  ر ایک 

بینیی های پنهانش و  یگری والنبرگ با بنیا هایشا با وجد  ایک میبا  ارایی کممرا 
 ا کاسنروتمند ی رد هکه سد د،  ر مقایسه با سایر کشدرها،  ارای ی  طبق

ایک زر  و بر  میلیار ی سود د ررصوک شخلی مناسبی اسک برای خبرنگارانی 
 یاندازهچنانی حضدر  ارند و حتی شاید بههای رنکه همیشه  ر مراسی و میهمانی

برنودا برای مر   عوا ی که  چار کمبد  خد  نروتمنودان از ایک وضوووع لوذت می
ای با گدنه سد د تدانسته چنیک طبقهرید که چهمیامکانات هسوتند ایک سوؤا  پیش 

تدانند کمی از مازا  نروت خد  ریا ایک جماعک نمی ]۰۰۲[ی بیارریندینروت اسوووتینا
 را با نیازمندان تقسیی کنند؟
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 چهارمفصل 

 ی طبقاتیهای متفاوت در جامعهزندگی
 

 کردنطبقاتی زندگی
کنندا مشووواهدات های متفاوتی زندگی میشووویدهدنواگدن اجتمواعی بوهطبقوات گ

د  سووک  هدا بایهتداند تصوودیر روشوونی از سوواختار طبقاتی جامعه بزو گذر نمی
ات ندرت  ر ا بیهی زندگی رحا  طبقه را بررسوووی کر ا چنیک تدصووویفی بشووویده

گی نبندی که تصووودیر جامعی از چگدی ی  جمعشووود  و ارا هطبقاتی یارک می
 سوووک  هد کار چندان رسوووانی نیسوووک ولی ما تلاش خد مان را هزندگی طبقه ب

 کنییامی
ت گدنه امکاناخداهیی بودانیی ایک اسوووک که جایگاه طبقاتی چهچیری کوه می

کندا پیشررک و مدرقیک  ر مراحل گدناگدن زندگی، از تدلد تا مرگ، را تعییک می
زه گرروک؟ راکتدرهای گدناگدن  ر تدان انوداگدنوه میولی ایک امکوانوات را چوه

مراحل مختلف زندگی از اهمیک متفاوتی برخدر ارندا  ر  وران کد کی بسووویار 
ا  ر ایک اسک سترس   رمهی اسک که چه امکاناتی برای پیشررک و ساختک رینده 

مدر  باید به شوورای  تدلد، خر سوووالی و امکانات رمدزشوووی تدجه کنییا  ر مدر  
هر چند که ی   - ریک شوواخ  ی  زندگی مدرق اسووکبررگسووالان  ررمد بهت
ها را به هدر بدهد و شخ   یگری با  ررمد تداند مدقعیکشخ  با  ررمد بالا می

تریک پاییک و امکانات ناکاری خدشوبخک زندگی کندا سلامتی و امکانات مالی مهی
 نر  وران کهدلک هستنداؤعدامل م

  ی متدس ا ندزا ان زنان طبقهشودی جنینی شوروع میزندگی طبقاتی از  وره
 تری برخدر ارندای کارگر از وزن بیشمرره  ر مقایسه با زنان طبقه
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 انیی وزن پاییک ندزا   ر تما  طد  عمر انر منفی بر سلامتی رر  که می ر حالی
تأنیرات مهی و همیشوووگی بر مابقی زندگی   وران کد کی  ار ا شووورای  زندگی

ها را کاهش  ا ه اسکا مد  شما  اروپایی مهد کد   تا حدی تفاوت ]۰۰۵[ ار ا
ولی امروزه والدیک  ارای تحصیلات عالی نسبک به والدیک کی سدا  وقک و انرژی 

ها را تسوووهیل کنند، امری که پیشوووررک رنشوووان میتری را صووورق ررزندانبیش
پدلودارهووا ابرار مهمی برای رمدزش نووابرابری  یرس وی هایجوا  مودا ]۰۰۹[کنودامی

دارس م ، به  نبا ی برتر به سوووب  قدییکر ن رن اسوووکا طبقهاجتماعی و نها ینه
 ی  ولتیی خد شووان و یا تعدا  انگشووک شووماری مدارس وی هوی ه خصوودصووی 

 ر  Viktor Rydbergمیل  بیرسووتان  ها ا ()مدارس تحک مدیریک شووهر اری
ه کند که البتی متدسووو  مودارس انتفواعی را انتخاب میطبقوه اسوووکااسوووتکهلی 

چه که برای شووود ، رنها تأمیک میشوووان میل مدارس  ولتی از محل مالیاتبد جه
  لیل شووومار بالایماند عمدتاً مدارس  ولتی اسوووک که، بهی کارگر باقی میطبقه
کلات و هوای گدنواگدن و ضوووعف زبان سووود دی، با مشووورمدزان از ملیوک انش
های بررگی روبرو هسووتندا  ر همان رصوول او  اشوواره کر یی که سوویسووتی چالش

بهتر ارزیابی  ٪۸۵رمدزشوی سود د مدار  و نتایج تحصیلی ررزندان طبقات بالا را 
 کندا می

ی از نقطه ی نمد ار زیرهاشوودندا به همیک  لیل منحنیها برابر زا ه نمیانسووان
از همان بدو تدلد مشووخ   ،ای طبقات  اراهشوودند و مریکمشووترکی شووروع نمی

شوده اسوکا مقیاسوی برای سنجش اختلارات طبقاتی  ر  وران طفدلیک و تحصیل 
گوذاری متفاوت والدیک  ر وجد  نودار  ولی ایک اختلواروات، بوه  لیول سووورموایوه

نیر وجد  مدارس خصدصی، رو به اررایش اسکا برای نشان  تحصویلات ررزندان و
 ۸۱۰3ی متدس  از گرارش اقتصا ی سا  ی کارگر و طبقهه ا ن سویر  ررمد طبق

LO ا اکند اسووتفا ه کر هکه ازجمله  ررمد کارگران و کارمندان را مقایسووه می 
ا ا های مرکر رمار سد د استخراج کر هارقا  مربدط به  ررمد طبقات بالا را از  ا ه

 رر  معمدلی  ررمد طبقات بالا شوواخ  زمانی نداشووک و ما ررض کر یی که ی 
کند و مدارج ترقی را تا ایک طبقه با خرید و رروش سوها  و اورا  بها ار شروع می

 کندا ریاسک  ر جهان مالی طی می منص ی  
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گوناگون: سه نوع زندگی طبقاتی. امکانات زندگی طبقات 2شکل   

 
  ر ررمد ووو  امکانات زندگی  وران کهدلک را همچدن شاخ  نسبی سلامتی

 اییا ررض کر ه ۰۱۱شان را ا  که امکاناتی مرره نشان  ا همقایسه با طبقه
،  ررمد و سلامتیا ناگفته نماند که اسکایک شاخ  حاصل ضرب  و راکتدر 

راکتدر سولامتی بر اسواس نظرات سالمندان  ر مدر  سلامتی خد شان محاسبه شده 
ی )شاخ   ررمد نیر خیل اسوک )نسوبک کسوانی که سولامتی بالا و متدس   ارند(ا

بندی طبقاتی از  ررمد بازنشووسووتگان  قیق نیسووک چدن مک هیچ رماری که تقسوویی
سوووا  ارا وه  هد نیارتیا( ررض را بر ایک گذاشوووتیی که نسوووبک  ررمد  ۹۵بوالوای 
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یکدیگر همان نسوووبک رخریک  ررمد قبل از بوازنشوووسوووتگوان طبقات گدناگدن به
ه احتما  حصیلات سنجیده شده،  ر نتیجبازنشستگی باشدا سلامتی برحس  سطت ت

تر از رنچه که هسک ارزیابی کر ه رو  که سوطت سلامتی طبقات بالا را ناز رن می
یا  ی بازنشستگی از سلامتی خدبکر ند  ر  ورهباشودا  رصد کسانی که رکر می

، ٪3۵نسبتاً خدب برخدر ارند بدیک ترتی  اسک:  ر بیک  ارندگان تحصیلات عالی 
بینیی که  ر ایک نمد ار می ]۰۰3[٪۵۲و  ر بیک کی سدا ان  ٪۹3ات  بیرستانی تحصیل
 قیق نیستندا طد  عمر بعد  ٪۰۱۱رسوند که ها  ر سونیک متفاوتی به پایان میمنحنی

ه ررتسالگی احتما  رن میسوالگی را بر اسواس طد  عمری که  ر سوک سوی ۹۵از 
تدان  ر محاسوووبات منظدر های زو رس را نمیا که مرگایی چرمحواسوووبوه کر ه

 ]۰۰۲[کر ا
 هد که طبقات بالا از تدلد تا مرگ  ر ناز و نعمک زندگی ایک نمد ار نشان می

ی کارگر بسوویار زو تر به سووطت معیک و نازلی از زندگی که طبقهکنند و نیر ایکمی
اگدن های گدنماند، زو تر از بقیه  ستخدش بیماریرسد و  ر رن سطت باقی میمی
به  تریی متدسووو  مدت طدلانیکنودا طبقهگر   و زو تر از بقیوه هی ردت میمی

وی ه  ر  وران کهدلک زندگی بهتری  ار  ولی ه هد و بپیشووورروک خد  ا امه می
ی کارگر ندار ا همچنیک تدان گفوک کوه  ر مجمدع اختلواق زیوا ی بوا طبقوهمی
بینیی که شوواخ  امکانات زندگی )حاصوول ضوورب ضووری  سوولامتی و  ررمد( می

که همیک  ر حالی اسکامکانات طبقات بالا  ٪۹۱ی متدس  معا   بازنشستگان طبقه
هوای میلیار رها  ر کرات  یگری ا خواندا هاسوووک ٪۰۲رقی برای کوارگران تنهوا 

بگیران بینیی شوووکاق طبقاتی بیک حقد کنندا چیری که  ر نمد ار میزنودگی می
ی معمدلی بدرژوازی )بدرژوازی سوورمایه مالی( از سوودی سوود و طبقهسوود د از ی 

 ااسک یگر 
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 فقر و ثروت توأمان انباشت 
 اروپای غربی آفریقای جنوبیِ

ی مالی منجر به انباشک عظیی نروت  ر  سک تدسو  سرمایه ۰مر   یخانهربد ن 
ک ایهر  و المللی های  اخلی و بیکشده اسکا رمار و بررسی شماریانگشکی عده

نظران یا  هندا ولی هی گر انندگان امدر و هی صوواح وضوود  نشووان میه امر را ب
تقسیی  ۸۰رغازیک قرن  یاندا  ر  ههاند و یا چشی بر رن بستهسوکدت اختیار کر ه

ی اروپا معمد  اسوک راصله گررته و نروت و  ارایی  ر سود د از رنچه که  ر بقیه
ن، ماهای شمالیشوبیه رمریکا و ررریقای جندبی شوده اسوکا  ور شودن از همسایه

حتی از انگلیا بعود از موارگوارت تواچر، هموان قودر عجیو  اسوووک که نر ی  
ی رمریکاا بدون هیچ عذاب ی و ایالات متحدهموان به برزیل، ررریقای جندبشووودن

 تدان هندوستان و چیک را نیر به ایک گروه رخری اضاره کر ا وجدانی می
ارقوا  جودو  را بوایسوووتی تقریبی ررض کر ا بررور های  ارایی و نروت  ر 

مدها ی تقسیی  ررتر مقایسوهالمللی نامطملک هسوتند و از رن هی نامطملکسوطت بیک
 ناسکارشالمللی اسوکا مسولدلیک اصولی گرارش بان  سودیسوی  و  ر سوطت بیک

دنی های رنتی  ررمد و نروت به نا المللی  ر زمینهی بیکرسوومیک شووناخته شوودهبه

 ]۰۰۱[باشندامی ۹وجیمر  یدیا ۸ش روکا

به اتفا  چند نفر  یگر انجا   ۲ر طبق محاسوووبات متفاوتی که  انیل والدنسوووت
ال  های خبا تما   ارایی های میلیار رهای سد د تقریباً برابر ا ند، مجمدع  ارایی

ی تما  ارزش صوووندو  بازنشوووسوووتگی  ولک  ولک )منهای بدهیا ( به اضووواره
 ]۰۸۱[اسکا
 

                                                      
۰. Folkhemmet 
۸. Anthony Shorrocks 
۹. James Davies 
۲. Daniel Waldenström 
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از  سهم ثروت ده درصد ثروتمند و یک درصد ثروتمند . 1۱جدول 
 ئدهای سورهای خانوادارایی

 نروتمندتریک ٪۰ نروتمندتریک ٪۰۱ کشدر
 ۲۸ 3۲ سد د

 ۹۹ ۹۱  انمار 
 ۹۰ ۹۹ رنلاند
 ۹۰ ۹۹ نروژ
 ۹۸ ۹۵ ررانسه
 ۸۸ ۵۰ ایتالیا
 ۸۸ ۵۲ هلند

 ۸۱ ۵۱ سدیا
 ۸۵ ۵۲ اسمانیا

 ۸۲ ۵3 بریتانیای کبیر
 ۲۲ 3۹ برزیل

 ۲۰ 3۹ ررریقای جندبی
 ۹۲ 33 رمریکا

 ا ۹و  ۵جدو   Credit Suisse, Global Wealth Databook ۸۱۰3 (۸۱۰3) منبع:

سوود د از وجه  یگری نیر با کشوودرهای اروپایی تفاوت و با رمریکا و ررریقای 

تشوووکیل  ۰هوا و ذخوایر مالیجندبی شوووبواهوک  ار : بخش اعظی نروت را  ارایی
  هندا می

 رو به اررایش گذاشک اکندن ابعا  ۰۱۲۱ی اختلاق نروت و  ارایی که از  هه
تریک  رصووود های نروتمند ارایی ۰۱۱3و  ۰۱۲۹خد  گررته اسوووکا بیک هنجدمی ب

                                                      
  ر بخش مالیا   ی رعا سها ، ارز، اورا  بها ار، سرمایها ۰
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 ٪۰۸۱هوای جوامعه رقیرتریک ٪۲۱کوه نروت اررایش یواروک  ر حوالی ٪۲۰جوامعوه 
منظدر حفظ قدرت خرید خد  شووروع هکاهش یارکا ایک چهل  رصوود  ر تلاش ب

تر از  ارایی یشاز جمعیک سد د ب ٪۹۱بدهی  ۸۱۰3کر ند به گررتک وا ا  ر سوا  
تریک  رصوود نروتمند ۸۱۱۸ها بد ا سوورعک ایک روند بسوویار بالاسووکا  ر سووا  رن

، همیک رمار برای ٪۲۸ اکندنکل نروت سووود د را  ر اختیار  اشوووک،  ٪۰۲جامعه 
رسووویده اسوووکا تعدا   ٪3۲بد  که اکندن به  ٪۵۱تریک  ه  رصووود جامعه نروتمند

نفر  ۰۲3به  ۸۱۰3رسید تا سا  نفر می ۹۵به  ۰۱۱3میلیار رهای سود د که  ر سوا  
 ]۰۸۰[اررایش یارکا
شوودت هبدرسووی جهانی مناسووبات بیک سوورمایه و مر   را ب - ی مالیسوورمایه

ی نروتمند ، پنج خاندا ه۰۱۹۲ – ۰۱۹۹ ۰، گرگدن کر ه اسکا  ر زمان هرمانسدن
 ۸۱۱۹پنج رد  میلیار ر  ر سوووا  تدلید ملی سووود د  اشوووتندا  ٪۰7۰3نروتی معا   
میلیار ر نروتی معا   نصووف  ۰۲3تدلید ملی سوود د  اشووتندا  ٪۸۹7۸نروتی معا   

زمانی که  ۰۲۰۱سووا  اخیر، از  ۸۱۱ ر تقریباً  ]۰۸۸[تدلید ناخال  ملی سوود د  ارندا
صی های خصدی صنعتی شدن قرار  اشک، هیچگاه نسبک  اراییسود د  ر رسوتانه
 ا ٪۲۹۵قدر بالا نبد ه که امروز هسک، به  ررمد ملی ایک

 اری صنعتی و قبل از تحدلات  مدکراتی ، از ، زمان رشد سرمایه۰۱۰۲سوا  
 ]۰۸۹[ی  و  جای  ار اایک نظر  ر رتبه

 پذیری مالی ریس چنیک انباشوک نروتی ناشوی از باز گذاشوتک  سوک سرمایه
ا  ر ایک اسووک نیارته اررایش میران همان به  ررمدها اختلاق کهحالی  راسووک، 

کل ی بالای تشووورغی  رجهبهاند که البته، هوا توأنیر میبتی  اشوووتوهزمینوه اتحوا یوه
 ای  ر سد د، منحصر به سد د نیسکا اتحا یه

های ها )بیک شوووهر و روسوووتا، بیک حررهاز ژاپک کوه بگذریی پراکندگی حقد 
تر از کشووودرهای نروتمند های سووونی واااا  (  ر سووود د کیگدن، بیک گروهگدنا

                                                      
 ا ۰۱3۵-۰۱۹۲های های چپ بیک سا کار  هنری  هرمانسدن رهبر حرب کمدنیسکا ۰
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ها  ر سد د بیش از بل ی ، هلند،  انمار  و  اری اسک اما اختلاق حقد سرمایه
 ]۰۸۲[ااسکاتریش 

تر تحک تأنیر سووواختار نروت خداهد بد  تا اختلاق ی طبقاتی رر ا بیشجامعه
 اران حاظ  ررمد هممای سووورمایه اری سووود د از ل ررمدهاا سووورمایهمدجد  بیک 

پای متدسوو  رلمانی و ررانسوودی اسووک و هندز راه نسووبتاً  رازی  ر پیش  ار  تا به
 اری اسک سرمایه روشک اری رمریکا و ررریقای جندبی برسدا چیری که سورمایه

مسوواوات میل چ ، سود د از نروژ و کشوودرهای سووابقاً کمدنیسووتی و برخدر ار از 
تدان گفووک کووه، هر چنوود کمی ت میأجراسووولدونی جلد ز ه و بووه اسووولداکی و

 ]۰۸۵[نامحسدس، حتی از  انمار  و رنلاند نیر پیشی گررته اسکا

 
 

 سهم بازار و سیاست در اختلاف درآمدها 

 ر سا   ٪۸7۵از های سد د خاندارهای ۰تریک  رصد جامعه از  ررمدسهی نروتمند
های رسید یعنی بیش از سه برابرا  ه  رصد نروتمندتریک ۸۱۰۹ ر سا   ٪۱به  ۰۱۲۰

اندا رسووانده ۸۱۰۹ ر سووا   ٪۸۹7۰به  ۰۱۲۰ ر سووا   ٪۰37۵جامعه سووهی خد  را از 

یعنی  ۱7۹۸به  ۱7۸۱اررایش  اشک، از  ٪۹۱میران ه  ر همیک مدت ب ۸جینی ضری 
 ]۰۸۹[اییابازگشته ۰۱۲۱ی ت اوایل  ههبه سطکه از لحاظ تقسیی نروت ایک

ی ی استمرار تجریه و تقسیی جامعهها نیر به روشنی نشان  هندهتخییرات  ررمد
 ااسکهای گدناگدن سد د  ر زمینه

 که کسووانی) نسووبی رقیران  رصوود هی ۰۱۱۹ – ۰۱۱۰تریک بحران بعد از عمیق 
( و هی  رصوود قشوور مرره )کسووانی که اسووک ررمد میانه  ٪۹۱ از کمتر  ررمدشووان

نسووبک  ۸۱۰۹( به  و برابر رسوویدا تا سووا  اسووک ررمد شووان  و برابر  ررمد میانه 

                                                      
۰. Disponibla inkomster 

 هاا  های احتمالی یعنی کل  ریارتیی کم  هرینهبعد از کسر مالیات به اضاره
رحا   یهمعنی تسوواوی  ارایی همشوواخ  سوونجش برابری یا نابرابری، شوواخ  جینی ب صووفر بها ۸

 یعنی نابرابری کاملا   ۰جامعه، شاخ  جینی ب 
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اررایش یارکا شکاق  ٪۹7۱به  ٪۹7۵و نسبک نروتمندان از  ٪۰۲7۲به  ٪37۹رقیران از 
 تر شده اسکا ی مرره بسیار عمیقی متدس  و طبقهمیان طبقه

یعنوووی  خاندارها، نروتمنووودتریک  رصووود  ومووویک  ررمووود ۰۱۱۰ ا سووو  ر
تر بقیه بیش ٪۱۲تر و از تریک  رصوود پاییکنروتمند از  ررمدشووان که هاییخاندار

 ۲7۹۲به  ۸۱۰۹سوود د بد  که تا سووا   ۰یتر از  ررمد میانهبرابر بیش ۸7۹۵اسووک، 
ی متدسووو  ک و طبقهی ررا سووونابرابری بیک طبقه برابر رسووویودا طی ایک رررینود

شاهد بد یی جرو  ۸۱۰۵و  ۸۱۰۲های قد  اررایش یارکا اررایشوی که  ر سا بهقد 
 ر  ٪۲7۵۲به  ۸۱۰۹ ر سا   ٪۹7۲۹رو ، از شومار میهای سوالیانه بهبالاتریک اررایش

 تأنیری بر ایک روند نداشته اسکا ۸ ۸۱۰۲ا عدض شدن  ولک  ر سا  ۸۱۰۵سا  
شووود  چنانچه نگاهی به  ررمد تر نمایان میبیشولی عمق شوووکاق  ررمدها 

 هرار  بیندازییا تریک ی تریک  رصد و یا نروتمندنروتمند
 شدندا تر میها بررگرویی اختلاقهر چه بالاتر می

 
و  1555اختلاف درآمدها . ی مرفهو طبقه . درآمد متوسط12جدول 
 میانهی مرفه بر درآمد خارج قسمت تقسیم درآمد طبقه ،4۱19

 ۰۱۱۱ ۸۱۰۵ 
 ۱7۵۸ ۲7۹۵ تریک  رصدنروتمند
 ۹۲7۱۱ ۹۵7۹۱ تریک ی  هرار  نروتمند

 هایی که به سفارش انستیتدی کاتالیر تنظیی شده اسکا مرکر رمار سد د، جدو  منبع:

 ۱7۵۸طدر متدسووو  هتریک  رصووود ببینیی که  ررمد نروتمند ر ایک جدو  می
هرار  جمعیک را تریک گروهی که ی روتمندبرابر  ررمود میوانه اسوووکا  ررمد ن

                                                      
های با رهای با  ررمد کمتر از رن  برابر اسوووک با تعدا  خاندارسوووک کوه تعودا  خواندا ررمودیا ۰

 تر از رنا   ررمدی بیش
از  ولوک  سوووک راسوووتی به  ولک  ۸۱۰۲جوا تخییر  ولوک حواکی بعود از انتخوابوات منظدر ایکا ۸

 ا  اسی مدکرسدسیا 
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برابر بالاتر از  ررمد ی  شوووهروند معمدلی ) ررمد میانه(  ۹۲ هند، تشوووکیول می
د تقسیی  ررمد امروزی سد  نیسک؟ کاستی یجامعه یا رور وضعیک ایک ریاا اسک

زمان  ررمد  مقایسووه اسووکا  ر رنقابل ۰۹۲۲از بعضووی جهات با انگلسووتان سووا  
تگران زمان یعنی صنع ی متدس  رناشوراق سی برابر بیش از  ررمد طبقهمیانگیک 

برابر  ررمد کشاورزانی بد  که مال   ۹3 ،ی اشراق ررمد سالیانهاما و تجار بد ا 
 ]۰۸3[زمیک خدیش بد ندا

ا ارندبرعهده  سیاستمداران حاکی مسلدلیک  وسد  اررایش نابرابری  ررمد را 
عنی رن ی ،اخ  نابرابری  ررمدها، بعد از کسر مالیات و حق بازنشستگی و غیرهش

اررایش  ٪۹۱حا  هتا ب ۰۱3۱ی ی  و   ههرسووود، از نیمهپدلی که به  سوووتمان می

اررایش نشوووان  ٪۸۱ ر همیک مدت تنها  ۰که نابرابری  ررمد بازار اشوووته  ر حالی

و  اسکی تخییرات  ر سیاسک تدزیع  ررمد مد ار زیر نشان  هندهن  ]۰۸۲[ ۸ا هدمی
 ررمد، بعد از کسر مالیات و بازنشستگی و امیالهی، که  که رن قسمک از تدزیعایک

گر   به الگدی تقسوویی  ررمد بازار و تدسوو  تصوومیمات سوویاسووتمداران تنظیی می
نروتمند  ررمود  ر تموا  کشووودرهوای  تدزیع ا بوازشووودتر میسووورموایوه نر یو 

ای هکننده اسوک،  ر کشودرهای عضد سازمان همکاری اری بسویار تعییکسورمایه
سد   ررمد بازار بازتدزیع طدر متدس  حدو  ی هب OECDو تدسوعه  اقتصوا ی

 باشدا نر باز تقسیی میؤشد ا حق بازنشستگی از عدامل ممی
هسووتییا تخییر شوواهد روند نرولی  ۸۱۱۱بینیی از سووا  چنانچه  ر نمد ار زیر می

به  ۰۱۱۵سا    ر «بازتدزیع  ررمد» ولک تأنیری بر ایک روند نداشته اسکا اررایش 

 ۹ااسک ۰۱۱۱ی  لیل بیکاری گستر ه  هه
 

                                                      
های اقتصا یا انداز، سود  سها ، سد  سرمایه و  ررمد ناشی از رعالیکی پاشوامل حقد ، بهرها ۰
  
  اشته اسکا   رشد ٪۸۱ تنها  ررمدها تدزیع باز اما  اشته رشد ٪۹۱نابرابری  ررمدی ا ۸
 ی بیکاری و کم  هرینه به گروه بررگ بیکارانا  به  لیل پر اخک بیمها ۹

 



 فرجام سوسیال دموكراسی و دولت رفاه/    004

 روی سیاست بازتوزیع. پس9شکل 
 -1551 ،سهمی از نابرابری درآمد بازار که باز توزیع شده، به درصد

4۱1۹ 

 
 

 وقطری از اسک که بازار  ررمد نابرابری  از  رصدی ی هندهنشان منحنی ایک یادداشت:
ا با مقیاس هگیریا )اندازهاسک شده بازتدزیع هرینه و کم  مالیوات بازنشسوتگی، حقود 

 شاخ  جینی انجا  شده اسک(ا

های مرکر رمار سووود د  ر مدر  تدزیع  ررمد از محواسوووبات بر مبنای جدو  منابع:
دزیع  ررمود،  ررمد خال ، سووود  سووورمایه و هوای ت( شووواخ ۸۱۰3) ۸۱۰۹توا  ۰۱3۵

 (ا ۸۱۰۲) ۸۱۰۹تا  ۰۱۱۰ ستمر ها از 

و  ر  ۰۱۲۱ا از سا  اسکتریک سرچشمه نابرابری  ررمدها مهی ۰ ررمد سرمایه

تر از مالیات بر  ررمد سوورمایه به سووطحی پاییک ۸پی تدارق هر  و بلد  سوویاسووی 
ر انجامدا هها میش نابرابریموالیات بر کار کاهش  ا ه شووود که ماهیتاً به گسوووتر

                                                      
 ه، سد  حاصل از رروش مستخلات و اورا  بها ار و نیر سد  حاصل از اورا  بها ارا  میلاً بهرا ۰
 سد و احراب بدرژوایی از سدی  یگرا  اسی و چپ از ی  مدکرسدسیا ا ۸
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گذاری انداز و سرمایهتر پاتدانی بیشتری  اشوته باشی میبیش یچقدر سورمایه
 هایک بیفراییا کنی و بر  ارایی

و سقدط مالی  ۰۱۲۱ی مصرق بیش از حد  ر  هه یبالاتر  یدیی که  ر نتیجه
 ا ند و حتی  های خد  را از  سووکاندازچهل  رصوود مر   تما  پا ۰۱۱۱ی  هه
های هنگفک از که نروتمندان شوووروع به کسووو  سووود  ار شووودنود،  ر حالیوا 

ها نقش  ندا  ررمد سوورمایه برای  ه  رصوود نروتمندتریککرهای خدیش سوورمایه
 کندا بسیار مهمی را بازی می

 ر سا   ٪۸۱سوهی  ررمد سرمایه از کل  ررمد به نبک رسیده ایک گروه که از 
سد  رسیدا همیک به ی  ۸۱۰۹اررایش یارک،  ر سا   ۸۱۱3سا   ر  ٪۲۸به  ۸۱۱۹

