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مقدمهی مترجم
کتاب پیش رو که قبل از انتخابات پارلمانی سوود د ر سووا  ۸۱۰۲به چاپ رسووید
ماحصول پروژهی طبقه ر سود د اسوک که یدران تربدرن ر همکاری با انستیتدی
کواتوالیر رهبری کر ا ایک کتواب رموار و ارقوا بهروز و تازهای را به خداننده ارا ه
می هود کوه تصووودیری از تقسووویی نروت میان رقرا و نروتمندان سووود د را نمایان
میساز ا
یدران تربدرن استا جامعهشناسی ر انشگاه کمبریج اسکا وی ر سا ۰۱۲۰
سووود ود را تر میکند چدن به گفتهی خد ش ،رنقدر چپ بد که ر رضوووای
ندلیبرالی رن وره برای خد ش جایگاهی نمییارکا ر همان سا خروج از سد د
کتابی منتشور کر با عندان سواختار طبقاتی ر سد د بیک سا های  ۰۱۹۱تا ،۰۱۲۱
که تحلیلی تاریخی  -طبقاتی از جامعهی سوود د بد ا یدران تربدرن بعد از سووا ها
وری از رضوای سیاسی و اجتماعی سد د به کشدر باز میگر و از یدن اوضاع
جدید سود د شودکه میشود ا جامعهای با مختصوات اجتماعی و سویاسوی جدیدی
متدلد شوده اسوکا از جامعهی مدسد به خانهی مر و از ولک رراه که ستاور
مبارزات طبقهی کارگر سوود د بد چیر چندانی باقی نمانده اسووکا اختلاق طبقاتی
به میران قابلتدجهی اررایش پیدا کر ه اسوووک تا جایی که سووود د امروز بیشتریک
تعدا میلیار رها را نسوبک به سوایر کشودرهای اسکاندیناوی ار ا همرمان ،بخش
بررگی از مر سووود د از امنیک شوووخلی برخدر ار نیسوووتندا «حملهی همهجانبهی
سرمایه به ولک رراه و گرایش رن به گسترش هر چه بیشتر طبقهی بینبات تضا
اجتماعی جدید و بررگ حا و رینده را میررریند :تضوووا بیک از ی سووود کار،
ندروری ،مراقبک و نگهداری ،انش و تخصووو و از سووودی یگر سووود هی و
بوهورهوری کووه ارزشوووی مووارد همووهی حقد بگیران ار و ب وهخوواطر رن هر
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حقد بگیری را میتدان با یگری عدض کر ا ر چارچدب سوووازشهای طبقاتی
جامعهی صووونعتی ،حدزههایی چدن رمدزش ،رمان و مدیریک (ا اره ی) جامعه از
تعرض سرمایه مصدن بد ندا اکندن یگر اینطدر نیسکا»
یدران تربدرن ایک سؤا را پیش روی خد و خدانندهی کتاب قرار می هد که
چهگدنه جامعهی سوود د که زمانی الگدی سووایر کشوودرهای جهان ر پیشروی به
سوودی ی جامعهی برابر با کیتریک اختلاق طبقاتی بد به اینجا رسووید که امروز
نابرابری طبقاتی ر رن به اوج خد رسوویده اسووکا برای نمدنه میتدان به پاسووکا
سووودریوک  Pascal Soriotمدیر کل شووورکک ارویی رسوووترا زنکا Astra
 Zenecaاشواره کر که ر سا  ۸۱۰۲ررمد روزانهای بالغ بر  ۹۵۲هرار کرون
اشوک که بیشتر از ررمد متدسو سوالیانهی حقد بگیران سود د اسکا نمدنهی
یگری که ایک روزها بحثهای زیا ی را برانگیخته بد جهی پیشنها ی سا رینده
اسک ،که طبق رن کسانی که ررمد بالای 3۱۹هرار کرون ارند از تخفیف مالیاتی
برخدر ار خداهند شد (مقایسه کنید با میانگیک ررمد سد د که ۸۱۱هرار کرون ر
سوووا اسوووک)ا برای میا رییا کارخانهی ولدو  Volvoسوووالیانه و و نیی میلیدن
کرون کیتر مالیات پر اخک خداهد کر ا
برای یدران تربدرن رغاز ههی  ۰۱۲۱مقطعی اسووک که سوویاسووک اقتصووا ی و
اجتماعی ر سوود د چار عق گر میشوود ا یدران تربدرن ایک اتفا را با اجرای
سیاسکهای ندلیبرالی از رغاز ههی  ۰۱۲۱و پیشروی سریع رن نهتنها ر زمینهی
اقتصوووا ی بلکه ر زمینههای ررهنگی ،رمدزشوووی و رمانی و به تبع رن پیشروی
سوورمایهی مالی ،ر ارتباط میبیندا ایک سوویاسووک ندلیبرالی شووامل مقرراتز ایی
اقتصووا و بخش مالی و بانکی ،خصوودصوویسووازیهای بیامان ر حدزهی خدمات
عمدمی مواننود بهداشوووک و رمان و رمدزش ،کاهش مالیات بر سووورمایه ،کاهش
مالیات شورککهای بررگ ،کاهش مالیات بر ارث و پیا هسووازی شیدهی مدیریک
عمدمی جدید ر حدزهی خدمات عمدمی اسوکا اجرا و پیشوبر ایک سیاسکها از
نظر یدران تربدرن کفهی ترازو را به نفع طبقهی نروتمند و حاکمان سرمایهی مالی
و بووازار بدرس سووونگیک کر ه اسوووکا ایک طبقووه ر حووا اررو ن بر اراییهووا و
سورمایههای خدیش اسک ر حالیکه اکیریک مر سد د هرچه بیشتر و سریعتر
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به خ رقر نر ی تر میشدندا ایک سیاسکها تنها از طریق ولکهای سکراستی
سوود د پیش نررته اسووک بلکه ولک تحک سوولطهی سوودسوویا مدکراتها هی نقش
پررنگی ر ایک زمینه ایفا کر ه اسکا
یدران تربدرن معتقد اسوووک که ر ورهای که مفهد طبقه و تحلیل طبقاتی از
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
مقاومک ر برابر ایک سیستی و همچنیک مبارزه بر علیه وضع مدجد ا
مقودموهی ندیسووونده و بخش رغازیک کتاب ر مدر محتدا و سووواختار کتاب
تدضووویحات کاری ارا ه میکنندا ذکر ایک نکته لاز اسوووک که ترجمهی ایک انر به
معنای تدارق کامل با تحلیلهای ندیسووندهی کتاب نیسووکا ایک ترجمه با ایک هدق
صوودرت گررته که به خدانندهی علاقمند تصوودیری از بازپاگیری سووتاور های
مبارزات طبقهی کارگر سود د ر غیاب جنبش کارگری را یکا و سودسویالیسک
ر ورهی اخیر را ارا ووه هوودا طبقووهی کووارگر ر سووود وود کموواکووان یکی از
سوازمانیارتهتریک جنبشها ر نیا اسک ولی رررمیسی اتحا یهای و سازش طبقاتی
قدرت واقعی ایک طبقه را سل کر ه اسک و طبقهی کارگر را به امان راسکتریک
و مرتجعتریک نیروهای سوووکراسوووتی انداخته اسوووک تا جایی که بخش زیا ی از
اعضوای اتحا یههای کارگری ر و ورهی انتخاباتی اخیر به حرب سک راستی
و ضود مهاجر مدکراتهای سد د راأی ا هاندا ایک حرب اکندن سلطهی چندیک
ههای سدسیا مدکراتها ر اتحا یهی  LOرا به چالش کشیده اسکا
علاقهمندان به ریارک نسوووخهی کاغذی کتاب حاضووور میتدانند از تاریخ او
سوووامبر  ۸۱۰۱بووا جسوووکوجدی کلمووات

Farjame socialdemokrasi wa

 dolate refahر مدتدرهای جسووکوجدگر اینترنتی ،رن را از کتابفروشوویهای
رنلایک خریداری کنندا
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ر پایان بر خد لاز می انی از کلیه وستان و عریرانی که بنده را از ترجمه تا
چاپ کتاب همراه نمد ند تشکر و قدر انی نماییا
سیاوش جاویدی
اکتبر ۸۱۰۱
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پیشگفتار دانیل سوهونن
میگدیند اگر قدرباغهای را ر قابلمهای حاوی رب سوور قرار ا ه و سووما مای
رب را بوه تودریج اررایش هیی تا شوووروع به جدشووویدن کند ،قدرباغه ایک اررایش
تودریجی موا را حا نمیکنود و همانجا میماند تا اینکه کار از کار بگذر ا ایک
ماجرا ،رسوک یا نا رسک ،میتداند ر مدر انسانها و تخییرات اجتماعی رمدزنده
باشدا
ر ایک کتاب یدران تربدرن گرگدنیهای اجتماعی بعد از  ۰۱۲۱ر کشدرمان
را مود نظر ار کوه هر چند تدریجی و نامحسووودس ولی متحد کننده بد هاندا ما
همگی متدجه ایک گرگدنیها شوودهایی ولی ر واقع مانند قدرباغهی رون قابلمه،
بیک و بر اشوک که منجر به عجر و ناتدانیمان شوده اسوک ،بلاتکلیف بد یی :یکی
ایککوه رویدا ها رنچنان هی خطرنا نیسوووتند و یگر ایککه بههرحا کاری از
عهدهی ما برنمیریدا
یدران تربدرن بعد از نر ی به چهار هه به سووود د بازمیگر و بهجای ی
ولوک رراه تحک رهبری سووودسووویا مدکراتها و پیشوووروی بهسووودی برابری و
مدکراسوووی بیشتر ،با ی تحد ندلیبرالی همراه با اختلارات ررایندهی طبقاتی و
رسوووا ر ولک روبرو میشووود ا هنگامی که جامعهی ز بازار قدیی را ر هیبک
جدیدش مدشکارانه بررسی میکند از خشمی رکنده اسک که از بسیاری جهات با
خشوی جدانان قابلمقایسوه اسوکا ندیسندهی کتاب اوایل ههی  ۲۱سد د را تر
کر ا راکک های ایک کتاب برای کسی که ر ایک مدت ر ایک رشفته بازار زندگی
کر ه چیر توازهای نیسوووکا ولی ایک ندع گر روری و ارا هی راککها برای تحلیل
تاریخی از بازگشووک جامعه طبقاتی ،رن هی بدون ی زبان نارسووای رکا می یا
ی زبان سیاسی گمراه کنندهی مرسد  ،کم شایانی به رهمیدن قضایا میکندا
به زبان یدران تربدرن میتدان گفک که ر لدای رزا ی انتخاب برای همگان،
حکدمک اقلیتی بدروکرات راسوود ،بارونهای چماولگر و والیان قلمرو رراه ر حا
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بازگشووک اسووکا یدران به روشووکتریک وجهی نشووان می هد که هیاهدی تبلیخاتی
رزا ی انتخاب برای همگان تنها رنگ و لعابی اسک بر ی جامعهی طبقاتی کهنه
که مک رکر میکنی ندیسووونده همان زمان که سووود د را تر میکر یعنی سوووا
 ،۰۱۲۰غلبهی رن را حدس میز ا
متأسووفانه مسوولدلیک ضوودانقلاب ندلیبرالی چهار ههی اخیر علیه سوودسوویالیسووی
ولک رراه تنها برعهدهی بدرژوازی نیسوک ،سودسیا مدکراتها نیر
مدکراتی
ر اجرا و پیشووبر رن سووهیی بد هاندا ر ی تشووریت تاریخی از جامعهی طبقاتی
مدجد نمیتدان تعییک کر که چه کسوووانی باید جدابگدی ررریندهای سووویاسوووی
باشووند ،ایک امر مندط به رینده اسووکا انگیرهی ندشووتک ایک کتاب انتخابات ۸۱۰۲
اسوووک که نتایج رن هندز معلد نیسوووک اما بیی رن میرو که ارزیابی وبارهای از
گذشووتهی نر ی را ضووروری سوواز ا کتاب پیش رو و پروژهی «طبقه ر سوود د»
برای کسوووانی کوه میخداهند بدانند چهگدنه به اینجا رسووویدیی از اهمیک وی های
برخدر ار هستندا
یدران تربدرن مارکسووویسوووتی مدرن اسوووکا از همان ههی  ۰۱۹۱رمدخک که
گرگدنیهای سویاسی و اجتماعی نتیجهی تأنیرات متقابل بیک جنبشهای مر می،
پروژههای سویاسی و پیشروان جنبشهاسکا وی برای رینده نسخهای نمیپیچدا به
همیک لیل تحلیلهای کتاب ر رستانهی جامعه ندیک به اتما میرسدا او میگدید:
وضووع کشوودر چنیک اسووک ،اوضوواع بسوویار وخیی به نظر میرسوود ولی اگر بخداهیی
میتدانیی جامعه را گرگدن کنییا
بر اشووک مک از ایککه یدران ر انتهای کتاب خد رهرسووتی از چه باید کر ها
ارا ه نمی هد ایک اسوک که وی معتقد اسوک رنار ی نفر برای رسیدن به برنامهی
عمل لاز برای بسویج اکیریک مترقی و خداهان جامعهای رخدر و پسوندیده کاری
نیسوووکا ایک رهرسوووک را بوایود عدهی بیشتری رراهی کنندا به همیک لیل تحلیل
طبقاتی جدید یدران تربدرن را بهنظر مک نه پایان پروژهی طبقاتی ما بلکه بایسوووتی
همچدن سررغاز رصلی ند و تحدلی ند انگاشکا
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انیل سودهدنک  Daniel Suhonenمدیر انستیتدی اتحا یهای کاتالیر ،و به همراه یدران تربدرن
مسلد پروژهی تحقیقی «طبقه ر سد د»ا
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پیشگفتار نویسنده
ایک کتاب نتیجهی مشواهدات و تجربیات مک ،بهعندان پ وهشوگر مسا ل اجتماعی،
پا از بازگشوتی به سد د اسکا سا  ۰۱۲۰سد د را تر کر  ،را یکا تر از رن
بد که بتدان ر شهر لدند سد د پرورسدر شد ولی ر بعد بیکالمللی رنقدر شناخته
شوده و مقبد بد که چنیک سومتتی را ر هلند به مک پیشنها کنندا بعدها رهمید
که ایک تنگنظری سوود دیها خیلی به سوود مک تما شوود چرا که خارج از سوود د
بسیار چیرها رمدختیا از زمان بازگشتی به سد د نیر همچنان ر مدر مسا ل جهانی
کار میکنی که کتاب مک جهان ( )۸۱۰۵که به سوود دی ترجمه شووده ی نمدنهی
رن اسوووکا از سوووا  ۰۱۲۰به ایکسووود ایک اولیک کتابیسوووک که به زبان سووود دی
میندیسویا گر همایی سودسویالیستی و روزهای مارکا ر سا  ۸۱۰۹الها بخش
مک برای ندشووتک ایک کتاب شوودندا ملاقات مک با انیل سوودهدنک و تدارق ر مدر
همکواری بوا وی و گروهش اهمیوک تعییک کننودهای اشوووکا بهعندان ی منتقد
مسوا ل اجتماعی ههی شوصوک نمی انستی که زمانی که مک سد د را تر کر
نابرابریها به پاییک تریک میران خد رسویده بد ا از یدن سود د جدید شدکه شد ا
چوه گدنوه کوار سووود ود به اینجا کشوووید ،که از نظر تمرکر نروت ،تدزیع ررمد و
رمدزش بهوضود بدتر از کشدرهای پیشررتهی سرمایه اری ،با رقری گستر هتر و
بیشتریک تعدا میلیار رها ر شما اروپا شد؟ ایک کشدر به کجا میرو ؟
ایک کتواب جمعبنودی رمدختوههوای مک از کوار بوا پروژهی گروهی «طبقوه ر
سوود د» و نتیجهی همکاری بسوویار لگر کننده با انیل سوودهدنک و نر ی به ۹۱
اوطلو رعوا اسوووک که بیشترشوووان محققیک جدان هسوووتندا از رمدزشوووی که
مالیات هندگان سووود د برایی ممکک سووواختند برای تحلیل تکامل جامعهی سووود د
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اسووتفا ه کر ها  ،تکاملی که بیش از ی صوود سووا طد کشووید و ر اوایل ههی
 ۰۱۲۱چرخش بررگی انجا ا که ما را بهسدی شکل جدیدی از جامعهی کاستی
سودهی  ۰۱میراندا سوب کتاب نه گرارشهای تحقیقات انشوگاهی بلکه سب
ی شووهروند لسوودز اسووک ،ولی همهی منابع و مراجع ر کتاب مدجد اسووک تا
امکان کنتر برای همه رراهی باشدا
بیش از پنجاه سا پیش با کتاب ی چپ ند  )۰۱۹۹( En ny vänsterنشان
ا که از نظر سیاسی کجا ایستا ها ا مک هندز ر همان جبهه ایستا ها ا
ایک کتاب تنها تقدیرنامهای از همفکران پیر و جدانی نیسکا پرسشهای مطر
شووده ر ایک کتاب از چارچدب چپ سوونتی رراتر میرو ؛ پرسووشهایی ر مدر
سووتگاه ولک و رسووا  ،تخصو ها و مهارتهای حررهای ر نیایی که شووعارش
«همهچیر ر خدمک شرککها» اسک ،ریندهی کار ر رستانهی استیلای اتدماسیدن،
هدش مصوووندعی و رمدزش از راه ورا همچنیک پرسوووشهووایی ر مدر ایککووه
چهگدنه مدکراسوی ر زمینههای مهی کنار گذاشته شده ،ر مدر ساختار سیاسی
و ایککه ایک ساختار اقشار میانی را به رستی نمایندگی نمیکندا مک نشان می هی
کوه تضوووا هوا و رگیریهوای رینوده بیک کوار و سووورموایوه چهگدنه از چارچدب
سیاسکهای سنتی احراب و مرزبندیهای اید دلدژی رراتر میروندا
میخداهی از پشوتکار و رداکاریهای بی ریخی سوماسگراری کنی که مشد و
محر مک برای شوروع ایک کار بد ا مرات سوماسگراری خد را تقدیی میکنی
به شووورکک کنندگان بحثهای روزهای مارکا و گر همایی سووودسووویالیسوووتی،
سکاندرکاران سه سمینار و کنفرانا اندیشکدهی کاتالیر ،همهی علاقمندانی که
ر جلسوووات  ABFر مدر پروژه شووورکک اشوووتند ،همکاران سوووخککدش و
کارساز ر کاتالیر ،انیل سدهدنک ،رنا گریک و نیلا ستدبر ،و وستان با تجربها
گدننار اولدرسوودن و اسوودن هدرت برای انتقا های بهجا و سووازندهشووانا همچنیک
سوماسوگراری می کنی از اسوتفان اسودالفدرس برای نظرات ارزشوومندش ر سمینار
پوایوانی ،یسووومر ویتر ر کواتوالیر که ر کارهای گراری کمکی کر ه ،و نیکلاس
اریکسوودن (نا مسووتعار) که بی ریغ و بدون هیچ چشووی اشووتی رمار لاز را برای
بهروز کر ن تحلیل طبقاتیا از سووا  ۰۱۲۰ر اختیار قرار ا ندا سووه کارشووناس
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علد سوویاسووی از شووهر گدتنبرگ :اری وسووتیک ،هنری اسووکارسوودن و لننارت
نیلسوودن نتایج تعدا بیشووماری از سوونجشهای ارکار عمدمی انسووتیتدی SOM
(مؤسووسووه مسووتقل سوونجش ارکار عمدمی) را ر اختیار مک قرار ا ند که کم
بررگی بد ا اوید لیندبرگ ر انتشوارات ررشوید که ویراستار و مدیری منضب و
نمدنه بد ه اسکا
 ۹۰ماه مه  ۸۱۰۲یدنگبی هدلی
یدران تربدرن
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مقدمه

در آستانهی یک جامعهی طبقاتی جدید
جدامع طبقواتی مودرن  ۰۵۱تا  ۸۵۱سوووا قدمک ارند و همچنان پابرجا هسوووتندا
پروژهی موا ،طبقوه ر سووود ود ،زوایای گدناگدن جامعهی طبقاتی سووود د ر قرن
بیسوووکویکی را بوا اسوووتنوا به  ۸۵گرارش به تصووودیر میکشووودا بخش مهمی از
سووتاور های وران ررر هندز ر بیشتر مناطق سوود د پابرجاسووکا بازپاگیری
بر رسوووای ایک سوووتاور ها از سوووا  ۸۱۰۲ر سوووطت کشووودری برای مدت زمان
نامعلدمی متدقف شود ،اما هستند شهر اریها و استانداریهایی که به ایککار ا امه
ا هاندا نتیجهی ایک ررایند سووربررور ن ی جامعهی طبقاتی خشووک اسووک که ر
رن شوکاق بیک اقشوار نسبتاً رقیر ونروتمندتریک اقشار جامعه ،بهشدت اررایش یارته
اسکا مشابه ایک تخییرات را میتدان ر بازار کار و مسکک نیر مشاهده کر ا
ایک کتاب ر چارچدب ی ندشووتهی سوویاسووی و ر عیکحا علمی تدضوویت
می هد که چهگدنه سد د از سا  ۰۱۲۱به ایکجا رسیدا ر سا  ۰۱۲۱سد د شاهد
پاییکتریک سوووطت نابرابری ر تاریخ خد بد  ،ررر هایی همچدن رمدزش رایگان
برای همه ،حق و حقد کارگران و کارمندان ،پیشوونها هایی ر مدر مدکراسووی
اقتصوا ی ،همه و همه تضووعیف الیگارشوی نروتمندان و قدرتمندان را ندید می ا ا
تحدلات بعدی که ندلیبرالی و ضود اصلاحات ۰بد جامعه را هر چه بیشتر طبقاتی
کر ا

۰. Motreformation
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مدرقیکهای ایک سویاسک از و چیر ناشی میشد :یکی حمایک سرمایهی مالی
و پسوا  -صونعتی و یگری کم های سرندشکساز و ویرانگر رهبران سا هلد یا
وقیت سدسیا مدکراسی ر هههای  ۰۱۲۱و  ۰۱۱۱که روازههای خانهی مر ۰
را به روی ایک سیاسک گشد ندا
محصد ایک جنبش ضد اصلاحات ۸،جامعهای اسک که اختلاق نروت ر رن
شدیدتر از کشدرهای هیترازش اسکا کشدری کمدی و تراژی که ر رن سطت
نمرات انشرمدزان سویر صعد ی ار ولی کیفیک رمدزش هی ارک میکند وهی
هرچه بیشتر طبقاتی میشد ا
تحدلات ههی  ۰۱۲۱چرخشووی تاریخی ر سوویر تکامل جامعهی سوود د بد ،
تکاملی طدلانی که از ههی  ۰۲۹۱با براندازی کاسکها و اشراریک شروع شد و با
پیشروی جنبشهای مر می و بهوی ه جنبش کارگری ،با مدکراسووی و حق رأی
همگانی و بالاخره با سویاسوکهای رررمیسووتی ر هههای  ۰۱۹۱تا  ۰۱3۱ا امه پیدا
کر ا ایک تکوامول که از هیچ اسوووترات ی هدرمندی برخدر ار نبد گاهی تند پیش
میررووک و گوواهی هی از حرکووک بوواز میایسوووتووا ا ایک رونوود طی  ۰۸۱سوووا از
جهکگیری واحدی برخدر ار بد ؛ تضوعیف الیگارشی ،کاهش نابرابریها و بس
حقد اجتماعیا اما از ههی  ،۰۱۲۱و با سوورعتی روزاررون بیک سووا های  ۰۱۱۱تا
 ،۸۱۰۱شوواهد تکاملی وارونه هسووتیی؛ بسوو الیگارشووی ،اررایش نابرابری ،محدو
کر ن حقد و مرایای اجتماعی ،اررایش تجملات و بازگشووک قشووری از صوواحبان
ذینفدذ که تمایل رشکاری به رسا مالی ارندا

۰. Folkhemmet
خانهی مر اشاره به ورهی زمانی بیک سا های ۰۱۹۸و ۰۱3۹ار که حرب سدسیا مدکرات
سد د قدرت را ر سک اشک و ر ایک راصله سیاسکهای اصلا گرایانه را اجرا نمد که به سیاسک
ولک رراه مشهدر شدا
۸ا ندیسووندهی کتاب ،وران حکمرانی سوودسوویا مدکراتها را تا سووا  ۰۱3۹وران اصوولاحات و
وران بعد از رن که با قدرتگیری ندلیبرالیسووی و احراب راسووک و محارظهکار همراه بد را وران
جنبش ضد اصلاحات مینامدا
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انتخوابوات سوووا  ۰۸۱۰۲میتدانود سووورعوک ایک رونود را تند و یا کند نمایدا
صووورقنظر از نتوایج ایک انتخوابوات ،ما چالش اجتماعی بررگی را پیش رو اریی؛
شوووکل جدیدی از جامعهی طبقاتیا ایک تحد از طریق انقلابهای تکنیکی تحک
مالکیک و کنتر سورمایهگذاران به پیش میرو ا اتدماتیره کر ن سویستیها ،هدش
مصندعی ،روباتها ،کنتر یجیتالی کارکنان ر ررایند کار و رمدزش اینترنتی از
جملهی ایک انقلابات هستندا
بخشهای میانی جامعه که ر طد  ۹۵سا گذشته از گرند تجریهی اجتماعی
مصووودن موانودهانود و یا حتی از رن بهرهمند شووودهاند ،مسوووتقیمات از ایک تخییرات و
شووکلبندی {جدید} جامعهی طبقاتی ضووربه خداهند خدر ا تمامی اقشووار ماهر و
متخصووو  ،پرشوووکوان ،پرسوووتواران ،رمدزگاران ،کارمندان بلندپایه و غیره رماج
سوود جدییهای سوورمایه قرار خداهند گررکا بیمارسووتان جدید کارولینسووکا ۸ر
اسوووتکهلی شوووموهای اسوووک از رنچه ر انتظار ما اسوووکا پاییکتر خداهیی ید که
سووورموایوههوای رعوا ر بخش بهداشوووک و رمان از هیاکندن کارزاری را برای
خصووودصووویسوووازی کامل بهداشوووک و رمان رغاز کر هاندا همچنیک به کم
سوووکبندها و کارت شوووناسوووایی الکترونیکی تحرکات و جابجایی کارمندان ر
محی کار را کاملاً کنتر و گفتگدهایشوان را نیر شند میکنندا بسیاری از مشاغل
از بیک خداهد ررک وخیلیها بیکار خداهند شووود ،ولی همرمان بر تعدا میلیار رها
اررو ه خداهد شدا
چهگدنه میتدان با ایک مشکلات و چالشها برخدر ی بشر وستانه اشک؟
لیبرا های امروزی ما ر مقابل انقلابات تکنیکی تحک کنتر سوورمایه و نتایج
اجتماعی رن ،همان اندازه گیج ،نامصمی و بهطرز سنگدلانهای بیتفاوت هستند که
لیبرا های قدیمی ر برابر بحران  ۰۱۹۱بد ندا پاییکتر نشوان خداهیی ا که سد د
ر بیک کشدرهای اروپای غربی از بالاتریک تمرکر نروت و ارایی ر سک اقلیتی
کدچو برخدر ار اسوووکا سووواختوار مدجد نروت چوارچدب جوامعهی طبقاتی
منحصربهرر رر ا را ترسیی میکندا
۰ا ایک کتاب قبل از انتخابات سا  ۸۱۰۲ر سد د نگاشته شده اسکا
۸. Karolinska Shjukhuset
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ساختار حربی مدجد { ،ساختار طبقاتی} جامعه را به رستی منعکا نمیکندا
ر جامعهی امروز سووود د پنج حرب سووویاسوووی سووورمایه را نمایندگی میکنند اما
اکیریک طبقهی متدس متشکل ر اتحا یهها را هیچ جریانی نمایندگی نمیکندا
ایک شووورای عجیو و غری احتما ا امه و تسوووریع روند تکامل بهسووودی
جامعهای با الیگارشوووی متمرکرتر و تمایرات روزاررون اجتماعی را ،که نسوووخهای
مدرن و یجیتالی اسک از جامعهی اشراری ههی  ،۰۲۹۱اررایش می هدا ولی ایک
تنها احتمالات نیستند که سمک و سدی سیاسک و گرگدنیهای اجتماعی را تعییک
میکننود ،روند حدا ث و مبارزات نیر نقش مهمی ایفا میکنندا ر ایک ندشوووتهی
کدچ میخداهی مطال زیر را با خداننده کنجکاو ر میان بگذار :
۰ا نگاهی اجمالی به تاریخ جامعهی طبقاتی سد د
۸ا شوناختی ر مدر ایککه چرا و چهگدنه سوود د از ههی  ۰۱۲۱ایک چرخش
 ۰۲۱رجهای را انجا ا ؛
۹ا تصوودیری کلی از جامعهی طبقاتی امروز سوود د ،قدرت و سوواختار سوورمایه،
قدرتمندان و حقد بگیران و شرای زندگی طبقات بالا و پاییک جامعه؛
۲ا شوناختی ر مدر سیاسک نفا ارکنانهای که تلاش میکند تا ماهیک طبقاتی
جامعه را ر پا نقاب رنگیک اقلیکهای «بیگانه» ۰پنهان کند؛
۵ا بینشی عمیقتر ر مدر مبارزهی کار و سرمایه ،ر مدر مبارزه میان عطش
سیریناپذیر سرمایه به سد از ی سد ،و ارزشها ،تداناییها ،نیات میبک کار انسان
و خداستههایش ر جهک استقلا و احترا از سدی یگرا

۰. ”Främmande” minoriteter
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فصل اول