تر تر از  ه  رصد او  و بیشهایی که کیسهی برای  ه  رصد بعدی نروتمندان )رن
 ۰۱3۵ ررمد سورمایه که  ر سا   ]۰۸۱[بد ا ٪۹از بقیه مر    ررمد  اشوتندا  ا( تنها 

به  ۸۱۰۹ ا   ر سوووا  ها را تشوووکیل میخاندار ل از کول  ررمد ناخا ٪۹7۸تنهوا 
هرار  تا کندن، برای ی  ۰۱۲۱ی همیک سوووهی، از  هه ]۰۹۱[اررایش یوارکا ۰۵7۹٪

سرمایه برای ایک  ]۰۹۰[ها بد ه اسکاشده رن ررمد نبک ٪۵۱ها بیش از نروتمندتریک
خدار  ر  وران مالی نرو  یاهمیتی را کسو  کر ه که سرمایه گروه مجد اً همان

 شکدرایی پیش از جنگ جهانی او   اشکا 
 هد نسووبک بیک ی طبقاتی ارا ه میاز اقتصووا  جامعه LOای که تصوودیر زنده 

حقد  متدسووو  یو  کارگر صووونعتی و حقد  و مرایای پر اخک شوووده به مدیر 
 هدا ایک گرارش نشوووان ا نشوووان میهای پنجاه شووورکک بررگ بازار بدرس رکل
برابر حقد  ی   ۱تر از کی ۰۱۲۱ هود که حقد  ی  مدیر کل که  ر سوووا  می

برابر رسوویده بد ا یعنی اینکه  ر  ۵۲به بیش از  ۸۱۰۲کارگر صوونعتی بد   ر سووا  
تموا   سوووتاور های اقتصوووا ی بعد از جنگ  و ، کاهش  ۰۱۱۱ی اواسووو   هوه

 گررته شدا نظی اقتصا ی ندینی  ر حا  شکل گررتک های حقدقی، باز پانابرابری
 ]۰۹۸[بد ا

کندا تر میتصوودیر را کامل ۸۱۰3رخریک رمار رسوومی منتشوور شووده  ر سووا  
نفری را کوه بالاتریک  ررمد را لیسوووک سوووی Dagens Nyheterی روزنواموه»

کار و  ه نفر مدیر کل  انود،  ه نفر  ررمود از سووورموایوه،  ه نفر  ررمد از اشوووتوه
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ی  ررمد متدسوو  ایک ا مقایسووه«های بازار بدرس به چاپ رسووانده اسووکشوورکک
 ه  رسوواندا  ررمدبگیران ما را به نتایج زیر مینروتمندان با  ررمد متدسوو  حقد 

اند بالغ بر بالاتریک  ررمد نبک شووده از سوورمایه را  اشووته ۸۱۰۹نفری که  ر سووا  
ی تمووا  برابر  ررموود متدسووو  سووووالیووانووه ۰۱۱۸  کووه میلیدن کرون بد 3۲۲،۵
کنندا میانگیک  ررمد ی سوووا  را تما  وقک کار میبگیرانی اسوووک که همهحقد 

برابر میوانگیک  ررمد  ۰3۲میلیدن کرون بد  یعنی  ۹۲،۹هوا ی مودیر کولسوووالیوانوه
 ی کارمندان و کارگراناسالیانه

 سا  به ترتی   و میلیار   و نفری که  ررمدشان بیش از همه بد   ر طی ی 
 و یکصد میلیدن کرون و ی  میلیار  و  واز ه میلیدن کرون به جی  ز ندا 

های بازار بدرس حتی به ی  از مدیران شووورککاسوووک که  ررمد هیچ گفتنی
و  رسیدا میانگیک  ررمد، حقد ی بالا نمیسک  ه نفرهرهرتریک رر   ررمدپای کی

میلیدن  ۸۹،۵۹کلی که بالاتریک  ریارتی را  اشووتند به  ی  ه مدیرمرایای اعلا  شووده
کارمند  ]۰۹۹[کارمندا ۵۲کارگر و  ۲۰،۵رسوووید که برابر اسوووک با حقد  کرون می

 ی بدرژوازی کجا؟معمدلی کجا و طبقه
 

 فقر فزاینده و نابرابری قومی
ایج  ر بیک ینیی که رقر نسووبی رببا نگاهی به تقسوویی  ررمد  ر بیک اقشووار پایینی می

سا  با  ررمد  ۹۵کندا  رصود اررا  بالای ها بیش از همه جل  تدجه میبازنشوسوته
، یعنی حتی بالاتر از  رصود متدس  ٪۰3ی سود د(  ررمد میانه ٪۹۱پاییک )کمتر از 

 ا اسکی اروپا اتحا یه
 ٪۰۸ی رنلواند ، و برا٪۱توا  ۲، برای  انموار  و نروژ ٪۰۲ایک رقی برای اروپوا 

ها شد  که حقد  بازنشستهوعده  ا ه می ۸۱۰۲ ر کارزار انتخاباتی سا   ]۰۹۲[ااسک
گدنه حق بازنشووسووتگی  ر ها را کاهش  هند، اما چرا و چهرا بالا بر ه و مالیات رن

 تر شد؟سد د از متدس  اروپا نیر کی
ا  ارس ی طبقهپروژهبه مک و همکارانی  ر ای همرمان با نگارش ایک کتاب نامه

انه رمدزگار و کتابدار کتابخ عندانبهی ایک نامه، خانمی که سی سا  شودا ندیسنده
کرون حق بازنشووستگی  ۰۰۵۱۱ هد که تنها تما  وقک کار کر ه اسوک، شور  می
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حقد  متدسوو  ی  کارگرا از حقد  بازنشووسووتگی  ر  ٪۲۸کند، یعنی  ریارک می

مودیر کول بوانو  تجارت   ۰موایوه نیر میوالی برنییا ررنوه مرت نسووودنی سووورجبهوه
Handelsbanken سالگی خد  را بازنشسته کر ا بازنشستگی وی  ۵۵،  ر سوک
کرون به  هرار۵۱۹ی عمر ماهیانه کرون و برای بقیه ۹۲3۵۱۱ ر  ه سا  او  ماهیانه 

نی قاندن بازنشووسووتگی سوود د به زبان یع ]۰۹۵[ی حق بازنشووسووتگی همگانیااضوواره
 ها باید مقرون به صرره باشدا : کار نکر ن برای بعضیگدیدزبانی میبی

بر ند که تا سووا   ر رقر نسووبی به سوور می ۰۱۱۰از جمعیک سوود د  ر سووا   3٪
، بیش از  و برابر، نیر گوذشوووک کوه تنها ٪۰۹سوووا  از مرز  ۰۵یعنی  ر طی  ۸۱۰۹

ایک اررایش  ر  ]۰۹۹[ی اروپا بد ا رصووودی اتحا یه ۰3تر از میانگیک انودکی پواییک
وار  اشووک اررایشووی جهش ۸۱۱۲تا  ۸۱۱۹های ناچیر بد ا اما  ر سووا  ۰۱۱۱ی  هه

 ولک بدرژوایی و مدج  بل تدضووویت اسوووک، روی کار رمدنکوه بوا  و راکتدر قا
قر نسبی تریک اررایش ربلر به عرا  بد ا بیش - مهاجرتی که از برکات تهاجی بدش
کنندا تنهایی با ررزند یا ررزندان خد  زندگی می ر بیک والدینی بد ه اسوووک که به

به  ۸۱۰۹ا  شدند که تا سجرو رقرا محسدب می ۰۱۱۰از ایک قشور  ر سوا   ۰۰،۹٪
رورا ایک اررایش حتی از های با ی  نانسووود  خواندا هرسووویود یعنی یو  ۹۹،۲٪

ررگسالان تر اسکا رقر  ر بیک باررایش رقر  ر بیک متدلدیک خارج از سد د نیر بیش
رسیدا رقر نسبی  ٪۸3،۲به سطت  ٪۰۰،۹متدلد خارج از سد د  ر طی همان  وره از 

هرحا  اررایش  اشووک، هد نه به همان اندازه ولی ب ر بیک متدلدیک سوود د نیر هر چن
 ]۰۹3[٪۰۱،۰به  ٪۹،۵از 

ی کشوودر نروتمندی همچدن سوود د مرز از  ررمد میانه ٪۹۱تدان گفک که می
ت ی اروپا از ایک سطا  ر کت  و متدن اتحا یهاسکای برای خ  رقر سوخاوتمندانه

خطر رقر، محرومیک و عد  برخدر اری »شد  که زندگی همچدن شورایطی یا  می
 یرا  ر بر ار ا به همیک  لیل مرکر رمار سووود د و مرکر رمار اتحا یه «از امکانات

ر تکی ررمد »ها برندا یکی از رنکار میههای  یگری ب، مقیاسEurostatاروپا، 
، یعنی یسکای کاری نیعنی  ررمدی که برای ررع نیازهای پایه اسک «اسوتاندار از 

                                                      
۰. Arne Mårtensson 
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کل  ٪۹کر ند:  ر رقر مطلق زندگی می ۸۱۰۵هوایی که  ر سوووا  رقر مطلقا گروه
کد کانی که ما رشووان تنها سوورپرسووک  ٪۰۱سووا  و  ۰۲کد کان زیر  ٪3جمعیک، 

بد ا رقر شوووامل حا   ٪۸۵ها بد ا ایک رقی برای کد کان متدلد خارج از سوود د رن
چهار  سد  زنان  تنها و ی سا ، ی  ۹۵ گر  ا  ر بیک اررا  بالایسالمندان نیر می

ی جهنی هتریک طبقکنندا مرکر رمار سد د پاییکمر ان  تنها  ر رقر مطلق زندگی می
نامدا  ر چنیک شرایطی رر  از پر اخک چهار می «(حا رقر مالی خطرنا  )»رقر را 

 ا اسکهای معمد  ناتدان قلی از نه قلی هرینه
سد د  ی مرکر رمار هند، به گفتهرا تشوکیل می «دتریک  رصوپاییک»ایک گروه 

جاسوووک که شووود ا ایکنفر می هرار۲۱البته همیک گروه کدچ  شوووامل  ]۰۹۲[۱7۲٪
شووود ا ایک ، واج  میStadsmissionی مسوویحی، های خیریهکم  سووازمان

و مبلمان  کم  بیش از همه شووامل مدا  غذایی اسووک ولی لباس، اقلا  بهداشووتی
ی سوود دی شوود ا شوواخهها تقسوویی می سووک  و  نیر جرو اقلامی اسووک که بیک رن

Stadsmission ًامروزه  ر سود د شاهد محرومیک و »کند که اعلا  می صوراحتا
رگر ییا ها سا  به عق  بی مشابه رن باید  هرقری هستیی که برای پیدا کر ن نمدنه

رقرا  شدند و به صفمات اجتماعی ر  میبر تعدا  کسوانی که از صاری سیستی خد
 ]۰۹۱[«شد اروز اضاره میهپیدندند روزبمی

مهاجر بد ن  ر سود د به ایک معناسوک که شوخ  همرمان از سه ندع نابرابری 
 هووای حویوواتوی مووانونوود سووولووامووتووی و طوود  عوومر، نووابورابوری ا۰بور : رنوج موی

 سووویوول( موواننوود احترا  و ارج و قرب، و هووای وجد ی )اگریسوووتنا نووابورابری۸
مهاجریک هی روحاً و هی جسماً از سلامتی  ]۰۲۱[ا نابرابری  ر امکانات مانند  ررمدا۹

مناطق  روندا اهالی نبا  معالجه نمیه تری برخدر ارند و به  لایل گدناگدن بپواییک

سولامتی  ر استکهلی برخدر ارند:  تریکاز پاییک ۰و شویسوتانشویک رین  بیخارجی
ا کنند که بارزیابی می «خدب»تر از زنان سووولامتی خد  را پاییک ٪۹۰مر ان و  ۹۲٪

ا مقایسوووه اسوووکقابل ۸نشووویک کدنگسوووهلمکی مررهزنان منطقه ٪۸۸مر ان و  ۰۹٪

                                                      
۰. Rinkeby-Kista 
۸. Kungsholmen 
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ر جای  یگر تر از هو شیستا شایعپدسیدگی  ندان  ر بیک کد کان ساکک رین  بی
تری کند تا  ر بازار مسووکک از شووانا کیشووان کفایک میتنها اسووی ]۰۲۰[اسووکا

، Blocketبرخدر ار باشوند: شوانا رر ی به نا  محمد،  ر سایک خرید و رروش 
ها ا و  ررمد خال  رناسکهای سد دی همچدن ماریا و اری  نصوف شوانا نا 

 ]۰۲۸[کمتر از متدلدیک سد د اسکا ٪۸۵نیر 
شان بدنا  هستند ها همچنانکه مدارس و سایر نها هایمناطق مسکدنی خارجی

معروق هسوووتندا به روایک ا تلاق راسوووک ایک مناطق باید  «ایمناطق حاشووویه»و به 

 ۰های سد دبه روایک حرب  مدکرات و ها  رریدتحک نظارت و قیمدمیک راسک
منشووی  Jomshofی ی بعدی، به گفته ا مرحلهبایسووتی ایک مناطق را تخری  کر

هاا رن «بیرون کر ن»هاسووک، بخدان رن «بازگشووک»های سوود د، حرب  مدکرات
ارند هایی که تابعیک  وگانه  هایی که تابعیک سووود د ندارند یا رنتدانیی با رنمی»

 ]۰۲۹[«شروع کنییا

 
 کنندیی میقدرتمندان جدید از خودشان پذیرا

ا یکی ا امشودند محود صوحنه از تدریجبه  قدیی قدرتمندان  مدکراسی رویپیش با
نا ی جنبش ضوود اصوولاحات ندلیبرالی همانشوودهبینیتریک انرات پیشاز غیر منتظره

ظهدر قدرتمندان جدید بد ا اید دلدژی رسومی سیستی جدید قرار بد   ولک را به 
ی که قرار بد  جایگریک شووهروندان شوود ا چهار نر ی  کند، اصووطلاح «مشووتریان»

ررریند به ظهدر قدرتمندان جدید منجر شده اسکا او : سیاسک که زمانی به معنای 
نمایندگی مر   یا طبقه و برخدر اری از اعتما  مر   برای پیشبر  امر معینی بد  به 

راب حی جدانان ای  حرره تبدیل شووده اسووکا راه رسوویدن به ایک حرره از کمیته
گیرند که با مالیات مر   چه کنند میلاً گر  ،  ر رنجوا یوا  میگدنواگدن رغواز می

جای قطار با تاکسوووی مسووواررت کنند، کاری که چند سوووا  پیش ر یا یکی از هب
ریوود، اگر هی  ر انتخووابووات هووای جدانووان کر ا مشوووکلی پیش نمیهمیک کمیتووه

                                                      
۰. Sverigedemokraterna  

 ستیرا  حرب شدیداً  سک راستی و خارجی
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 «نت اپدزیسوویدأعضود هی» عندانبهتدانند شوهر اری یا اسوتانداری بازنده شوودند می
 همچنان از  ررمد بالایی برخدر ار باشندا 

ی اصلی ها به مشخلههای خصودصوی و سد روری رن و : حمایک از شورکک
ی خد  منجر به ندبهای تبدیل شوووده اسوووک، امری که بهایک سووویاسوووتمداران حرره

ی روزاررون راصله سد و متقابلاًرمیری سیاستمداران و سرکر گان اقتصا  از ی هی
بیک سیاستمداران و شهروندان معمدلی از سدی  یگر شده اسکا پیدند سیاستمداران 

 کهشد  بدرژوا و نروتمندان از  یرباز معمد  بد ه ولی اکندن شامل کسانی نیر می
 ا شدند انتخاب کارگری جنبش و ی کارگرطبقوه نمایندگی برای زمانی

الیسووی بخش خدمات همگانی بایسووتی همچدن که طبق انجیل ندلیبرسوود : ایک

ا اره شود ا ایک سیاسک باعث شده تا  ۰ی  شورکک تحک مدیریک همگانی ندیک
به صووواحبان و مدیران شووورکک سووود  و پا اش  های سووود رور، که مرتباًشووورکک

رسووانند، الگدی سوویاسووتمداران و کارمندان بخش عمدمی شووده و بدیک ترتی  می
تریک هدق سووویاسوووتمداران و ر ه اسوووکا امروزه مهیای ایفا ککننودهنقش ویران

 ی مر  ، نروتمند شودن اسوکا سیاستمدار یای  ولتی، میل بقیهرتبهکارمندان عالی
ک ر یا باشد، یعنی به مک و امیا  م اشته  استطاعکرتبه بد ن بایستی کارمند عالی

با  رسنلی مجللهای پانداع و اقسا  امتیازات را بدهید: سفر مرخصی مجانی، مهمانی
العا ه، تضوومیک شووخل جدید و پر ررمد مدر ، بازنشووسووتگی رد وپاش بیریخک

 ار شوودن بهتریک پا اش ی شووخل رعلی بر نیایندا مدیر کل و سووها چنانچه از عهده
 ا اسکممکک برای ی  سیاستمدار 

 برای وی هبه اهداق، ایک به رسیدن راه تریکاحتمووووالاً معمد  و تریکراحووووک
بخش  ونر چرب قرار ا های واگذاری اسووتانداری، و شووهر اری سووتمدارانسوویا

از حرب  ۸لیما راینفلدیی رن را نمدنهاسوووک خصووودصوووی هایشووورکک به عمدمی
ووووا ب قرار ا هایی که بد  استکهلی اسوتان اسوتانداریکار و عضود شودرای محارظه

  بدیک ترتی و کر  امضا ها،والنبرگ به متعلق ،Aleris  رمانی خدمات کنسرسید 

                                                      
۰. New Poblic Management 
۸. Filippa Reinfeldt  
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شرکک  همان شوایسوتگی سیاسی کاری برای تر  شدرای استانداری و اشتخا   ر
Aleris سووک رور ا کمبد  نمدنه  ر کار نیسووکا یکی از مدار ی که  ر سووا  هب 

هوواپووارانوودا  ر یا شوووهر اری  ۰بسووویووار جلوو  تدجووه کر  پوواتریوو  ا ویووا ۸۱۰3
Haparanda یی صووی برای تنظبد  که پنهانی به ی  شوورکک سوواختمانی خصوود

متک شورکک  ر ی  مناقصوه کم  کر  که  ر ایک مناقصوه برنده شدا کارررمای 
ی استخدا  وی هاپاراندا بد  و شرکک مربدر  ر عدض وعده ایک مناقصه شهر اری

 ]۰۲۲[را  ا  که چندی بعد عملی نیر شدا
های سیاسی و غیر سیاسی، منشیگران، مشواوران چهار : امروزه انبدهی از لابی

مطبدعواتی، رؤسوووای ارتباطات و بالاخره  وایر رواب  عمدمی ضووومک حفاظک از 
ن ها را از  سترس مر   و انتخابات کنندگاای رنپیله تنیدنسیاستمداران بررگ با 

ای را بطدر هدایک ارکار عمدمی، که هیچ طبقه کارشووناسای سووازندا عده ور می
ایک  ]۰۲۵[انداکنند، سوویاسووک را  ر انحصووار خد  گررتهدگی نمی مدکراتی  نماین

تر  ر واکنش سیاستمداران بدرژوا به ای خد  را با وضد  هر چه تما سویاسک پیله
دا شها میانتقا اتی نشوان  ا  که  ر مدر  سد جدیی  ر بخش رراه همگانی به رن

، با ۸۱۰۹و  ۸۱۰۸ هندگان خد شوان،  ر سووا  رأی که تعدا  زیا ی ازبا وجد  رن
شووودت مخالف بد ند هر ندع انتقا ی را ر  کر ندا از رن زمان تاکندن هایک امر بو

 هندگان کمی تخفیف یارته اسک ولی هندز هی نمایندگان جنا  مخالفک ایک رأی
 کنند نه رأی  هندگان خدیش راا راسک  ر مجلا، سرمایه را نمایندگی می

گیری مر    ر سووا  و مدضووع ۸۱۰۲گیری نمایندگان مجلا  ر سووا  عمدضوو
ممندعیوک رعوالیوک انتفاعی  ر رن بخش از مدارس، » ر مقوابول پیشووونهوا   ۸۱۰3

ها اش از طریق مالیاتخدمات  رمانی و نگهداری از سالمندان و بیماران که بد جه
اهده کل شش مش ر ش ا ) رصدی که با ایک پیشنها  مدارق هستند(«شود تأمیک 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  SDها،   ب سوودسوویا   مکرات Sب محی  زیسووک، سووبرها،    MPب چپ،    V توضتتی :
ب  Lب مرکر،    Cهای مسیحی،   ب  مکرات KDکاران،   ب محارظه Mهای سد د،    مکرات

 هالیبرا 

 Urlika،  ر «ی تجدید سوواختار  ولک رراهبارهنظر مر   سوود د  ر»،  Lennart Nilsson منبع:

Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgren  وMaria Oskarson   ویراسووتار(، سوویمای تر(
 ا ۵(، شکل ۸۱۰۲خدر ه )

 های انتفاعی  ر بخش رراه همگانی هنودگوان بوا رعوالیوکاکیریوک قواطع رأی
ی های سنی و همهی گروهمخالف هسوتندا مر   شهر و روستا، زنان و مر ان، همه

 ر  ]۰۲۹[های انتفاعی مخالف هستنداها با ایک رعالیکجر صواحبان شورککهطبقات ب
در  هی  ر م چنیک رشکار به ررای مر  ، رنتر مدر ی سرمایه تدانسته اسک ایککی

 هد کجی کندا ایک میا  نشان میبحث عمدمی گذاشته شد،  هکهمدضودعی که ب
د گدنه خداهنشوود  چهتر میروز طبقاتیهای که روزبکه قدرتمندان جدید و جامعه

 ی خروارا مشتی اسک نمدنه ؛تدانسک زیر پای  مدکراسی را خالی کنند

انتخاب 
 شدگان

انتخاب 
 كنندگان
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یدایش پکنندا او ، قدرتمندان را تقدیک می هوای و رررینود  یگر نیر گرایش
 مدکرات و رزا  اندیش رندرس های سویاسوی اسوک که خبرنگار سدسیا  و مان

را برجسته کر ه و  رن اشراق سیاسی ر کتابش  ۸۱۱۸ ر همان سا   ۰ایسواکسدن
 کنداوی چگدنگی پیدایی ایک روند را روشک نمی ]۰۲3[مدر  تدجه قرار  ا ا

ت مدیدی حکدمک کر ه اما  ر زمان چهار رهبر  مدکراسی سد د مدسدسیا 
هیچ  و مان یا رامیل  Palmeو  Erlande، اBranting ،Per Albinاو  یعنی 

ا از ها یکی پ و مان ی سروکله سویاسوی تشوکیل نشدا ولی بعد از ایک چهار نفر

 انیی جایی که ما میو غیرها تا رن ۸لیدن ، یگری پیدا شود: شول لارسدن، بد ستر  
اتا  ا(  ر  مدکرسووودسووویا رهایی را که یدران پرسووودن )زمانی نخسوووک وزیر کا

برای کم  به پیشررک حرره،  ررمد و بازنشستگی  مندنظا طدر همدت و بطدلانی
یده اش  عشق خد ، اکندن همسرش، کر   ر هیچ کشدر  یگر اروپای غربی نمدنه

 سووود بازی بهینشوووده اسوووکا سووویاسوووتمداران بدرژوا هیچ ررصوووتی را برای پارت
 هنود، کواری کوه هی بیلدت و هی رر ری  هوای خدیش از  سوووک نمیخواندا ه

ا  ( از رن  راع کر ندا انکاروزیر از حرب محارظهراینفلد )هر  و زمانی نخسوووک
ه ی سویاسک  ر شما  اروپا تبدیل بتداند ایک باشود که حررهی   لیل احتمالی می

رن شرکک  ارندا  ر ایک بازی زنان   ر ی  بازی تخصوصی شده که هر  و جنا
ارتد که عاشوووق همدیگر نیر کننود و کی اتفوا  نمیو مر انی همودیگر را پیودا می

شان هی ایک اسک که ساعات کار نامنظی مشابهی  ارند و به شدندا وجه مشتر می
کند بسیار علاقمند هستند و برای ها ارا ه میهای عمدمی از رنتصودیری که رسوانه

 کدشنداایک تصدیر می بهبد 
ی تر نخبگان سیاسک و سرمایه که پدیدهرمیری هرچه بیش و : ا غا  و  رهی

رغی همکاری بهو  ۰۱۱۱ی ا تا اوایل  ههاسووکای  ر سوویاسووک کشوودر سوود د تازه
ی طبقواتی، حوداقول توا جایی که ما خبر  اریی، بیک نخبگان سووویاسوووی گسوووتر ه

                                                      
۰. Anders Isaksson 
۸. Kjell Larsson, Bodström, Leijon 
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درژوازی هی  ر شووخل و مقا  و هی  ر ات و نخبگان اقتصووا ی ب مدکرسوودسوویا 
 ی معینی حفظ شده بد ا های اجتماعی راصلهمعاشرت

ی  مدکرات  ر  ههطراحان اصوولی چرخش به راسووک  ولک حرب سوودسوویا 

و  ۸اسی، سما گدلدمک ساش مدکرسودسیا از اشوراق  ۰ا ری  ا سوبرین  ۰۱۲۱

 - کر گری میکه برای قاندنی شووودن مدارس انتفاعی لابی ۹شووو ول اولدق ر لوک
های گدناگدن بد ا ا و  ی شووورککت مدیرهأسوووک هیورهربخش شوووان زینوکنوا 

)صوواح  اصوولی  ۵سووتنب ااتا  ( به  مدکرسوودسوویا )مقا  بلندپایه و  ۲انگسووتر  
( پیدسووکا سووما ندبک مدج بررگ جهش Kinnevikگذاری شوورکک سوورمایه

به  ۹،ی مدنا سالیکات از  ولک یدران پرسدن و  وره مدکرسدسیا سویاسوتمداران 
گر  اران بررگ ررا رسووید، خد  یدران پرسوودن لابیها و سوورمایهسوودی شوورکک

به  3شوود، پتر ند  ر JKLمشووتریان ناشووناس شوورکک مشوواور ارتباطات اسووترات ی  

 مدکرات، وزیر اقتصووا  )سوودسوویا  ۲شوورکک والنبرگ ررک و بیدرن روسوونگر ن

به بان  سد د  ۱سدندستر  شد، رندرس  Kinnevik( مشاور شرکک ۰۱۱۲-۸۱۱۸

Swedbankبه بان  اسوووکاندیناوی 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   اراییوزیر 

۲. Björn Rosengren 
۱. Anders sundström 

 های مختلف وزارتا  ات با پسک مدکرسدسیا 
،اقتصوووا  ان، رعالیک خد  را  ر جدانی چدن ی  چپ را یکا  شوووروع کر  و ا کلواس اکلدند۰۱

 ها پیدسکا  ات مدکرسدسیا سما به 
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 ها،بان  یهای گدناگدن وزارتا  ا( به اتحا یه)پسک ۰یارک، تدماس اوسوتروس

گری برای بعد از لابی متفاوت  ولتی( که های)رعا   ر پسوووک ۸سوووت رناسوووتفان ا

و سما به  ۹گرایان یعنی پیه امیلسوودنی راسوکمدارس خصودصوی به پدر خدانده
گران های بررگ، لابیی تنگواتنوگ بیک سووورموایوهرابطوه ]۰۲۲[والنبرگ پیدسوووکا

که   انییشد ا هندز نمیوضد   یده میهشان باقتصوا ی، سیاستمداران و مشاوران
و  Stefan Lövenوزیر اسوووتفان لدو ن  مدکرات نخسوووکریا  ولک سووودسووویا 

های شکه جهاش ایک روند را تیبیک و تشدید خداهند کر  و یا ایک سوتگاه حربی
 ]۰۲۱[ی ندلیبرالیسی ارراطی بد ه اسکارد  مخت  به  وره

ی قودرتمنودان جودیود ندلیبرا  مانند پیشوووینیان خد ، قبل از گسوووترش و غلبه
اینکه به  تر ازی جدا بارته و بیشتارته  مدکراسوووی، متکبر و ازخد راضوووی، ممتاز،

رکر مر   باشند نگران قدرت خدیش بد ندا همیک رابطه را بیک سیاسک بدرژوازی 
 مدکراسی، با بینش و نظرات مر   شاهد و تقریباً  ر همان حد، سویاسوک سودسیا 

 هستییا 
رمریکوا متکی بر علد  سووویاسوووی نشوووان  ا ه اسوووک که  ر  یبررسوووی  قیق

گیری تنها منارع نروتمندان را  ر نظر ران رمریکایی  ر هنگا  تصوومییسوویاسووتمدا
ای نیسوووک چرا کوه ایک نروتمنودان رمریکووایی گیرنودا البتوه ایک امر غیر منتظرهمی