مفهوم طبقه و جامعهی طبقاتی
جامعهی امروزی ضروری اسکا اجازه

مفاهیی طبقه و جامعهی طبقاتی برای ر
بدهید با چند میا سا ه شروع کنییا
نتایج تحصیلی انشرمدزان به خاستگاه اقتصا ی وووو اجتماعیشان ( ررمد و
سطت سدا والدیک) بستگی ار ا تأنیر جایگاه طبقاتی والدیک بر معد ررزندانشان
تقریباً  ۸۹رصود اسوکا همیک تأنیر ر سا  ۰۱۱۲تنها  ۰۹رصد بد ا] [۰به عبارتی
مدارس به طدر ررایندهای طبقاتیتر میشودندا همه میتدانند به سورطان مبتلا شدند
اما میران مرگومیر ناشوی از سوورطان به خاسوتگاه طبقاتی اررا بسووتگی ار ا خطر
مرگ ناشووی از سوورطان ر طبقات کی سوودا  ۲۱-۹۵رصوود بیشتر اسووکا میران
مرگومیر ناشوی از سورطان ر ایک طبقات  ۸۱۱۱نفر بیشتر از سایر طبقات اسکا
شووانا زنده ماندن کارگرانی که چار سووکتهی مخری میشوودند کیتر از یگران
اسوکا] [۸ی رر سویسواله متعلق به طبقهی کیسودا ر مقایسه با رر ی سیساله
متعلق به باسوودا تریک طبقه شووش سووا کیتر عمر میکندا ر ایک مدر نیر شوواهد
تشدید اختلارات طبقاتی هستییا اختلاق طد عمر ایک طبقات ر سا  ۸۱۱۱برای
زنان چهار سووا و برای مر ان پنج سووا بد  ،ر سووا  ۸۱۰۹ایک اختلاق هی برای
زنان و هی برای مر ان به شش سا رسیدا
امتیازات طبقات بالا به ایکجا ختی نمیشود ا ر سوا  ۸۱۱۲ررمد کسانی که
اصول و نسو شوان به نجبا و اشراق بر میگر  ۲۲رصد بیش از کسانی بد که
معمدلی اشتندا][۹
اصل و نس
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نابرابریهای اقتصوووا ی ابعا نجدمی به خد گررته اسوووکا ررمد سووورمایهی
سووباسووتیک کندتسوودن ۰مال ی شوورکک بازیهای کاممیدتری ر سووا  ۸۱۰۹از
محل سود سوها و اجاره  ۵۹۹۵برابر ررمد متدسو حقد بگیران سد د بد ا رر
یگری به نا پاتری سوود رلیند ۸،از همان شوورکک سووراب یجیتالی ۹،بالاتریک
حقد سوووالیانه را اشوووک که به  ۰۵۵،3میلیدن کرون سووور میز  ،یعنی  ۹۱۹برابر
متدس حقد کارمندان و کارگران سد دا][۲
جامعهی سورمایه اری به معنای تمرکر منابع و امکانات مالی ر سک عدهای
معدو اسکا طبق رمار رسمی سا  ،۸۱۰3ر سد د  ۰۲3میلیار ر وجد اشک (و
ایک تعودا کمواکوان رو بوه اررایش اسوووک) ،کوه جمعاً  ۸۰۲3میلیار کرون نروت
اشوتند (نروتهای کلانی را که احتمالاً به خارج کشدر منتقل کر هاند به ایک رقی
اضواره کنید)ا] [۵ایک مبلغ تقریباً برابر با  ۲۲رصود تدلید ناخال ملی سود د اسکا
ر زمان هرمانسودن ۲ارایی پنج تا از نروتمندتریک خاندا ههای سد د (و بنیا های
تحک کنتر شوان) به  ۰733رصود تدلید ناخال ملی سد د میرسیدا] [۹ایک تعدا
میلیار ر برای  ۰۱میلیدن باقیماندهی جمعیک سد د چه معنایی ار ؟
برای پی بر ن به اهمیک و معنای ایک تمرکر بالای نروت تصدر میکنیی که ر
انتخابات سا  ۸۱۰۲یا  ۸۱۸۸ولتی چپ سر کار بیایدا نخسک وزیر ر ی رضای
رکنده از رو رررمیسوووی سووود دی محترمانه و سوووخاوتمندانه خطاب به ایک ۰3۲
میلیار ر چنیک میگدید:
خانیها و رقایان میلیار ر! واج اسک که شما برای امدر رراهی کشدر بیشتر
هرینه کنیدا به همیک لیل ولک پیشنها های زیر را به مجلا خداهد ا ؛ هر ی
از شوووما میتداند یکصووود میلیدن کرون برای بقیهی عمر خدیش نگاه ار ا به ایک
مبلغ مالیاتی تعلق نخداهد گررک و تفاوتی نمیکند که رن را از راه ارث به سووک
۰. Sebastian Knutsson
۸. Patrick Söderlind
۹. Digital Illusions
۲ا کار هرمانسدن رهبر حرب کمدنیسکهای چپ ر ورهی  ۰۱۹۲−۰۱3۵بد ا
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رور ه باشید یا کار ،کلاهبر اری ،احتکار یا سفتهبازیا شما میتدانید با ایک پد به
زندگی تجملی خ د ا امه هید چرا که ایک پد برابر اسووک با حقد سووالیانه ۸۵۲
حقد بگیر متدس سد د ،رن هی قبل از کسر مالیاتا بقیهی نروت شما ،همانطدر
که زمانی سدسیا مدکراتهای «خانه مر » اعلا کر ند ر اختیار «همهی مر »
قرار خداهد گررکا ایک نروت بالغ بر  ۸۰۸۲میلیار کرون میباشوود که تقریباً برابر
تموا ررمود سوووالیانه بخش عمدمی اسوووکا ولک پیشووونها میکند که ایک پد
سرمایهگذاری شده و بهرهی رن صرق امدر رراهی همگان گر ا
اگر نرخ بهره را بیک  ۵توا  3،۵رصووود ررض کنیی ،بهرهی ایک پد بوه  ۰۱۱تا
۰۵۱میلیار کرون ر سوا میرسدا با ایک پد میتدان بد جهی بهداشک و رمان
را از  ۲۹۱میلیوار بوه  ۵۹۱تا  ۹۰۱میلیار یعنی حدو  ٪۹۹اررایش ا ا باایک پد
میتدان بد جوهی نگهوداری از سوووالمندان را از ۰۰3میلیار به ۸۹۱میلیار اررایش
ا  ،یعنی و برابر کر  ،و یا بد جهی مهد کد ها ،مدارس ابتدایی و راهنمایی
را از ۰۰۰میلیار به  ۸۸۱میلیار رسوواند یعنی وچندان کر  ،و میتدان حقد های
حقیرانهی بازنشستگی امروز را تا حد قابلقبدلی اررایش ا ا
جامعهی طبقاتی همچنیک به معنای امتیازات وی ه برای حکدمتگران ،رسا مالی
و باندبازی برای سود جدییهای شوخصوی به هرینهی مالیات هندگان /شهروندان
اسوکا ر تابسوتان  ۸۱۰3ر یا ا گاه عالی ر عدی مربدط به ی خسارت ،به
نفع شووورکتی حکی ا که خد از مالکان بررگ رن شووورکک بد ا وی ر ررار از
پر اخک مالیات جرو برتریکهای سووود د اسوووکا او بابک  ۲۹میلیدن سووود خد از
شوورکک مربدطه تنها  ٪۰مالیات پر اخک کر ا] [3اسووتانداری اسووتکهلی که تدس و
احراب سوووک راسوووتی ا اره میشووود  ۸۱۱میلیدن کرون بدون راکتدر بابک حق
شرکک رمریکایی پر اخک کر ا][۲
مشاوره به ی
و وظیفهی جدید به هیأت ولک واگذار شده اسک :پیدا کر ن منص های با
حقد بالا برای رؤسوووای رد که قاندنشوووکنیشوووان برملا شوووده ،میل ر یا قبلی
انسووتیتدی کارولینسووکا و یا مدیر کل وزارت راه و ترابری ،و پر اخک غرامکهای
سونگیک به رؤسوای ر ههای میانی که بدون منص و مقا مانده بد ند ،ایک غرامک
از سوا  ۸۱۰۲تا  ۸۱۰۲بالغ بر  ۰۲میلیدن کرون بد ه اسکا] [۱سیاسک به حررهای با

مفهوم طبقه و جامعهی طبقاتی 13 /

امتیازات وی ه ،میلاً عضودیک ر شدرای شهر و سفرهای خارجی با حفظ حقد و
یا اسوووتفا ه از ایک منصووو ها بهعندان نر بان ترقی برای رسووویدن به منصووو های
پد سازتر ر نیای شخلی و حررهای ،تبدیل شده اسکا
ما که زمانی ارتخار میکر یی کیتریک نابرابری ر جامعهی جهانی از رن سد د
اسک چهگدنه به اینجا رسیدیی؟ رصل بعدی را اختصاص می هیی به روند تدسعهی
ندلیبرالی که از ابتدای ههی  ۰۱۲۱جامعه را بهتمامی به سمک سیاسکهای راسک
چرخانده اسووکا سووما به بررسووی سوواختار و قدرت طبقات ر جامعهی سوود د و
تخییرات رن میپر ازییا
طبقه چیسووک؟ کدتاهتریک جداب ایک اسووک که طبقه ،گروه بررگی از اررا ی
اسک که ارای مدقعیکهای اقتصا ی ،امکانات مشابه و علایق اجتماعی و اقتصا ی
مشوترکی هسووتند که از علایق طبقات یگر متمایر اسووکا جامعه به طبقات نابرابری
تقسویی شده که برای زندگی ر شأن انسان امروزی از امکانات یکسانی برخدر ار
نیستندا
مفهد طبقه به و لیل مهی اسک:
او ایککوه ،مفهد طبقوه ابراری انتقا ی برای تحلیل و تأکید بر نابرابریها ر
زندگی ،ر زمینهی بهداشک و رمان ،احترا و اعتبار ،قدرت ،سترسی به امکانات
و منوابع مالی و برخدر اری از ارتباطات اجتماعی اسوووکا مفهد طبقه همیشوووه با
نابرابری عجیک بد ه اسووک اما همهی نابرابریها منشووأ طبقاتی ندارندا پدرسووالاری،
ن ا پرسوتی ،ررقهگرایی مذهبی ،تبعیضات جنسی و غیره نیر میتدانند منشأ نابرابری
باشندا][۰۱
و ایککووه مفهد طبقووه گرگدنیهووایی برای محوودو کر ن نووابرابریهووا را
ممکک می سواز ا طبقه همچنیک ،به معنای همبسوتگی بیک اعضای ی طبقه ،پایگاه
اقتصوا ی و امکانات مشوتر و نیر به معنای ناعدالتی ر جامعه اسک (و حقد و
امتیازات وی ه برای طبقات بالا ،و البته مک برعلیه ایک امتیازات وی ه میندیسوووی ،نه
بهنفع رنها)ا مفهد طبقه به حقد بگیر نگران و تحک رشووار ،به پرسووتار و معلمی
اشوواره ار که برای تجربه و مهارتشووان ارزشووی قا ل نشوودهاند ،چرا که ر یا
مربدطوه ،یو بیکوار ،یو اسوووتخدا مدقک و یا رر ی با حقد کیتر را ترجیت
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می هدا مفهد طبقه به ایک حقد بگیر و پرسووتار نگران میگدید که مشووکل از تد
نیسوووک ،تد عیو و ایرا ی نداری ،تد تنها نیسوووتیا تد به همراه یگران میتدانی
شرای را ،و یر یا زو کل سیستی را گرگدن کنیا
تحلیل طبقاتی روشی اسک برای تدضیت طبقه و جامعهی طبقاتی ،ایککه جامعه
باید چهگدنه ر و گرگدن شد ا
چه زمانی و چرا مفهد طبقه پدید رمد؟ جداب به ایک سووؤا تاریخی ر عیک
حا بیداری مجد گرایشهای طبقاتی را هی ر سوود د و هی ر سووطت بیکالمللی
تدضیت می هدا
پیدایش طبقات وبازگشت آنها
ایککه جامعهی مدرن به طبقات تقسویی شده اسک برای اولیک بار ر شروع سدهی
 ۰۱ر انگلیا و ررانسوه و تلاقی و تحد بررگ اجتماعی مطر شدا تحد او :
کاهش نابرابری بیک اشووراق و عامهی مر که یکی از نتایج را یکالیسوووی انقلاب
ررانسوووه و نیر پیودایش ایک ایده بد که همهی قشووورهای ی جامعه نه چاکران و
ررو ستان شاه بلکه شهروندان رن کشدر هستندا و  :شکاقهای عمیقتر اقتصا ی
بیک سورمایه اران و کارگران و تضا های بیک سرمایه اری صنعتی و زمیک اران که
همگا با پیشوررک سورمایه اری صونعتی ر حا رشد بد ا ایک نابرابری جدید بیک
سورمایه اران و کارگران صورراً اقتصا ی بد و جنبهی مذهبی یا حقدقی نداشک و
طبعاً به جای واژه های قدیمی همچدن کاسووک ،که به وران رلد الی تعلق اشووک
نیاز به مفاهیی جدیدی پدید رمدا][۰۰
رویروری مجد به ایدهی طبقه ر وران ما یا رور همان شورایطی اسووک که
پیودایش تواریخی جامعهی طبقاتی را ایجاب میکر ا ر ایک مدر و تحد نقش
تعییککنندهای ایفا کر ندا او  ،تصوودیری که ندلیبرالیسووی از خد بهعندان ا امهی
تکامل مدکراسووی (و ر سوود د حقد اجتماعی شووهروندی) متناسوو با نیازهای
مدکراسووی اجتماعی که حق انتخاب رر ی را ربر میگیر ،
رر ی ،بهعندان ی
ترسوویی میکندا و  ،ش وکاق بررگ طبقاتی و بهرهکشووی بیامان از انسووانها ،که
سورمایهی مالی ارسارگسیخته به پیش بر ه و میبر ا سقدط سرمایهی مالی ر سا
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 ۰۱۱۰و  ۸۱۱۲همسووودیی و رهیرمیختگی ایک و روند را بهروشووونی نشوووان ا ا
هدق یدگاه طبقاتی ر ایک نکته اسک که سیستی اقتصا ی حاکی چهگدنه بیک
انسانها و خاندا هها جدایی میانداز بدون ایککه بر ایک جدایی الراماً مهر و نشان
مذه  ،جنسویک ،خاستگاه و یا رنگ پدسک خدر ه باشد ،هر چند که ر واقع ر
اکیر مدار چنیک اسوکا شالد هی اقتصا ی بر جدایی بیک صاحبان قدرت و ارایی
از ی سد و کارگران و بیکاران از سدی یگر استدار اسکا وجه تمایر بیک طبقات
و اقشوار گدناگدن ر منابع و امکانات مالی ،ورنمای اقتصوا ی و نقش شخلیشان
اسکا
تجربوهی ملمدس تقوابول بیک برابری ر مقوابول قواندن از ی سووود و نابرابری
ررایندهی اقتصوا ی سورمایه اری صنعتی از سدی یگر مبنا و منشأ رگاهی طبقاتی
اسوووکا رگواهی طبقاتی از تقابل بیک رزا ی انتخاب رر ی و اختلارات {طبقاتی}
راحش بیک انسووانها که سوویسووتی اقتصووا ی حاکی ررریده و تشوودید میکند ،از ند
مطر میشد ا
دیدگاههای مختلف دربارهی طبقه
ر مدر طبقوه بودیولهوای تلدریو متفواوتی وجد ار که کاربر های تاریخی
متفاوتی ارندا ایکجا جایی برای بحثهای تلدری پایهای ر مدر طبقه نیس وک،
اما لاز اسوووک که لایل خد را ر مدر انتخاب یدگاه طبقاتی ر ایک پروژه و
جایگاه رن روشک کنیا
مهیتریک تفواوت بیک ایک یودگواهها نه تعریف رنها از طبقه بلکه ر هدق و
منظدرشان از مفهد طبقه اسکا سمکوسدیی که ما انتخاب کر یی ،ما را از نگرش
رایج ر محوارول انشوووگواهی متموایر میسووواز ا اولیک یدگاه ر مدر طبقه که
یدگاهی انگلیسی و رمریکایی اسک و ر نیمهی و سدهی بیستی بسیار معتبر بد
سعی ر تدضیت کنشهای اررا و ررصکها و مدقعیکهای زندگیشان ار ا طبقه
ر ایک یودگواه بوهمعنی جوایگواه گروههوای مختلف بوازار کوار ،ر رجهی او
کارمندان و کارگران ،اسووکا وظیفهی پ وهش طبقاتی بررسووی ایک امر اسووک که
طبق ا ههوای رمواری ،جایگاه طبقاتی والدیک تا چه میران میتداند ریندهی اررا ،
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میلاً ر مدر رمدزش ،شخل ،ررمد ،ررتار و طرز رکر ،رأی ا ن و یدگاهشان ر
مدر مسا ل اجتماعی را تدضیت هدا][۰۸
ومیک نگرش رایج را جامعهشووناس ررانسوودی پیر بدر ید تکمیل کر که چند
سوووا پیش تلدیریدن بیبیسوووی از رن ی نمایش تلدیریدنی تهیه نمد و همرمان
پرسوشونامهای ر سوایک خد گذاشک که با کم ی مقیاس طبقاتی به شخ
کمو میکر توا جایگاه طبقاتیاش را بشوووناسووودا بالا ررتک سوووریع رروش بلی
تلاترهای لندن از نتایج ایک امر بد زیرا که طبقهی متدس میخداسک بر «سرمایهی
ررهنگی»اش بیفرایدا] [۰۹ایک نگرش بیشتر به شور تقسیی کلی امکانات و منابع یا
«سورمایهی» اقتصا ی ،ررهنگی و اجتماعی علاقه ار ا ایک یدگاه به نبا پاسخی
برای ایک پرسش اسک که با تقسیی منابع بهشیدهی رد چه مدلی از نابرابری نمایان
خداهود شووود؟] [۰۲ایک یودگواه را میتدان ر تدصووویف تجارب طبقاتی ،تحر
طبقاتی ،زندگینامهها ،مطبدعات وپایاننامههای انشگاهی باز یارکا
هر و گرایش پرسشهای مدر علاقهی خاص خد را ارند و از پ وهشگران
تدانا نیر برخدر ارند که ما ر ا امه بعضووواً به رنها ارجاع خداهیی ا ا پروژهی ما
یودگواه متفواوتی را پیش روی خد قرار می هود زیرا موا ارای علایق شوووناختی
متفاوتی هسووتیی و از زوایای گدناگدنی به پدیدهها مینگرییا هدق ما پیش از هر
چیر بررسوی و نکته اسووک :یکی ایککه سوویسووتی اقتصووا ی جامعه چهگدنه تقسوویی
امکانات و قدرت را کنتر و از ایک راه برای اقشار مختلف امکانات و مدقعیکهای
گدناگدنی رراهی میکندا یگر اینکه تضوووا ها وتعارضوووات اجتماعی چهگدنه به
نیروی محر تخییرات اجتماعی تبدیل میشود ا از نظر ما بررسی جامعهشناسانهی
سورمایه اری وظیفه اصولی ی تحلیل طبقاتی اسکا اگر امکانات کاری ر اختیار
اشوتیی مصاحبههای رراوانی انجا می ا یی تا بتدانیی تصدیر کاملتری از تجارب
طبقاتی ارا ه هیی ،چرا که ایک تجارب انش ما ر مدر طبقه را پربارتر کر هاندا
اما پیش از هر چیر باید اولدیکها را ر نظر گررکا] [۰۵چیری که کمبد ش بیشتر
از همه حا میشوود تصوودیری کلی از جامعهی طبقاتی سوود د امروز بد  ،ایککه
چهگدنه به اینجا رسیدهایی و به کدا سد میروییا
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همانطدر که تأکید کر یی ،ما بر ایک مسولله بسیار واقفیی که همهی نابرابریها
و بیعودالتیهوا منشوووأ طبقواتی نودارنودا ایک کتاب و همچنیک تمامی گرارشهای
پروژهی کاتالیر یعنی پروژهی «طبقه ر سوود د» بهتر اسووک همراه کتاب قبلی مک به
نا «نابرابری مرگبار اسووک» خدانده شوود ا جامعهی طبقاتی سوود د و انتخاب پیش
روی ما میگذار که ریندهی سود د را رقی میزند؛ یا رروپاشی و سقدط اجتماعی
یا یکمارچگی اجتماعی با نابرابریهای کیتر و امکانات وسوویعتر زندگی برای همه
شهروندانا
مُهر و نشان طبقاتی
از مشووخدلیهای عمدهی ا بیات اسووتانی همانا پر اختک به وی گیهای ررهنگ
طبقاتی مانند ر اب غذاخدری ،کدراسیدن منر  ،ندع لباس ،مدسیقی مدر علاقه،
ا بیات و غیره اسووکا ایک نشووانگرها قطعاً همچدن ابرار قدرتی بر علیه طبقات یگر
اسوتفا ه میشد بهطدریکه اعضای طبقات پاییک خد را شرمگیک و مدقعیک خد
را نامطملک و ررو سک احساس کنندا ولی قدرت حکدمتگران پایههای محکیتری
ار ا تاریخ سودهی بیسوتی نشووان ا که جاهطلبیها وخد بررگبینیهای ررهنگی
حکدمتگران ر مقابل شووودرشهای اجتماعی وجنبشهای تد های ،از قبیل جنبش
کارگری و زنان تا جنبش پان ها ،از قدرتی برخدر ار نیستندا
رنچه برای کارکر جامعهی طبقاتی از اهمیک بیشتری برخدر ار اسوووک رن
مهر طبقاتی اسوک که بر پیشانی همهی نسلها کدبیده میشد ا ایک مهر و نشانهای
طبقواتی از راههوای گدنواگدنی ز ه میشووود ؛ از جملوه از طریق تجربیات زندگی
شووخصووی ،محی های مسووکدنی (کد کان و بررگسووالان) ،برخدر اری از امکانات
رمدزشوی متفاوت ،ارتباطات اجتماعی ،مراو ات ،جایگاه شخلی و امکانات و منابع
اقتصا یا ایک مهر و نشانها ارای سایهروشکهای مختلف هستند و ما ر ایکجا به
ذکر چند خطدط کلی اکتفا میکنییا امکانات و چشووویاندازهای اقتصوووا ی ،چه
کدچو چوه بررگ ،چوه جودیود چه مدرونی معمدلاً از بیشتریک وزن برخدر ار
هسوووتنندا ایک امکانات اقتصوووا ی مهیتریک عامل تعییککنندهی نحدهی زندگی و
محل سکدنک ،ندع لباس ،امکانات تفریحی و تحصیل ررزندان اسکا