 ایلعهطدر؟ مطاهکنندا اما سد د چسویاسی رمریکا را تأمیک می یهسوتند که بد جه

و میکا یل  ۲ یل پرسووودنکه  و کارشوووناس امدر  ولک از شوووهر گدتنبرگ، میکا

 هد که همیک پدیده را، هر چند نه به همان وضد ، نشان می اند ا هانجا   ۵،گیلیا 
گیری  ر  ر سویاسوک سود د  یدا هنگا  تصمیی ۸۱۰۲ -۰۱۵۹ی تدان  ر  ورهمی

ی گیر ، سیستی سیاسمدر  معدو  مسوایل 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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های پر ررمد تدجه های گروهها و اولدیکه خداسوووتوهی او  بوسووود ود  ر  رجوه
کنوود و هی  ر مدر  هووای بدرژوایی صووود  میکنوودا ایک هی  ر مدر   ولووکمی

تری  مدکرات، منتهی بدرژواها برای نروتمندان اولدیک بیشهای سوودسوویا  ولک
های اقشار از خداسوته ٪۱ها ات مدکرسودسویا ی زمامداری قا ل هسوتندا  ر  وره

از  ٪۰۹ها  ر ات مدکرسدسیا ی سویاسوی  ولک تبدیل شودا  ررمد به مسولله کی
های پر ررمد را گررتند، همیک رقی برای مسوایل سویاسی بررسی شده جان  گروه

 ]۰۵۱[بد ا ٪۸۹های بدرژوایی  ولک

 

  :شهروندان و قدرتمندان. 19جدول 
  !کنید صبر فعلا درآمدها، کم
  که شهروندان هایخواسته از دیدرص

 4۱12-159۹ کرد عمل آن به دولت

های  ولک 
 ات مدکرسدسیا 

های  ولک
 بدرژوایی

 ٪۱ ٪۱  ررمدهای اقشار کیخداسته
 ٪۸۹ ٪۰۹ های اقشار پر ررمدخداسته

-Giljam och Mikael Persson,”Who Got What They Wanted? The openion     :منبع

Policy  
Link in Sweden ۰۱۵۹-۸۱۰۲, (۸۱۰3), 

 گدتنبرگ  انشگاه  ولتی، علد  انستیتدی
 

 بازگشت فساد مالی
ند که گیرکنند پا اش خد  را میوقتی سویاسوتمداران بررگ سویاسک را تر  می

ا ایک روش جدید پدلدار شووودن  ر بیک سوووکهاهموان راه یوارتک به جمع مدیر کل
ها نیر رایج شده ها و اسوتانداریر اریمدیران ا ارات عمدمی، سویاسوتمداران شوه

اسک با ایک تفاوت که ایک قشر مجبدر نیسک زمان  رازی برای گررتک پا اش صبر 
ی کندا ایک به معنای بازگشک رسا  به  ستگاه ا اری سد د اسکا رسا  که  ر سده

ا از رن زمان صداقک سد د کاهش یارکتدریج هب ۰۱ی بسیار رایج بد   ر سده ۰۲
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نر  همگان بد ه و مدر  تحسویک نیر قرار گررته اسوکا اما ایک صداقک اکندن به زبا
 کنندگان سدسیا  لیبرا  سد د  ر خارج ازتاریخ پیدسوته اسوک، امری که تحسویک

رهای ی سد د  ر لیسک کشدزو ی به رن پی خداهند بر ا کما اینکه رتبههکشدر ب
درهای شووما  اروپا، سوودیا و تر راسوود پاییک رمده اسووک و اکندن بعد از کشووکی

 ]۰۵۰[زلاندند قرار  ار ا
 Transparency شفاریکالمللی  رتر  ولک بر اسواس تعاریف سوازمان بیک

International منظدر ما از رسا   ر » سک  ا ه اسک: هتعریف روشنی از رسا  ب
ی )سوووازمان( خد  و به هی ا ارایک گرارش ایک اسوووک که چنانچه رر ی به هرینه

ای نامناسوو  یا ناپسووند امتیازاتی را برای طرق قرار ا  سووازمان خد  رراهی شوویده
 امتأسوووفانه ایک تعریف )هندز؟(  ر قاندن سووود د گنجانده نشوووده اسوووک ]۰۵۸[«کندا

یعنی  هچه که  ر قاندن سووود د رمدالمللی از رسوووا  و رنبنوابرایک بیک تعاریف بیک
کنندگان اسوووتفا هءهایی هسوووک که راه را برای سووود، تفواوت« ریواروک رشوووده»

 گذار ا بازمی
 اجازه بدهید نگاهی به چند رسدایی بررگ  وران اخیر  اشته باشییا 

القضات اضیق که نیسک ایک از بدتر چیر هیچ کشدر ی  قضایی سویستی برای
 یوو  مووموولووکووک، اسوووووتووفووان لوویوونوودسوووووکوودگ ر وویووا  ا گوواه عووالووی، 

ا بالاتریک قاضی ی  مملکک  ر عیک حا  باشد  اشته  سک مشکد   ر معاملات
های مالی اشتخا   ار ، که البته امروزه امری مرسد  و میران وسویعی به  ا وسوتدبه

طرا  زیرکی برای ررار از  زمینها وی نشوووان  ا ه که  ر ایک اسوووکشوووده پذیررته
 و شوورکک بررگ  ر مدر  ی   اوری بیک  ۸۱۰3ا وی  ر تابسووتان اسووکمالیات 

نفع ها بسیار ذیاختلاق مهی را به عهده  اشوک،  ر حالیکه  ر یکی از ایک شرکک
 ]۰۵۹[بد ا خد تان حدس برنید که کدا  شرکک  ر  ا گاه عالی برنده شدا

ی تراری   ریایی سر ز ، بعد از کارهای مشکدکی که از ا اره ۸۱۰3 ر پاییر 
کرون ایک ا اره را  ر  هرار۲3۵ازای مبلغ بووه Lindahlsوکیلی از  رتر وکووالووک 

 تر خداهیی تر ایک پرونووده را بیشکور ا )پووایویکتوبور ووه  موودنوی ا گوواه عووالوی 
 شکارکا( 
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شد ا  ر ایک قسمک از  نیا یا  ر ایک پلیا هی جرو سیستی قضایی محسدب می
سد  یعنی »کلا   نیای  ا وستد تکیهکشدر رنقدر پلیا راسد ندارییا ولی ررمان و 

ی پلیا نیر سووورایووک کر ه اسوووکا واگووذاری هوایی از ا ارهبووه بخش «هموه چیر
 ی راحتی اسکهایی از کارها، خدمات و یا وظایف به بخش خصدصی شیدهبخش

ها اش از محل مالیاتبه ضرر سازمان خد  )که بد جه»برای تأمیک منارع شوخصوی 
اسووک که  گذرنامهی رن  ر  سووتگاه پلیا مدر  صوودور ها نمدن«شوود (تأمیک می

شوود  که البته  ر سوود د تحک نا  انجا  می Gemaltoالمللی تدسوو  شوورکک بیک
Svenska pass AB ۸۱۰3و  ۸۱۰۰های کندا ایک شوورکک  ر سووا رعالیک می 

قرار ا هایی، به ارزش  و میلیار  کرون، با پلیا بسک البته بدون رقیبی یا شرکک 
که همدسوتان شرکک بد ندا  گری  و پلیا ارشودیای، تنها با واسوطهناقصوه ر م

لاتریا بکه به پلیا اجازه  ا  تا قاندن مناقصووه را  ور برنداولیک وزیر  ا گسوتری 

 ]۰۵۲[۸بد  انکاراز حرب محارظه ۰،رس 
 طلاعات وزارتخانهراه، کارهای بخش مربدط به رناوری ا یبالاتریک مقا  ا اره

های ها هی ایک کار را به شوورککواگذار کر  و رن IBMرا به شوورکک رمریکایی 
، برای حفظ امنیک ملی، Säpoاروپای شوورقی واگذار کر ندا پلیا امنیتی سوود د 

رشوووکوارا  ر ایک مدر  بوا ایک مضووومدن کوه ایک اقدا  به معنی تحدیل  ا ن کلید 
ار  ا ه و مقا  مربدطه را از اینکار بر حذر پا شواهی سود د به بیگانگان اسوک هشد

عضوود  ا گاه عالی ایک امر را بررسووی کر  و  لیل  Thomas Bull اشووکا بعداً 
یچ شده بد ند که ه «شرکتی»هایی از ایک ا اره چنان اصلی مسلله معلد  شد: بخش

 ]۰۵۵[ی مذکدر نداشتنداهای حقدقی ا اره رکی از بنیان
هووای ربی )معووا   سووووازمووان بنووا ر و ی راهرسووودایی عجیوو   یگر  ر ا اره

تلدیریدن سد د  Uppdrag Granskningی  ریاندر یا  ا( روی  ا  که برنامه
 ر چندیک گرارش برملا کر  و به خرید هفک  ستگاه هلیکدپتر از شرکک ایتالیایی 

                                                      
۰. Beatrice Ask 

شانا  ها ازی شرککها به مناقصوه گذاشوته شدند تا همهی قرار ا طبق قاندن سود د بایسوتی همها ۸
 مساوی برای رقابک برخدر ار باشندا  
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Agusta Westland   که ایک معامله به کشدا قبل از ایمربدط می ۸۱۰۸ ر سوا
ملاً طدر کاهقاندنی گذاشووته شوود ، شوورکک رروشوونده و مدیریک ا اره ب یمناقصووه

های شوووخصوووی  ر مدر  سوووفارش هلیکدپترها به تدارق میلمحرمانه و از طریق ای
ه متری طراحی شووده بد  کهای هلیکدپتر چنان با  قک سووانتیرسوویده بد ندا اندازه

شوانسی برای تحدیل  Agusta Westlandجر شورکک ههیچ شورکک  یگری ب
ها نداشوته باشودا بعداً معلد  شد که ایک هلیکدپترها برای شرای  سد د نامناس  رن

 بد ه و  ر واقع ضرری چند میلیار ی بیش نبد ندا 
ای  ر کار بد ه اسک و ا اره نیر نتدانسک کسوی نتدانسوک نابک کند که رشوده
شوودا اما ماً همیک هلیکدپترها خریداری میتدضوویحی ارا ه  هد که چرا بایسووتی حت

ی ایک ا اره به زیان ا اره و شهروندان که طرق معاملهی  امر مسلی اسک و رن ایک
اما کار به همیک جا ختی نشد، سا  بعد یعنی  ]۰۵۹[به امتیازاتی  سک پیدا کر ه اسکا

کند و های مدیریتی سوویر میاندیشووه ایک ا اره نشووان  ا  که هندز  ر همان ۸۱۰۹
ای را کوه برای تحقیقات معینی اختصووواص  ا ه شوووده بد  به بد جوه ٪۱3بوار ایک
مدیر کل ایک ا اره  ]۰۵3[گرایان بخش خصودصی  ا وستد  ریایی تقدیی کر الابی

تت کاتریک ی  ، بنا به گفتهی خد  را تسووولیی کرنامهاسوووتعفا ۸۱۰3 ر بهار  ۰ر ا سووو 
 ا های شرکتی بمر از طدر تما  وقک به رعالیکهکه بتداند بخد ش برای ایک

ها  ر مدر  زندگی پرزر  وبر  سووویاسوووتمداران شوووهری نیر گدنه میا از ایک
نییا کجا به مدر  شوووهر گدتنبرگ بسووونده میشووود  ولی ما  ر ایکرراوان یارک می

 اخلی به  خدمات Intraserviceنا  هجودیدی ب یشوووهر اری گدتنبرگ  ایره
ه تدان گفک ک وایر خد  اضاره کر ه اسکا وظایف ایک  ایره روشک نیسک اما می

 های شهر اریا  رهای مختلف رعالیکخدمات به حدزه یشرکتی اسک برای ارا ه
ها ارتا : او ، سفرهای پرهرینه سر زبانبر  Intraseviceنا  به سه  لیل  ۸۱۰۲سا  

ی مربدطه و  مدکرات( ر یا  ایره)سووودسووویا  ۸رمیر تدر  کارلسووودناقو اسووور

                                                      
۰. Ann-Cathrine Zetterdahl 
۸. Tord Karlsson 
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( معاون او  تدر  کارلسدن انکار)از حرب محارظه  ۰همراهانش،  و ، ایدا بالدگ
عندان مشاور ایک شرکک نیر استخدا  شد، که کاریسک نان و هبا حفظ سمک خد  ب

بد  اپدزیسوویدن(  ر ریا ر  انکار)از حرب محارظه ۸ ار، سوود ، ماریا رید نرب
های خارج کشوودر خد  تعریف کر ا یکی هی پیدا شوود و کاشووف به از مسوواررت

 ]۰۵۲[عمل رور  که خانی  ر واقع مساررت تفریحی ررته البته با حفظ حقد ا

های رر ی، شامل تلفات جانی، تریک خسارات مالی و مشکلات و ناراحتیبیش
اهد بد ییا ش ی مربدط به بیمارستان کارولینسکا و انستیتدی کارولینسکارا  ر قضایا

ایک بیمارسووتان زمانی بهتریک بیمارسووتان سوود د و انسووتیتدی کارولینسووکا بهتریک 
کا ررشووومار میهای رکا می  جهان بهبندی انسوووتیتدانسوووتیتدی سووود د  ر ر ه

یتد وجهه، به ایک انست ندبل  ر پرشکی و ریریدلدژی یگیری  ر مدر  جایرهتصمیی
 ها بر با  ررته اسووکا عداملی ایکبخشوویدا اکندن همهتری میاعتبار و قدرت بیش

بندی  سک هی  ا ه و ایک راجعه را مدج  شدندا ولی  ر ی  جمعهزیا ی  سک ب
های لفککبه گر ناگر  هد که تدان گفک سووقدط کارولینسووکا نشووان میکلی می

خصدصی رعا   ر بخش  رمانی اجازه  هیی زما  امدر  یهاتحا  بدرژوایی و سرمای
 ای  ر حرککی راضوولهسوودی کدا  مدینههسوود د ب ،سوود د را  سووک خد  بگیرند

 اسکا 

تکایک رند رس ای بالاتر و سوود  و اطراریانش بد ند که  ر ررزوی رتبه ۹هامسوود
ی شندها رروی نای مصوندعی، انسوتیتد را به قعر  ره کشواندندمالی، از طریق پروژه

بد ا رزومه و  Paolo Macchiariniبر ار ایتوالیوایی بنا  هوا یو  کلواهایک نوای
مودار  وی هرگر کنتر  نشووود، مقررات مربدط بوه تحقیقات و اخلا  پرشوووکی 

ا به جای نتایج واقعی را گررکا منتقدیک ر نا یده گررته شود، نتایج  ستکاری شده
 ند وچند تک از بیمارانی که نای مصندعی ی شدید تهدید کرجدیانهاقدامات تلاری

 ریارک کر ه بد ند ردت کر ند، بعضواً با تحمل  ر  و رنج بسویارا ایک سیاسک یا 
ر  ای که  ر رن پیشررک هر رشناسی اسکا جامعهاقتصا  نبد ه و نیسک، ایک جامعه

                                                      
۰. Ida Balog 
۸. Maria Rydén 
۹. Anders Hamsten 
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متضومک عق  ز ن  یگران اسوک،  ر جمع محققیک کیش شخصیک حاکی اسک، 
ات محققان سووورشوووناس نباید زیر سوووؤا  برو ، همه چیر به برنده تعلق نتایج تحقیق

 ]۰۵۱[ ۰ا ار 
تدریج ررهنگ تاراج و چماو  بر کل انسوتیتدی کارولینسووکا حاکی شدا  ر ه ب

راش شود که ی  پرورسودر و ی  پرشو   ر مقا  ریاسک قرار ا   ۸۱۰۲روریل 
زی رمریکایی بسته بد ند، ایک قرار ا   ر رابطه ای با ی  شورکک  اروسامحرمانه
جماعک  هوا توأمیک شوووده بد ای رن از محول موالیواتای بد  کوه بد جوهبوا پروژه

خصی های شی تحقیقات ما را صرق مساررتکارولینسکا بخش بررگی از بد جه
 ]۰۹۱[انداکر ه

  هد تا نگاهی به جامعه وکان می ر حوالیکه انسوووتیتدی کارولینسوووکا به ما ام
های ندلیبرالی بیندازیی، بیمارستان کارولینسکای جدید از اقتصا  سیاسی نلد ارزش

  ار ا لیبرالی پر ه بر می
ی بار بیمارستان جدید کارولینسکا که  ر استکهلی و به هرینهی رضاحکپروژه

از    سوویسووتی راسوود وی یتریک نمدنهیقیک پرخرجبه هندگان سوواخته شوود مالیات
جای ه، کلاق سر رگی و بررگی از سیاستمداران بدرژوا که باسوک رون گندیده 

ا کنند، مشوواوران رمریکایی بحرکک از واقعیات از اید دلدژی بدرژوایی پیروی می
رور، مأمدران خرید سراپا راسد و کارمندانی که شری   ز  های سورسوا  سوتمر 

 شانخد  شرکک که کر ندمی امضا را هاییحسوابصودرت وبد ند و رریق قارله، 
 ابد  کر ه صا ر

کار سوویاسووتمدار محارظه ۸ی بیمارسووتان جدید کارولینسووکا را رالف ل د  ایده
ی پیش کشید و قرار بد  بد جه ۸۱۱۰اسوتانداری  ر بخش مالی و بد جه،  ر سا  

 تأمیک شوود ، «خصوودصوویبخش  -بخش عمدمی همکاری »رن از طریق سوویسووتی 
تی  وزیری تدنی بلر پدید رمدا بدیک ترسیستمی که  ر انگلستان و  ر زمان نخسک

نی ایک ساز  و مدتی طدلاکه ی  شرکک یا کنسرسید  خصدصی بیمارستان را می

                                                      
۰. The winner takes it all  
۸. Ralph Lédel 
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کندا اکندن بر همه روشک بیمارسوتان عمدمی را مدیریک، نگهداری و تعمیرات می
ر  نگهداری سوویسووتی و شووده که ایک سوویسووتی، با مقررات سووفک و سووخک  ر مد

ما  تاحتمالی، برای بخش عمدمی بسوویار گران رور برای تخییرات های سوورسووا هرینه
ولی برای بخش خصودصوی نقش گاو شویر  ه را  اشوته اسک، یعنی پرهرینه برای شوده 

 شهروندان و سد رور برای سرمایها 
رس داعتبار شووده که رو به زوا  اسووکا رنقدر بیایک سوویسووتی  ر انگلیا رن

ا  ا( رنقدر شووورارک ۰۲۸۱-۱۹۱۸)  اراییو وزیر  انکاراز حرب محوارظه ۰بدری
ا کاران اسوووتانداری ر اشوووک که با ایک ایده مخالفک کر ه و تلاش کر  تا محارظه

 نظر کنندا مجاب کند که از ایک ایده صرق
 ۸نیمان ستیگاوی ه هکاران با تشودیق  یگر احراب بدرژوایی، باما ایک محارظه

ی حرب  مدکرات مسووویحی  ر اسوووتانداری، روی حرق خد  ایسوووتا ندا مایندهن
کاران  ر اسوووتانداری اذعان  ار  که ی محارظهنمواینده ۹سووود نیدسا ارنویاکندن ا

 ]۰۹۰[اشتباه بد ا «خصدصیبخش  -بخش عمدمی همکاری »استفا ه از سیستی 
رأی مخووالف ایک طر  را  ۵۵ ر برابر رأی مدارق  3۵اکیریووک بدرژوایی بووا 

تصودی  کر  با ایک شورط که ایک پروژه به مناقصوه گذاشوته شد  تا امکان رقابک 
به اتفا  شرکک  Skanskaوجد   اشوته باشودا البته رقابتی  ر کار نبد ا شرکک 

ون بد ند و استانداری نیر بد[ مناقصه]از انگلسوتان تنها  اوطلبیک  Innisfreeمالی 
رأی مخالف پروژه را به رنان واگذار کر ا بیمارستان جدید کارولینسکا  حتی ی 

میلیار  کرون  ۹۰بیش از برج خلیفه  ر  وبی هرینه بر اشووته اسووکا ایک هرینه  ٪3۱
هیرات ند ای که شامل تج راعی سد د اسک، بد جه یه جتر از بدیعنی خیلی بیش

 ]۰۹۸[اشد مینیر 
که از همان لله تنها ایک نیسک که ایک بیمارستان بسیار گران تما  شد و یا ایکمس

 خدمات  رمانی به شوووهروندان ارجحیک  اشوووکا ما یابتدا کسووو  سووود  به ارا ه
 یکاییی رمربرناموووه خداهدمی که هستیی روبرو راسدی و عظیی سیستی با همچنیک

                                                      
۰. Anders Borg 
۸. Stig Nyman 
۹. Irene Svenonius 
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تدان  رمان بر ک برنامه را میا نا  ایبرساند رروش به را خصودصوی  رمان یعرضوه
 اساس هرینه ترجمه کر ا 

 Bostonکووار را بووه شووورکووک مشووواوره کووارولینسوووکووا انجووا  ایکیپروژه

Consulting Group تر ایک سویستی واگذار کر  که هدرش رروش هرچه بیش
ا شووکل کارشووان ایک مریک اقتصووا ی را  ار  که اطلاعات مربدط به سووک ر اروپا

های  ارویی، عندان میا  به شرکککند تا بتداند  ر رینده، بهانی میبیماران را بایگ
ار ک یشووویدهروری و رروش اطلاعات مربدط به بیماران بهرروش برسووواندا جمعهب

 ]۰۹۹[کنند تبدیل شووده اسووکاهایی که با کارولینسووکا کار میبسوویاری از شوورکک
لیدن کرون حق مشواوره  ریارک کر ه که قسمک می ۸۵۱حا  هشورکک مذکدر تا ب

اعظی رن  ر  راتر حسوابرسوی شرکک نبک نشده اسکا  ر راکتدرهایی که تحدیل 
کر ند ایک شرکک کار می  ر اند رشوکارا تقل  شوده اسکا مشاورینی که قبلاً ا ه

ها و اند تا امر همکاریاکندن به اسووتخدا  بیمارسووتان جدید کارولینسووکا  ررمده
باطات بیمارسووتان و شوورکک بدسووتدن را به عهده بگیرندا  و نفری که  ر سووا  ارت

هایی ی کارولینسکا بد ند هر  و صاح  شرککت مدیرهأر یا هی ۸۱۰۲و  ۸۱۰۲
 کر ندا بد ند که با کارولینسکا معامله می

سای کارولینسکا کس  وجهه و رونق کاسبی خد شان ؤتریک مسلله برای رمهی
بیسک بیمار سرطانی ایک بیمارستان به  لیل نداشتک نیروی  ۸۱۰3ا  بد ه اسکا  ر س

اب های  یگر خداستند کم  کنند جدانسانی جراحی نشدند و وقتی که بیمارستان
که گررتند که کارولینسووکا مشووکلی از بابک صووف ندبک جراحی ندار ا نتیجه ایک

 ]۰۹۲[کی چهار بیمار ردت کر ندا سک
شروع به استفا ه  ۸۱۰۲ی رعا   ر بخش  رمان خصدصی  ر سا  ولی سرمایه

تر های مربدط به کارولینسووکا کر  تا بتداند طر  خد  مبنی بر ماشووینیاز رسوودایی
بق ایک طر   کترها نسبک به امروز ووو ط کر ن کامل  رمان خصدصی را پیا ه کند

 ینسکاکارولهای طر [ رسداییکنندا ]بر اساس ایک وقک کمتری را صرق بیمار می
 بخوووش - عمووودمی بخوووش طووور  همکاری بوووه سیاسوووتمداران تموووا  کوووهایک به

های انگلیسی هی و سرمایه Skanska، به ندار  ربطی  اشوووتند بووواور خصدصوووی
گناه نیر کاملاً بی Boston Consulting Groupربطی ندار ، شرکک مشاوره 
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سد  هی ربطی ندار ، رسا  و منارع شخصی  یهای خصدصی تشنهاسک، به شرکک
 شووکسووک سوویاسووک ،گدیند که ایک رسووداییاند، نه، الان میهی نقشووی بازی نکر ه

ی جدید قدرتمندان اسوووک وزیر طبقه یطدر که برازندها هماناسوووکطدر کلی هب
 مدکرات قبلی بیدرن روسووونگرن را راضوووی کر ند تا مأمدریک  رهی سووودسووویا 

 ]۰۹۵[عمدمی را بمذیر ا شکستک سیستی  رمان
 ی  رمانیروند تا از طریق بیمههای رعا   ر بخش  رمان خصدصی میسرمایه

ی نفر  ارای بیمه هرار۹۵۱ سک بیاورندا همیک حالا ههای کلانی بخصودصوی سد 
تر ها نیر از رن برای جل  اعضای بیشند و بعضی اتحا یههسوت رمانی خصودصوی 

 ]۰۹۹[کننداستفا ه میا

 
 شدن بازار کارقطبی

اسووی که همه ازجمله اقتصووا  انان لیبرا  و  مدکرسوودسوویا از  سووتاور های مهی  

به رن ارتخار و از رن  ۰میانه،از حرب  ۰۱۲۸ -۰۱3۹، نخسک وزیر lldinäF ولک 
مالی  حرانار کار بد ا بکر ند اشووتخا  کامل و  اشووتک نقشووی رعا   ر باز راع می

 عضیب برخلاق و  ا پایوان  کامول اشتخا  به بد   اخل تدلیدات از که ۰۱۲۱ ی هه
 کامل را ندیدا  اشتخا  روی هرگر سد د  یگر، کشدرهای
 ۸۱۱3بازار کار بد  که  ر سا   یت مدیرهأ ار سیاسک اشتخا  کامل، هیس کان

راب بدرژوایی  ر سووا  احفلد منحل شوودا تدسوو   ولک محارظه کار رر ری  راین
ی کار را نیر منحل ا اره  هند که  ر صووودرت پیروزی  ر انتخاباتقد  می ۸۱۰۲

 که تا حد ممکک از خدمات عمدمی بکاهندا کنند، یعنی ایک
شدن از سدی قطبیهب هاییگرایش ۸۱۱۱بازار کار سود د، حد  و حدش سوا  

رمریکا و بعدها  ر چندیک کشدر اروپایی محرز   ر خد  بروز  ا  که وجد  رن قبلاً
 ررمد هر  و اررایش نشوووان های شوووخلی پر ررمد و کیشوووده بد ا تعدا  ررصوووک

 تر شدند و ا ، ولی مشاغل با  ررمد متدس ، عمدتاً  ر صنایع و ا ارات، یا کیمی
 یا به همان نسبک اررایش نیارتندا 

 
                                                      
۰. Centerpartiet 
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مشاغل در  ییرات تعداد. تغدرآمدکمدرآمد 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، «شدنسدی قطبیهب ۸۱۱۱بازار کار سد د بعد از سا  »ا Rune Åberg منبع:

& arbetsliv  ا۰3(، صفحه ۸۱۰۵) ۲، شماره ۸۰ وره  

شوووناسوووی گدتنبرگ  جامع انسوووتیتدی  ر همکارانش و ۰تدمواس ب رگدلدنود

حکایک از رن  ار  که  ی ایشوووانرا ا امه  ا ندا رمار اولیه ۸رونه اوبتری تحقیقات
تر اسکا  ر بخش عمدمی تنها شودن  ر بخش خصودصی بسیار قدیگرایش قطبی

شوودن بیش از همه  ر بیک قطبی ]۰۹3[مشوواغل پر  ررمد اررو ه شووده اسووکابر تعدا  
خدر ا طبق مقالات منتشره از سدی سازمان چشی میهخصودصوی ب کارمندان بخش

                                                      
۰. Tomas Berglund 
۸. Rune Åberg 

 ۵ یک پنجم

 

 ۴یک پنجم 

 

 ۳یک پنجم 

 
 ۲ یک پنجم

 
 ۱یک پنجم 
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تعدا  مشووواغل بیک  Svenskt Näringslivs Ekonomifakta ییکوارررما
 ۰۸۸ رتبه اررایش: کارمندان عالیترتی  زیر تخییر کر به ۸۱۰۵تا  ۸۱۱۱ هایسوووا 

حا   رصووودی و بالاخره کارمندان میانه ۲۲پایه اررایش  رصووودی، کارمندان  ون
 ]۰۹۲[ رصدیا 3کاهش 

و  های  ایمیشودن نیر هستیی و رن بیک استخدا ما شواهد ندع  یگری از قطبی
شاغلیک استخدا   ایی  ارند و  ٪3۵ها اسکا های مدقک یا خد استخدامیاسوتخدا 

اررایشی پنج  رصدی  اشته اسکا ایک  ۰۱۱۱استخدا  مدقک که نسبک به سا   ۰۵٪
 هندا سوود د را تشووکیل می کاران )پریکاریا(نباتبی به همراه بیکاران ارتش  ۰۵٪

 ا ا رمار نیروی کار را تشکیل می ٪۹شده بیش از رمار بیکاران نبک ۸۱۰۲ ر بهار 
ازار کار راه ها که به باند و یا بیکاری بیک رنعندان بیکار نبک نشوودهکه به کسووانی

 انود هندز معلد  نیسوووک و تعریفی هی از رنوان بوه عمول نیامده اسوووکاپیودا نکر ه
ر هایی که  شووود : رنوبیش شووواغل به چند گروه تقسووویی میکی کاران نبواتبی

ها به  یگر ی هستند، ایک شرککهای پیمانکاری تأمیک نیروی انساناستخدا  شرکک
 رصد نیروی شاغل که ی  و نیی -  هندها و نها ها نیروی کار اجاره میشورکک

تری نیر صاح  شرکک خدیش هستند و مالیات گروه بررگو   هندرا تشکیل می

F ۰  یاFA ۸اوره ی مشکنند، که  ر بیک هنرمندان، خبرنگاران و رشتهپر اخک می
 باشدا رایج می

وی ه هصوورره اسووک اما برای بسوویاری، بهیک شووکل کار برای بخشووی مقرون با
 ا اسکجدانان، به معنی ناامنی شخلی و زندگی نامطملک 

های مدقک هستندا ی  پنجی کارگران و ی  هشتی کارمندان  ارای استخدا 
ک تر از بقیه به کارهای یکنداخو بیش یهای مدقک اغل  نگران بیکاراسووتخدامی

 نسبک همان به وها متشکل هستند کمتر از  یگران  ر اتحا یه قشر ندا ایکامشوخد 
 ]۰۹۱[اشدندمی برخدر ار اتحا یه حمایک از کمتر

                                                      
 تنهایی صاح  شرکک هستند ولی  ر استخدا  شرکک نیستندا  مالیات بر کسانی که به ا۰
 شرکک هستند و  ر استخدا  شرکک خدیش هستندا   تنهایی صاح مالیات بر کسانی که بها ۸
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بل از که ق کاران هسووتیی، ارتشووینباتبی ارتشمجد ا شوواهد تشووکیل و رشوود 
 ظهار نظر  ر مدر اا ی صوونعتی بسوویار بررگ بد رونق و شووکدرایی جامعه یه ور

 کار راحتی نیسکا بررگی ایک ارتش
نند کطدر رزا  کار میهها که استخدا   ایی نیستند، ب رصدی ۰۵بسیاری از رن 

رروشند و بلندپرواز نیر هستند )میلاً خبرنگارانی که برای و محصد  کار خد  را می
تدان ری متفاوت میکنندا  (ا با معیاندیسووند یا گرارش تهیه میها مطل  میرسووانه

ررگی  هند که سهی بی کارگر را تشوکیل میها بیسوک  رصود طبقهگفک که ایک
 هدا طبق کل شاغلیک را تشکیل می ٪۲تا  3وی ه  ر میان جدانان اسکا ایک گروه هب

ه ها عضوودیک  ارند بها  ر رنهایی که نظارتچیی  بررسووی که نشووریات اتحا یه
  ها استخداسد  رنها، که ی  ا ه، وضع نظارتچیکم  مرکر رمار سود د انجا  

هایی که ی بعدی بیکاران نبک شده و رنا  ر ر هاسوکمدقک هسوتند، بدتر از بقیه 
خارج از بازار کار هسووتند و تعدا شووان نیر معلد  نیسووک، قرار  ارندا رور ن رقی 

 را ارک نیروی ٪ ۹۱تا  ۰۵و احتمالاً  ٪۰۲توا  ۰۹ قیق ممکک نیسوووک ولی حوداقول 
 ]۰3۱[ هندامی تشکیل

های کواران )حوداقول(  و مطالعه، که تدسووو  ارگان ر مدر  زنودگی مدقوک
ای شروع شد، صدرت گررته که قابل تعمق اسکا یکی از ایک  و بر کسانی اتحا یه

کنند و های پیمانکاری تأمیک نیروی انسووانی کار میکند که  ر شوورککتمرکر می
هاا عندان ایک مطالعات بخد ی ها و هتلها، رستدرانیگری بر کارکنان رروشوگاه 

 ]۰3۰[۸«انباتی و ناامنیبی»و  یگری  ۰«زندگی سگی»خد  گدیاسک: یکی 
نند، کها را بازگد میایک گروه معیشووتیایک مطالعات شوورای  ناامک و نامطملک 

 شوود  و کارررماها حقمی تحمیلتر از طرق کارررما روز بیشهشوورایطی که روزب
 ارند تا سواعات کار کارکنان را کی کنندا بسویاری از جدانان باید از صبت تا ش  
منتظر باشند تا بلکه از طرق کارررما جهک کاری مدقک احضار شدندا ولی کتاب 

بته الپر از ، ی خدمات میهمچنیک به قطبی شووودن  ر شووواخه «نبواتی و ناامنیبی»

                                                      
۰. Skitliv 
۸. Lösa förbindelser 
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و  Ikeaارتوود میلوواً  ر قرار ا هووای خدب بیک کووارررمووا و اتحووا یووه نیر از قلی نمی
Gekås ا 

تر از خ  رقر نسبی بازار مشتر   ارند بگیرانی که  ررمدی کی رصد حقد 
که  و برابر رنلاند و بالاتر از نروژ و  انمار  و هشوووک کشووودر  یگر  اسوووک 3٪

سد  نیروی کی نشده اسکا ی  یدیتعدا  مشاغل سخک  ]۰3۸[اروپاسکا یاتحا یه
ی کار بعد از ی  هفته تلاش  یگر رمقی ندارندا تعدا  مشووواغل یکنداخک از  هه

نیسوووکا کوارهوای یکنداخک  ر  ۰۱۲۱ی تر از  هوهتر شوووده ولی بیشبیش ۰۱۱۱
 تر اسکا های مدقک رایجاستخدا 

 ٪3۵اندا تقریباً وانی رو به ررونی گذاشوووتهمشووواغل با رشوووار بالای روحی و ر
بگیران از رشووار و اسووترس  ر محی  کار نگران هسووتند، و ی  سوود  خیلی حقد 

هوایی از کوار راننودگان  ر گرارش پروژه خد  بوا میوا   ۰نگرانا میکوا یول نیبرگ
ی زندگی جدید  هد که مشووخصووهتاکسووی و خدمات مراقبتی  ر منر  نشووان می

ای صنعک سیستی تدلید زنجیره ]۰3۹[ااسک ۸ریک به کم  استرسشوخلی همانا مدی
 های ندیک بازگشته اسکا ر شکل

کتوواب  قلی خد ش  ره  ر رصووولی بوو ۹نیر جنی رانگبدرگ چوه نیبرگ ورن
ا سوووکاکنند یکی از  و قط  جدید بازار کار به رن اشووواره مینبواتی و ناامنی بی

ر و گدنه با ی  کاممیدت هد که چهکارگر انبار را شوور  می رانگبدرگ مدر  ی 
را  و لیفک ترا  [ااا]گدیند که کجا برو ، چه چیری بر ار  ی  گدشووی به او می

کند که رن کار معیک انجا  بوه کجا براندا سوووما وی  ر میکروردن خد  اعلا  می
ایک یعنی کنتر  کارکنان و رؤسووای  ]۰3۲[کندارا نبک می شووده و ی  کاممیدتر رن

تدجه  یگری را  ر ی جال نکته ۲شوورکک به کم  اسووترسا سوویسوویلیا و ر ینلی
ی کار گدتنبرگ مشواهده کر ه اسک: هر چقدر که ی  کار بان  اطلاعات ا اره

                                                      
۰. Mikael Nyberg 

۸. Management by stress 

۹. Jenny Wrangborg     
۲. Cecilia Verdinelli 
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ر تری را برای متقاضی رن کار  ر نظتر باشد، شرای  سخکتر و مر  رن پاییکسا ه
دش  قیق، حرق گ»رو : وقک انتظار میچه که از ی  نظارتچی نیمهرن گیرندامی

 نبا  هب [ااا]کک، صوا   و به کارش علاقمند باشد، و خیلی احساس مسلدلیک کند 
راحتی با  یگران ارتباط برقرار کند، به شووخصوویک مشتری احترا  کیفیک باشود، به

ر سازمان د چه کاری اضواره ببگذار ، بتداند سوریع کار کند، همیشوه نگاه کند ببین
تنهایی کار کر ن را  وسوک  اشته باشد، بتداند کار خد  را تداند انجا   هد، بهمی

 جای  یدنهب»و  ر عیک حا   «ریری کند و از تخییرات واهمه نداشوووته باشووودبرنامه
نامه و ماشووویک ها  اشوووتک گداهیایک یا علاوه بر همه«مشوووکلات، امکانات را ببیند

 ]۰3۵[نیر الرامی اسکاشخصی 
مبتکران و ندروران هستند که استقلا  و کنتر  روزاررون  یقط   یگرش طبقه

 ی پساصنعتیبخش از جامعهها بر کارشوان اغل   ر تصواویری شواعرانه و رر رن
میل هر رنچه که ممتاز  - شدندا ایک قط  وجد   ار ، ولی کدچ  اسکظاهر می

العا ه اسووکا ی  گروه که شوواید بتدان جرو ایک طبقه حسوواب کر  کسووانی د و ر
کنندا طبق یسازی مهای کاممیدتری را ساخته و یا بهینهاررار و سیستیهستند که نر 

گیر  یعنی کمی بیش از نفر را  ربر می هرار3۱ارقوا   رتر مرکری رمار، ایک گروه 
 ی   رصد شاغلیکا 

روندا رمدزگاری مشاغل خدب و ممتاز به شمار نمی مشاغل قدیمی  یگر جرو
 تناکی زیا وحشوووها به طرز نظر رمدزگاران وظایف رنهیکی از ایک کارهاسوووکا ب
گذاری رمدزگاران بر ها و تأنیرریری  رسسازی و برنامهشوده اسک، امکان رما ه

ای هپرسی سراسری که  ر سا روند کار مدرسه خیلی کی شده اسکا طبق  و همه
انجا  شووود پرشوووکان، بر خلاق رمدزگاران، شووواهد چنیک تخییرات  ۸۱۰۸و  ۰۱۱۸

 هی از ندع ،های جدید ریاسوووکنظر هر  و گروه سووویسوووتیهاندا ولی ببررگی نبد ه
ها، باعث خصوودصووی مدیریک شوورکک و هی از ندع کاملاً ۰مدیریک عمدمی جدید

تر به نندا رؤسووا کیسووا نظری شوودیداً منفی پیدا کؤشووده تا کارکنان نسووبک به ر
 گد  ر مدر  مشووکلاتوها برای گفککنند،  سووترسووی به رنکارکنان کم  می

                                                      
۰. New Public Management 



 040 /    ی طبقاتیهای متفاوت در جامعهزندگی

ارکنان تر شده و رؤسای بالاتر نسبک به ککمتر شده، امکان پیشررک و ترقی ضعیف
 ]۰3۹[تدجه هستنداخد  بی

ده و ران کننها  ر کارشوان بسویار مدرق شودند، بعضوی هی وضوعیک نگبعضوی
مند حق  ار  از خد  بمرسوود: ریا شوواهد هاندا ی  شوهروند علاقنامطملنی پیدا کر ه

ایی؟ وضوووعیک  ر مدر  یا مدار ی برای تما  بهبد ی همگوانی  ر بوازار کوار بد ه
اررا   ر بازار کار بهتر شوووده اسوووک؟ بله  و چیر رر  کر ه اسوووکا او ، اررایش 

اما شوواید رق  تا بحران بعدیا  و ،  - های مالی سووتمر های واقعی بعد از بحران
 یرسووود همووهنظر میهحی  کووار، کووه بووی رمدزش و رراگیری  ر مامکووان ا امووه

 ]۰33[اگیر را  ربر میهای سنی و سطد  تحصیلی گروه

 
 طبقاتی یجغرافیای جامعه

دامع ه بسووویاری از  یگر جطبقاتی سووود د نسوووبک ب یتقسووویی جخراریایی  ر جامعه
قیر یا شوکل مناطق وسیع رخدر ا ایک تقسویی  ر سود د بهچشوی میهتر بطبقاتی کی

 را رن سوود د  ر که)بررگ،  محلات و هاشووهر  شووکل به بلکهنروتمند نیسووک 
یده یا بدتر   بهتر(  ا اسووک ناحیه رن رارسووی معا   تریکنر ی  و نامندمی کمدن

سووتکهلی و اسووتان گدتلند که به ترتی   ارای بالاتریک و شوود ا تفاوت اسووتان امی
که تفاوت اسوووک  ر حالی ٪۸۲ تا ۸۹٪تنها  اسوووکتریک سوووطت  ررمد میانه پاییک

رقیر کد کووان  هووایکمدنرسووودا  ر می ۹۱٪بووه  کمدنتریک و رقیرتریک نروتمنوود
 ۸٪ ر استکهلی تنها  Danderyd کمدنبسویاری  چار مشوکلات مالی هستندا  ر 

 کنندا کد کان  ر رقر  رازمدت ) ایمی( زندگی می از
کد کان  ر رقر  ٪۹۱کد کان و  ر شوووهر مالمد  ٪۸۱ ر  واز ه شوووهر حداقل 

 ،Danderyd کمدننابرابری  ر  کهجال  تدجه ایک ]۰3۲[برنداسووور میه ایمی بو
ز بسیار شدیدتر ا اسکسد د  کمدنتریک که نروتمند ،Djursholm کمدنشوامل 
میل رمریکاسووک و  کمدن ر ایک  هاهای سوود د اسووکا نابرابری  ررمدکمدنتما  

 ۹۸برای سوود د  ضووری رسوود،  ر حالیکه میانگیک ایک می ۲۱جینی رن به  ضووری 
بوازتوواب منواسوووبووات بیک  احتموالوواً کمدنا ایک نوابرابری  ررموود  ر ایک  و اسوووک

 Djursholm، نامی که بدرژواهای سک«هاخدمتکاران رن»های بدرژوا و گندهکله
 کمدنانوودا هووای خوودموات، انتخوواب کر ه ررموود، کووارکنوان بخشبرای اررا  کی
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Lidingö تر به ، که بیشاسوووک ۲۸جینی رن  ضوووری  و  قرار  ار  و  ی ر رتبه
استکهلی  تدان ازوضعیک روسیه شبیه اسکا از  یگر مناطق با شاخ  جینی بالا می

نا  ببریی،  Skåneمتعلق بوه طبقوه بوالوا  ر  کمدنو نیر  و  ۹۲جینی  ضوووریو بوا 
stadåB  ( و۹3جینی  ضری )با Vellinge  ۰3۱[(۹۵جینی  ضری )با[ 

های  ررمد میانه نیر رشوکارتر اسوک: اختلاق طد  تفاوت طد  عمر از تفاوت
  عمر زنان هشوک سا ، اختلاق طد Överkalixو  Danderydعمر مر ان بیک 

ی اختلاق طد  عمر اندازها یعنی تقریباً بهاسکشش سا   Åseleو  Lidingöبیک 
 بیک سد د و تایلندا 

 
 ایدو نوع از مناطق حاشیه

ها ندا ایکسازتر میی رد  را برجستهای تصودیر پراکندهمناطق به اصوطلا  حاشویه
حلاتی نر ی  به م مناطق بررگی نیسووتند بلکه محلاتی  ر شووهرهای بررگ، عمدتاً

که به قد  معروق روی بدرس هسووتندا اگر بخداهیی  یدگاه تحلیلی کاملی اسووک 
طبقاتی ارا ه  هیی باید بر ایک  و ندع مناطق  قیق شووودییا اولی همان  یاز جوامعوه

مناطقی اسووک که سوویاسووتمداران بدرژوا مد نظر  ارند، مناطقی که رقرا، بیکاران و 
ا  ومی همان مناطقی اسووک رقیرنشوویک یحاشویهکنند، یها  ر رن زندگی مخارجی

دنشیکا نروتمن یحاشیهررستند، های خد  را به خارج از سد د میکه ساکنانش پد 

ای کار کاوشوووگرانه و عظیی شوووبکه و ۰اسووونا  بهشوووکبعد از ماجرای معروق به 
 تصووودیر روشووونی از ایک مناطق ۸۱۰3المللی از خبرنگواران، بالاخره  ر سوووا  بیک

 سک رور ییا ایک تصدیر محل سکدنک کسانی را نشان هنروتمندنشیک ب یحاشویه
گذاری مالیاتی مالک سوورمایهبهشووک های های خد  را  ر شوورکک هد که پد می

 اندا کر ه
هوا تعدا شوووان کی اسوووک و به لحاظ حجی پد  بخش ناچیری از تما  رن ایک

انده ولی به احتما  زیا  ایک ناحیه مالیات پنهان م ینروتی هستند که از چشی ا اره
عمیی تدان به نداحی  یگری نیر تتنها ناحیه از ایک  سک نیسک و تصدیر رد  را می

 ر  اندا ا ا مناطق ندع او   ر شوهرهای استکهلی، مالمد و گدتنبرگ متمرکر شده
                                                      
۰. Paradisläckan 
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قرار  ارند که خاسووتگاه و پایگاه  Skåneو  Blekingeهای بعدی اسووتان یر ه

و  ارای شووهرهای کدچکی هسووتند که قبلاً صوونعتی  ۰های سوود دمدکراتحرب  
 ندا اهبد 

از ایک مناطق  Värmland ر شووما  سوود د و مناطق مرکری تا شووما  اسووتان 
 نیسکا خبری 

عد  »وتاب مربدط به همچنیک باید خاطر نشوان کنیی که سوخنان شیدا و پررب
و اساس محکمی ندار ا اشتخا  را سد د پایه  یها با جامعهخارجی «رمیختگی رهی

سا  شاغل هستند که  ۹۲تا  ۰۵-۰۹مر ان خارجی بیک سنیک ٪3۱،۱ ر نظر بگیریی: 
های و کشدرهای سازمان همکاری EUاروپا  یبالاتر از میانگیک کشدرهای اتحا یه

 ]۰۲۱[باشدامی ٪۹۲)شامل تما  اهالی بدمی( اسک که  OECDو تدسوعه  اقتصوا ی
سطت زنان و مر ان اسک یعنی هی ٪۹۹،۲اشوتخا  زنان خارجی مقیی سد د  ی رجه

های جنگ یدگسوولاوی را طی  ر کل اروپاا سوود د همچنیک مدرق شووده تا پناهنده
  رازمدت و بامدرقیک  ر جامعه ا غا  کندا یررریند

ندانی نروتم اند، یعنی  رصد بالایی ازنفری که شناسایی شده ۰۱۹۵نفر از  ۲۹۱
بانکی  ارند  ر شووهر و اسووتان اسووتکهلی زندگی  یکه  ر خارج از سوود د سوومر ه

سد  نفر  ر شوهر اسوتکهلی سکدنک  ارند و ی  ۰۱۹۵چهار  از ایک کنندا ی می
متمرکر  Östermalm یاز ایک تعدا  که  ر اسووتکهلی سوواکک هسووتند  ر محله

ها های بررگ ایکر رشوویانهاز  یگ Lidingöو  Danderyd ،Nackaاندا شووده
های اطراق( که بگذریی تنها  و شهر هسوتندا از اسوتکهلی بررگ )شوامل شهر 

)بیرون شوووهر مالمد( و  یگری شوووهر  Vellingeکنند، یکی  یگر جل  تدجه می
Strömstad  ر اسوووتوان Bohuslän ا از ایک نظر شوووهرهای مالمد و گدتنبرگ

کهلی نیسوووتندا ررار از مالیات از طریق مقایسوووه با اسوووتهسوووتند و قابل ترسووود دی

 talandöG،۸خدر : شر  چشوی میهندرت بههای مالیاتی  ر مناطق زیر ببهشوک

                                                      
ی اخیر انتخابات پارلمان  ر سد د راسوتی با سویاسوک مهاجرسوتیری که  ر  و  ورهحرب  سوکا ۰

 های متعد ی را اشخا  کر ه اسکا  کرسی
 گانه کشدر سد دا  تریک قسمک از تقسیمات سهجندبیا ۸
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و  Värmlandهای های شومالی سد د( از استانهای جنگلی )منظدر اسوتاناسوتان
Dalarna کاران  هندگان به محارظهتوا شوووموا  سووود دا  ر مناطق نروتمند رأی
کاران )و کوه رمواج حملوات محوارظه  ر منواطق رقیر کسوووانیکننود، زنودگی می
 های سد د( هستندا مدکرات
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 مناطق محروم .۹ شکل
 

 
شده مشخ  منوووواطق ،(۸۱۰۹) سد د محرو  منطقه ۰۹۱ کاران،محارظه حرب منبع:

شخل و  ۸۱۰۲ها  ر سا  ی رنساله ۹۲-۸۱هستند که کمتر از نیمی از جمعیک  هاییکمدن
 ها از  رتر مرکری رمارااندا  ا هه ررمد  اشت
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  ۹شکل  یادامه
 مناطق بسیار ثروتمند

 
 ا۸۱۰3، اسنا  بهشک، Uppdrag Granskningتلدیریدن سد د، برنامه  منبع:

ر   تر کسانی که طبق اسنا  بهشکهای محل سکدنک بیشکمدنشده: مناطق مشخ 
 Wikimediaاز  برای ترسیی نقشه از های لاندا  ا هگذاری کر هسرمایه «های مالکشرکک»

Commons, Lokal Profil  
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  بزرگ اقتصاد سیاسی مناطق
 سد د نیر منجر شده اسکا بررگ شدن مناطق اقتصا  سیاسی جدید به قطبی

 
 های شغلی و سهم مشاغل پر درآمد. تغییرات فرصت 1۹جدول 

 ، به درصد4۱14 -155۹در مناطق گوناگون 

 
اررایش 
 مشاغل

مشاغل رشد 
 کی  ررمد
 خدماتی

رشد 
مشاغل پر 
  ررمد

سهی 
مشاغل پر 
  ررمد

 ۹۰ ۸۲ ۹۹ ۸۲ شهرهاکلان
شهرهای 

 تربررگ
۸۱ ۲۸ ۲ ۰۱ 

 ۰۲ -۰۰ ۹ 3 درکش یبقیه

، «و رشدن پیش میسدی قطبیهبازار کار سد د از شروع هراره سد  ب»ا Rune Åberg منبع:
(، جدو  ۸۱۰۵) ۲، شماره ۸۰ وره  Arbetsmarknad & arbetsliv بازار کار و زندگی شخلیاز 
 ا ۲

های شدن هستییا اولی رشد ررصکجا ما شواهد  و گرایش شدید قطبی ر ایک
شووهرها شوواهد رن جا  ر کلان  ررمد و هی پر ررمد که بیش از همهشووخلی هی کی

قیمک شهرها اسک رن هی بههسوتییا  ومی تمرکر رشود مشواغل پر ررمد  ر کلان
 «ترشهرهای بررگ» ر مناطق کدچ ا )بایسوتی خاطر نشوان کنیی که  نرکاهش 
 نیر شامل Hässleholmو  Skellefteå ،Varbergجا شوهرهایی چدن  ر ایک

 ا(شد می
اه برای تریک رکشودر متفاوت اسوکا سا ه یبازار کار اسوتکهلی بررگ از بقیه

ا سکا انه  ر هر استان تقسیی کارهای معمدلی به زنانه و مر ،نشان  ا ن ایک تفاوت
مراقبتی و نگهوداری و تربیک  -  ر اسوووتکهلی بررگ زنوان بوه خودموات  رموانی

 بسوووتان مشوووخدلند و  ر باقی نقاط بیش از همه به کد کان  ر مهد کد   و پیش
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غیر از استکهلی، به کارهای هجا، بمراقبک از سوالمندان اشتخا   ارندا مر ها  ر همه
از  ترونقل معمد  اری و حمل ارندا تحدیل کالا، انبارمعمدلی کارگری اشوووتخا  

 یمرکری منطقهبقیه کارهاسوووکا اهمیک کارگر صووونعتی بیش از همه  ر جندب 
ا اسک، Smålandتا استان  Västmanland، از صونایع قدیمی  ر استان سود د

ک ریت ر شما  سد د که شهرها بسیار  ور از هی قرار  ارند رانندگی کامیدن معمد 
 ا اسککار مر انه 

 
  4۱1۹های کشور ترین کارهای زنانه و مردانه در استان: معمول1۹جدول 

  کارهای زنانه کارهای مر انه

 وری  یجیتالیرنا
نگهداری و مراقبک 

 از کد کان
Stockholm 

 ااا
بهیار، مراقبک  ر 

 منر 
 باقی نقاط سد د

سازی با نجار، بنا
 چدب، صنایع چدب

 Uppsala, Gotland ااا

 ااا کارگر صنعتی
Västmanland, 

Sörmland, Kronoberg, 
Kalmar 

 Blekinge ااا مکانی ، تعمیرکار

کار  ر انبار اری و 
 حدیل کالات

 ااا
Östergötland, 

Jönköping 
Skåne, Halland, Västra 

Götaland, Örebro 
 ,Värmland, Dalarna ااا کامیدن یراننده

Norrland 

 ، ۸۱۰۹شده مشاغل نبک رهرسکمرکر رمار سد د،  ع:منب

به  ۰۱۱۱ی ها از  ههگر، سوویاسووتمداران بدرژوا و صوواح  منصوو محارل لابی
 کار راینفلدسووود هجد  سووورمایه به  ولک رراه را هدایک کر ندا  ولک محارظهایک

های )سووورمایه سووود جدیانهای سووود د را مجبدر کر  تا رعالیک تما  شوووهر اری
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جا های رمدزش،  رمان و مراقبک را ممکک کنندا ولی  ر ایک ر عرصه خصدصی(
 ۸۱۰۹هی شواهد رشود و تقسیی شدیداً نامدزون هستییا  وسد  کسانی که  ر سا  

اش را کر ند که اسووتانداری بد جههایی کار می ر بخش خصوودصووی و  ر عرصووه
سانی که عدا  کاستان استکهلی سکدنک  اشتندا ت یکر ،  ر سه منطقهپر اخک می

حک ایک شوورای   ر شووهر اری اسووتکهلی شوواغل بد ند بیش از  و برابر مجمدع ت
 ]۰۲۰[مالمد و گدتنبرگ بد اهای  اریشهر

فک تدان گمی، ی کارگرطبقه ، یعنی طبقاتیی  ر مدر  قطو  متضوووا  جامعه
بندی د د اسووکا طبق تقسووییتر از هر جای  یگر سووکه  ر شووهر اسووتکهلی ضووعیف

 بقیه کارمند هستندا  ٪۹۱بگیران کارگر و حقد  ٪۲۱مرکر رمار سد د 

علاوه هکارمندندا ب ٪3۱کارگر و بقیه یعنی  ٪۹۱تنها  ۰اما  ر اسوووتان اسوووتکهلی
اسووکا  ترای کارگران شووهر اسووتکهلی از تما  سوود د پاییکتشووکل اتحا یه ی رجه
های  یگر تر از استانشودت پاییکهسوتکهلی نیر بتشوکل کارگران اسوتان ا ی رجه

 یبعدی قرار  ار ا میانگیک  رجه ی ر ر ه ٪۵۲ا اسووتان اوپسووالا با ٪۲۱اسووک، تنها 
 یا بالاتریک  رجهاسووک ٪۹۰طدر که بالاتر  یدیی، تشووکل برای کل سوود د، همان

 رانتریک اسوتان سود دا  ( شاهد هستیی به می)شومالی Norrbottenتشوکل را  ر 
های شووومالی سووود د و اسوووتان یتشوووکل کارگران  ر تما  منطقه یا  رجوه۲۸٪

Blekinge ،Värmland  وÖrebro  یا  رجهاسکبالاتر از میانگیک کل سد د 
د با کنهای گدناگدن از همان مد  کارگران پیروی میتشووکل کارمندان  ر اسووتان

های و  ر استان ٪۹۹هلی تر هستندا  ر استکایک تفاوت که کارمندان  ر کل متشکل
Norrbotten  وsterbottenäV ۱۱٪۰۲۸[ا[ 

مد، سد د، بدون احتساب استکهلی، گدتنبرگ و مال یاستکهلی با بقیه یمقایسه
ها قرار ا  جمعی های اسووتکهلی که با اتحا یه هد که  رصوود شوورککنشووان می

وضووع مالمد و گدتنبرگ هی خیلی بهتر  ااسووکسوود د  یبقیه ٪۵۱اند معا   بسووته
از جمله صوونفی  ار  بنا   TCOسووراسووری کارمندان سوود د  ینیسووکا اتحا یه