 / 18فرجام سوسیال دموكراسی و دولت رفاه

تعلق طبقاتی به معنای ایفای ی نقش اجتماعی اسوووک که اررا ر تما طد
زنودگی خد رن را ررامیگیرندا حدو ه سوووا پیش ر سووومیناری ر رکا می
میتداند پایگاه طبقاتی ی
انگلیا رمدختی که ی پرش یا روانشناس کد
طفل  ۸۸ماهه را تشووخی بدهدا ولی ایفای نقش ر زندگی ،همچنانکه ر تلاتر،
میتداند به شیدههای گدناگدن صدرت بگیر ا
بورژوازی قدیمی و بورژوازی تازه به دوران رسیده
جوالو اسوووک کوه ر طبقوهی بدرژوازی حاکی هندز هی رگههایی از زمیک اری
قدیی [۰۹]۰را میتدان ید ،همانهایی که رما طبقاتیشوووان الها بخش زمیک اران
تازه به وران رسیدهی وران کندنی اسکا ایک طبقهی حاکی بدرژوا را میتدان به
و بخش «قدیمی» (سورمایه به ارث بر ه) و «جدید» (تازه به نروت رسویده) تقسیی
کر ا ایدهر اجتماعی هر و گروه «کارررما شودن» اسوک ،ایککه شرکتی تأسیا
کر ه و رن را تدسعه هندا اعتما به نفاشان اعتقا راسخیسک به ایککه از پا
هر مشووکلی برمی ریند ،همیشووه به امکانات لاز برای را ق رمدن بر ایک مشووکلات
سوترسی ارند و کارررمایی همیشه با مدرقیک همراه اسکا طرز رکر مشترکی که
ایک طبقه بر اسوواس ی عارضووهی ژنتیکی و یا از طریق رمدزشووی قیق از وران
کد کی کسو کر ه اسکا خصدصیات ذکر شده همراه با نروت ارنی ،رحا ایک
طبقه را اشووخاصووی با وقار ،با مسوولدلیک و وظیفهشووناس جلده می هدا] [۰3شووعار
والنبرگها ۸مبنی بر «کارت را بکک ولی بیسروصدا» نمدنهی بارزی از ایک الگدی
{طبقاتی} را نشان می هدا
از ایک نظرهوا نوهتنهوا جدانوان بلکه بهوی ه تازه به وران رسووویدههای ایک طبقه
متکبر ،رخررروش و بیموایوه هسوووتنود ،یعنی نقطوهی مقابل طبقهی قدیمیا به نظر
خبرنگوارانی که با بالاییها ررکورمد ارند ،برتیل هدلک ۹سووود دی که از طریق
۰. Gammal godsägaradel
۸. Wallenberg
۹. Bertil Hult
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راهاندازی مؤسوسوات رمدزش زبانهای خارجی میلیار ر شده و وسک خاندا هی
سوولطنتی اسووک ،نمدنهی بارز چنیک قشووری اسووکا] [۰۲جان اشووتنب  ۰نیر به رغی
پیشینهی ممتازش از ابتذا و بیمایگی بهرهی رراوان بر ه اسکا کلهگندههای تازه
به وران رسویدهی سورمایهی مالی عمدتاً مر هسوتند و معروق اسک که ،همچدن
الگدیشوووان ر وا اسوووتریوک و مرکر تجواری لندن (لندن سووویتی) ،پاتد شوووان
میخووانووههووای مجللی از قبیوول اسوووتدرهپلووان ۸اسوووتکهلی اسوووکا] [۰۱ایک بخش از
حکدمککنندگان بهقد وا استریتیها خد را سروران کهکشان میپندارندا
رخررروش و مبتوذ یوا رروتک و سوووا ه ررقی نمیکنود ،طبقوهی حواکی و برتر
همیشووه تصوودر میکند که بهتریکهای زندگی به رنها تعلق ار  ،همهی مداه و
مدجبات رراه که بشوریک ر ی مقطع معیک تاریخی میتداند عرضه کند ،راحتی
و رسووایش ،تفریحات ،خدشووی و سوورگرمی ،همه و همه حق مسوولی رنهاسووکا از
یودگاه جنسووویتی ،ررهنگ سووورمایه اری حاکی از ی جنبه عجی و قابل تأمل
اسک و رن احیا و مدرنیره کر ن ررهنگ حرمسرایی رسیای قدیی اسک که زنان ر
رن تنهوا ابراری ،و یا همانطدر که اشوووتراوس کان ۹،وزیر ارایی سوووابق ررانسوووه
مقیاس بررگ هستندا

میگفک «مصالحی» ،برای مصارق جنسی مر ان ر ی
هیدج هفنر ۲رمریکایی که ی حرمسووورای خصووودصوووی اشوووک با کلدب و
مجلهی پلی بدی سوووب جدیدی ررریدا به نبا بحران مالی ،کتابها و ریلیهای
حرمسرایی ر وا استریک رواج یارک که از جمله میتدان به «گرگ وا استریک»
زندگینامه ساخته شده اسکا][۸۱
اشاره کر که بر اساس ی

۰. Jan Stenbeck
۸. Storeplan
۹. Strauss-Kahn
۲. Hugh Hefner
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طبقهی متوسط و کارمندان
به لحاظ تاریخی طبقهی متدس  ،اولیک طبقهی بهمعنای واقعی کلمه رگاه ،مدرن و
سوازمانیارته بد که تضوا بیک برابری حقدقی از ی سود و نابرابرایهای سویاسی،
اجتماعی و اقتصا ی را صدرتبندی کر ا ایک طبقه برای اولیکبار بعد از جنگهای
ناپللدن ،ر انگلیا ر مخالفک با اشراق و مالکیک ابراز وجد کر ا مفهد طبقهی
متدسوو ر سوود د ر ههی  ۰۲۹۱مرسوود شوود و روزنامهی تازهتأسوویا ررتدن
بلا ت ۰سووخنگدی اصوولیشووان بد ا ولی ایک مفهد هیچگاه ر سوود د جا نیفتا ا تا
جامعهی کشواورزی محسدب میشدا بعد از سقدط