                                                      
جا ندیسونده رمار مربدط به شهر استکهلی )شهر اری بررگ استکهلی( و استان استکهلی را ا  ر ایک۰

 اگانه ذکر کر ه اسکا شد  جدهای اطراق استکهلی هی میکه شامل شهر اری
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Unionen و ازجمله کارکنان رناوری اطلاعات  اسکتریک صنف سد د که بررگ
 ا  هایی که  ارای قرارکندا طبق محاسبات ایک صنف  رصد شرککرا متشکل می

 Smålandو  Norrlandهای ایک ترتی  اسوک:  ر استانند به اجمعی با اتحا یه
و بووالوواخره  ر  ٪۸۹،  ر اوپسوووالووا ٪۸۲تووا  ۸3،  ر مووالمد و گدتنبرگ ٪۵۱بیش از 

 ]۰۲۹[٪۰3استکهلی 
 هایی کارگر و سووازمانگرایش اقتصووا  سوویاسووی ندیک ایک اسووک که طبقه

ولی  ر باقی نقاط همچنان قدی هستندا  اندای  ر کلان شهرها ضعیف شدهاتحا یه
  شدن شهر و روستا را نیر اضاره کنییابر ه  ر بالا باید قطبیهای 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

طبقاتی رعلی  ر پیش گررته بایسووتی مسوولله را از  یبرای  ر  مسوویری که جامعه
سوود د از  طبقاتی یبعدی تاریخی بنگریی تا گسووسووتی که  ر سوویر تکامل جامعه

 انیل  سووود ا اموه  ار  رشوووکوار و نموایوان گر  اایک بوه ۰۱۱۱ – ۰۱۲۱ی  هوه

برای ما برشمر ه اسکا  اقتصوا  ان، چند روند اقتصا ی  رازمدت را ۰،سوتر  نوالد
بر  گیری وی مبنیهای شوخصی و نتیجهمک قبلاً نتایج مطالعات وی  ر مدر  نروت

حا  هتا ب ۰۲۰۱ها،  ر مقایسووه با اقتصووا  کشوودر سوود د، از سووا  اینکه ایک نروت
ا ا روند  و  رو ، را بازگد کر هنیر رراتر می ۰۱۰۲سووابقه بد ه و حتی از سووطت بی

سهی  ۰۱۰۲ا بعد از سا  اسک ۸۱۱۲و  ۰۱۱۹های  ررمد بیک سا چگدنگی تقسویی 
-۰۱۹۱های  ه  رصد نروتمند از کل  ررمد جامعه ارک شدیدی  اشک، طی  هه

شووواهد  ۰۱3۱-۰۱۵۱های یابد،  ر  هههمچنان کاهش می هانابرابری  ررمد ۰۱۵۱
مند سوهی  ه  رصد نروت ۰۱۲۱-۰۱3۱های ه ر جا ز ن ایک روند هسوتیی اما  ر  ه

یابدا ایک منحنی سوووما سووویر وارونه  ر ای کاهش میمجد اً به میران قابل ملاحظه

                                                      
۰. Daniel Waldenström 
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پنجاه سا   ]۰۲۲[رسدامی ۰۱۵۱به سطت سا   ۸۱۱۱گیر  بطدریکه  ر سوا  پیش می
 کاهش نابرابری همه بر با  ررک و ایک سیر وارونه همچنان ا امه  ار ا

اقتصوووا  ان  Thomas Pikettyماس پیکتی )از تد نسوووتر   به پیرویدوال
 هدا وی با ایک کار خد  مدرق ررانسدی(  ررمد ناخال  را ملا  سنجش قرار می

شود  تا از  ررمد رن قشور بسویار کدچ  اما با  ررمد بسویار بالا تصدیری ارا ه می
 ها مدرق به ارا ه رن نشدندا  هد که سایر بررسی
های مربدط به  ررمد خال  مقایسوووه کنییا چنیک  ا هتدانیی با ما همچنیک می

اندا سیر تکامل ش شده ازسد پربه ایک ۰۱۸۵هایی برای شهر گدتنبرگ از سا   ا ه
قدری شووبیه کل کشوودر هب ۰۱3۵تا  ۰۱۵۲شووهر گدتنبرگ از  ها  رنابرابری  ررمد

ی هامد هد نابرابری  ررسوود د،  ر همیک راصووله زمانی، اسووک که به ما اجازه می
ه سووهی  هند کبیش یکسووان ررض کنییا رمار نشووان میگدتنبرگ و سوود د را کما

و از  ۸۱۱۱ رصوود بالا از کل  ررمد خال  مر   سوود د  ر سووا   ررمد خال   ه
برابری  ۰۱۹۱ی بلکوه حتی با اواخر  هه ۰۱۲۱ی سووود بوا  هوهبوه ایک ۸۱۱۹سوووا  

 ]۰۲۵[کندامی

هایی  ر مدر  سووطت زندگی انجا  گررته که سوود بررسوویبه ایک ۰۱۹۱از سووا  
ا راجع به ههایی که  ر ایک بررسیباشوندا پرسشروشونگر بعد تاریخی  یگری می

 وران رشوود ) وران کد کی و ندجدانی مصوواحبه شوودندگانا  ( مطر  شووده به ما 
نییا مصووواحبه را مقایسوووه ک ۰۱۹۱های قبل و بعد از  هد تا بتدانیی سوووا امکان می

بد ندا  ۰۱۱۰تا  ۰۲۱۸های ا ( متدلد سووا ای که مک خداندهشوودندگان ) ر نسووخه
تا  ۹۵ها  ر مدر  مشکلات مالی  وران رشد پرسش شدندگان بد ا یکی از پرسوش

اند اما ایک رقی  چار مشکلات مالی بد ه ۰۱۸۱های  رصد متدلدیک حدالی سا  ۲۱
 رصوود  3تا  ۹تنها  ۰۱۵۱های یک حدالی سووا تدریج کاهش یارک و برای متدلدهب

 چار وقفه شد و برای متدلدیک تا  ۰۱۵۱های بد ا اما ایک سویر نرولی از حدالی سا 
 ۰۱۲۱ی بیک هفک تا  ه  رصووود ندسوووان  اشوووکا از  هه ۰۱3۱های حدو  سوووا 

او  ی گیر بخش بررگتری از جامعه شوود کما اینکه  ر  ههمشووکلات مالی گریبان
اظهار  اشووتند که  ر  وران  ۰۱۱۰بیسووک  رصوود از متدلدیک سووا   سوود ،ی هراره

 انوود، یوعونی بووه همووان کود کوی و نودجودانوی  چووار مشوووکولووات مووالوی بود ه
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-۰۱۹۱های هاحتمالاً شووورایطی که  ر  ه ]۰۲۹[ا۰۱۹۱ی نسوووبک متدلدیک اواخر  هه
 هر به اما اندبد ه متفاوت اندشوووده منجووور مشوووکلات ایک به ۰۱۱۱ی و  هه ۰۱۲۱
 ا گررکمی بر  ر را کد کان پنجی ی  حا 

 تر بووه ایک نکتووه پی بر   کووهکر   بیش تر روی ایک کتوواب کووارهر چووه بیش
های راسک روانه و تنها ناشوی از سویاسوک ۰۱۲۱ی چرخش تاریخی سود د  ر  هه

 جنبش ندلیبرالی ضد اصلاحات نبد ه اسکا 
ن ی صنعتی و پاییک کشیدن ری مالی بر سرمایهگی سورمایهای از چیرایک جلده

 از سریر قدرت بد ا 
کندا مشخصه کم  چندانی نمی ۰۱۱۱-۰۱۲۱ولی ایک هی به رهی رویدا های 

ی سوود د، از همان زمان رروپاشووی سوویسووتی کاسووک، ی  ندع  یالکتی  جامعه
ه متضووا  بد ا ب و سووازش بیک نیروهای هاجتماعی بد ا تکامل جامعه ناشووی از مبارز

های تازه و ی  قدرت اقتصا ی ندیک، نیروهای مخالف نیر مدازات پیدایش نروت
های مر می و اشووکا  گدناگدنی از سووازماندهی مقاومک و : جنبشپدیدار شوودند

سوود د  ای به جامعه صوونعتیمبارزها  یالکتی  بیک نیروهای متضووا ،  ینامیسووی وی ه
های های اجتماعی و سوویاسووی همتراز با پیشووررکبخشووید که نتیجه رن پیشووروی

تکنیکی و مدیریک اقتصووا ی بد ا از عداملی که باعث شوود تا چنیک  یالکتیکی  ر 
طرری  ر هر  و جنگ تر از  یگر کشووودرها تکامل یابد، حفظ بیسووود د رشوووکار

 طدری بد اهای کشدرهای اممراجهانی و برکنار بد ن از ناررامی
 یالکتی  تکامل یارته، مدرق و خدش اقبا  جامعه صونعتی، انباشک روزاررون 

های مالی، گسترش  مدکراسی و حقد  سورمایه را به همریسوتی با کاهش نابرابری
بگیران و سوایر شوهروندان وا ار نمد ا همرمان با رشد اجتماعی و اقتصوا ی حقد 

درت و امتیازات رن جمع معدو  حاکی رو  اری و انباشوک بالای سرمایه، قسورمایه
سوویری وارونه  ر پیش  ۰۱۲۱ی به کاسوتی گذاشووکا همیک روند اسووک که  ر  هه

 گیر ا می
انتقا  قدرت به سوورمایه مالی،  یالکتی  ررهنگی، سوویاسووی و اجتماعی جامعه 
صوونعتی را کمرنگ نمد  و به حاشوویه راندا تا به امروز نیر جانشوویک مهمی برای ایک 
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لکتی  ظهدر نکر ه اسوووکا )جلدتر امکانات احتمالی رینده را مطر  خداهیی  یوا
 کر ا( 

شکل عد  هرا  ر ی  منحنی ب ۸۱۰۲تا  ۰۲۹۱ما خلاصوه تاریخ جامعه سد د از 
 هد نشان خداهیی  ا ا محدر عمد ی نروت و قدرت رن جمع معدو  را نشان می 3

شد  اما مقیاس رن  یده می، بدضود  3و محدر ارقی زمان راا شوکل منحنی، عد  
 ا چشی تقری  به رن نگریسکپیچیده و نامطملک اسک و بنابرایک بایستی به

یر گیر  و هیچ ررمدلی ناولیگارشوی هر  و بعد اقتصوا ی و سیاسی را  ر بر می
رویدا  مهی را به ما  برای ترکیو  و مقایسوووه ایک  و وجد  ندار ا ولی تاریخ چند

 ا  هدنشان می
شد  شروع می ۰۲۹۱ی منحنی با از میان ررتک نظا  کاسک و مجلا رن  ر  هه

که به لحاظ سووویاسوووی و اجتماعی گا  بررگی به پیش بد  ولی به کاهش نابرابری 
ن رمنجر نشد بلکه با تدجه به اولیک اررایش سرمایه صنعتی، احتمالاً عکا  ها ررمد

روی  ا   قیقاً همان چیری نشوود که بد ه اسووکا رنچه که بدنبا  ایک وقایع صووا   

 کندا تصدیر می وطک ند ر کتاب طنر خد   ۰رگدسک استریندبرگ
هوای رد  مجلول و پر زر  و بر  بدرژوازی که رگدسوووک جشوووک» ر کنوار 

مدرق صوونعتی شوودن که  ررایندو به مدازات  «ها ندشووکاسووتریندبرگ  ر مدر  رن
هووای مر می سووور گر جنبشبدرژوازی را نروتمنوود کر ، جنبش کووارگری و  ی

بررور ند و حاکمان را به چالش طلبیدندا همرمان با شکل گیری حاکمیک جدید، 
 نیروهایی رشد کر ند که قرار بد  حاکمیک را به چالش بکشندا 

رویدا  سوویاسووی بعدی یعنی حق رأی عمدمی و گسووترش  مدکراسووی حدالی 
ها و ش شووودید  ارایی، همرمان بد  با کاهاو ، بعود از جنگ جهانی ۰۱۸۱سوووا  

اسی  مدکرسدسیا ی  وره ۰۱۹۸تریک  رصد سد دا سا  ی نروتمند ررمد سرمایه
تدریج به اشوووتخا  کامل، حقد  اجتماعی، حقد  محی  کار، هشوووروع شووود که ب

و کواهش اختلواق نروت انجوامیودا ایک  وره، از نظر  هواکواهش نوابرابری  ررمود
                                                      
۰. August Strindberg 

ندیسوان مشوهدر سد دی  ر  وره از ندیسوندگان و نمایشونامه ۰۱۰۸ -۰۲۲۱رگدسوک اسوتریندبرگ 
 مدرنا  
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هووای ررووک هر چنوود کووه  ولووکپووایووان گ ۰۱3۹مضووومدن و محتدا،  ر سووووا  
 نیر به حیات خد  ا امه  ا ندا ۰۱3۹ مدکرات بعد از سدسیا 

 وران جدیدی شروع  ۰۱۲۱ی تر نشان  ا   ر  ههطدر که تحلیل ما پیشهمان
مالی و ضد اصلاحات ندلیبرالیا سیر قهقرایی رعلی ما را تا چه  یشد،  وران سرمایه

هار اظ یاندازهگیری بههای قابل اندازهاقعیکای به عق  بازگر انده اسووک؟ و وره
 ۰۱ ی سک نیستندا تقسیی نروت و بازگشک رسا  با سدهنظرهای اید دلدژی  ی 

ی مقایسوه اسکا تقسیی  ررمدها و تأنیرات رن بر شرای  زندگی کد کان  ههقابل
 رورندارا به یا  می۰۱۲۱یا  ۰۱۹۱
ی  ر اقتصا  - از نخبگان سیاسیمحتدا شده و گروهی  مدکراسوی پدچ و بی 

اییا باز نگشووته ۰۱۰۲هرچند که از نظر سوویاسووی به سووا   اسووکگیری حا  شووکل

ی یا  یهد ستیری  ههههای سویاسی ما را ببحث ۰کر نوحشوک از اسولا  و ن ا ی
 انداز ا می «سد دی ٪۰۱۱قد  »های و ایده ۰۱۹۱

امعه ایک اسوووک که روند ی تاریخ جعندان محقق بواسوووابقهگیری مک بوهنتیجوه
گیری مر   و تضوووعیف اقلیک حاکی را متدقف کر ه و ی قدرتسوووالهصووودی 
ررسی ها را برای بگیریهمیک  لیل مک تما  اسنا  و رمار و نتیجهرانندا بهعق  میبه

ن تداها را میا  که ایک  ا ه انی و قبلاً هی گفته هیا می ر اختیوار همگان قرار می
ک که ضد ا  ایک اسای که مک به رن رسیدهای متفاوتی تفسیر کر ا نتیجههبه شویده

سووود تناسووو  بیک قدای مر   و اقلیک حاکی را به به ایک ۰۱۲۱ی اصووولاحات  هه
های بازگر انده اسوکا ایک چیری اسک که  ا ه ۰۱۵۱تا  ۰۱۸۱ هایوضوعیک سوا 

سووود هندز هی اقلیک حاکی را رغیعلی هدا محاسوووبه نشوووان میاقتصوووا ی قوابول
اندا ایک مر   بد ند که  ر  سوووتواور های  مدکراتی  کاملاً بازپا گررته نشوووده

( ۸۱۱۹( و اسووتفا ه از واحد پدلی یدرو )۰۱۱۲اروپا ) یمدر  عضوودیک  ر اتحا یه
طدر که بالاتر اشاره کر یی مر    ر مدر  سیستی جدید تصومیی گررتندا ولی همان

 پرشکی و خدمات  رمانی و مراقبتی نتدانستند بازنشوسوتگی، نظا  رمدزشوی و نظا 
ایی که تأمیک منارع اقشار پر ررمد حرق خد  را پیش ببرندا ما همچنیک شاهد بد ه

                                                      
۰. Rasifieringen 
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ات و بدرژوا هر  و، هر چند نه به  مدکرسدسیا های های  ولک ر صودر اولدیک
 اتدان سوویسووتی سوویاسووی حاکی را بی  میران، قرار  اشووته اسووکا از همیک حالا می

مقایسه  ۰۱۰۱ها  ر سا  ها و استانداریانتخابات شهر اری ۰ایچهل  رجه مقیاس
   کر ا

 مدکراسی ، یعنی قبل از  وران سدسیا ۰۱۸۱ی تدان گفک که ما تا  ههریا می
 ایی؟ نشینی کر هعق 

ابات قبل از انتخ - های ساختاری بیک مجلا رعلی سد دوجد  بعضوی شوباهک
اسوکا البته تما   ستاور های  ناشودنیسود د انکار ۰۱۸۱ی و مجلا  هه - ۸۱۰۲
  مدکراسی از بیک نررته اسکاهای سدسیا ررر 
یا اواسوو   ۰۱۹۱ی تر با اواخر  ههبیش ۸۱۰۲رسوود که سوود د سووا  نظر میهب 
های اجتماعی و مبارزه با مقایسوه باشود، همان زمانی که سویاسکقابل ۰۱۲۱ی  هه

ی بعد جنگ  و ا سود د شانا هرحا  قبل از  ورههد ، ببیکاری  ر  سوتدر روز ب
رور  که از بلایای جنگ  و  مصودن ماند ولی  ر رابطه با انقلاب جهانی  یجیتالی 

 تداند به چنیک شانسی امیدوار باشدا بازار کار نمی
 

  

                                                      
۰. Fyrtiogradiga skalan 

جرا  ررمدا بر اساس به ا ۰۱۰۱تصودی  و  ر سا   ۰۱۱3 هی که  ر سوا  ی  ندع از سویسوتی رأی
رأی  ۲۱ا  تدانسک معایک سیستی ی  رأی اشراق و نروتمندان بسته به میران  ارایی و نروتشان می

ی اشراق ی باشودا سویستمی که هدرش محدو  کر ن حق رأی به طبقهٔ  مر   عا ی  ارای حق را
اکی حفظ ی عمدمی را برای سوویسووتی حٔ  تدانسووک ژسووک حق رأکه میو نروتمندان بد   ر حالی

 بکندا  
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 . زوال اقلیت حاکم و عروج طلوع مجدد آن.5شکل 
 4۱۱۱نداز آن تا و چشم ا 4۱1۹ -1۹۹۱تمرکز قدرت و ثروت 

 
 سی، سدسیا  رررمیسی، ضد اصلاحات مدکراکاستی،  یرروپاشی جامعه

ها از  ررمد خال  های اقلیک حاکی را سهی  ه  رصد نروتمندتریکلفهؤیا  اشوک: م
  هندا تشکیل می ۰۱۲۱و  ۰۱۸۱، ۰۲۹۹ها و نیر تحدلات سیاسی رخاندا

Källor: Jesper Roine och Daniel Waldenström, ”The evolution 
of Top Incomes in an Egalitarian Society: Sweden ۰۱۱۹-۸۱۱۲” , I 

Journal of Public Economics volym ۱۸, nr ۰-۸ (۸۱۱۲), figure ۰; 
Birgitta Jansson, Inequality, Poverty and Income Mobility. 
Studies Based on Micro Date for the City of Göteborg, Sweden, 
۰۱۸۵-۸۱۱۹; samt SCB:s aktuella inkomststatestik. [۰۲3] 

 
تریک سناریدیی اسک ا امه  ار   ر واقع محتمل ۸۱۹۱اندازی که تا سا  چشوی

های بدرژوایی به تلاش خد  برای تدان ترسووویی کر ا  ولکمی ۸۱۰۲که  ر سوووا  
 ا امه خداهند  ا ا  عمدمیر خدمات تکر ن هر چه بیشخصدصی
بگیران برای رویووارویی بوا انقلوواب  یجیتوالی بررگی کوه  ر راه اسوووک حقد 

تر دچ تر و کتدانند از  ولک انتظار کم   اشوته باشندا اقلیک حاکی رشر هنمی
اقتصا ی به زمان قبل از  - خداهد شود و ممکک اسوک که سد د را به لحاظ سیاسی
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ی همگانی پابرجا خداهد ماند، اما أی باز گر اندا مسلماً حق رشوکدرایی  مدکراسو
ی أگرانش حق رهای بررگ و لابیگدنه سووورمایهایی که چه ر مدار  مهمی  یوده
 گذارندا عمدمی را زیر پا می

 مدکراسووی  ر  ولک )بدون برخدر اری از حمایک با تدجه به نفدذ سوودسوویا 
 -۸۱۰۲های نابرابری که منحنی تریک حوالک ایک اسوووکچوپ  ر مجلا( محتمول

ها، ولی  ر عیک حا  اررایش نابرابری یبه سووویر خد  ا امه  هند، یعنی ا امه ۸۱۰۲
ای ه  با خداسووک و احتمالاً تدان سوویاسووی برای تلاش به منظدر هدایک چالشأتد

 بگیرانا تکندلدژی  با رعایک مصالت حقد 
اقلیک حاکی مجد اً تضوووعیف  کهطبعاً امکان سووودمی نیر وجد   ار  و رن ایک

یک ؤشدند قابل راندازی  ر حا  حاضر که ایک سطدر نگاشته میشد ا چنیک چشی
تدان نا یده گررک و ارزش  ار  که برایش مبارزه کر ا را نمی نیسک اما امکان رن

د  ای برای ایک چالش وج هی که نیروهای اجتماعی بررگ بالقدهتر نشان میپاییک
  ار ا 

ی کند که نقد اجتماعدرژوازی تصوودیر تاریخی کاملاً متفاوتی عرضوووه میاما ب
سووا گی از کنار رن بگذر ا طبق روایک بدرژوازی تکامل جامعه، را یکا  نباید به

یعنی اررایش   ۰،«انقلاب رزا ی انتخاب»، یعنی همان ۰۱۱۱ی وی ه از اوایول  هههبو
ک تدان  ر معتبرتریرد  را میهمریسوووتی  و  یدگاه  یکنندها ا امهاقتدار مصووورق
 بازار کار  وا اسووکهای جامعه سوود د که بیانگر عمق شووکاق کر منابع مشوواهده 

هایی چدن سوولامتی و بهداشووک، های اجتماعی  ر زمینهقطبی شووده اسووکا شووکاق
ده اسکا  ررمد و نروت شتر خدمات  رمانی و امکانات رمدزشوی کد کان عمیق

 ر  نیای خد ،  ر قط  خدشوووبخک جامعه زندگی  یوابند و بدرژوازیاررایش می
کننوود زنودگی نمی Djursholmیووا  Östermalmهوایی کووه  ر رنکنودا می
طدر تجسووی کنند که سوواکنان نروتمند ایک مناطق خداهد  نیا را همانشووان می  

                                                      
۰. Valfrihetens revolution 
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وان رهای خد  تلاش  ارند تا  نبالههای شوویا  با  رو کنندا اید دلدگتجسووی می

 خبر نگه  ارندا های اجتماعی بیاز واقعیک  ۰،چدن ماری رنتدانکخد  را، هم

از  ۸سووود و رزا ی انتخاب و نفدذ مشوووتریولی رابطه بیک اقلیک حاکی از ی 
تری را  ار ا رزا ی انتخاب و نفدذ مشتری نیر واقعیک مل بیشأسدی  یگر ارزش ت

، یربنایی، رمدزشای چدن سوواختارهای زهای پیچیده ار ا اما برای کنتر  سوویسووتی
ی تدانند به نتایج متفاوتهای مطملنی نیسوووتند و میخدمات  رمانی و مراقبک، اهر 

به اررایش اپراتدرها، تشوودید  مخابراتیهای ز ایی سوویسووتیمنجر شوودندا مقررات
ها انجامید ولی همیک رزا سازی  ر تدلید و تدزیع بر  به ها و کاهش قیمکرقابک

ا رزا سووووازی رروش  ارو هرچنوود اررایش تعوودا  هووا منجر نشوووودکوواهش قیمووک
 نبا   اشوک اما از کاهش قیمک  ارو خبری نشد،  ر عدض تندع هها را ب اروخانه
ها یارک  اروخانه یها پاییک رمد و تما   اروها  ر همه ارو  ر  اروخانه یعرضووه

 شد ا نمی
 رزا یتدان گفک ایک اسوووک که بهتریک چیری که  ر مدر  بخش عمدمی می

ی الاجرای اقلیک حاکانتخاب  ر خیلی مدار  به ژسوک اید دلدژی   ستدرات لاز 
 ا کنند دذاعموا  نف رن  رتدانند کنندگان نمیتبدیل شده و نه مشتریان و نه انتخاب

 
ی مدر  سوویسووتی بازنشووسووتگ پنج حرب  ر ینامهتدارق ،میا  بسوویار گدیای رن

روی بسیاری از سران احراب هکه حتی با تدارقات پشوک  رهایی انجا  شود اسوک
تر شوودن  ررمد بازنشووسووتگی برای اکیریک مطلق مر  ، اش کیبسووته بد  و نتیجه

ی انقلابی  ر رزا ی انتخاب برای شوهروندان که خد  تصمیی بگیرند کدا  علاوههب

                                                      
۰. Marie-Antoinette 

اتریشوی  ربار ررانسوه بد  که بر اساس مصلحک سیاسی با لد وی  شانر هی  یماری رنتدانک ملکه
زا ه، ولخرج و خدشگذران بد  که از روند جامعه رگاهی ی اشراقیکر ا وی باند ررانسدی از واج

ه ک که زمانی که صدای انقلاب ررانسه بلند شده بد  وی از کسی پرسید چندانی نداشوکا گفته شده
خداهندا شووهباند گفته بد : اکندن اند و نان میشووخ  جداب  ا : گرسوونهرن  خداهند؟مر   چه می

 خدرندا که نان ندارند چرا شیرینی نمی

۸. Valfrihet och konsumentinflytande 
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 «ا ی انتخابرز»ها کنتر   اشته باشدا ایک انداز بازنشستگی رنشرکک مالی بر پا
ن وجه خداهان رهیچهبد  که اکیریک مطلق مر   ب اجبوار ایود دلدژی ا یو  تنهو

ز های کلاهبر ار بتدانند صوواحبان پا اندانبد  ولی امکاناتی رراهی کر  تا شوورکک
شان  ررورندا تصمیمات مربدط به ها را از چنگبازنشوستگی را رری   ا ه و پد 

دا ر رراز سوور مر   اتخاذ شووی مهی و اسوواسووی یعنی سوویسووتی بازنشووسووتگی، بمسوولله
تصومیمات بررگان سویاسک  ر سطت شهر، استان و کشدر به سد جدیان اجازه  ا  

دزش، های رمی خد  به  رون سویستی خریده و  ر زمینهگرانههای لابیتا با رعالیک
کدا  کنندگان، به هیچ رموان و مراقبوک رعوالیوک کننودا نه مشوووتریان و نه انتخاب

مر   مبنی بر خلاصی از سد جدیان تدس   یا ه نشود و خداسوته خالک   یاجازه
های رسدا و سیستی سیاسی حربی بلدکه شدا رزا ی انتخاب نتدانسته جلدی شرکک

و  Carema ،Frösunda Omsorg ،John Baurerربرویی چدن بی
 بسیاری  یگر را بگیر ا 

بیمارسوووتان  یمیلیار  کرون  ر پروژه ۹۱وقتی اسوووتانداری اسوووتکهلی بیش از 
نندگان را کها یا انتخابگذاری کر  کسی نظر مشتریجدید کارولینسوکا سورمایه

ینسکا و نمایندگانش  ر کارولشرکک مشاور بدستدن جدیا نشدا مسلدلیک پروژه با 
 بد ا 

 د خ اوج بهانتخاب مدرسه  یزمینهمشکلات ناشی از رزا ی انتخاب رر ی  ر 
متدسوو  هدا اران زیا ی پیدا  یبیک والدیک طبقه ا ایک رزا ی انتخاب  ررسوودمی

ی تر ایک والدیک، کارزار تبلیخاتنظر بسووویاری، چه بسوووا بیشهکر ه، هر چنود کوه ب
  ااسکانتخاب  بیرستان اغرا  رمیر و گستاخانه 

 اسووووک  رزا بازار کنتر  تحک هایحدزه مناس  ی وسیعبا ایک  امنهتبلیخاتی 
 تر ایک اپراتدرهاورش امر عجی  و غریبی اسکا بیشرمدزش و پر ی ر حدزه ولی

تنها چیری که بلد هستند بازاریابی اسکا رزا ی انتخاب مدرسه  ر اشکا  مدجد  
ن متدسووو  به ر ینتوایج نوامطلدبی  ر بر  ار ، امری کوه بسووویاری از والدیک طبقه

ای هشوووهروندان از پشوووتیبانی بخش یراز برای همهتمدارس هی یرگواهنودا ایده
متدسووو  برخدر ار اسوووکا ولی ایک گروه  ر یو   ا  گررتار  یبررگی از طبقوه

 کمیابی را انتخاب یتحصوویل ررزندان، بهتر اسووک که مدرسووه یاندا از زاویهرمده
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ها انری نباشووود یا تعدا شوووان ی کارگر و خارجیکنند که  ر رن از ررزندان طبقه
تخاب پاییک رمدن سطت رمدزش و خیلی کی باشدا تأنیرات اجتماعی ایک رزا ی ان

تدر  نمرات بوه  لیل رقابک مدارس خصووودصوووی و همگانی اسوووک که مطالعات 
تریک سوووطت نمرات، بیش یزمینهرا نشوووان  ا ه اسوووکا  ر  رن PISAالمللی بیک

 اری  ر بخش مدارس خصدصی مانند های بررگ سورمایهکنسورسوید  راها تقل 
 انووش  یموودرسوووووه، Engelska skolanانووگوولوویسوووووی  یموودرسوووووه

Kunskapsskolan  و رکا میاAcademia ۰۲۲[ا هندانجا  می[  
قلیک ی اشوود  شووالد هتر طبقاتی میسوواختار سوویسووتی رمدزشووی که هرچه بیش

 را واقعوووی انتخووواب امکوووان رینوووده هاینسووول بووورای و میریر حاکی رر ا را پی 
 ا  هدمی کاهش

ناپذیری نهفته اسوووکا ک مشوووکلات واقعیک سووورسوووخک و انکاراما  ر ورای ای
شوورط  سووتیابی به رزا ی انتخاب واقعی همانا برابری شووهروندان/مشووتریان و پیش

 ا اسک رازتمدارس هی
هوای انتخوواب رر ی امر میبتی اسوووک و بووایود برای رن تلواش کر ا امووا رزا ی

 ا ن  ر ی و ترجیتکر ن حقد  رر ی یا حق انتخاب ربدرژوازی سد د با شرکتی
حق ارث به حق انتخاب رر ی )از طریق از میان بر اشتک کامل مالیات بر ارث(  ر 

 «رزا ی انتخاب»وسدی بدرژوا لیبرالی خد  منحرق شده اسکا واقع حتی از سمک
بازنشستگی گررته تا سیستی رمدزش،  ر واقع به اقدامات  نظا بدرژوازی سد د، از 
کند و شووود  که راه را برای کلاهبر اران همدار میجر میای منعجی  و نابخر انه

بخش بررگی از نسل کد کان امروز را  ر رینده از امکانات زیا ی محرو  خداهد 
 ساخکا 

 ر واقع اعتراق خامدشوووی  ۸۱۰۲کارزار انتخاباتی احراب بدرژوایی  ر سوووا  
 به و  قیقاًها سازیخصدصی ی ر  وره «رزا ی انتخاب»اسک به شکسک و ناکامی 

زنندا  ر عدض تما  ا تلاق بدرژوایی همیک  لیل اسک که  یگر حررش را هی نمی
  اکرها رن «ا غا » یتبلیخات انتخاباتی خد  را متدجه مهاجریک و مسلله

باید خاطرنشان کر  که رزا ی انتخاب بدرژوایی )اغل ( شامل حا  مهاجریک 
 ها حق انتخاب محلا رن«ا غا  شدند» ها باید رق  تبعیک کنند،شود ا خارجینمی



 فرجام سوسیال دموكراسی و دولت رفاه/    061

سکدنک خد  را ندارند، هر لباسی را اجازه ندارند بمدشند، باید به روش مخصدصی 
ای  اشته باشندا احراب لیبرا  اروپا، به اقتضای های وی هعلی  کنند و ارزشسلا 

اند: حرب زمانه، به سور مداران محدو  کر ن رزا ی انتخاب مهاجریک تبدیل شده
 ر هلنوود و حرب مر  /  Venstre ،VVDکووار  انمووار  محووارظووه -لیبرا  
 ها  ر سد دالیبرا 

های سیاسی و اقتصا ی متفاوتی را پشک  وره ۰۱۲۱تا  ۰۲۹۱سد د از  یجامعه
ند نبد  مسر گذاشک ولی  ر تما  ایک  وران سیر تکاملی همگدنی  اشک که نقشه

های بررگ، میل ظهدر و ناکامی هاو رهنگ نابتی هی نداشوووک اما از شوووکسوووک
راشوویسووی  ر برخی کشوودرها،  ر سوود د خبری نبد ا سوومک و سوودی ایک تکامل 

 امکووانووات و قوودرت کر ن محوودو  مدکراتیره کر ن، اررایش برابری و همچنیک 
ی وسدی ایک تکامل از  ههسویاسوی، اقتصا ی و اجتماعی حاکی بد ا سمک اقلیک
رمیر کر ن، اررایش برابری و ا غووا  مدرقیووکشووود: از  مدکراتیره  وارونووه ۰۱۲۱

یک شووودن جامعه بمهواجریک، به اقلیک حاکی قدرتمند، اررایش نابرابری و  و قطبی
 برنده و بازندها 

های متفاوتی رمدند و ررتند اما ایک روند وارونه  ر چهل سووا  گذشووته  ولک
)روی کووار رموودن  ولووتی بووه رهبری  ۸۱۰۲توخویویوری نوکور ا حوتوی بوعوود از 

ها همچنان اررایش یارک، گیریی که ایک روند هاا  ( نیر نابرابریات مدکردسیا سو
یک المللی پیداسک ا اری بیکتسوریع نشودا چنانچه از اوضاع و احدا   نیای سرمایه

سووواله  یگر نیر شووواهد اررایش چهل یروند ا امه خداهد یارک: شووواید ی   وره
تر شووودن جامعه و به حاشووویه  رهوا، قطبیهوا، امتیوازات وی ه برای میلیوارنوابرابری

 تریک اقشار جامعه باشییا تریک یا مظلد شدن ضعیفرانده
ند، ها و کاممیدترهای هدشووومی روباتکوارگیری ررایندههکنتر   یجیتوالی، بو

وضووعیک کار را طی  ه تا بیسووک سووا  رینده تا حد زیا ی  گرگدن خداهند کر ا 
 گیرییش برو   ر رن صوودرت شوواهد قدرتاگر ایک تحد  مطابق میل سوورمایه پ

 های طبقاتی خداهیی بد ا تر شدن شکاقتر اقلیک حاکی و عمیقهرچه بیش
تالی مالی  یجی یرلد الی به حکدمک اقلیک سووورمایه یکاسوووت یتکامل جامعه

 انجامیدا
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گذرا  ر  ای مدقتی ورا همچدن  وره« خانه مر  »تدان  وره حاکمیک ریا می
ازش سوو یرلد الی، از طریق ی   وره یدنی جامعه از نظا  کاسووتی  گرگپروسووه

طبقاتی، به نظا  اولیگارشووی سوورمایه مالی تلقی کر ؟ ایک مسوولله به هرحا   ور از 
 ذهک نیسکا 

 
  15۹۹یک استثنا: فمینیسم و میراث 

اررایش تمرکر قدرت  ر  سوووتان اقلیک حاکی ی  اسوووتینای بررگ و مهی  ار ا 
رابری بیک زن و مر  متدقف نشووده بلکه همچنان ا امه  ار ا یکی ررریند کاهش ناب

عمل  یاز اقدامات مدرن  ر ایک راسوووتا خیلی زو   ر سووود د و شوووما  اروپا جامه
قدانیک مشووابه  ر  نسووبک به ر زمان خد   ۰۱۰۵پدشوویدا قاندن از واج و طلا  سووا  

وسوویع  ولک رراه  ر نیمه  و   گسووترش ]۲۱۰[مر سووالار بد ا ترسووایر کشوودرها کی
ی های شوخلی رراوانی برای زنان رراهی کر ا را یکالیسی  ههررصوک ۰۱۹۱ی  هه

 تدریج رراگیر شد وه نبا  رور  که بههای عمدمی را بی مهد کد  تدسعه ۰۱3۱
 یهزمین ر را  ولک  نیاز به تقسووویی کار جدیدی بیک زن و مر   ضووومنی با حمایک

  را برجسته کر ا  اری مر  و پا اش خانههای بیکار
طدر همرمان  ر کل اروپای شمالی قرار ا ی بیک  و جنا )زن و مر ا هتقریباً ب

 اش حقد  برابر برای زننظیر بد  و  ر خطدط کلی ( تنظیی شووود که  ر جهان بی
تاریخاً پیشرو رن تحدلات بررگ  ایک قرار ا  بخش اسواسوی و ]۰۱۱[ومر  قا ل بد ا

 پیش قراولان رن شدندا  ۰۱۹۲های المللی، اجتماعی و ررهنگی بد  که جنبشبیک
وی ه حرب  مدکرات مسووویحی، که جنبش ههوایی از ا تلواق راسوووک، ببخش

راه انداختند تلاش کر ند تا چدب لای چرخ گذاشته و ررریند هضوداصولاحات را ب
کننود اموا مدرق به جل  نظر مر   نشووودندا بدرژوازی به  برابری زن و مر  را ک نود

لحاظ تاریخی مر سالار بد  اما مر سالاری شرط لاز  انباشک سرمایه نیسکا اکندن 
که، با اصلاحات اجتماعی، رمینیسی و را یکالیسی ررهنگی، برابری زن و مر  تا حد 

د  یعنی یسی خزیا ی جا ارتا ه،  یگر جنبش ضد اصلاحات، بر خلاق الگدی انگل
ی گیرهطلبانه  اشک، هیچ انتاچریسی که  شمنی رشکاری با هر ندع سیاسک برابری

خداران مر  سوووالاری و تبعیض واقعی برای حملوه بوه ایک برابری نودار ا اما میراث
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 اروپوووای  ر توووازگیبه کوووه را و مووور  زن جنسی ندیک رواب  بدرژوایی،جنسی 
 اروپووووایی غیوووور مسوووولمانان به حمله برای ناسبیم  ستاویر ارتا ه، جووووا شوووومالی

 ا اندتشوخی   ا ه
 یتی وجنس ترکی نیر زنان مسوا ل وشود  مدقعیک تر میهر چقدر جامعه طبقاتی

ا ولی هندز هی رواب  تنگوواتنگی بیک قوودرت طبقوواتی و گر  می طبقوواتی تربیش
لمللی علیه اجنبشی بیک) Me tooقدرت جنا برتر وجد   ار ، امری که جنبش 

 ایک که چیرینشان  ا ا  ۸۱۰3رزار و خشودنک جنسوی  ر مدر  زنانا  (  ر سوا  
 به وابسووته انجمنی  ر زن ۰۲ که طدرهمان گذاشووک، انگشووک رن روی جنبش

 های جنسیاستفا هءسد همانوا چیور هور از بویش کر نود، مطور  سود د رکووا می 
نشان  ا ه اسک که  LOاو بد ا ا کارررمایان و رؤسا از مدقعیک و قدرت خدیش 

وقک، نیمه کیتر گریبانگیر زنان اسک بدیک معنی که اکیریک شاغلناامنی شخلی بیش
  ]۰۱۰[های نامطلدب زن هستندامدقک و استخدا 

کند، کندی پیشوررک نیر میو به شود میبا تدجه به برابری زن و مر  که حفظ 
گشک شد ا ولی ایک برابری بازتر میک اقلیک حاکی کمی پیچیدهبازگشو یمسولله

کندا هی زنان و هی مر ان همیشووه جایگاه طبقاتی معینی اقلیک حاکی را منتفی نمی
 اندا  اشته

زمانی جایگاه طبقاتی ی  زن بسوووتگی به ایک  اشوووک که پیراهک کدا  مر  را 
ه ا برابری زن و مر  )تا باسووککننده کر ا اکندن شووخل زن اسووک که تعییکاطد می

ر  یدیی طدر که بالاتامروز( تأنیر کمی بر اقلیک حاکی و نروتمند  اشته اسکا همان
متمرکر  شووماریانگشووکنروت و قدرت، شووامل سوویاسووتمداران حاکی،  ر  سووک 

ها لا  خدر ه )زنان(، نه  ر شوود ا ایک واقعیک که ناخک بعضووی از ایک  سووکمی
شوووانا ایک واقعیک که سووود جدیی ی هود و نه  ر  رجههوا تخییری میتعودا  ایک

اند تا قدرتی به ارث ببرند  سوووک رور هههای سووورمایه ررصوووتی ب ختران خاندان
  هدا تخییری  ر ساختار اقلیک حاکی نمی

بگیران و شهروندان معمدلی بد ه اسک، های ما حقد برابری امروز نتیجه تلاش
یش و نه سووویاسوووتمداران حاکی امروزا رن  و هامالی و اید دلدگ ینوه سووورمایه

و  ۰۱۹۲ی که بازگشووک اقلیک حاکی نتدانسووته از ما پا بگیر  میراث ما از یاسووتینا
 به ایک سد اسکا  ۰۱3۱ -۰۱۹۱ی رمینیسی را یکا  از  هه



 065 /    ی آتی بین كار و سرمایه چرخش تاریخی و مبارزه

 
 ی کارچالش بزرگ: آینده

دا ث حا ا نشده اسکا مک هی به همیک  لیل ایک کتاب را ندشته مقدرتاریخ از قبل 
مدختی کار چیرهای بسیاری رناپذیر هستندا ضمک انجا  ایکنشوده اجتناببینیپیش

ی کار  ر ی سووورمایه به کار و هی متحدان جدید و بالقدههی  ر مدر  هجد  توازه
 مقابل سرمایها 
ی کارگر بد ا صووونعتی تضوووا  اصووولی جامعه بیک سووورمایه و طبقه ی ر جامعه

 های اجتماعیبد ا سووایر تضووا  «ی اجتماعیمسوولله» تریکعمده «ی کارگرمسوولله»
ضووا های جر تهصوونعتی و کارگر صوونعتی بد  )ب یالشووعاع تضووا  بیک سوورمایهتحک

 پیدا نکر ندا( ایعمدهگاه  ر سد د اهمیک مذهبی و ن ا ی که هیچ
تضوا  بیک سورمایه صونعتی و کارگر صونعتی هندز پابرجا اسوک اما  یگر تضا  

 گیر ا سد د را  ربر می یهشتی اقتصا  جامعهه صنعک تنها ی اصلی نیسک چرا ک
بدیهی اسوک که تضا  کار و سرمایه، که اساس رن کس  سد  از کار  یگران 

  اری و اقتصا  بازارا تفاوت سرمایهاسک اری اسوک، همچنان تضوا  اصلی سرمایه

تضا   ایک ولی  یگر صنعک مرکر تضا  کار و سرمایه نیسک، ۰ا ر همیک نکته اسک
ها، ها، بیمارستانها، مدارس،  انشگاهها رخنه کر ه اسک: مهد کد  به تما  حدزه

 سالمندان، ا ارات  ولتی و شهر اریا  یمراکر  رمانی، خانه
مدیریک یدرش بر ن بوه  ولوک ررواه و جوایگریک کر ن خودمات اجتماعی با 

 ا شد های جدیدی میبسترساز مناقشات و کشمکش عمدمی جدید
 اجتماعی با پیامدهای بسیار گستر ه وووو  ما اکندن  ر رغاز ی  تحد  تکنیکی

تر یوا رور نتوایج انقلواب صووونعتی خداهود بد  تا عمیق هسوووتیی کوه احتموالواً بیش
 ا ۰۱۲۱ -۰۱3۱های هز ایی  هصنعک

خد  هب یشووکل قیقاً چه  ایک تحد  تکنیکی وووو اجتماعی  اند کهکا نمیهیچ
ها و های زیر خداهد بد : قطارها، اتدبدسلفهؤهرحا  شوووامل مهبخداهد گررک اما 

                                                      
ای محصد  خد  را به ار رزا  ایک اسوک که  ر رن هر تدلید کننده ر اینجا منظدر ندیسونده از بازا ۰

 که  یگران را استیمار کندا رروشد بدون ایکبازار رور ه و رن را می
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های اررار خ  تدلید کاملاً اتدماتی ، صندو نر  یشاخههای بدون راننده، کامیدن
که  هاییپر از ، روباتکند و میتحک نظر رروشووگاه که مشووتری خد  اسووکک می

ر اینترنتی، ای  کتر،  کتجهکننده بکنند، کاممیدتر معاینهگری و نظارک میمنشوووی
ها و رمدزش اینترنتی، سوورویا الکترونیکی برای مشووتریان، بررسووی  یجیتالی رر 

ی جدید های  یجیتالهای اتدماتی  اقتصا ی الی رخرا شرککها، سیستیتقاضانامه
های تر مدار  ایک سوورمایها  ر بیشتنگاتنگ  ارندط ارتبامالی  ی نیای سوورمایها ب

های های  یجیتالی، رن هی با سوووهیاندازی ایک شووورکککه  ر راهموالی هسوووتند 
ید، رهای اقتصا ی معمدلی جدر  ر نمیکتاب شرککو رور که با حساب سورسوا 

 اندا  خیل بد ه
گیری مالی به شوووکل یکننده و سووورمایهارتباطات و پیدندهای تکنی  متحد 

ری شمایی  ر تعدا  انگشکتدانن میاقدرت بررگی منجر خداهد شد که ما از هی ال
هایی که بازار جهانی تکنی  ارتباطات و تجارت الکترونیکی را کنتر  از شوورکک

 کنند ببینییا می
تنهایی هدایک و کنتر  ایک تحد  را  ر  سووک ه رسوود که سوورمایه بنظر میهب

بگیران بهتر از هر جای  یگر  نیا خداهود  اشوووکا حتی  ر سووود د هی، که حقد 
ر ایک روند گذاری بای برای تأنیررسد که طر  یا برنامهنظر نمیهند، بمتشوکل هست

 وجد   اشته باشدا 
کنند، چه هوا که از راه کار کر ن امرار معاش میایک برای کوارگران، برای رن

وی ه کارهای سووا ه  رتری  ر بان ، بیمه، همعنایی  ار ؟ او : مشوواغل بسوویاری، ب
ها ها و نامه ا ند یا به رر ن خودمات اولیه ارا ه میا ارات و غیره کوه بوه مشوووتریوا

روزاررون از روبات  ر تدلید و  یروندا اسوووتفا هکر ند، از بیک میرسووویدگی می
 تری کارگر مدرن را کدچ ی قدیمی و مرکری طبقهانبوار اری بواز هی هسوووتوه

د ا خداهنهای بدون راننده جای بسیاری از رانندگان کامیدن رخداهد کر ا کامیدن
 اند چه تعدا  مشاغل از بیک خداهد ررک و نظرات طیف وسیع گررکا کسوی نمی

د که تا سا   هنها رالگیر مآبانه نظر میکارشناسان نیر گدناگدن اسک، بعضی از رن
د که کنننیمی از مشواغل رمریکا نابد  خداهد شد، بعضی  یگر یا روری می ۸۱۵۱

منجر  شووخلی هایبعضووی ررصووکاز بیک ررتک  به هر چندتحدلات تکنیکی تاکندنی 
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ررریده اسک، و باید اضاره کر   نیر های جدیدیشوده ولی از سودی  یگر ررصوک
 مدکراتی  ایک  یی  جامعه ]۰۱۸[که به کاهش سوواعات کار نیر انجامیده اسووکا

 کندا  گان هدایکامکان را  ار  که تحدلات تکنیکی را با  ر نظر  اشتک مصالت هم
نهایی چه خداهد شووود ولی امر مسووولی  یمک  انش کاری ندار  که بدانی نتیجه

کاران تری به  رون طبقه مدقکی بیشی زیا ی بیکار خداهند شد، عدهکه: عدهایک
ای بر کنندهتانیرات تعییک تداندکه شوورای  سوویاسووی میرانده خداهند شوود و ایک

  اته باشدچگدنگی ررریند ایک تحد   اش
کند  و : تکندلدژی ندیک امکانات جدیدی برای حکدمک کارررماها رراهی می

 ر  های اجتماعی به مقابله رن شووتارکاکه بایسووتی با ی  جنبش مر می برای ررر 
 کنییا زیر به چند نمدنه از ایک امکانات کنتر  الکترونیکی اشاره می

که، با ی  ی  برچسووو  الکترونیکی سووواخته  Harmonyzeشووورکک  
کند و ها را نبک میهای رنمیکروردن، تما  مکالمات رر  را ضب  و تما  جابجایی
 رهرسوووکهای بررگی که  ر مودعی اسوووک رروش ایک  سوووتگواه را بوه شووورکک

۵۱۱Fortune  ۰  جای  ارند رغاز کر ه اسکا 
 یراه  یگری برای کنتر  و ارزیووابی نحده Cogitoشووورکووک  یگری بنووا  

اطمینان  Workdayرمندان با مشتریان پیدا کر ه اسکا شرکک صحبک کر ن کا
 زو ی اسوووتعفا خداهند  ا اهبینی کند کدا  کارکنان بتدانود پیش هود کوه میمی

 سووک رور ه که تما  حرکات و هبندی را بهحق امتیاز  سووت Amazonشوورکک 
 Infosysکندا شووورکک های کارکنان انبار را  نبا  کر ه و کنتر  میجوابجوایی

ارراری اسووک که کارریی کارکنان را با یکدیگر مقایسووه کر ن نر مشووخد  تکمیل
  ]۰۱۹[کندامی

تندا ها هسها ابرارهایی برای حکدمک مطلقه و پایما  کر ن شخصیک انسانایک
 اند قدر که شرکک  ر مدر  مک میرن» ورکدیبه قد  یکی از کارکنان شورکک 

  ]۰۱۲[ا« اندمک نمی یخاندا ه

                                                      
   شد ا  پانصد شرکک بررگ رمریکا، ایک لیسک هر سا  تدس  مجله ردرچدن منتشرمیا ۰
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ی کوار، تحوک حواکمیوک سووورموایوه، بوا کاهش مقا  و منرلک سووود : رینوده
شوووناسوووی، ای همچدن پرشوووکی، رمدزگاری، پرسوووتاری، روانهای حررهمهارت

های  یگر گره خدر ه اسووکا احتمالاً شووناسووی و بسوویاری حررهمد کاری، جامعه
ر اررار، از ایک امی و مهندسووویک ارشووود نیر، به جر بخش نر مقوامات بلند پایه  ولت

 ، های شووخلی که اخلاتدان گفک که تما  گروهمسووتینی نخداهند بد ا  ر کل می
هایی گروه یها با انباشک سرمایه همخدانی ندار ، همهای رنوجدان و رما  حرره

خار ک به مر   ارتبندی خد  به خدمتدانسوووتنود به  انش خد  و یا پایکوه قبلواً می
طدر که کنند، همه و همه مشووومد  ایک کاهش مقا  و منرلک خداهند شووودا همان

یشوورمانه ب یرسوودای بیمارسووتان جدید کارولینسووکا تنها ی  شوویده ی یدیی پروژه
که  هندگان نبد  بلمالیات یخصوودصووی به هرینه یبرای نروتمند سوواختک سوورمایه

صدصی خ یمانی سد د به جدلانگاه سرمایههمچنیک قسمتی از طر  تبدیل بخش  ر
 بد ا 

را  نتدان رکه هندز هی می اسکصنعتی  ارای ی   یالکتی  ذاتی  یسرمایه
کند که  ر رسیا  ید، جایی که انباشک سرمایه ضد خد  را نیر ررریده و متراکی می

مالی  ارای چنیک  یالکتی  ذاتی  یهمان نیروی کارگران صوونعتی اسووکا سوورمایه
 هوووای ا نوووابووورابوووری رووورایووونوووده و ارووورایوووش موووحووورومووویوووکسوووووکینووو

تداند چهل سا   یگر نیر ا امه اجتماعی که امروز شاهد رن هستیی می - اقتصوا ی
 خداهیی بد ا ۰۱ یسدهاوایل  یکاست یپیدا کندا رن وقک  ر وضعیتی مشابه جامعه

 د ا ش اری منجر به مقاومک میگسیخته سرمایهاما خشدنک و بربریک لجا 
المللی عواری از مقاومک نبد ه اسوووکا  ر بعود بیک ی سووود هرارهی  و   هوه

راسوووتی از تیپ  ونالد های  سوووکبرعکا، هی چپ را یکا  و هی پدپدلیسوووک
طدر هتر کشوودرهای پیشووررته بنفا بدرژوازی را  ر بیشهغرور و اعتما  ب ،ترامپ

بررگتریک کارزار  ۰برنی سووواندرزاندا کارزار انتخاباتی جودی بوه چالش کشووویده

                                                      
۰. Bernie Sanders 

 ا ۸۱۸۱بات ریاسک جمهدری رمریکا  ریکی از کاندیداهای حرب  مدکرات  ر انتخا
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 ر انگلستان از  ۰جرمی کدربیک را یکا  تاریخ رمریکا بد ، به همیک سویا  کارزار

میتران ۰۱۲۰ ر ررانسه از پیروزی سا   ۸دننشلد  ملو  ژانبه بعد و کارزار  ۰۱۲۵
 به بعدا

عد جدیدی به سوویاسووک اروپای غربی اضوواره کر ه احراب جدید مهاجرسووتیر ب 
کارگر  یهایی از طبقهای شدن بخشها و حاشیهگر محرومیکاسک که  ر ابتدا بیان

 های بدرژوازی تبدیلی پسووواصووونعتی بد  ولی امروزه به جر ی از ا تلاق ر جامعه
ی رن تراممیسوووی  ر حرب جمهدریخداه رمریکا اسوووکا شوووده اسوووکا ی  نمدنه

 انسیاستمداربد ندا ”( ”Venstre)های  انمار  پیشوقراولان ایک حرکک لیبرا 
های خصوودصووی بدرژوازی سوود د  ر ابتدا مخالف ایک سوویاسووک بد ند اما شوورکک

 اری را برای سرمایه های سد د مدکراتبخش  رمانی وار  عمل شودند و حرب 
 یخریدندا بعداً کل طیف سووویاسوووی بدرژوایی به ایک نتیجه رسوووید که تنها برنامه

 ر جامعه ا غا  هایی اسووک که سوویاسووی کاررمد، سوور جای خد  نشوواندن خارجی
اندا قدمی کر ن سویاسوک منجر به تقدیک سویسوتی سویاسی  ر مقابله با ارکار نشوده

 شد ا عمدمی  ر مدر  مسایل اقتصا ی و اجتماعی می
رکووووار ا کوووور ن طوووورقبووووی و با مقابله برای سد د سیاسی سیستی ظرریک نه

ان مر ور گری لابیمآبانهاستعدا های شارلاتان نه و گررک کی سک باید را عمدمی
رن  گدنه  ر ایک سیستی سیاسی، که  را  که چهو متخصصیک تبلیخات راا نشان  ا ه

انود تا به بهتریک وجهی منارع سووورمایه را پنج حرب گدی سوووبقوک را از هی ربد ه
 یایندهها هیچ نممتدسو  متخصو  و متشکل  ر اتحا یه ینمایندگی کنند، طبقه

سدی حاکمیک اقلیتی با قدرت و ههایی که سد د را بنسویاسوی ندار ا ولی برای ر
 ا ا تدان تشخی   کنند مشکلاتی را نیر میتر هدایک میامتیازات هر چه بیش

                                                      
۰. Jeremy Corbyns 

 رهبر حرب کارگر انگلیا
۸. Jean-Luc Melenchons 

 رهبر کندنی حرب چپ ررانسه
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 یتدان  ر سووه زمینه خلاصووه کر : طبقههای اجتماعی سوویسووتی را میچالش 
های و متخصوووصووویک )صووواحبان مهارت Proletariatکواران، پرولتاریا مدقوک
 ا Professionerای( حرره

ا بلکه نشووینند تهایی هسووتند که منتظر زنگ مدبایل میرن کارانمدقک یطبقه
ی هایهایی که بیکارند، رنبرای همان روز یا رر ای رن کاری به چنگ رورند، رن

از  بعد چند ساعک ی انند کارررما هفتههایی که نمیکه استخدا  مدقک  ارند، رن
 انند ریا ماه بعد یا سوووا  بعد کار  ارند یا یی که نمیهاکند، رنکارشوووان کی می

ها، با احتساب بیکاران، احتمالاً بیش از ی  پنجی نیروی کار را تشکیل بیکارندا ایک
تر نیر خداهند ها کی نیسووک و بیشایک ی(ا عده۰۲۹ هند )نگاه کنید به صووفحه می

ها رن تریک قدرتندا بیششد اما پراکنده هستند و از منابع قدرت اندکی برخدر ار
 ریای مدیترانه معمد  اسک و  یهاسوک که  ر کشودرهای حدزهشودرشوگری رن

به  ۰۱۰3زمینی سا  ای اسوک که  ر سد د، از شدرش سی ی رن بسویج تد هلازمه
نیسک  چیری کارانمدقک یچشی نخدر ه اسکا البته طبقههبعد، هیچ نشانی از رن ب