ههی  ۰۱۹۱سود د هندز ی
مجلا کاسووکها ۸،حرب زمیک اران بررگتریک حرب سوود د شوودا کشوواورزان
سود د هیچگاه خد را جر ی از طبقهی متدس به شمار نیاور ند و طبقهی متدس
همچنان حرب شوهرنشینان باقی ماندا رنها خد را زارعیک مینامیدند و ر مبحث
اولیک تحلیول طبقاتی خداهیی ید که رنان از ی مقطع به بعد خد را با کارگران
مقوایسوووه میکر ندا مبارزهی طبقهی متدسووو ر هههای  ۰۱۹۱و ۰۱۲۱به جل
کوارمنودان ،کوه ر رن مقطع گروه اجتماعی بررگی شوووده بد ند ،معطدق شووودا
سازمانها و نظریهپر ازان بدرژوازی تلاش خد را برای جذب ایک طبقه کر ند اما
ر ایک کار شکسک خدر ندا جذبهی سدسیا مدکراسی و زیرکی رهبران سیاسی
ووو اتحا یهای حرق رخر را ز ا رهبری ا او ۹،سازمان سراسری کارگران سد د ،و
حرب کارگری سدسیا مدکرات سد د ترجیت ا ند که برای جذب کارمندان به
رون ا او اقودامی نکنند بلکه رنها را به برپایی اتحا یههای کارمندی مسوووتقل و
غیر وابسوته به احراب سویاسوی تشودیق کنند ،استرات یی که سدسیا مدکراتها به
خطراتش واقف بد ندا از اوایل ههی  ۰۱۵۱یگر کسوی ر مدر طبقهی متدس
و طبقووهی کووارمنوودان بحیی نکر و کووارمنوودان خد را حقد بگیران جووامعووهی
کوارررمایی بهشووومار میرور ند ،البته ایک هدیک ر جامعهی کارررمایی ندلیبرالی
۰. aftonbladet
۸. Ståndriksdagen
)۹. LO (Landsoragisation i Sverige
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رنگ باخته و مفهد «طبقهی متدسوو » هندز هی رونق گذشووتهی خد را باز نیارته
اسکا
اخیراً ارزیابی نتیجهی پ وهشی را بر عهده اشتی که مطبدعات سد د و رلمان
را با هی مقایسوه کر ه بد و نشووان می ا که اسوتفا ه از مفهد طبقهی متدسو ر
روزنواموههوای معتبر رلموان ر ورهی  ۸۱۱۲−۸۱۱۵سوووه برابر روزنامههای معتبر
سد دی بد ه اسکا بعلاوهی ایککه ایک مفهد ر رلمان تقریباً همیشه بار میبک ار
ر حالیکه ر سد د ،به ایک مفهد با یدی انتقا ی نگریسته میشد ا
طبقه ی متدس از و بخش بسیار متفاوت از هی تشکیل شده اسک؛ ی گروه
کدچو صووواحبوان واحودهای تدلیدی  -خدماتی و ی گروه بررگ کارمندان
حقد بگیر که لایههای میانی را تشوکیل می هندا تنها وجه مشتر ایک و گروه
ر ایک خلاصوه میشد که هر و به وجد و طبقهی یگر یعنی طبقهای مارد و
طبقهای زیر سوک رگاهی ارندا گروههای تشکیل هندهی اقشار و لایههای میانی
جامعه مانند کشوواورزان ،صوواحبان صوونایع کدچ  ،کارکنان بخش خصوودصووی،
صونعتکاران ،استا کاران و کارکنان ارای تحصیلات رکا می بسیار ناهمگدنتر
از رن هسووتند که بتدانند ر جامعه مدرن سوود د نقش قابلتدجهی بر عهده بگیرندا
ر مبارزات سویاسوی بر سر مدضدع رتپ (وابستگی بخشی از حقد بازنشستگی
متدلدیک سووا های  ۰۱۵۹-۰۱۹۲به میران ررمد ورهی اشووتخا شووان) و ر مدر
صوندو های مالی حقد بگیران ( رصدی از سد شرکک ها به ایک صندو واریر
میشوود و حقد بگیران به واسووطهی اتحا یههای خد تدانسووتند نفدذ بیشتری ر
حیوات اقتصوووا ی جامعه به سوووک رورند) مفهد «حقد بگیر» همچدن مفهدمی
مشوووتر و نموا نر یکی کوارمنودان و کوارگران ،ر جود هوای اجتماعی نقش
محدری اشکا
استقلا و رزا ی عمل ،یعنی نداشتک رقابالاسر ،از اهمیک وی های برای صاحبان
شورککها برخدر ار اسوکا ایکها نیر بهندبهی خد ی سوک نیستند و بهتر اسک
بیک رنهوایی کوه خد بوهتنهوایی کوار میکننود و رنهوا کوه ارای چند کارمندند
تفاوت قایل شودا برای گروه و شرکک ی امر شخصی نیسک ،چیری اسک که
باید مراقبش بد  ،حفظش کر و ترجیحاً به نسلهای رینده واگذار کر ا لبستگی
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کشاورز به ریندهی با و املاکش و صاح شرکک به ریندهی شرکتش امریسک
طبیعی ،همانطدر که برنامهریری خاندا گی ر ی خاندا هی سووورمایه ار هرچند
نه به همان شدت اما ی وی گی مهی طبقاتی اسکا اما صاحبان شرککهای بدون
کارمند و صاحبان مشاغل رزا چنیک ورنمایی ندارند و اغل بیک کارمند بد ن و
صاح کار بد ن ندسان میکنندا
چرا و چهگدنه ی رر کارمند میشود ؟ ر نیای اقتصا  ،حررهی کارمندی
همچدن نمواینودهی صووواحبوان قدرت و برای کم به رنها بهوجد رمدا از ایک
روسوک که احترا به قدرت بدرژوازی از وی گیهای کارمندان بخش خصوودصی
اسوکا انتخاب شوخل کارمندی برای رن سته از علاقمندان به تحصیل که تدانایی،
امکانات ،اشتیا و یا اعتما بهنفا کاری برای تأسیا شرکک نداشتند راه مناسبی
برای گریر از کارهای سوووخک کارگری و کشووواورزی و روی رور ن به شووورای
سهلتر کار کارمندی بد ا مرید بر رن ،هر کارمندی راه پیشررک و ترقی را به روی
خد باز می یدا
راه یگری کووه برای کووارمنوود شووودن اهمیووک روزاررونی پیوودا کر ه همووانووا
حررهایشدن اسکا هدیک کارمندی بهعندان ی گروه حررهای پدیدهای متأخر و
عمدتاً نتیجهی تشوووکلیابی اتحا یهای اسوووکا نیروی محر رنها قبل از هر چیر
علاقه به حررهی خدیش اسووک ،اشووتیا برای معلی شوودن ،مهندس شوودن ،پرسووتار
شودن ،مد کار اجتماعی شدن ،حقد ان شدن ،کتر شدن ،پلیا شدن ،خبرنگار
شوودن و غیرها اختلاق بیک ایک و ایدهر حد مسووایل زیر ور میزند :جایگاه و
مقا رنها ،رو همبسوووتگی و رراقک بیک همکاران ،پرنسووویپهای حررهای ،و ر
حررههای تخصووصووی پیشووررته و سووازمانیارته اسووتقلا گروهی ر مقابل کارررما،
اسوتقلالی که بر مبنای انش و تخصو شوکل گررته اسکا] [۸۰ایک و راه کارمند
شودن به جایگاههای طبقاتی گدناگدنی منتهی میشد  ،امری که به رن باز خداهیی
گشکا
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کارگران منضبط
روننی رمبیدرنسدن ۰پ وهشگر تاریخ ررا و مکات که از ی خاندا هی کارگری
برخاسوووته ،جریان غال ر جنبش کارگری سووود د و نیروی محرکه سووویاسوووی -
اتحا یهای ر طبقهی کارگر سد د را «کارگران جدی و منضب » مینامدا] [۸۸رنها
بوه کوارشوووان ارتخوار میکر ند ،جمعگرا و رگاه به منارع طبقاتیشوووان بد ند ،اما
ایودهر هوای زندگیشوووان رگههایی از جنبش خر ه بدرژوایی ضووودالکلیسوووی و
هدا اران کلیسوووای رزا  ،و ایوودر هووای پیدریتنی( ،طررووداران زنوودگی سوووا ه و
بیتجملواتا مترجی) ،اشوووک؛ پاانداز میکر ند ،خانههای شوووخصوووی خد را
میساختند و به تحصیل و سر و وضع ررزندانشان اهمیک زیا ی می ا ندا لاقیدی
و بیبندوباری صوفتی مر انه بهشمار میررک ر حالیکه قط مخالف یعنی زنان،
کاندن خاندا ه را گر نگه می اشووتند ،امری که پایگاهشووان را ر جنبش کارگری
سد د و اروپای شمالی بیش از پیش محکی کر ا
طی هوهی  ۰۱۰۱رصووود نمایندگان سووودسووویا مدکرات مجلا که هرگر
مشووروب نمیندشوویدند هیچگاه از  ٪۲۲پاییکتر نررکا برای نمایندگان حرب چپ
ر مجلا ایک رقی به  ٪۰۱۱میرسویدا ر سا  ۰۱۸۸ممندعیک مشروبات الکلی به
رأی گیری همگوانی گوذاشوووته شووود اما به تصووودی نرسوووید و ر پی رن جنبش
ضووودالکلیسوووی ارک کر ولی ر سوووا  ۰۱۹۸که سووودسووویا مدکراتها پیروزی
چشووومگیری ر انتخابات مجلا به سوووک رور ند ۵۲ ،نفر از  ۰۱۲نمایندهشوووان با
عضدیک ر سازمان های گدناگدن علیه الکلیسی رعا بد ندا][۸۹
«جدیک و انضووباط» ی وجه ممیر طبقاتی شوود چرا که لاقیدی و بیبندوباری
تهدیدی برای طبقهی کارگر روبهرشود بهشومار میررکا الکلیسی و زیا هروی ر
ندشوویدن مشووروب از یرزمانی جرو مشووکلات بررگ طبقات ررو سووک جامعهی
سود د بهشومار میررته اسوکا سازمان هی ی جنبش کارگری ر چنیک شرایطی
ممکک نبد ا طبعاً ندشویدن مشوروب «انضباط» را نفی نمیکند و زمانی که الکلیسی
یگر تهدیدی جدی برای طبقهی پاییک نبد رابطهی «انضوباط» و ندشیدن مشروب
۰. Ronny Ambjörnsson
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نیر کیرنگتر شدا تا سا ۰۱۵۵هیچکدا از وزرای مالی سدسیا مدکرات ل به
مشوووروبوات الکلی نمیز نود ،ولی توا جایی که می انیی از زمان گدنناراسوووترنگ
{ }۰۱3۹−۰۱۵۵ور کاملاً برگشووکا که البته هیچ تأنیری بر سوویاسووکهای مالی
نداشکا
البته بخش جدی طبقهی کارگر علاقهی وارری به مسووایل ررهنگی و رمدزشووی
نشووان می ا و همیک گروه بد که سووازمانهای رمدزشووی اوطلبانهی کارگری را
پیش میبر ا
ایک کارگران رعا متدجه نبد ند که با ایک کارشووان ی «سوورمایهی ررهنگی»
انودوختنود و بودیک ترتیو بوه رون طبقهای بهجر طبقهی کارگر ررتند ،امری که
رکا میسویکهای تحسیککنندهی پیر بدر ید( ۰جامعهشناس و مر شناس ررانسدیا
مترجی) نیر با رن مدارق هستندا رن طبقهی کارگری که وی گیهای جامعه طبقاتی
سد د را رقی ز جایش ر ا بیات طبقاتی وران اخیر عمدتاً خالیسک( ،به استینای

کتاب نا مک روننی

اسک ۸انر رمبیدرنسدن)ا][۸۲

طبقووهی کووارگر بر خلوواق طبقووات یگر روحیووهی جمعی ار و بووه ک وار
سوووتوهجمعی معتقود اسوووکا ایک وی گی با پیدندهای محکی خاندا گی و مناطق
مسکدنی بههیرشر ه تقدیک میشد ا ایک امر طبعاً نمیتدانسک خدشایند رر گرایان
باشد ،و البته اکیریک رنهایی هی که طبقهی کارگر را جا گذاشتند و ررتند رر گرا
بد ندا
ررهنگ ایک کارگران کدشوا و جدی ارای بعضوی محدو یکهای نفسانی نیر
روگسووود  ۹و محلات محرو حاشووویهنشووویک اسوووتکهلی ،از
د
بد ا پانکیهای محله
کد کان گررته تا کارگران تازه وار  ،ر واقع امر ،شوودرشووی علیه ایک ررهنگ بد
ولی ایک ررهنووگ ر عیک حووا ارای اهمیتی توواریخی بد و ی و روحیووهی

۰. Pierre Bourdieu
۸. Mitt förnamn är Ronny
۹. Rågsved
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اعتموا بوهنفا جمعی بوهوجد رور کوه گواه و تواانودازهای تدانسوووک ر مقوابل
رر گرایی طبقهی بدرژوازی بایستدا
طبقهی کارگر همیشه قشری را به نبا خد ید کشیده که ر زمان مارکا
بوه لدممک پرولتواریا معروق بد ند و امروز پریکاریا ( prekariatبینباتکاران)
نامیده میشوودند ،اررا ی با کار مدقک ،بدون مقبدلیک اجتماعی کارگرانی که کار
و ررمد نابک ارند ،اررا ی که ز و خدر  ،بد مسوتی و یا شدرشگری بخشی از
زندگیشوان را تشوکیل می ا ا ر بیک مدقککاران سورکشی همیشه وجد اشته
اسکا ایک سرکشی ر شدرشها و اعتراضات خد جدش ظاهر ی کار و حرکک
جمعی بهخد میگیر مانند شوودرش گرسوونگان ر سووا ۰۱۰3ا ولی همه می انند
که قیا مدقککاران سووومکوسووودی نابتی ندار و میتداند هر طبقهای را هدق
بگیر ا بهنظر میرسود بیش تریک کسانی که ر ابتدای کار از حرب مدکراتهای
سوود د (حرب سووکراسووتی و ضوود خارجی ر سوود دا مترجی) پشووتیبانی کر ند،
بیکاران و کسوووانی بد ند که به لیل بیماری برای مدتی نسوووبتاً طدلانی خانهنشووویک
بد ندا][۸۵
مدقوککوار زنودگی سوووختی را میگذراند ،چیری ندار که به رن ببالد ،هیچ
حمایتی از او نمیشوود و تنها میتداند به خد متکی باشوودا رمقا رر بهشوودت
احسوواس ناامنی میکند ،ر بهتریک حالک ارای اعتما بهنفا ضووعیفی اسووک که
عمدتاً تدأ اسوک با خشومی علیه سرندشتی ناعا لانه و روحیهای سرکش که اغل
به حرکات انفرا ی منجر میشد ا
طبقات ،مردم« ،ادغام فرهنگی» و جامعهی طبقاتی قومیشده1
رهیرمیری (اینتگراسویدن)( ۸ا غا ررهنگی) ایک روزها خیلی رایج شوده و بهنظر
میرسد که مهیتریک بحث انتخابات  ۸۱۰۲سد د شد ا ناظر بیرونی ممکک اسک ر
وهله ی او تصودر کند که اینتگراسویدن بحیی ر مدر برابری و همبستگی اسک،
۰. Etnifierad klassamhälle
۸. Integration
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ر حوالیکوه هودق ،جوذب رقیرتریک پنواهندهها از ورتریک نقاط نیا به کارهای
کی ررمد ر سد د اسک ،کارهایی که روزبهروز بر تعدا شان اررو ه میشد ا
زموانی کوه ررمد و ارایی طبقات گدناگدن طی ههی  ۰۱۱۱و اوایل ۸۱۱۱
هر چه بیشتر از هی راصوووله گررک ،سووویاسوووک بدرژوازی به سووومک قدمیکر ن
جامعهی طبقاتی و رواج گتدسوووازی چرخش کر ا همچدن انمار و هلند ایک
حرب لیبرا ها ۰بد  ،رن زمان هندز بهنا حرب مر  ۸،که ر صووف مقد تدویک
ایک سویاسوک قرار اشوکا ایک حرب ر سوا  ۸۱۱۲گرارشوی بهنا نقشهی مناطق
محرو و حاشیهنشیک ۹منتشر کر که  ۰۹۹منطقهی محرو را ر بر میگررک و ر
ترسووویی رن سوووه معیار را ر نظر گررته بد ند که بهترتی اهمیک عبارت بد ند از:
رجوهی اشوووتخوا  ،نتوایج تحصووویلی و رصووود شووورکوککننودگان ر انتخابات
شووهر اریا] [۸۹ایک کار ر سووا های  ۸۱۱۹ ،۸۱۱۵و  ۸۱۱۲تکرار شوود اما بیشتر
ا امه نیارکا لیل ایک امر رنطدر که از شووداهد برمیرید ایک بد ه که بعد از ۸۱۱۹
وزیر مسولد «اینتگراسیدن» از حرب مر بد  ،اینتگراسیدنی که بهتر نشدا ر سا
 ۸۱۰۲تیند سنندجی با استفا ه از رمار تازه نشان ا که تعدا مناطق حاشیهنشیک ر
راصولهی سوا های  ۸۱۱۹تا  ۸۱۰۸از  ۰۵۹به  ۰۲۹رسویده اسوکا] [۸3ر سا ۸۱۰۹
حرب محارظهکار ۲با اندکی سوووخکگیری بیشتر ر مدر معیار اشوووتخا  ،کار را
نبا کر و نشووان ا که ر  ۰۹۱منطقه بیش از نیمی از اررا بیک  ۸۱تا  ۹۲سووا
بیکار هسووتندا] [۸۲پاییکتر ر رصوول جخراریای جامعهی طبقاتی به مدضوودع مناطق
محرو و مسایل حاشیهنشینی باز میگر ییا
گفتمان سیاسی بیمحتدا ر مدر اینتگراسیدن وحاشیهنشینی میا خدبی برای
تدریا ر کلاسهای علد اجتماعی اسکا ایک گفتمان نشان می هد که چهگدنه
مشوکلات ساختاری جامعه مانند رقر و بیکاری ،به سؤالی ر مدر ررتار خارجیها
۰. Liberalerna
۸. Folkpartiet
۹. Utanforskapets karta
۲. Moderterna
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تبدیل میشد ا به سب و سیا قرن  ۰۲بیکاران را تهدیدی اخلاقی برای جامعهی
بانبات قلمدا میکنندا بهجای تمرکر بر مکانیسیهای مدجد نابرابری ،گتدسازی۰،
قد گرایی ۸و ن ا پرستی رواج مییابد و مناطق مسکدنی با  ۵الی  ۹رصد جمعیک
سوود د که هفتا وپنج رصوودشووان ارای ریشووهی خارجی هسووتند (یعنی یا متدلد
خارج هسوتند و یا پدر و ما ر هر و متدلد خارج هستند) به مشکل محدری تبدیل
میشوود ا وقتی که حرب مر ر سووا  ۸۱۱۲اولیک گرارش خد را منتشوور کر
اعلا کر ند که گرارش ر مدر رن مناطق مسوکدنی اسک که ر رنها «مکانیسی
جابجاییهای حیاتی از کار ارتا ه اسوک (منظدر ایک اسوک که سد دیها رن مناطق
را تر میکنندا مترجی)»ا اما مقایسووهی نقشووهها نشووان می هد که سووک بر قضووا
جابهجاییهایی ،هی ر رهرسووک مناطق و هی ر لیسووک معیارهای سوونجش ،انجا
شوده که چندان هی کی اهمیک نیستندا کمی جلدتر به تقسیمات قدمی ر بازار کار
خداهیی پر اخکا
بهراستی مهاجریک ر ی جامعهی طبقاتی همچدن سد د ،تا چه حد مشکلزا
هسووتند؟ اگر بشوود به محارظهکاران باور کر  ،مهاجرت به سوود د ر سووا ۸۱۰۲
سوورجمع چهل میلیار کرون هرینه ربر اشووته اسووک که برابر با  ٪ ۱،۱ررمد ملی
سود د اسووکا] [۸۱اما پد هایی که نروتمندان سوود دی برای ررار از مالیات به خارج
انتقا ا هاند بالغ بر  ۵۱۱میلیار کرون اسک ،یعنی حدو  ٪۰۱ررمد ملیا] [۹۱ر
ماجرای رز اطلاعات از بهشوک مالیاتی ،و برملا شدن شرککسازیهای سد دیها
ر بهشووک مالیاتی کشوودر مالک ،تلدیریدن سوود د به کم ا ارهی مالیات و چند
پ وهشوگر نشوان ا که شورککهای سد دی سالیانه از پر اخک  ۲۹میلیار کرون
مالیات طفره میروندا
اگر پا را از ایرهی تدییتر و بحثهای سوویاسووی روزمره رراتر بگذاریی ،بحث
«اینتگراسویدن» بهراحتی به بحث مر و طبقات کشویده میشود ا بدون استفا ه از
اصووطلاحات سوویاسووی میتدان ایکطدر تدضوویت ا که رابطهی میان مر و طبقه
۰. Etnifieras
۸. Ghettoiseras
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نقطهی شووروع خدبی برای تحلیل مناسووبات حاکی سووکا ر ی جامعهی طبقاتی
شوورای زندگی اررا  ،امکاناتشووان ،منرلکشووان ،رجهی نفدذشووان همه و همه
بسوتگی تا به جایگاه طبقاتیشان ار ا اما چه چیری طبقات گدناگدن ی جامعه
را بههی پیدند میزند؟ جداب قدیمی ایک بد که همه از ی شاه یا اممراتدر ررمان
ولک
میبرندا امروز جداب می هند که همه جرو ی ملک هسوووتند و یا به ی
ملی تعلق ارند ،همه شووهروندان ی سوورزمیک هسووتندا اصووطلا مر /ملک ی
اختراع جدید سویاسوی اسوک که میتداند معانی متفاوتی اشوته باشدا براساس نظر
رگدسووک اسووتریندبرگ ۰ر کتاب پا شوواهی جدید ،کلمهی سوود دی مر  ۸ر
مهمانیهای شبانهای که سه ندع شراب و مدا واسا ۹وجد اشک
زموانی کوه طبقات هندز جدان بد ند و مرزهای طبقاتی جا نیفتا ه بد  ،تفاوت
بیک ررا ستان و ررو ستان رشکارتر بد ا جنبش کارگری سد د ر کنار جنبشهای
پیشیک و معاصرش ،میل جنبش هدا اران کلیسای رزا و جنبش ضد الکلیسی ،ی
جنبش مر می تلقی میشوووودا کلمووهی مر محتر بد و حرق رخر را میز ،
رمدزش مر می ،مجلا مر می برای حق رأی همگووانی ،موودارس مر می برای
بررگسالان ،خانهی مر  ،پار مر و جنبش ضد الکلیسی برای مر ا
هندز از زمووانی کووه هی سووودسووویووا مدکراتهووا و هی ارگووان سوووراسوووری
کشاورزان/حرب میانه ۲خد را حرب جنبش مر می انستند و لیبرا ها تحک نا
پدید رمدا][۹۰