 ه رن اطمینان کنندا که رررینندگانش بتدانند ب
ی کارگر امروز، اصطلاحی که مناس  ایک پرولتاریا اصطلاحی اسک برای طبقه

ما نشوان  ا ه اسوک بسیاری از کارگران  یطدر که پروژه وران نیسوکا ولی همان
کنندا خد  ارتخار می یامروز سوود د به هدیک طبقاتی خد  رگاه هسووتند و به طبقه

ها متشوووکل هسوووتندا تر کارگران  ر اتحا یهز هی بیشهای اخیر هندارک رغیعلی

بووا روالوان هووای  ۰، زموانی کوه اسوووتیوگ موالیبوه بعود ۰۱۲۱ی او از  هووهرهبری ا 
ات سد د مشاجراتی بسیار سطحی  اشک،  مدکرسدسیا راستی  رون حرب  سک

 اری ندیک هیچ مقاومک جدی از خد  نشووان ندا ه اسووکا اما  ر  ر مقابل سوورمایه
ایک  ها  ر طد  کار  باای، که مک خدشووبختانه با بسوویاری از رنعالان اتحا یهبیک ر

 جنبش کارگری هندز زنده یجدیانهتاریخاً مبارزه یا ، روحیهپروژه ملاقات  اشته
 اسکا 

                                                      
۰. Stig Malm 

 ا ۰۱۲۹و۰۱۱۹های ای و رهبر ا  او  ر سا رعا  اتحا یه
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های جدیدی ای که با مر   سوووروکار  ارند گروههای حررهصووواحبان مهارت
رعا   ر بخش خدمات عمدمی  یایهسورمایه مالی و سرم یهسوتند که هدق حمله

 هندا رمدزگاران، انود و طبعواً گروه جدید معترضووویک را تشوووکیل میقرار گررتوه
ک های تأمیپرشووکان و پرسووتاران همگی باید از مشوواوران مدیریک که از شوورکک

خداهند تما  نها ها را ، که می«رؤسوووای کل»شووودند و نیروی انسوووانی اجواره می
 کنند، ررمانبر اری کنندا همچدن ی  شرکک ا اره 
ن هیچ ارزشی ندار ا اگر مشاوران رمریکایی بگدیند اتجربه و  انش متخصوص

جدید  شدند میل بیمارستانهای بیمارسوتان باید منحل شودند منحل میکه کلینی 
کسووانی که  ر خارج از سوود د سووروکارشووان با بخش  رمانی  یکارولینسووکاا همه

یبک سیستی  رمانی سد د تدارق  ارند و رن ایک اسک م یارتا ه  ر مدر  ی  تجربه
 هندا های رنان گدش میکه پرشوکان با حدصله بیماران را معاینه کر ه و به حرق

 راه ارتا ه تا با بیمارانه  ر کارزار جدیدی که برای سوویسووتی  رمانی خصوودصووی ب
اندا تهگذاشووای ررتار کنند نا  ایک پدیده را ناکاررمد همچدن قطعات تدلید زنجیره

 صررها شما بخدانید بی
یل یی  پرشو  متخصو  و از معاونیک قبلی بیمارسوتان کارولینسکا بنا  میکا

خداهد،  ر انتظار طدر بشد  که سرمایه میای که، اگر رن ر مدر  رینده ۰رولفا
ما شنیدیی که کارها  ر حا  پیشروی اسک اما »گدید: متخصوصویک اسک چنیک می

ا ا میل ایک بد  که ی  گروه ناشناس ر«ا  کار و تدس  چه کسانی انسوتیی کدنمی
ای  عدت شدیی که  ر رن همه چیر را مسلد  ایک کار کر ه بد ندا سما به جلسه

ا )ااا( با ما به همان زبانی حرق «همیک اسووک که هسووک»شوور   ا ندا پیا  ایک بد  
ها  باشد ی  نهای خصدصی مرسد  اسکا کارولینسکا هر چه ز ند که  ر شرکک

همگانی اسوک نه ی  شورکک سوهامیا ر یا انجمک پرشکان کارولینسکا، ایدون 

با انداع اقدامات گدناگدن هر صدای معترضی را ساکک »کند: اضاره می ۸ لمار 

                                                      
۰. Mikael Rolfs 
۸. Yvonne Dellmark 
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کنندا میران حقد ، سواعات و شویفک کار از جمله مدار  اعتراض اسوک و البته می
 ا«مدار   یگری نیر وجد   ار 

ای نیر شاهد هستییا ی  پرستار ی مشوابهی را  ر  یگر مشواغل حررهررریندها

 ر مدر  تخییرات اسوواسووی کارولینسووکا  ۰نا  کاریک رروسووتمدهمتخصوو  زایمان ب
در بد قهبینی که کارها چشد  میهر روز وقتی سر کار  حاضر می»گدید: چنیک می
ی کار ی پیش به رن خدبنیوطدر تدانسوتند نها ی را که تا یکسا هروندا چپیش می

  ]۰۱۵[«کر  به ی  راجعه، به ی  مخروبه مبد  سازندامی
ای و تخصووصووی خطرات مقابله و رویارویی تما  عیار با مشوواغل قدیمی حرره

 بررگی را برای سرمایه  ر بر  ار ا 
 «دنهمرمدزگار ن»کنند تا چند پرش  متخص  و چند به همیک  لیل تلاش می

ریاسووک با اختیارات و امتیازات وی ه بدهندا  منصوو را بخرند و به بخشووی از رنان 
هدق  رهی شکستک یکی از مهمتریک هنجارهای ررتاری متخصصیک یعنی اتحا  و 

 ا اسکها ای رنهمبستگی حرره
هرحا  هلی ببینی کر ، وتدان پیشنبر  بیک سرمایه و متخصصیک را نمی ینتیجه
 ی رینده خداهد بد ا کنندههای تعییکر یکی از نب
سووورمایه به  ولک رراه و گرایش رن به گسوووترش هر چه  یجانبههمه یحمله

کواران تضوووا  اجتمواعی جودیود و بررگ حوا  و رینده را ی مدقوکتر طبقوهبیش
سووود کوار، ندروری، مراقبک و نگهداری،  انش و رررینود: تضوووا  بیک از یو می

 یوری کوه ارزشوووی موارد  همووهد  هی و بهرهتخصووو  و از سووودی  یگر سووو
ا تدان با  یگری عدض کر بگیری را میخاطر رن هر حقد هبگیران  ار  و بحقد 

وی ه هب جامعه صووونعتی، حدزه هایی از یهای طبقاتی جامعه ر چارچدب سوووازش
تعرض سورمایه مصدن بد ندا اکندن از  ی( جامعهرمدزش،  رمان و مدیریک )ا اره

  اطدر نیسکیک یگر ا
 ر رینده خداهیی  ید که سورانجا  کار چه خداهد شدا ولی ی  سری چیرها 

 طبقاتی یمشوووخ  اسوووک: مبارزه علیه گرایش سووورمایه برای بازگر اندن جامعه

                                                      
۰. Karin Frostemo 



 073 /    ی آتی بین كار و سرمایه چرخش تاریخی و مبارزه

های ندیک بدون رگاهی تاریخی  ر مدر  مدضدع مدر  اختلاق و  ر شکل یکاست
کی و هی بیرون از رن از هیچ ای هی  ر  رون سویسوتی سیاسی حابدون بسویج تد ه

 شانسی برخدر ار نیسکا 
  



 

 
 هایادداشت

 
۱. Skolverket, Analyser av familjebakgrundens betydelse för 

skolresultaten och skillnader mellan skolor (۸۱۰۲), figur ۸7۰. 

ی از سوورطان به سوطت رمدزش و تحصوویلات احتما  مرگ و میر ناشوا انجمک مبارزه با سورطان، ۸
 ی: برگررته از مقاله(ا تحقیقات مربدط به سکته مخری ۸۱۰۲) بستگی  ار 

Lina Nordquist, ”Det är en skam att vården inte är rättvis”, i 

Svenska Dagbladet den ۸۹ mars ۸۱۰۲. 

Nordquist رمانی و  ر عیک حا   هی ریریدلدژیسک اسک و هی سیاستمدار رعا   ر امدر 
   از ندا ر سیاستمداران لیبرا  که به طبقاتی بد ن جامعه رگاه اسکا

۳. Gregory Clark, The Son Also Rises. Surnames and the History of 

Social Mobility (۸۱۰۲), s. ۸۲.  

  :یه از مقالها اطلاعات مربدط به  ررمد سرما۲

Juan Flores, ”Datamiljardärerna klättrar på listorna”, i Dagens 

Nyheter den ۰ januari ۸۱۰۲, 

ز بگیران ا هد، اطلاعات مربدط به  ررمد متدس  تما  حقد مالیات ارجاع می یکه به ا اره
   کا ( اخذ شده اس هااانستیتدی میانجیگری )میانجی بیک کارررمایان و کارکنان یا اتحا یه

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 ۰۱ mars ۸۱۰۲.  
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۱. Aftonbladet den ۸۱ mars ۸۱۰3.  

۰۱. Se vidare min bok Ojämlikhet dödar (۸۱۰۹).  

 

 ا نا   به:۰۰

Asa Briggs,” The Language of ’Class’ in Early Nineteenth-

Century Britain”, i Asa Briggs och John Saville (red.), Essays in 

Labour History (۰۱۹۱); Pierre Rosanvallon, Ett samhälle av jämlikar 

(۸۱۰3 [۸۱۰۰]).  

ی  ر های جنبش کارگرطبقه و نبر  طبقاتی، اولیک حرکک یمنبع نظریوات موارکا  ربواره
های اقتصووا  انان انگلیا همچدن ریکار و و تاریخ  انان ررانسوودی همچدن و رمدزه ۰۱ی سووده

 گیرو بد ا

 ا بهتریک نمدنه  ر مدر  ایک گرایش:۰۸

Robert Erikson och John H. Goldthorpe, The Constant Flux. 

A Study of Class Mobility in Industrial Societies (۰۱۱۸).  

۰۹. Mike Savage, Social Class in the ۸۰st Century (۸۱۰۵), s. ۹.  

ای قرار کنندهسوووی و سووواوج و چند نفر  یگر مدر  انتقا  علمی ویرانبیلیول طبقواتی بیتح
 پاسخی  ریارک نکر ا نا اب: گررک که از جان  ایک رخری

Colin Mills,” The Great British Class Fiasco. A Comment on 

Savage et al.”, i Sociology volym ۲۲, nr ۹ (۸۱۰۲), s. ۲۹3–۲۲۲.  

 ی  انر کلاسی   ر ایک مدر : ا۰۲

Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique social du jugement 

(۰۱3۱).  

 ا برای میا  نا ابه:۰۵

Anneli Jordahl, Var kommer du ifrån? Reportage, intervjuer 

och essäer (۸۱۱۹); Björn af Kleen, Jorden de ärvde (۸۱۱۱); 
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 

(۰۱۱۹).  

  :کرطبقاتی  یگر هی اشاره  یتدان به ی  مطالعه ر ایک 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 (۸۱۱۱).  

 ا ایک مسلله  ر ایک انر هی اشاره شده اسک:۰3

Holmqvist, Djursholm (۸۱۰۵), och Popova, Överklass (۸۱۱3).  

۰۲. Anders Ström, Sveriges mäktigaste familjer. Företagen, 

människorna, pengarna (۸۱۰3), s. ۹۰۲–۹۰۱.  

۰۱. Björn Elmbrant, Dansen kring guldkalven. Så förändrades 

Sverige av börsbubblan (۸۱۱۵); Bengt Ericson, Den nya 

överklassen. En bok om Sveriges ekonomiska elit (۸۱۰۰),  

   کننداای تدصیف میبه طرز ارزندهها را هر  و انر زندگی رسمانی بدرژوا

 ۸۱۰۲تریک هتل لندن اسووکا  ر سوووا  اوج ایک ررهنگ  ر اروپا حراج خیریه )!(  ر لدکا یا نقطه۸۱
مدر  احترا  بدرژواها( گرارش جنجا  برانگیری از ایک مراسوووی تهیه  یروایننشوووا  تایمر )روزنامه

زن که از کارگرار  ۰۹۱ی مر انه اسووک که  ر رن ی  ضوویارک شووبانها ایک مراسووی  ر واقع کر 
بدرژوای مر   ۵۱۱شووودند با شووواممایک، و کا و ویسوووکی رراوان از متخصووو  ایک امدر اجاره می

ها خیلی روشووک هسووتند، لباس زیر مشووکی، رهنمد های لاز  الاجرا برای ایک زنکنندا پذیرایی می
اس ، لب«ی  مکان سوکسی جدید»ش مناسو  برای های سوکسوی مشوکی، مد  مد و ررایکفش

جشک »ها هی ی  پیراهک مشوکی یقه باز و بسیار کدتاها ایک زنان بعد از ضیارک رسمی باید  ر رن
تریک جذاب»خداهند بندشوووند و جا اجازه  ارند هر چه مینیر شووورکک کنندا  ر رن «غیر رسوومی

کوه ایک ررهنووگ ا ایک۸-۰ص  ۸۱۰۲-۰-۸۲را برای خد  انتخوواب کننودا رووایننشوووا  تووایمر  «مر 
یکا هایشان  ر رمر وران رسیده سرمایه  ار سد د، که بکهتازه ب یحرمسورایی تا چه حد  ر طبقه
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 هند و لندن هسوتند، نفدذ کر ه مشوخ  نیسوکا زنان از خشودنک جنسی  ر ایک محارل خبر می
مرکر گ وا  اسوووتریک و (، ولی اختلاق ایک ررهنگ با ررهن۸۱۰3-۰۸-3روزنوامه روز سووود د )

  تداند نسبتاً زیا  باشدالندن میتجاری )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 ۰۲۲۱–۰۱۹۱ (۸۱۰3 [۰۱۲۲]).  

۸۹. Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället ۰۲۵۱–۰۱۸۱ 

(۰۱33), s. ۰33.  

از کتاب زیر استخراج شده  ۰۱۹۸تعدا  رعالیک جنبش ضود الکل  ر سا  اطلاعات مربدط به 
 اسک:

Blå boken. Nykterhetsfolkets kalender (۰۱۹۹), s. ۸۰۱.  

۸۲. Ronny Ambjörnsson, Mitt förnamn är Ronny. Berättelsen om en 

klassresa (۸۱۰۰ [۰۱۱۹]).  

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 اسوووکدنه سووود د یهوای سووود د  ر منطقه مدکراتحرب 
   باشندا ۰۱۲۱ی  هه حرب اسکدنههدا ارانش از همان تیپ هدا اران 

۸۹. Folkpartiet, Utanförskapets karta (۸۱۱۲).  

۸3. Tino Sanandaji, Utanförskapets karta. En uppföljning av 

Folkpartiets rapportserie (۸۱۰۲).  

۸۲. Moderaterna, Sveriges ۰۹۱ utanförskapsområden (۸۱۰۹).  

۸۱. 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 (۰۱۲۵ [۰۲۲۸]), s. ۸۵.  

 :اسکمیا  ز نی البته کتاب ذیل  یا ی  استینا۹۸

Göran Greiders och Åsa Linderborgs bok våren ۸۱۰۲, 
Populistiska manifestet. För knegare, arbetslösa, tandlösa och 

۱۱ procent av alla andra.  

۳۳. Per Albin Hansson, Demokrati. Tal och uppsatser (۰۱۹۵), s. 3, 3۹.  

۳3. Arbetarförsäkringskommittén, Betänkande. Utlåtande och förslag 

(۰۲۲۲) s. ۲۲ 

۳3. Carl af Forsell, Statistik över Sverige, grundad på offentliga 

handlingar (۰۱3۲ [۰۲۹۹]), s. ۸3۸f.  

۳3. Hansson, Demokrati (۰۱۹۵), s. ۰۱–۸۱. Hanssons folkhemstal 

återpublicerades i tidskriften Fronesis nr ۹۲ (۸۱۰۱), s. ۵3–۹۰.  

۳3. Alva och Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (۰۱۱3 [۰۱۹۲]).  

۳3. Göran Therborn, Klasstrukturen i Sverige ۰۱۹۱–۰۱۲۱. Arbete, 

kapital, stat och patriarkat (۸۱۰۲ [۰۱۲۰]), s. ۸۲ och ۹۱.  

۳3. Torgny T. Segerstedt och Agne Lundquist, två band (۰۱۵۸–۰۱۵۵).  

 : بررسی قدرتانر جال  تدجه  یگری  ر چارچدب 

Rune Åberg (red.), Industrisamhälle i omvandling. 
Människor, arbete och socialt liv i en svensk industristad från 

femtiotal till åttiotal (۰۱۱۱).  

34. Segerstedt och Lundquist, Människan i industrisamhället, andra 

bandet (۰۱۵۵), s. ۸۵۹.  
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3۱. Ibid., s. ۸۵3.  

ر جامعه سد د حضدر نداشکا مر   سد د به سه  ر رما بیسک یی کارگر تا اواخر سدها طبقه۲۸
د  سد  جای  اشکا بعدها به تقلید از م یی کارگر  ر طبقهشدند که طبقهطبقه تقسیی می

 «کارگر»بندی اقتصا ی اجتماعی باب کر ند که بخش بررگی از رن را انگلیا ی  تقسیی
صووو  و به کارگر متخ ا ، که باز هی طبق الگدی انگلیسوووی ی کارگر تشوووکیل میو طبقه

   شدنداکارگر غیر متخص  تقسیی می

3۳. Segerstedt och Lundqvist, Människan i industrisamhället, andra 

bandet (۰۱۵۵), s. ۸۲۰, ۸۲۲.  

کارمندان که هدیک  ٪۵کارگران رگاه به جایگاه طبقاتی خدیش و  ٪۱تنهوا  ۰۱۲۲ ر سوووا  
 کر ندا تریک طبقه تصدر می، طبقه خد  را با نفدذکارگری  اشتند

(Göran Cigéhn, ”Klassmedvetande och klassidentifiering”, i Åberg 

(red.), Industrisamhälle i omvandling (۰۱۱۱), s. ۸۹۲).  

33. Göran Therborn, ”Det svenska klassamhället ۰۱۹۱–3۱”, i Zenit nr 

۸ ۰۱3۸, s. ۲–۹۹; Therborn, Klasstrukturen i Sverige ۰۱۹۱–۰۱۲۱ (۸۱۰۲ 

[۰۱۲۰]); Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och Håkon Leiulfsrud, 

Klassamhällets förändring (۸۱۰۲ [۰۱۲۵]).  

اما  ولی با ی یابد، رایش میی  اسووتینای مهی وجد   ار ا برابری زن و مر  البته همچنان ارا ۲۵
   و اگر مضح  و  ر نا : شکاق طبقاتی بیک خد  زنان اررایش یارته اسکا

۲۹. Friedrich von Hayek, Vägen till träldom. Till socialister i alla 

partier(۸۱۰۲ [۰۱۲۲]).  

مدر  محتاط و مدر  احترا  همگان که سخنرانی تمجیدرمیری  ر اری  لدندبرگ اقتصا  انا ۲3
  اهمیک وی بد اها پیش کیاز مدت یهای  ا ا کر ، عضد ررقهنرد

 های  کترای زیر:ا نا  به پایان نامه۲۲

Kristina Boréus, Högervåg. Nyliberalism och kampen om språket i 

svensk offentlig debatt ۰۱۹۱–۰۱۲۱ (۰۱۱۲), och Liv Sunnercrantz, 

Hegemony and the Intellectual Function. Medialised Public Discourse 

on Privatisation in Sweden, ۰۱۲۲–۰۱۱۹ (۸۱۰3).  
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ای خداهیی  اشووک به شووکل گیری های انسووتیتدی اس او ا  اشووارهتر با اسووتفا ه از  ا هپاییک
   عمدمیاارکار 

۲۱. Svante Nycander, Makten över arbetsmarknaden. Ett perspektiv 

på Sveriges ۰۱۱۱tal (۸۱۰3), s. ۸۲۱.  

۵۱. Kjell-Olof Feldt, Alla dessa dagar. I regeringen ۰۱۲۸–۰۱۱۱ (۰۱۱۰), s. 

۰۵۹.  

۵۰. Se vidare Erik Sandberg, Lönesänkarna (۸۱۰۲).  

 ا نا  به کتاب مک:۵۸

Borgarklass och byråkrati i Sverige. Anteckningar om en 

solskenshistoria (۰۱۲۱), del II.  

۵۹. Feldt, Alla dessa dagar (۰۱۱۰), s. ۸۹۱.  

۵۲. Björn Elmbrant, Så föll den svenska modellen (۸۱۱۵ [۰۱۱۹]), s. ۰۹۲. 

 
۵۵. Peter Hedberg och Lars Karlsson, ”Den internationella och 

nationella börshandelns omvandling och tillväxt ۰۱۹۹–۸۱۰۹”, i 

Mats Larsson (red.), Stockholmsbörsen på en förändrad 

finansmarknad (۸۱۰۹), s. ۸۰۲.  

 نگاه کنید به: اعتبارات یتدسعهبرای 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 ۰۱۱۱talet (۰۱۱۲), 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. ۲۱.  

ها و بخش عمدمی به سووه برابر تدلید ناخال  ملی  ر سووا  های اررا ، شوورککمجمدع بدهیا ۵۲
 رسیدا  ۸۱۰۲

(Andreas Cervenka, Vad gör en bank? (۸۱۰3), s. 3۰).  
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تر ندعی تعریف و تمجید اسوووک اما  ر عیک بیش Riskبا نا   Jacob Bursellsا کتاب ۵۱
   کشدامالی را به تصدیر می یهایی از  نیای عجی  و غری  سرمایهحا  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 هی ندشته طدر که از عندانش برمی رید، گرارشوی اسک برای  رباریان، که  ر همانهمان
ی نیر های معمدلهمیک  لیل برای ر  هها، بنناگدیان رنشوده، ولی نه برای شاهرا گان بلکه برای 

هایی که شووورکک کار سووورمایه یا نحدهاسوووکزشوووی خدب با اطلاعات رراوان ی  کتاب رمد
خرند که  ر گیرند و شرکتی میا وا  می۰: اسوکترتی  زیر هرروشوند بخرند و با تخییراتی میمی

سووویا أا با ت۸را از بازار بدرس خارج کنندا که رنبوازار بدرس نبک نشوووده باشووود و یا برای ایک
ا ۹وا  تدسووو  شووورکک اولیه پر اخک شووود ا  ی هند که هرینهمی های  یگری ترتیبیشووورکک

کنند یا به نحد  یگری از ند های  یگر ا غا  میکننود، بوا شووورکوکقطعوه میشووورکوک را قطعوه
ا بعد از مدتی شووورکک را، به رر  ۲ ای که باز هی شووورکک بالا رو اکنند بگدنهسوووازماندهی می

ها و سوود ها بیک جایی هرینهها از طریق جاب۵ر قیمکا رروشووند، ترجیحاً به چندیک برابجدیدی می
معاق از مالیات نبک شده باشد )اکیر  یها  ر جریرههای خد شان، که حداقل یکی از رنشرکک

وقتی به  کننداخالی میدری انگلیا هسووتند(، از پر اخک مالیات شووانهتایک جرایر از بقایای اممرا
های اندازند و شرککراه میهشد ا صندوقی بی شوروع میبعد یایک ترتی  پدلدار شودند مرحله

نندا کگذاری میگذاران بررگ را  عدت به سوورمایههای بازنشووسووتگی و سوورمایهبیمه، صووندو 
شووود  منتهی ایک بار  ر سوووطحی بالاترا اتفا  جدیدی که گواه همه چیر  وباره از ند رغاز میرن
 رصد  ۸تا  ۰،۵د بایسوتی کارمر  سونگینی، معا   گذاران جدیارتد ایک اسوک که ایک سورمایهمی

کندا چنانچه اولیه هیچ ریسووکی نمی یاولیه بمر ازندا به ایک ترتی  سوورمایه یسوورمایه، به سوورمایه
که کنند،  ر حالیگذاران جدید هستند که ضرر میرروش شورکک سود رور نباشود ایک سورمایه

های بررگ سووود دی رعا   ر شووود ا شووورککیاولیه از محل کارمر ها جبران م یزیان سووورمایه
باشووندا ایک رمدزش،  رمان و نگهداری از کد کان و سووالمندان  ر مالکیک ایک ندع سوورمایه می

تدان ها رنقدر خصودصوی هسوتند که حتی  ر بازار رسمی بدرس نیر نمیها و مالکیک رنسورمایه
  اها را خرید و رروش کر سها  رن

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 ۰۱۹۱”, 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 [۰۱۲۵]).  

 تر نا ا به:برای رگاهی بیش

Torsten Svensson, Mark nadsanpassningens politik. Den svenska 

modellens förändring ۰۱۲۱–۸۱۱۱ (۸۱۱۰).  

34. ETC den ۸3 april ۸۱۰۲.  

ذاری و گهای بازنشوستگی به سرمایهاندازهایی که با پاایک شوماره مروری  ار  بر شورکک
  اپر ازندخرید و رروش اورا  بها ار می

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. ۲۱.  

33. Ibid., s. ۱۱, ۱۲.  

  ولک رراه، یهای هدشمندانه شان  ر مدر  استحالهاندیشه رغیعلیاستفان و رنا 
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Resilient Privatization. The Puzzling Case of ForProfit 

Welfare Provision in Sweden (۸۱۰3).  

اند اما  ر عدض کارشوووان را با مروری بر مالی غارل مانده یگاه سووورمایهاز پر اختک به  ید
   کنندالابیگری سیاسی سرمایه رعا   ر امدر رراهی تکمیل می ینحده

33. SCB, Finansiella flöden mellan finansiärer och utförare inom 

vård, skola och omsorg ۸۱۰۵ (۸۱۰۹).  

 پرمدلاندر، تجربیات  یگری 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 ۰۱۲۹–۸۱۰۹ (۸۱۰۲).  

3۲. Regeringens proposition ۰۱۱۵/۱۹:۸۸۸ §۵7۸7۸, 

departementsrapporten Bengt Johannisson, I entreprenörskapets 

tecken. En studie av skolning i förnyelse (۰۱۱3), s. ۹, not ۹, 

respektive Regeringskansliets rapport Strategi för 

entreprenörskap inom utbildningsområdet (۸۱۱۱), s. ۱.  

 گیرند:یر مدر  بحث قرار میها  ر منبع زایک

Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt, ”Den 
entreprenörskapande skolan”, i Magnus Dahlstedt och Andreas 

Fejes (red.), Skolan, marknaden och framtiden (۸۱۰۲).  

3۱. Skolverket, remissutlåtande över SOU ۸۱۰۹:3۸, diarienr ۸۱۰۹:۰۹۵۰.  

 ا نا ا به:۲۱

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، تشوودیق ابتکار و خلاقیک و اااا اروپا برای  یاتحا یه «هدق اسووترات ی »ی از چهار یکا ۲۰
 ااسک اری ترویج شرکک

http://eur-lex.eu. Se vidare Europeiska kommissionen, 

”Entrepreneurship in Education” (۸۱۰۰), från http://ec.europa.eu/ 

education/policy/strategic-framework/ entrepreneurship_sv.  

ایک اید دلدژی ی  خانی جدان استکهلمی اسک بنا  ایرابلا لدنگریپ که اسی خد ش را  نما ا ۲۸
ستیار  ر گذاشوته، مال  شورکک و  ر سد ای میلیار ر شدن، از  وران  بیرستان مدبد بلای

ارسانه نا  هوقک  ر منر ا تاگه  انیلسدن  استانی ندشته بشوخصی  اشته و اکندن کلفک تما 
ا ای که به رقرا کا وی کریسووم،  اسووتان پسوور بچهبرتیل یدنسوودن-شوو  کریسووما کار 

نر  خداند  «تبلیخات کمدنیستی»پیش وقتی که  اسوتان رد  را   ا ا بلای مدبدر چند سوا می
 ا وسوووتد هفته گررک و از  یای از مجلهعده نسوووبتاً زیا ی مشوووهدر شووودا وی اخیراً جایره

   اش قرار اسک شد تلدیریدنی بسازنداماجراهای 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، مفاهیی ب و تدسوووعه های اقتصوووا یا  ر گرارش مارتیک لاکدس به سوووازمان همکاری۲۲
برای  رررینیااامیل به و تدانایی ارزش»شدند: کننده مطر  میمضوح ، سراپا  رو  و گیج

،  عهو تدس های اقتصا یسازمان همکاری ا«اسک کارررمایی یاساسی ایده ی یگران هسته
وا  استریک شخصیک اصلی ما ر ترزا با ایک حساب  ،۹( ص ۸۱۰۵ ر رمدزش ) یکارررمای

   ااسکو اقتصا  سد د 

۲۵. Therborn, Klasstrukturen i Sverige ۰۱۹۱–۰۱۲۱ (۸۱۰۲ [۰۱۲۰]), tabell 

۰۹ och ۸۲; ۸۱۰3: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 

۸۱۰3.  

نشان  ا  که  وسد  بیکاران  ۸۱۰۹-۸۱۰۸بررسوی مرکر رمار سد د  ر مدر  شرای  زندگی ا ۲۹
دان  ر مدر  تبندی مشابهی را نیر میمتدس  بد ندا تقسیی یسد  از طبقهاز کارگران و ی 

قبلاً  اکنند و یوقک تحصیل میطدر تما هررض کر ا اما بخش مهمی از بیکاران ب ۸۱۰3سا  
   راحتی گروهبندی کر اهها را بتدان رناند بنابرایک نمیکار نکر ه

های  خاطر کمهخداهی از نیکلاس اریکسدن بنهایی با مک اسک ولی می یا مسلدلیک مقایسه۲3
  روز کر ن رمار تشکر 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 راشان طبقه  ر گرارش پروژهیدران رهرنه، نیلا اسوتدبک و ماکا تانینگ ا ۲۲
  اندابررور  کر ه ٪۲۱متفاوت شمارش کر ه و رنرا 

، رمار و ارقا  خد  را به نیروی کار و نبک مشوواغلهای مرکر رمار سوود د  ر مدر  ا بررسووی۲۱ 
  که شدشوخل نامعلد  نیر می هرار۸۹۱شوامل نبک مشواغل  کنداهیه میهای مختلفی تشویده

تری از لتصوودیر کامنیروی کار  بررسوی ترشوان کارهای  رتری باشوندارسود بیشنظر میهب
 هد و به همیک  لیل از رن برای تعییک بررگی طبقات استفا ه شده،  ر  سک میهبازار کار ب

مدر  وظایف شووخلی برای تعییک سوواختار اقتصووا ی   ر نبک مشوواغل که اطلاعات  قیقحالی
 سووک رور ن تصوودیری جامع از همتدسوو  مناسوو  اسووکا برای ب یی کارگر و طبقهطبقه
تر  ر ایک ها منابع  یگری نیر لاز  اسکا برای تدضیت بیشبدرژوا و صاحبان شرکک یطبقه

   مدر  به تدضیت زیر نگاه کنیدا

شدند ولی اکیریک قشر سوالگی بازنشسته می ۹۵تر کارگران حدو  سوک جایی که بیشاز رنا ۱۱
کنند، ما از تر( کار میسالگی )و بعضاً بیش 3۲ها تا سک متدسو  مرره و نیر صاحبان شرکک

 کار های نیرویبررسیاییا ولی تر را انتخاب کر همرزهای سنی مرکر رمار سد د مرز پاییک
کندا به همیک  لیل ررض سوووا  نبک می 3۵-۰۵سووونی  ین را  ر محدو همشووواغل کارکنا

ها را از مقسد  سوا  عمدتاً جرو قشور متدس  هستند و رن 3۲تا  ۹۵کر یی که کارکنان بیک 
   کی کر ییا

۱۰. SCB, Yrkesregistret med yrkesstatistik ۸۱۰۹ (AM ۹۹ SM ۰۲۱۰), tabell 

۲.  

۱۸. Anne Boschini, Kristin Gunnarsson och Jesper Roine, Kvinnorna 

i toppen av den svenska inkomstfördelningen, SNS Analys nr ۲۲ 

(۸۱۰۲).  

۱۹. Emigrationsutredningen under ledning av Gustav Sundbärg 

(۰۱۱3–۰۱۰۹); Vilhelm Moberg, Utvandrarserien, fyra band (۰۱۲۱–

۰۱۵۱).  

۱۲. SCB, Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter deciler och 

kapitalvinst, ۰۱۱۰, ۰۱۱۵–۸۱۰۹ (۸۱۰3).  

۱۵. SCB, ”Utbildningsnivå – var fjärde i Sverige är högutbildad” 

(۸۱۰۲).  

۱۹. Uno Westerlund, En glansfull framtid. Ur TCO:s historia ۰۱۲۲–
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۸۱۰۱ (۸۱۰۰), s. ۰۹۲.  

ا  ر گرارش اسکای سد د  هی اتحا یهمدر سازمانامتخص   لدند  ر شهر رندش شولبرگا ۱3
 شد ابندی مشروحی یارک میوی جمع

Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden 

hos arbetsgivarförbund och fack förbund (۸۱۰۲).  

های انتخابات اسک که انستیتدی علد   ولتی  انشگاه گدتنبرگ ا مبنای ایک محاسوبات بررسی۱۲
 (۸۱۰۵) ۸۱۰۲ أحراب رأی  هندگان ر انجا   ا ه، مختصر و مفید با جداو  بسیار کاررمد 

 پر هدبرگا 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. 

۹۸۱–۹۵۵. 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 نا ابه کتاب مک:۰۱۹

Borgarklass och byråkrati i Sverige (۰۱۲۱).  

مرکر رمار سوود دا  ر هر  و مدر  رن اعضووای خاندا ه که کم  های نیروی کاربررسووی ا۰۱۲
سا  برای محاسبه  ۹۲-۰۹سنی  یاندا برای تسهیل مقایسه محدو هکنند به حساب رمدهمی
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 اسک سا  3۲-۰۵گروه سنی  ۸۱۰3اندا ولی مبنای محاسبات سا  تعدا  و سهی منظدر شده
   رصدا۰۱،۹تر شده اسک، سهی مالکیک شرکک کمی بررگکه  ر نتیجه 

۰۱۵. Egenanställningsföretagens branschorganisation, se deras 

hemsida: http://www.egenanstallning.org.  

 ا ولی ایک مدیران به  و شوودمدیر کل نیر می هرار۸۲نبک مشوواغل مرکر رمار سوود د شووامل ا ۰۱۹
 هایی که استخدا  هستنداهایی که مال  شورکک هسوتند و رنشودند، رنبخش تقسویی می

شد و نفر اضاره می هرار۸۲به  هرار۵۱رور یی ها را استخدامی به حساب میایک یاگر همه
بالغ  ٪۰،۵کنند به بدرژوا از کل کسووانی که برای امرار معاش کار می یطبقه سووهی عد ی

   شدامی

۰۱3.  Cervenka, Vad gör en bank? (۸۱۰3), s. ۱۱.  

 ۸۱۰3تا  ۰۱۹۱های سوتی از پانر ه رامیل قدرتمند سورمایه مالی بیک سا رهرا  ر گرارش زیر ۰۱۲
 رراهی شده اسکا

Majsa Allelin, Markus Kallifatides, Stefan Sjöberg och Viktor 
Skyrman, Ägande och förmö genhetsstrukturen och dess 

förändring sedan ۰۱۲۱ (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.  

 های مک: نگاه کنید به ندشتها ۰۰۱

”Klassernas språk och klasskampens spår”, i Ulla Bergryd 

(red.), Den sociologiska fantasin. Teorier om samhället (۰۱۲3), s. 

۸۹3ff; Borgarklass och byråkrati i Sverige (۰۱۲۱), s. ۰۲۱ff.  

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, ۰۹۱–۰۲۱.  

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 یتاریخ اقتصا  کارشوناسوانجداب  ا ن به ایک سوؤا  را باید به ا ۰۰۲
 بدرژوا و یطبقهبدرژوازی سووود د ندشوووتی،  یمک چهل سوووا  پیش  ر مدر  پیدایش طبقه

   شروع خدبی باشدا یتداند نقطهچاپ شد می ۰۱۲۱و  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.  

ها و امکانات زندگی، مبنای تجربی حاظ مدقعیکهای اجتماعی، به لهوای بیک گروهتفواوتا ۰۰۲
انود، ولی مرزهوای طبقوات  ر رمار مدجد  همیشوووه با تعریف نوابع نیر ذکر شوووده ار  و م

مبنای تعییک جایگاه طبقاتی کد کان، ها ریدا  ر ایک منحنیکلواسووویو  طبقوه جدر  رنمی
یرستانی و  بیرستانی،  بندجدانان و نیر مبنای سولامتی سوالمندان سوطت تحصیلی رنان، پیش

مناسوبی برای ایک اقشوار اسووکا میانگیک طد  عمر بر  تحصویلات عالی بد ه اسوک که مبنای
را  بگیرانتر حقد ی  چهار  پاییک «ی کارگرطبقه»مبنای  ررمد محاسوووبه شوووده اسوووکا 

 ا ایک امر«بالا یطبقه»ربع  و  و سوود ، ربع چهار  هی  «متدسوو  یطبقه» هد، تشووکیل می
   زیابی شده اسکاتر اربالا کمی پاییک یباعث شده تا طد  عمر متدس  طبقه

نابرابری رراهی  ر سووود د، از اااا چه ی مقالهتدان با را میاعتبار سووودیا  بوانو گرارش ا ۰۰۱
، و ۸-۰جدو   ۸۱۰۹تدانیی بیامدزیی؟ از یاکدب لدندبرگ و  انیل والدنسوووترو  روریل می
اسوومنسوور باسووتانی و انر  (۸۱۰۲) مالیات بر سوورمایه هایپیش شوورطبا گرارش تحقیقی نیر 

ر مقایسه کر ا والدنسترو  معتبرتریک پ وهشگ «سرمایه و تقسیی نروت»رصول هانسودن اوسوا
که لطف کر ه به چند سووؤا  ما جداب  ا ه اسووکا وی سووهی  اسووکسوود د  ر ایک زمینه 

(ا اما ۸۱۰۸تری برای ی   رصود نروتمند و  ه  رصود نروتمند قا ل اسوک )برای سا  کی
ا سکاوضد  شدیدتر از رمریکا و رلمان همحاسبات وی نیر نابرابری نروت  ر سد د ب طبق

( نیمی از جمعیک ۸۱۰۹و اما ی  تفاوت  یگر: طبق محاسووبات لدندبرگ و والدنسووترو  )
بان  که هاا  ( ندارند  ر حالیها منهای بدهیسوود د هیچ  ارایی خالصووی )ارزش  ارایی
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عندان ی  رماتدر و هکندا باز کل نروت بررور  می ٪۹7۲سوووهی رنان را  یایاعتبوار سووود
ها تدانی  ر مدر  محاسبات رنیا  سترسی ندار  نمییکسی که به تما  اسنا  گرارش سد

زیرا ایک  و گرارش  ر کل تصدیر مشابهی ارا ه اظهارنظر کنی و البته شواید لاز  هی نباشد 
 یتداند به نحدهشووود  میاقشوووار  یده میتریک هایی که  ر مدر  نروتمندتفاوت ا هندمی

ار ای که از نظر حقدقی بسیکممرا  مربدط باشود، محاسبه یمحاسوبه نروت نجدمی خاندا ه
   ااسکپیچیده 

۰۸۱. Waldenström, Bastani och Hansson, Kapitalbeskattningens 

förutsätt ningar (۸۱۰۲).  

 برگررته از مرکر رمار سد د: ۰۱۲۵پا گررتک ندلیبرالیسی یعنی حدو  تخییرات نروت از زمان ا ۰۸۰

SCB, Förmögenhetsfördelningen i Sverige ۰۱۱3 (۸۱۱۱), tabell 

۰۲.  

 ازمنبع: ۸۱۰۸رمار بدهی مر    ر سا  

Skuldsättningen ۸۱۰۸ från Lundberg och Waldenström, 

”Wealth Inequality in Sweden” (۸۱۰۹).  

 از منبع: ۸۱۱۸تدزیع  ررمد  ر سا  

Crédit Suisse, Global Wealth Databook ۸۱۰3 (۸۱۰3), tabell ۰-۵.  

 از منبع: هارمار مربدط به تعدا  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, ۰۱3۱–۸۱۰۵”, discussion paper maj ۸۱۰3, tabell A۵.  

۰۸۵. Detaljerade hänvisningar finns i min Ojämlikhet dödar (۸۱۰۹), s. 

۰۰۲–۰۰۵.  
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 ۹۵7۹تر از رسید که پاییک ۹۱7۲ضری  جینی تقسیی  ررمد  ر گدتنبرگ به  ۰۱۲3 ر سوا  ا ۰۸۹
 بد ا ۰۱۹۹سا  

 (Björn A. Gustafsson och Mats Johansson,” Steg mot likhet. 

Hur inkomstfördelningen i urbana Sverige förändrades från ۰۱۸۵ 

till ۰۱۵۲”, i Ingemar Lindberg (red.), Den glömda krisen. Om ett 

Sverige som går isär (۸۱۱۱), s. ۰۲۹).  

ا ی هی اعتم لایلی  ر  سوک نیسوک که نشان  هد تقسیی نروت  ر کل سد د، که رمار قابل
    ر مدر ش وجد  ندار ، با تقسیی نروت  ر گدتنبرگ تفاوت راحشی  اشته باشدا

 ینگ،رگدری کگی شوصوک تدس  یکی از پیشقراولان اقتصا  ملی، ا ایک محاسوبات  ر  هه۰۸3
درت و پتر لین، یتاریخ اقتصا  ی،  و نفر از متخصصیک برجسته۸۱۱۱ی انجا  شودا  ر  هه
 کارشووناسهای ایشووان با ی  ها از بحثاندا  ا هبر روی رن کارکر ه جفری ویلیامسوودن

 انگدس ما  یسدن، برگررته شده اسکا ممتاز،

Angus Maddison, i dennes Contours of the World Economy, 

۰–۸۱۹۱ A.D. Essays in MacroEconomic History (۸۱۱3), s. ۸3۲–۸3۱. 

 

۰۸۲. SCB, Inkomstfördelningen ۰۱3۵–۸۱۰۹ (۸۱۰۵) och Indikatorer 

inkomst fördelning, disponibel inkomst och faktorinkomst ۰۱۱۰–

۸۱۰۹ (۸۱۰۲).  

۰۸۱. SCB, Inkomststruktur för hushåll uppdelade i decilgrupper (۸۱۰۵, 

uppdaterad ۸۱۰3); Inkomststruktur för hushåll uppdelade i 

decilgrupper ۰۱۱۰, ۰۱۱۵–۸۱۰۹ (۸۱۰۲).  

 از منبع: ۰۱3۵ا  ررمد از سرمایه 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 ۰۱۱۰, 

۰۱۱۵–۸  

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.  

 های بالا ازمنبع:اطلاعات مربدط به  ارندگان  ررمد ا۰۹۹

Flores, ”Datamiljardärerna klättrar på listorna”, i Dagens 

Nyheter den ۰ januari ۸۱۰۲;  

 Medlingsinstitutetهای کارگران و کارمندان از انستیتدی اواطلاعات مربدط به حقد 
 

۱۳3. SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF) ۸۱۰3.  

 ا محاسبات از:۰۹۵

Ericson, Den nya överklassen (۸۱۰۰) s. ۸۱۰.  

 ا(۸۱۰۲) « رصد رقیران شاغل که زیر خ  رقر هستند تخییر نکر ه اسک»، مرکر رمار سود د ا۰۹۹
  تا کندن تفاوتی نکر ه اسکا ۸۱۱۲ایک رقی از سا  

های با  ررمد پاییک ) ر ایک محاسووبه کل ر،  رصوود اررا ی که  ر خاندامرکر رمار سوود د ا۰۹3
( شوود ا مترجیها  ر نظر گررته می، تعدا  اعضووای رن و نیر ترکی  سوونی رنر ررمد خاندا
هایی که  ر سووود د زندگی تعدا  سوووا  کنند، با تدجه به کشووودر محل تدلد وزندگی 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 ایک پدیده  ر منبع زیر جدیدیبررسی 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.  

 ر گرانوود هتوول اسوووتکهلی، اعضوووای  ۸۱۰۲ ر میهمووانی زمسوووتووانی واللنبرگ او  ردریووه ا ۰۲۱
سووید رنظر میهت  ولک به  ور مدیران واللنبرگ حلقه ز ه بد ندا بأات هی مدکرسوودسوویا 

 کنندا که همه سخک برای رینده شخلی خد  تلاش می
۰۵۱. Mikael Persson och Mikael Giljam,” Who Got What They 

Wanted? The Opinion-Policy Link in Sweden ۰۱۵۹–۸۱۰۲” (۸۱۰3), 

Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.  

۰۵۰. Transparency International den ۸۰ februari ۸۱۰۲.  

۰۵۸. Statskontoret, Köpta relationer. Om korruption i det kommunala 

Sverige (۸۱۰۹), s. ۱.  

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 ۸۱ 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.  

۰۵۱. Se vidare https://ki.se./nyheter/macchiarini.  

۰۹۱. Aftonbladet den ۰ april ۸۱۰۲.  
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د باید انعمدمی  اشته کر ن رراهکالاییهای مسیحی  ر ا با تدجه به نقش رعالی که  مدکرات۰۹۰
  پرسک تخییر  هنداهای پد اسی خد  را به  مدکرات

 بسیار خدب  ر مدر  ساخک بیمارستان کارولینسکای جدید 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 خبرنگاران کاوشوگر قرار  اشته ابیمارسوتان کارولینسوکای جدید به  قک زیر ذره بیک ا ۲۰۹
 بدی ه  ر منبع زیر

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.  

ایک مقووالووه تلوواش نرمووا   رتر رواب  عمدمی اسوووک برای مطر  کر ن  و نفر از بووازیگران 
کندا )عاملیک( پشک صحنه، که برای رسیدن به مقصد  خد  از نا   و رر  شناخته شده استفا ه می

لاً وزیر قب روسووونگرن،سوووازمان کارررمایان سووود د، ونه و اسوووکانیا ، قبلاً شووورکک وسوووتلینگنه ا 
به مسا ل  رمانی اظهار علاقه  و رسماً کدا  شخصاًها هیچات و غیره، پیش از ایک مدکرسودسویا 

   اندانکر ه

۰۹۹. John Lapidus, Vårdstölden (۸۱۰۲).  

۰۹3. Tomas Berglund, muntlig uppgift i januari ۸۱۰۲.  

۰۹۲.  Se https://www.ekonomifakta.se den ۸۹ juni ۸۱۰3.  

سوویار رنان ب یی کارمندان، ارتقای رتبه ر مدر  تخییرات رتبه مرکر رمار سوود د ر گرارش 
مک استتار کر ن تشدید  و قطبی شدن کارمندان، و لیکک حقش بد  که هی به قیبرجسته شده رن

   بخش همگانی را بهتر از بخش کارررمایی سازمان کارررمایان سد د منعکا کندا

۰۹۱. 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 قسووومک تحلیل وینگبدرگ متدلدیک خارج از سووود د هسوووتند که از حقد  کامل 
اجتماعی برخدر ار نیسوتند، میلاً اقامک ندارند و یا کارگر مدقک هستند )میل کارگران رصلی که 

ا  رختکاری به کارهای مدقک اشتخا  های جنگلی یاز کشودرهایی مانند لهسوتان برای چیدن  انه
  ارندا  (ا 

Karin Thorasdotter och Mats Wingborg, Osäkra jobb. 
Fackliga gier för att förhindra missbruk av tidsbegränsade 

anställningar (۸۱۰۹); SCB, Levnadsförhållanden ۰۱۲۱–۸۱۰۹ (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  ٪3اایک رقی  ر سد د ۰3۸

(SCB, ”Andelen i arbete under fattigdomsgräns oförändrad” 

(۸۱۰۲)).  

۰3۹. SCB, Levnadsförhållanden ۰۱۲۱–۸۱۰۹ (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. ۹۱.  

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 ۰۱۲۱–۸۱۰۹ (۸۱۰۲), kapitel ۲; Carl le 

Grand och Michael Tåhlin, ”Work in Sweden ۰۱3۲–۸۱۰۱. Work-life 

Inequa- lity at the Intersection of Class and Gender”, i Sociologisk 

Forskning volym ۵۲, nr ۲ (۸۱۰3), s. ۸3۱–۸۲۸.  

رقر  رازمدت محسدب   ۸۱۰۵سد د  ر سا   ی ررمد میانه ٪۹۱تر از رقر یعنی  ررمدی کیا ۰3۲
  شد  چنانچه کسی  ر  و سا  از سه سا  اخیر رقیر بد ه باشدامی

۰3۱. 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 هستندا های استکهلی  ارای قرار ا   ستهاز شرکک ٪۸3حدو  ا ۰۲۹

(Arbetsmarknadsekonomiska rådet, Hur fungerar 

kollektivavtalen? (۸۱۰۲), s. ۱۲).  

 شد ا ر انتشارات اتحا یه چاپ مییدنیدن  یبررسی اتحا یه

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, ۰۱۱۹–۸۱۱۲”, i 
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Journal of Public Economics volym ۱۸, 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, ۰۱۸۵–۸۱۱۹ 

(۸۱۰۰), s. ۲۲; data framtagna av Birgitta Jansson och Björn 

Gustafsson.  
هر  ررمد ش ٪۸۲، ۰۱۲3و  ر سا   ٪۸3،۲ ه  رصود نروتمند شهر گدتنبرگ  ۰۱۹۹ ر سوا  

 هد که  ه ( نشووان می۸۱۰3مرکر امار سوود د ) ۸۱۰۹-۰۱3۵تقسوویی  ررمد را از رن خد  کر ندا 
 ررمد خال  کشدر را از رن خد   ٪۸۲به ایک طرق بیش از  ۸۱۱۵ رصد نروتمند سد د از سا  

   ابد  ٪ ۸3،۹ایک 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.  

های تقسوویی  ر مدر  تقسوویی  ررمد، شوواخ  مرکر رمار سوود د یا رخریک گرارش منتشووره۰۲3
(،  ررمد خال   ه  ر صووود ۸۱۰۲) ۸۱۰۹-۰۱۱۰ ررمود،  ررمود خوال  و  ررمود کل 

د نج  رصاندازه سهی پها هی بهجا ررض شده که سهی ایککندا  ر ایکنروتمند را اعلا  نمی
   نروتمند اررایش  اشته اسکا

 ا نا ابه ۰۲۲

Jonas Vlachos rapport från Institutet för Näringslivsforskning, 
TrustBased Evaluation in a MarketOriented School System 

(۸۱۰۲).  

 ا نا  به انر مک:۰۲۱

Between Sex and Power. Family in the World, ۰۱۱۱–۸۱۱۱ (۸۱۱۲), 

s. 3۱ff.  

 ا نا  به انر زیر۰۱۱

Esping-Andersen, Families in the ۸۰st Century (۸۱۰۹).  

۰۱۰. Till exempel i Karl-Petter Thorwaldssons ۰ maj-tal ۸۱۰۲.  
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ان  ر کارشناساتدجهی بیک جلسه بحث جال  ۸۱۰۲ ر  سامبر  م  کینری گلدبا انستیتدی 
کار برای  یرینده گرارش ۸۱۰3کارترتی   ا ا  ر ندامبر  یمدر  اتدماتیره شدن، مشاغل و رینده

ک بد  اش اینانهمنتشر شد، که پیا  اصلی و خدشبی  ستمر ها چه معنایی  ار ها و مشواغل، مهارت
تر از همه مجربمارتیک ردر  بیکار نخداهیی  اشکا از بیک پیامبران روز قیامک،  ۸۱۹۱که تا سوا  

 و رنارش بیش از  یگران ارزش خداندن  ار ا

Ford, Martin, The Rise of the Robots. Technology and the 

Threat of a Jobless Future (۸۱۰۵). 

۰۱۸. The Economist Special Report den ۹۰ mars ۸۱۰۲.  

۰۱۹. Ibid.  

۰۱۲. Dagens Nyheter den ۸۱ april ۸۱۰۲.  

۰۱۵. Dagens Nyheter, den ۸۱ april ۸۱۰۲ 
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 فهرست تصاویر کتاب
 
 صفحه 

راسوویدن )رمار مالی(، مهاجرت به سوود د و بهشووک اقتصووا  اینتگ .۰ شووکل
 ها به  ر صد از  ر رمد ملیاها و  اراییمالیاتیا هرینه

۲۰ 

ارزش بدرس اسوتکهلی  ر مقایسوه با تدلید ناخال  ملی سد د از : ۸شوکل 
 ، به  رصدا۸۱۰۸تا  ۰۱۹۹

۹۰ 

 ۰۱۰ ا مراکر قدرت سرمایه  ر سد د۹شکل 
 ۰۰۹ گدناگدن امکانات زندگی طبقات : سه ندع زندگی طبقاتیا ۲شکل 
 روی سیاسک بازتدزیعا پا۵شکل 

 ۸۱۰۹ -۰۱۱۰ ،سهمی از نابرابری  ررمد بازار که باز تدزیع شده، به  رصد
۰۸۸ 

سوود های بخش رراه  ا سوویاسووتمداران مجلا، انتخاب کنندگان و۹شووکل 
 همگانی

۰۹۱ 

های ل  ر  ورهمشاغ ا تخییرات تعدا  ررمدکی ررمد و پرا مشاغل 3شکل 
  به  رصد ۸۱۰۸-۰۱۱3زمانی متفاوت 

۰۲۲ 

و ۰۵۹ و نروتمند مناطق محرو  : ۲ل شک
۰۵۲ 

 ا زوا  اقلیک حاکی و عروج طلدع مجد  رنا۱شکل 
 ۸۱۹۱و چشی انداز رن تا  ۸۱۰۲ -۰۲۹۱تمرکر قدرت و نروت 

۰۹۵ 
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 فهرست جداول
 
 

  صفحه

3۱ 
 ا۸۱۰3و  ۰۱3۱ا ساختار طبقاتی ۰جدو  

 سا  ۹۲تا  ۰۵ رصد شاغلیک  ر گروه سنی 

 ، به  رصد۸۱۰۹و  ۰۱3۱ ی کارگرا ترکی  اقتصا ی طبقه۸جدو   ۲۱

۲۰ 
  ۸۱۰3ا ساختار طبقاتی زنان و مر ان سا  ۹جدو  

 (۱۱سا ) ۹۲تا  ۰۹به  رصد از شاغلیک، گروه سنی 

 ۸۱۰۹ مر انه عمدتاً شخل پنج و زنانه عمدتاً شخل پنجا ۲جدو   ۲۸

۲۲ 
به درصد  . نسبت متولدین خارج به کل جمعیت9جدول 
15۹۱ – 4۱1۹  

 ۸۱۰۵ – ۸۱۰۲به  ر صد،  ا ساختار طبقاتی متدلدیک  اخل و خارج۹جدو   ۲۵

۲۹ 
  ۰۱3۱و  ۸۱۰۲ی  ستمر های حقیقی ا سیر رشد سالانه3جدو  

 برای تمامی کارکنان )کارگر و کارمندا مترجی( به  رصد

  رصد نسبک به کل ۸۱۰۹اقشار میانی سا   ا ترکی ۲جدو   ۱۲

۰۱۱ 
های شورکک بررگ از کل ارزش سوها  سد د بیک سا  ۸۵ا سوهی ۱جدو  
 ، به  رصد۸۱۰3و  ۰۱۱۵

۰۱۱ 
بررگتریک کارررماهای خصودصی سد د  ر  ا تعدا  کل کارکنان۰۱جدو  
 ۸۱۰۹سا  

۰۱۹ 
دا  ، تع۸۱۰3هوای میلیوار رهوای سووود ودی سوووا  ا منبع  ارایی۰۰جودو  

 میلیار رها

۰۱۲ 
میلیدن جمعیک کشووودر  ر  ۰۱ا تعدا  میلیار رهای  لاری از هر ۰۸جودو  

  ۸۱۰3سا  

۰۰۹ 
از  سوووهی نروت  ه  رصووود نروتمند و ی   رصووود نروتمند ا ۰۹جدو  
  های سد درهای خاندا ارایی



 دموکراسی سوئدفرجام سوسیال/ 111 

۰۸۱ 
 ،۸۱۰۵و  ۰۱۱۱اختلاق  ررمدها ا ی مررهو طبقه ا  ررمد متدس ۰۲جدو  
  ی مرره بر  ررمد میانهقسمک تقسیی  ررمد طبقهخارج 

۰۹۲ 

  :شهروندان و قدرتمندانا ۰۵جدو  
  !کنید صبر رعلا  ررمدها، کی

  که شهروندان هایخداسته از  رصدی
   ۸۱۰۲-۰۱۵۹ کر  عمل رن به  ولک

۰۵۵ 
 های شخلی و سهی مشاغل پر  ررمدا تخییرات ررصک ۰۹جدو  

 ، به  رصد۸۱۰۸ -۰۱۱3 ر مناطق گدناگدن 

۰۵۹ 
 تریک کارهای زنانه و مر انه  ر : معمد ۰3جدو  
  ۸۱۰۹های کشدر استان

 
 