حرب مر

ر انتخابات شرکک میکر ند مدت زیا ی نگذشته اسکا

۰. August Strindberg
۸. Folk
۹. Vasaorden
۲. Centerpartiet
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شکل  .1اقتصاد ادغام (آمار مالی) ،مهاجرت به سوئد و بهشت
مالیاتی .هزینهها و داراییها به در صد از در آمد ملی.

اراییهای خارج شده به بهشکهای مالیاتی

مهاجرت به سد د ۸۱۰۲

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.

اما امروز هر رنچه که نا مر را ید بکشود ناخدشایند اسک و غیر اخلاقی،
و «پدپدلیسی» یعنی مر می بد ن تقریباً تنها کلمهایسک که رسانههای معتبر سیاسی
ایک مملکک هیصدا رن را ایده و اختراع شیطان می انندا][۹۸
چرا؟ زیرا پروژههوای ندلیبرالی ،چه سووودسووویا مدکراتی چه بدرژوایی ،با
تفوواوتی انوود  ،راه خد را از مر جوودا کر هانوود ،مر می کووه هندز از ورهی
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جنبشهای مر می به یا ارند که وظیفهی اصوولی سوویاسووک رراهی کر ن بهتریک
شرای برای رونق اقتصا ی نیسکا حرب مر سککی از زمان مشاجرات مربدط
به بازنشوسوتگی ر ههی  ۰۱۵۱پیدند خد را با مر گسسک ،ولی جناب کاپیتان
بیدر لدند ۰به رسی ژسکهای رن وره با تخییر نا حرب مر به لیبرا ها بهطدر
ضمنی اعلا کر که حربش نمیخداهد کاری به مر اشته باشدا
سودسویا مدکراسوی سود د خد را حرب کارگران میانگاشته و هندز هی نا
خد را عدض نکر ه اسوووک ،اما پر رلبیکهانسووودن ۸و بعضوووی یگر ر عیک حا

میخداستند حرب را «حرب مر » معرری کنندا] [۹۹امروز ایک حرب نه جرأتش را
ار و نه مایل اسوک که هی حرب مر باشد و هی حرب کارگرانا بایستی هر و
مفهد را تدقیق و از رن راع کر ا
وجد طبقه به معنای شووکاق ر جامعهی طبقاتی اسووکا میتدان مانند عصوور
جنبشهای مر می ،بر اشووتی مترقی ،سوویاسووی  -اجتماعی و روشوونگرانه از واژهی
مر اشوووکا بوه ایک معنوا که متحد کر ن زنان و مر ان رگاه ،هر چند از طبقات
شمک کدچ اما مقتدر یعنی صاحبان سرمایه و قدرت،
گدناگدن ،ر مقابل ی
ممکک اسک و باید برای رن تلاش کر ا
اما واژهی مر میتداند برای گمراهی ارکار عمدمی ،پر هپدشووی واقعیکهای
طبقاتی ،تدضوویت و تفسوویر واقعیک به کم تلدریهای ن ا پرسووتانه و ش وناسوواندن
جوامعوه بوهعندان پیکری بهلحاظ ن ا ی و ررهنگی واحد ،تارتهای جدابارته و کاملاً
متفواوت از بقیوهی جهوان نیر به کار رو ا نازیسوووی برای ترویج همیک تلقی از مرز
جندن نیر گذشک و به قتلعا همیک مر پر اخکا
ر ههی  ۰۱۹۱نظریهی بدرژوایی «تبار اصوویل و سووک نخدر هی سوود دی»
قابلاحترا و شوواید هی بسوویار رایج بد ا خ غال بحثهای «اینتگراسوویدن» سووا

۰ا رهبر حرب «مر » که جدیداً نا خد را به حرب «لیبرا ها» تخییر ا ا
۸. Per Albin Hansson
نخسک وزیر سدسیا مدکرات بیک سا های ۰۱۹۸و۰۱۹۹ا
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 ۸۱۰۲ر واقع ا امهی ایک سوونک اسووکا «تبار اصوویل و سووکنخدر هی سوود دی»
ایکبار ر قال «ارزشها و معیارهای سد د» و «اینتگراسیدن» ظاهر میشد ا
امروز مشووکل بررگ اینتگراسوویدن ر سوود د چیسووک؟ ایککه پیدا کر ن کار
برای مهاجران رقیر زمان میبر یا ایککهنروتمندان بدمی سد د ووو و مهاجریک ووو بر
خلوواق مر عووا ی مووالیووات پر اخووک نمیکننوود؟ طبعواً میتدان هر و گروه را
مسووللهسوواز انسووک اما یقیناً به سوود اکیریک جامعه اسووک که نروتمندان مالیات
بمر ازنود و بد جه ی رمدزش ،بهداشوووک و رمان راهی شووورککهای کاغذی۰
(شووورککهایی که تنها روی کاغذ وجد خارجی ارندا ) بهشوووک مالیاتی جرایر
اقیاندس اطلا نشود ا ولی ر سود د امروز ،همانطدر که ر جاهای یگر مرسد
بد ه و هسووک ،قدمیکر ن جامعه و سوویاسووک وسوویلهای برای اسووتتار و حراسووک از
قودرت و امتیازات نروتمندان اسوووکا رابطهی طبقات با مر  ،ر گفتمان و عمل
سوویاسووی ،تصوودیری از مناسووبات قدرت ر جامعهی طبقاتی به سووک می هد که
بازگدکنندهی یدگاه حکدمکگران نسبک به مر  ،رابطهشان با مر و نیر رکی
اسووک که مر از خد ارندا ایککه ر گفتمان رایج سوویاسووی مقبد  ،مر و هر
رنچوه رنوگ و بدی مر می ار لعک و نفریک میشووود  ،از تجریهی ملک و مر
سود د به سوک ندلیبرالیسوی و سرمایهی مالی حکایک ار ا بهسخره گررتک مر و
مر میک چرخش به راسک تندی ر تاریخ سد د اسکا ررگشک اجتماعی کشدر ما
ر یکصودوپنجاه سا اخیر را تنها ر پرتد ی سنک نیرومند مر می همچدن اتکا
به خد  ،برابری و اعتما بهنفا و به مدازات رن ،جشکهای پر زر و بر طبقات
ارا ،میتدان رهمیدا

۰. Brevlådor
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تحلیلهای سوئدی از طبقه
تحلیلهای طبقاتی هی جامعهی طبقاتی را به تصووودیر میکشووود و هی نکاتی را ر
مدر شرایطی که خد ایک تحلیلها محصد رن هستند بازگد میکنندا
 ٪ 52.49جامعهی سوئد کارگر است.
اولیک تحلیل مدرن طبقاتی سوود د  ۰۹۱سووا پیش تدسوو ر یا سووازمان رمار رن
وره و به خداسک کمیتهی بیمهی کارگران که به تصمیی مجلا تشکیل شده بد ،
به عمل رمدا وی به ایک نتیجه رسید که  ٪۱۲،۸۵جمعیک سد د «کارگر و یا اررا ی
با شرای مشابه» هستندا][۹۲
قضووویه از ایک قرار بد که سوووا  ۰۲۲۲پیشووونها ی ر مدر بیمههای اجتماعی
کهدلک و بیماری برای کارگران به مجلا ارا ه شد و الگدی رنها هی رلمان بد ا
مجلا رسوماً ستدر بررسی را صا ر کر البته با اررو هی حرب هقانان مبنی
بر ایککه ایک بررسوی شوامل حا «اشوخاصوی که شورای مشوابه کارگران اشتند»
بشووود ا علیرغی اختلوواق نروت بیک کووارگران و هقووانووان ،رکی از برابری ایک
طبقات ر تقابل با طبقهی بالا وجد اشکا
تحلیل طبقاتی مشووابهی از ورهی پیشوواصوونعتی ههی  ۰۲۹۱وجد اشووک که
سوود د را به و طبقهی ررا سووتان و ررو سووتان تقسوویی میکر ا] [۹۵بهرغی تبدیل
بخش های بررگی از جمعیک روسوووتایی به کارگر مر ی و پیدایش طبقهی کارگر
صنعتی ،ر تما سدهی ندز هی مر را به چشی جماعتی روستایی نگاه میکر ند
که قشر کدچکی از رنها از بقیه متمایر بد ا ایک نگرش طی سدهی بیستی بهتدریج
رنوگ بواخوک ،اموا بوههرحوا از طریق تدارقات ههی  ۰۱۹۱بیک جنبش کارگری
سدسیا مدکراتی و ارگان سراسری هقانان ساختمان ی سد د ندیک را ممکک
ساخکا
ر سودهی ندز هی هیچ ندع بیمهی اجتماعی جامهی عمل نمدشووید ،ولی سنک
مر وسوتی ر جنبشهای تد های زنده ماند و ر سا  ۰۱۰۹مجلا سد د برای
اولیک بار ر جهان حقد بازنشستگی همگانی را تصدی کر ا
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خانهی مردم در جامعهی صنعتی با «تعصب طبقاتی»
ر سوا ۰۱۸۲که هندز از ولک سورمایه اری رراه خبری نبد پر رلبیکهانسدن۰،
که بعدها نخسکوزیر شد ،طی نطقی نا جدید جامعهی سد د را اعلا کر  ،نطقی
که امروزه همانقدر مطر اسوک که  ۱۱سا پیش ،و البته خیلی بیشتر از  ۵۱سا
پیشا پر رلبیک ر جلسوووهی بحث نمایندگان انتخابی مجلا ۸ر مدر خانه مر
چنیک گفک « :ر ایک سرای لنشیک (منظدر مجلا اسکا مترجی) ،سیاسک برابری،
همکاری ،همیاری و لسودزی حاکی اسوکا اجرای ایک سیاسک ر خانهی بررگ
مر و شووهروندان میتداند به معنای رهی شووکسووتک رن مرزها و مدانع اجتماعی
باشد که امروزه شهروندان را به و گروه ممتاز ومحرو  ،نروتمند و رقیر ،متمد و
تهی سک ،ررمانده و ررمانبر ،چماو گر و چماو شدنده تقسیی کر ه اسکا»][۹۹
پر رلبیک ر اوج بحران ههی  ،۰۱۹۱یعنی ر سووا  ۰۱۹۸با شووعار «کار برای
همه» به نخسوکوزیری رسویدا سا  ۰۱۹۲ندبک خروش سیاسکهای اجتماعی ررا
رسیدا پررروشتریک انر سیاسی تما وران حیات سد د بحران ر مسللهی جمعیک
انر رلدا ۹و گدنار میر ا  ۲که ر ایک سووا منتشوور شوود بدرژوازی را به لرو اکید
سویاسوکهای اجتماعی برای حفظ «نسول سود دیها» متقاعد ساخک و به نبا رن
ر پیش
سویاسوک اصولاحات گستر هی مر می تحک رهبری سدسیا مدکراتی
گررته شدا][۹3
جامعهی هقانی سد د به ی جامعهی صنعتی و شهرنشیک تبدیل شدا  ۰۱۹۱تا
 ۰۱۹۵ورهی ارج و قرب اجتماعی طبقهی کارگر سوود د بد ا ر ورهی  ۰۱۹۱تا
 ٪ ۹۲ ،۰۱۵۱شاغلیک را طبقهی کارگر مدلد تشکیل می ا و سهی کارگران صنعتی
ر سوووا  ۰۱۹۵بووه حووداکیر خد یعنی  ٪۸۰رسووویوودا] [۹۲طی هوههووای  ۰۱۹۱و
۰ا نخسک وزیرسدسیا مدکرات سد د ر بیک سا های ۰۱۹۹و۰۱۹۸ا
۸ا از  ۰۲۹3تا  ۰۱3۱مجلا سووود د از و گروه تشوووکیل میشووود ،منتخبیک مر و نمایندگانی که
تدس استانداریها و شهر اران شهرهای بررگ انتخاب میشدندا
۹ا وزیر ر کابینه ولک سدسیا مدکرات بیک سا های ۰۱3۹و۰۱۹۲
۲ا نماینده سدسیا مدکرات مجلا ر بیک سا های ۰۱۹۲و ۰۱۹۹و ۰۱۲3و۰۱۲۲
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۰۱۲۱سوود د به کشوودر نروتمندی با سوویاسووکهای بسوویار مدرقیکرمیر ر مقابله با
بحران ههی  ۰۱۹۱و مصووودن از بلایای جنگ جهانی و تبدیل شووودا ر اواخر
هوهی چهل طبقهی کارگر میتدانسوووک خد را طبقهی برتر بهحسووواب بیاور و
ههی شصک ورهی پیشروی سریع ولک رراه بد که ورو زنان به بازار کار را
ر پی اشکا
کتاب انسان ر جامعهی صنعتی انر تدرگنی سگرستد و اگنه لدندکدیسک ۰که
تحلیلی طبقاتی از جامعهی سوود د رن زمان بد  ،تدس و ی مؤسووسووه بدرژوایی و
نسووبتاً مترقی رمدزش بررگسووالان به نا اقتصووا و جامعه ،و با مقدمهای به قلی مدیر
کل مؤسوسه رگنار ساش ۸وتدر رلیبد ۹نمایندهی ا او منتشر شد که رکنده از رو

تفاهی و همکاری بد ا] [۹۱هرچند یر اما بالاخره صنعک و زندگی شهری وجه ممیر
جامعهی سد د شدا
نر یو بوه و هرار مصووواحبوهی جوامعوهشوووناسوووانه با کارمندان و کارگران
شورککهای صونعتی ر هسکدارنا ۲و کاترینهلی ۵مبنای تحلیل رد اسکا ایک انر

بررسوی گستر ه و چندجانبهای از «مناسبات بیک انسانها ر جامعهی صنعتی بهطدر
اعی و ر محی کار بهطدر اخ » اسکا
ایک انر بهوی ه از و نظر برای ما جال تدجه اسک ،یکی ایککه اهمیک طبقه را
حد و حدش سا  ۰۱۵۱نشان می هد و و بهخاطر بر اشتی که از مفهد طبقهی
کارگر ارا ه می هدا
تدرگنی بنیانگذار جامعهشناسی سد د بد و کتابش انسان ر جامعهی صنعتی
انر کلاسووی ایک علی بد ا وی که ر اصوول ریلسوودق بد  ،ر جامعهشووناسووی پیرو
مکت رمریکایی و به لحاظ سوویاسووی لیبرا بد ا با معیارهای امروز میتدان گفک
۰. Människan i industrisamhället, Torgny T. Segerstedts och Agne
Lundquist
۸. Ragnar Sachs
۹. Ture Flyboo
۲. Huskvarna
۵. Katrineholm
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که وی ر واقع لیلی نداشک که از طبقه حرق برند ،امری که حتی ر اساناس
 ۰SNSنیر انتظارش را نداشووتندا باایکحا تدرگنی (بهعندان ندیسووندهای مسووتقل)
نر ی به  ۸۱۱صووفحه و هشووک رصوول را به «رگاهی طبقاتی ر جامعهی صوونعتی»
اختصاص می هدا] [۲۱او ایک کار را انجا می هد زیرا که «مفهد طبقه وار خدن
ما شوده اسوک»ا پرسوشی که وی ر مقابل خد قرار می هد ایک اسک « :ر شرای
امروز نقش جایگاه و رگاهی طبقاتی ر تکدیک نگرش اررا ر مدر کار ،اوقات
رراغک و محی اجتماعی چیسک؟»][۲۰
جداب :کواملواً روشوووک اسوووک کوه نقش مهمی ار ا اما پرسوووشهای وی از
جدابهایش جال تدجهتر هستندا
وی ر بررسی خد بر تفاوتهای احتمالی بیک مفاهیی کارگر و کارمند تمرکر
میکند ،و ایک که تفاوتها البته محسوودس هسووتندا جدابهایی که به س وؤا «رکر
میکنیود به کدا طبقه تعلق ارید؟» (طبق تقسوووییبندیهای رماری رن وره)][۲۸
ا ه شوود به ترتی زیر سووتهبندی میشوودند« ،طبقهی کارگر»« ،طبقهی پاییکتر» و
«پاییکتریک طبقه» ر «طبقهی « ،»۹طبقهی متدس »« ،طبقهی بینابینی» و «رنهایی که
وضعشان کمی بهتر اسک» ر «طبقهی »۸ا
 ٪۲۲از کووارگران مر و  ٪3۲از کوارگران زن جرو طبقووهی  ۹و تنهووا  ٪۲جرو
طبقه  ۸محسدب میشدندا اکیر کارمندان نیر ٪۵۲ ،مر ان و  ٪۵۲زنان ،خد را جرو
طبقهی کارگر می انندا  ٪۹3از کارمندان مر و  ٪۸۵از کارمندان زن ر طبقه ی ۸
جوای میگیرنودا تنها  ٪۰۹از مصووواحبه شووودندگان نمیتدانند یا نمیخداهند تعلق
طبقاتی اشته باشند یعنی خد را به طبقهای متعلق بدانندا
 ٪۲3از کارگران مر و  ٪۹۸از کارگران زن که خد را جرو طبقهی کارگر یا
طبقهی  ۹می انند ،معتقدند که طبقهشوان «با نفدذتریک طبقهی سد د اسک»ا ر بیک
کووارمنوودانی کووه خد را از طبقووهی  ۹یووا از طبقووهی کووارگر می اننوود اکیریووک
مر ان ،٪۹۱،و بخش بررگی از زنان ،٪۲۲ ،طبقهی خد را با نفدذتریک طبقه سوود د

۰ا ایک مرکر ر معرری خد ر سوووایک رسووومیشوووان خد را مرکری برای مباحث علمی ر مدر
مسا ل اجتماعی مهی سد د معرری میکندا
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می انندا] [۲۹میران رگاهی طبقاتی کارگری بیک زنان و مر ان تقریباً یکسووان اسووک
ولی زنان بهاندازهی مر ان قبد ندارند که طبقهی کارگر قدرت را ر سک ار ا
شکاف در سرمایهداری :نقشههایی برای برونرفت
صنعکز ایی ر سد د و بهطدر اعی کشدرهای شمالی از سا  ۰۱۹۵رغاز شد و ر
طد بحرانهوای نفتی هههای  ۰۱3۱و  ۰۱۲۱شوووتاب گررکا ولی نیروی متمرکر
طبقهی کارگر ،جنبش کارگری و طبقهی کارگر را ر ایک و هه هی ر سد د و
هی تقریباً ر تما جهان نروتمند سورمایه اری با خداستههایی ر مدر مدکراسی
اقتصووا ی ،شوورای کار بهتر و به وی ه ر شووما اروپا با خداسووتهی رراهی رور ن
امکان تلفیق کار و زندگی خاندا گی با شووورای و حقد برابر زن و مر  ،به پیش
بر ا
گسوترش تحصویلات عالی بعد از جنگ و جهانی شومار زیا ی انشجد و به
همراه رن ی جنبش تد های ضود استبدا ی به نبا اشک که ر ابتدا مر انه بد
ولی بهسووورعک رمینیسوووتی شووودا مخالفک با جنگ رمریکا ر ویتنا مدج تنش
بیکالمللی شودیدی شدا همسدیی جنبش نیرومند کارگری ،را یکالیسی انشجدیی
و جنبش ضود اممریالیستی ناگهان شکاق رون سرمایه اری را به روشکتریک وجه
و تماشاییتر از هر جا رماه مه  ۰۱۹۲ررانسه و «پاییر ا » ۰ایتالیا ر  ،۰۱۹۱نمایان
ساخکا
ایک شورای مدج پیدایش تحلیل طبقاتی جدیدی شد که به نبا راهی برای
رراتر ررتک از سوورمایه اری بد ا نیروهای اجتماعی مخالف و مدارق کدا ها بد ند؟
تدازن نیروها چهگدنه بد ؟ ندشووتههای مک جامعهی طبقاتی سوود د  ۰۱3۱ -۰۱۹۱و
سواختار طبقاتی ر سد د  ۰۱۲۱-۰۱۹۱جرو همیک سب وسیع بیکالمللی رن وره

۰ا  .Den heta hösten ۰۱۹۱اعتراضووووات و اعتصووووابووات کووارگری تدسووو جنبش چووپ
ناراضوی از سویاسوکهای رررمیستی حرب کمدنیسک ایتالیا و ولک سکراستی حاکی سازماندهی
شدا
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اولیک رایک ۰که الها بخش کتاب گرگدنیهای

اسوووک ،همچنوانکه رنار اری
جامعهی طبقاتی ۸انر یدران رهرنه ،هدویگ اکروالد و هدکان لیدلفسرو بد ا][۲۲

تشدید اختلافات طبقاتی و آیندهای تهدیدآمیز
شورای امروز اساساً متفاوت اسکا پروژهی ما باید با قبد ایککه خانه مر ویران
و غارت شده ،به نبا پاسخ ایک سؤا باشد که ما چهگدنه به ایکجا رسیدییا ما ر
ریندهی نر ی شکاری ر سیستی سرمایه اری نمیبینیی اما اعتقا راسخ اریی که
مقاومک هی ضوروری اسک و هی ممککا ما تدجه خد را بر نابرابریهای بهسرعک
روزاررون و تناقضوووات جدید اجتماعی که سووورمایهی مالی رراصووونعتی با حملات
اید دلدژی خد به تخصو و مهارتهای حررهای نهتنها به طبقهی کارگر بلکه
به پرشوکان ،پرستاران ،مد کاران اجتماعی ،رمدزگاران ،کارمندان بلندپایه و یگر
گروهها مدج شده متمرکر میکنییا

۰. Erik Olin Wright
۸. Klassamhällets förändringar, Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald och
Håkan Leiulfsrud

 / 48فرجام سوسیال دموكراسی و دولت رفاه

فصل دوم

ضد اصلاحات ،چهگونه سوئد چرخش
کرد؟
بعد از گذشک بیش از ی صد سا تلاشهای مدرقیکرمیر برای کاستک نابرابریها
ر سود د ،ر ههی  ۰۱۲۱ایک روند تکاملی وارونه شد و نابرابریها رو به اررایش
گذاشوکا ر اواخر سدهی  ۰۱بساط جامعهی قرون وسطایی سد د مرک از چهار
کاسوک ،برچیده شد و حق رأی همگانی جنبهی قاندنی یارکا جنبش کارگری هی
حقد اجتمواعی شوووهرونودی و هی حقد صووونفی خد را بوه چنگ رور ه بد ا
اختلواق ررمودها که از خاتمهی جنگ او به بعد رو به کاهش گذاشوووته بد از
اوایل ههی  ۰۱۲۱ررونی گررک و کشووودر ر خلاق جهک قبلی حرکک کر ا][۲۵
چه شد و چرا؟
اغل ایک چرخش را اید دلدژی تدصیف میکنند مانند پیروزی ندلیبرالیسیا
اما ایک ر واقع جداب ایک سوؤا نیسک و تنها کاری که میکند ایک اسک که ما را
به پرسش بعدی رهنمدن میساز  :پا چرا ندلیبرالیسی پیروز شد؟ کتاب رریدریش
ردنهای  ،راه بر گی ۰،حملهی همهجانبهای به سووودسووویا مدکراسوووی بد و از

رروش خدبی نیر برخدر ار شود ولی گدش شندا کی بد ا] [۲۹ر انتخابات – ۰۱۲۲
 ۰۱۲3ر اروپا سوودسوویا مدکراتها و کمدنیسووکها مدرقیکهای بررگی کس و

۰. Vägen till träldom, Friedrich von Hayek

ضد اصلاحات ،چهگونه سوئد چرخش كرد؟ 49 /

کر ندا ولی اقتصووا انان سوود دی ر سووا  ۰۱3۲جایرهی ندبل ر اقتصووا را به
های اهدا کر ندا] [۲3و سا بعد ندبک میلتدن رریدمک ۰بد ا
چرخش ههی  ۰۱۲۱را بهتر اسوووک از سوووه زاویه تحلیل کر ا او ایککه ایک
چرخش ی تحد اقتصا ی و اجتماعی تاریخی بد ا
ایک نقطوهی پایانی بر جامعهی سووورمایه اری صووونعتی تکاملیارته بد ا ررریند
صوونعکز ایی که از ههی  ۰۱۹۱رغاز شووده بد ر ههی  ۰۱3۱شووتاب گررکا
پیرمد ایک ررریند بیکار شوودن بخش بررگی از هسووتهی اصوولی طبقهی کارگر و
تضوووعیف جنبش کوارگری بد ا همرموان برای سووورموایوه ر بخش مالی امکانات
جدیدی همچدن خریدورروش ارز و اورا بها ار و بدرس بازی رراهی شدا انقلاب
تکنیکی ر عرصووهی الکترونی سوورمایه اری مالی جدید را تقدیک کر و رونق
هر چه بیشتر رن را مدج شووودا اوج رونق رناوری اطلاعاتی ر ههی  ۰۱۱۱نه
نواشوووی از سووود روری رن ،کوه ر بیشتر مدار نواچیر بد  ،بلکوه به لیل ارزش
شرککهای جدید ر بازار بدرس بد ا نمدنهی رن شرکک رمازون بد و ر مدر
شورکک اوبر  UBERهندز هی همیکطدر اسک چرا که ارزش رن اررایش مییابد
بدون ایککه سد رور باشدا
نیای اقتصوووا ی  -اجتماعی جدیدی که سووورمایه و «کارررمایان» بر رن حکی
میرانند ،میررک تا جای جامعه صونعتی تکامل یارته ،با اسوتاندار ها و سازشهای
طبقواتیاش ،را بگیر  ،نیایی ند با منابع جمعی کیتر و امکان انتخاب بیشتر برای
اررا ا
و ایککه تحدلات اجتماعی ،بسوته به اینکه سویستی سیاسی از چالشهای رن
چه بر اشتی ار و با رن چهگدنه برخدر میکند ،میتدانند شکلهای گدناگدنی
بهخد بگیر ا سودسیا مدکراسی حاکی ر سد د که طی سا های ۰۱۲۸تا ۰۱۱۰
نقشوی کلیدی اشوک ر مداجههی سیاسی با چالشهای اجتماعی جدید روازهها
را بهروی سرمایهی مالی گشد  ،امری که همانندهای تاریخی جال تدجهی ار ا

۰. Milton Friedman
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سووود ایککه ایک جنبش ضووود اصووولاحات ه مدنی اید دلدژی را گرگدن
کر ا] [۲۲اید دلدژی جدید ر ههی هشوتا ر ارکار عمدمی ریشه واند ولی طی
سووا های  ۰۱۱۸ – ۰۱۱۱زمانی که حباب سوورمایهی مالی ترکید ایک اید دلدژی
جدید نیر ر ارکار عمدمی بیاعتبار شوود اما ر سوواختار سوویاسووی ههی ند اعتبار
خد را حفظ کر و تدسووو ولوکهوای بدرژوایی  ۰۱۱۲-۰۱۱۰و ۸۱۰۲ -۸۱۱۹
جنبهی قاندنی یارک و مدضع خد را تیبیک کر ا
ر ایکجا به و لیل میخداهیی به ررریند سوویاسووی بمر ازیی :یکی ،ایک کتاب
بیش تر ی تحلیل سیاسی اسک تا تحلیل ساختارها و تحدلات اجتماعی ،و  ،ایک
تصومیمات سویاسوی بد ند که مدرقیکهای چشمگیر سرمایهی مالی ر ایجا ی
جوامعوهی طبقاتی جدید با نابرابریهای بیشتر را ممکک سووواختند حتی اگر ررض
کنیی کوه ایک تصووومیموات اهداق سووویاسوووی نداشوووتندا ایک گرگدنی رشوووکار
اید دلدژی تدسو رکا میسیکها به قک طراحی شده اسکا ایکجا میخداهیی به
یودگواهی بمر ازیی کووه بیش تر اوقوات ر ا بیوات مربدط بووه ندلیبرالیسوووی بوه رن
بیتدجهی میشووود و رن تلواشهووا و تبلیخووات ولتی برای ترویج بینش بدرژوایی
اسکا
از جامعهی کاستتتی تا فروپاشتتی «خانهی مردم» :ستتیاستتت ستتوئد با
تحولات اجتماعی چهگونه برخورد میکند؟
جوامعوهی شوووهرونودان (همان «خانه مر »ا ) که پیدسوووته برای برابری و عدالک
اجتمواعی تلواش میکر جوای خد را بوه جامعهی «پیمانکاران» ا که مشوووخلهی
ت جنبشی
ا میاش ر هبندی ر ها «براساس ررمد» بد ا ایک جنبش ضد اصلاحا د
اجتماعی  -سیاسی بد و همانطدر پیش بر ه شد که یگر تحدلات بررگ سیاسی
ر سووود د :یعنی با تخییرات تدریجی ،قاندنی و کنتر شوووده از بالا ،رن هی پا از
موذاکراتی سوووا ه بیک عوده ای معدو که طی رن رهبران بازنده به زوا خد رأی
می هند به شرط ایک که بتدانند کناری بایستند و شاهد ماجرا باشند و یا ر صدرت
تمایل ر ایک بازی ازپیش باخته شرکک کنندا
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وقتی که ر سووا  ۰۲۹۹جامعهی کاسووتی و مجلا رن منقرض شوود اشووراق
بالاخره مجاب شودند که به واگذاری قدرت سیاسی خد رأی مدارق بدهندا مدر
مشابه یگر حق رأی همگانی ر سا های  ۰۱۸۰-۰۱۱3بد که رهبران راسک پا
از کلی وز و کلو بوالواخره بوه رن رأی میبوک ا نودا انحلا «خانهی مر » ر
ههی  ۰۱3۱با حمایک رهبران سدسیا مدکراسی نیر به همان مندا پیش ررکا
رروید لیندمک ۰رهبر حرب راسوووک ر سوووا  ۰۱۱3ر تلاش خد برای حفظ
قدرت مالکیک و مدیران واحدهای بررگ اقتصوا ی و به اقتضای زمانه به حق رأی
برای مر ها رضایک ا ا البته میران ایک حق هی ر انتخابات شدرای شهر و هی ر
انتخابات مجلا به میران ررمد بسوووتگی اشوووک و برای تعییک رن از ی مقیاس
چهوول رجووهای اسوووتفووا ه میشوووودا یو گروه کدچو از رهبران اقتصووووا ی
سوودسوویا مدکراسووی ر شووروع ههی  ۰۱۲۱بهمنظدر «نجات ولک رراه» زمان را
برای عق نشینیهای بررگ بهسد نیروهای بازار مناس انستند و رها را به روی
سوورمایهی مالی گشوود ندا وقتی ندبک به رلدت ۸و شوورکا ،رروید لیندمک و رخریک
مارشا اشراق لاگربیلکه ۹رسید ،نیروهای بازار ر حا پیشروی بلامانع بد ندا
سووا های اوایل ههی  ،۰۱۲۱زمانی که سوود د شوودیداً به راسووک لخرید ،هی
گذشته و هی زمان حالش وی گی خاصی اشکا
گذشووتهاش همان ههی  ۰۱3۱بد که تلاشهای جنبش کارگری به اوج خد
رسووید و به تخییراتی ر بازار کار منجر شوود که از رن جمله میتدان به قاندن امنیک
شوووخلی ،قواندن محی کوار ،قاندن مشوووارکک کارکنان ر تصووومییگیریها و نیر
خداستههایی ر مدر صندو حقد بگیران ۲و تخییراتی ر حق مالکیک بدرژوایی
اشاره کر ا قدانیک مربدط به حقد برابر زنان و مر ان به تصدی

رسیده و اختلاق

۰. Arvid Lindman
۸ا  Feldtسیاستمدار سدسیا مدکرات ،ر اوایل ههی  ۰۱۲۱وزیر بد جه و اقتصا ا
۹. Lagerbjelke
۲ا صووندو سوورمایهگذاری ،از  ۰۱۲۲تا  ،۰۱۱۸که متعلق به همهی حقد بگیران بد و بد جهی رن
از محل سد شرککها تأمیک میشدا
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ررمدها به پاییکتریک سوطت خد رسویده بد (امری که بعدها معلد شد)ا حقد
ی مدیر شرکک (شرکک نبکشده ر بازار سها ) تنها  ۱برابر حقد ی کارگر
بد ا امکانات رمدزش رایگان عمدمی ر سوطد ابتدایی و راهنمایی رراهی شده و
برای همهی خر سووالان نیر رغاز شووده بد ا با پیشوونها مربدط به
تأمیک مهد کد
صندو حقد بگیران مدکراسی اقتصا ی ر ستدر کار قرار گررکا
پیشووونهوا هوا و گرگدنیهوای هوهی  ،۰۱3۱برخلواق اصووولاحات مربدط به
سووویاسوووکهای اجتماعی ،نتیجهی رشوووار از پاییک بد ا نظرات رهبران اتحا یهها تا
مدتها حاکی از تر ید و بدگمانی به پروژهی صووندو حقد بگیران بد  ،نظرات
رهبری سدسیا مدکراسی از رن هی بدتر و ر خفا حتی شمنانه بد ا
را یکووالیسوووی  ۰۱۹۲و اعتصوووابووات  ۰۱3۱-۰۱۹۲الهووا بخش و پیشبرنوودهی
را یکالیسوووی ههی  ۰۱3۱بد ند که رعالیک ،روشووونفکران جنبش و کنگرههای پر
شدر احراب و اتحا یهها رنرا به پیش بر ندا
ولوی ایوک پیشوووررووکهووای جنبش کووارگری مووایووهی سووور بلنوودی رهبران
سووودسووویا مدکراسوووی ر احراب و اتحا یهها نبد و ر شوووروع ههی  ۰۱۲۱به
هیچروی تمایلی به ا امه یا پیشبر رن نداشتندا ( LOسازمان سراسری کارگران) و
( TCOسوووازمان مرکری کارمندان) ر کنگرههای خد ر سوووا  ۰۱3۹برنامهی
را یکالی ر مدر مشارکک ر تصمییگیریها تصدی کر ند اما ماحصل رن ر
مذاکرات سووا  ۰۱۲۸با ( SAFانجمک کارررمایان سوود د) ی «قرار ا تدسووعه و
پیشررک» بد که «کارایی ،سد هی ،همکاری و تدان رقابک» واژههای کلیدی رن
بد ندا] Feldt [۲۱مصودبات کنگرهی  LOر سا ۰۱3۹را به ریشخند میگررک و
بعد از انتخابات روی کاغذی ر میر خد ر مجلا شوووعر تحقیررمیری ر مدر
صندو حقد بگیران ندشک و رن را رشخا و مرخرق خطاب کر ا][۵۱
یودگاه تحقیررمیر به رعالیک و نمایندگان انتخابی جنبش که بعد از مصووودبات
ربکی کنگرهی  ۰۱۲۰حرب سدسیا مدکرات بر مجله انترناسیدنا (مجلهی حرب
سدسیا مدکرات سد د) مسل شد شکاق بیک رهبران سدسیا مدکراسی اروپا و
جنبش کارگری /طبقهی کارگر را که از ههی  ۰۱۲۱شروع شد نشان می هدا
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رن روزها بحرانی بیکالمللی ر جریان بد ا تما جهان غرب برای بار یگر ر
شورای گذاری نامعلد  ،از سرمایه اری صنعتی به سرمایه اری مالی ،گررتار رمده
و ندسوووانات قیمک نفک و رروپاشوووی سووویسوووتی ارزی بعد از جنگ رن را به لرزه
ررور ه بد ا
ر سووا  ۰۱۲۸ولک سوودسوویا مدکرات وقک خد را پیش از هر چیر ی
ولک بحران اقتصا ی میپنداشک و از ایک یدگاه پیشرویهای حقد بگیران را
تهدیدی علیه سورمایهای بهشومار میرور که صحک مراجش بهنظر صاح نظران
اقتصوا ی اساسیتریک شرط بقای کشدر و خد صاح نظران بد ا پا از پیروزی
ر انتخابات شعار کمابیش ر لفارهشان ایک بد  :اررایش سد و کاهش ستمر ها،
و البته کاهش ارزش پد سد د بهمیابهی راهگشا و ضامکا
پذیرش کلی برنامهی کاهش ستمر ها تدس رهبری  LOرا شاید بتدان با و
راکتدر تدضوویت ا  ،یکی وحشووک رهبری  LOاز را یکالیسووی خد ش ر ههی
 ۰۱3۱و یگری تکریی و کرنش عمیق و همیشووگیشووان ر برابر منارع و مصووالت
صنعک صا راتا اقتصا انان  LOهرچند با همهی مفا برنامه مدارق نبد ند اما رن
را ر ر دس کلیاش پذیررتندا نیک خیرشوووان ایک بد که بهمدازات اررایش سووود
شووورککها سووورمایهگذاری رن ها نیر اررایش یارته و رشووود اخلی را بهبد خداهد
بخشید ،امری که واقعیکهای سرمایه اری به رن مجا بروز ندا ندا][۵۰
«خوانوهی مر » یو جوامعوهی صووونعتی بد که ر راسوووتای تدلید و عدالک
اجتمواعی تلواش میکر و بر پوایوهی همکواری طبقاتی وی های که از مبارزات
طبقاتی پیشیک بیرون رمده بد بنا شدا جبههی سرمایه ر وران خانهی مر بر و
رکک اسواسوی اقتصوا ی و سازمانی استدار بد ا رکک اقتصا ی رن عمدتاً از صنعک
صوا رات تشوکیل میشود که بسیار مدرق بد و علاوه بر مدا خامی چدن چدب و
سوونگ معدن ،مهندسووی رناوری نیر صووا ر میکر ا وی گی سووازمانی سوورمایه اری
«خانهی مر » ایک بد که گر انندگان امدر نه صاحبان (سرمایه اران ،مالکیک زمیک
و مسووتخلات اا) و بدرسبازان بلکه نمایندگان رنان یعنی مدیران حررهای صوونایع و
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مقامات بلندپایه بد ندا] [۵۸طبیعی اسووک که مرحد مارکدس والنبرگ ۰به ریاسووک
ا گستری ۸ی منطقه منصدب شد ا ر سا  ۰۱۹۲ایک نمایندگان سرمایه و «رن
کارگران منضوووب و کدشوووا» (یعنی  LOو انجمک کارررمایان سووود د) تدارقنامهی
 Saltsjöbadرا کوه یو پیمان همکاری طبقاتی بد امضوووا کر ندا مدیر عامل
انجمک کارررمایان سود د گدسوتاو سود رلدند ۹سویاسوتمداری صاح نا بد ولی
هیچگاه هیچ شرکتی را مدیریک نکر ه بد ا طرق مذاکرهی کارررمایان ،رگدسک
لیندبرگ ۲،رهبر  LOو از رعالان اتحا یهای صوونعک صووا راتی چدببری بد ا بعد
از جنوگ و زموانی کوه  Arne Geijerاز  ،LOاز رعوالیک اتحا یهای صووونعک
صوووا راتی رلرات ،بوه همراه برتیوول کدگلبرگ ۵،یو مقووا بلنودپووایوه از انجمک
کارررمایان سووود د ،به ور رمریکا سوووفر کر ند ایک همکاریها عمیقتر شووودا ایک
همکاریهای طبقاتی به سود صنایع صا راتی بد ولی ر عیک حا مشارکتی بد
که نمایندگان کار را به رسمیک شناخک و به رنان احترا گرار ا
ه وههووای  ۰۱۲۱و  ۰۱۱۱ورهی روروپوواشوووی جوواموعووهی صووونووعووتووی بد ا
سووورموایوهگوذاریهوای صووونعتی مدر انتظار ولک جای خد را به بدرسبازی و
معاملات ملکی ا ا «صوواحبان صوونایع» همچدن Pehr G. Gyllenhammar
میودان را بوه نفع سووورمایه اران مالی تر کر ند ،بدهبسوووتان میان ولک و نیای
اقتصووا جهک معکدس به خد گررک :قبلاً ولک به نها های سوورمایه مقامات بلند
پایه صا ر میکر  ،اکندن ندبک سرمایه بد که با سرمایه اران کازیندیی و مشاوران
مدیریک عمدمی ندیک ۹رن عرصووهای را تصوورق کند که زمانی بخش عمدمی نا
اشووکا چرخش ههی  ۰۱۲۱تدسوو گروه تدطلهگر کدچکی رهبری شوود که به
۰ا خاندا هی والنبرگ جرو نروتمندتریک و با نفدذتریک خاندا ههای سد د میباشدا
۸ا بالاتریک مرجع قضاوت ر ی منطقها
۹. Gustav Söderlund
۲. August Lindberg
۵. Bertil Kugelberg
۹. New public management
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ور شووول  -اولدق رلود ۰رهبر  ،LOاری
بنگک نیا ۹حلقه ز ه بد ند و البته اقتصووا انان ندلیبرا تازه به وران رسوویده از
هر سوک و سالی برایشان هدرا میکشیدندا ایک چرخش ممکک شد زیرا هیچ نیروی
قابل ذکری از رن ارزشها و ررمانهای اجتماعی که به را یکالیسوووی ههی ۰۱3۱
منجر شود نه راع کر و نه اندیشووید که چهگدنه رنها را ر برخدر با چالشهای
جدید سورمشق خد قرار هدا وقتی که  Feldtرهبر  LOنظر اولاق پالمه ۲را ر
اوسوووبرین

 ۸و ر یا بان

مرکری

مدر ضربهی بررگ ههی هشتا  ،تخییر قدانیک اعتباری ۵،جدیا شد پاسخ وی ایک
بد « :هر کوواری میخداهیود انجوا هیوود ،مک کووه بوههرحووا از هیچ چیر سووور ر
نمیرور ا»] [۵۹مهیتریک مصودبهی اقتصا ی ههی هشتا نه ر کمیتهی مرکری به
بحث گذاشته شد و نه ر کمیتهی اجراییا] [۵۲ر عدض ولک پالمه بر یدگاههای
سووودسووویا مدکراسوووی ر مدر ولک رراه پای میرشووور و زمانی که شووورکک
الکترولدکا و خاندا هی والنبرگ میخداسوووتند سووود روری سووورمایهگذاری ر
بخش خدمات عمدمی را رزمایش کنند ،جلدی رنها را گررکا
مصودبات مهی اقتصوا ی هه ی هشتا نه کاهش ارزش کرون سد د یا کاهش
سوووتومر هووا ،کووه راه ح ول رازم ودتی برای برونررووک از بحران نبد  ،بلکووه
خصدصیسازی بازار بدرس استکهلی ،مقرراتز ایی اعتبارات بانکی و رزا کر ن
جریان سرمایههای بیکالمللی بد ا
و ایدهی یگر وار اندیشهی سدسیا مدکراتی شد و بعدها به اصد مسلی
و پایهای تما ولکهای بدرژوایی سد د تبدیل شدند ،ایدهی او مخرب بد و از
۰. Kjell-Olof Feldt
۸. Erik Åsbrink
۹. Bengt Dennis
۲. Olof Palme
نخسوک وزیر سودسویا مدکرات مابیک سا های ۰۱۹۱وووو ۰۱3۹و  ۰۱۲۸تا زمان ترورش ر یکی از
خیابانهای شهر استکهلی ر سا ۰۱۲۹ا
۵ا بان ها مجاز شدند که بدون نظارت بان مرکری وا و اعتبار نامحدو بدهندا
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انگلسووتان مارگارت تاچر به عاریک گررته شوود ،ومی هی که وراندیشووانه نبد و
ویرانگر شدا
طبق ایدهی مخرب او ارا هی خدمات عمدمی ( رمان ،بهداشوووک ،رمدزش،
اتدبدس رانی و غیرها ) بایسوتی از انحصار نها های متخص و مر می ر رمده و
بوه بخش خصووودصوووی نیر اجازهی رعالیک ا ه میشووود یا ایککه رروش خدمات
عمدمی به انحصوووار بخش خصووودصوووی رریدا ایدهی و «رزا ی انتخاب» بد ا
اکیریک ما حتماً میگفتیی که ایدهی بدی نیسکا ولی از زاویهی ر بشر وستانه
از اجتماع باید پرسید که چه ارتباطی میان رزا ی انتخاب و امکانات برابر ،کیفیک
و امنیوک اجتمواعی وجد ار ا ریا خدب اسوووک که طبقهی متدسووو مرره بتداند
ررزنودان خد را بوه مودارس بهتر بفرسوووتود توا هر چه کیتر با ررزندان کارگران،
خارجیها و طبقهی متدس و رقیر همکلاسووی شوودند؟ ریا ایککه انشرمدزان ی
مدرسه به اقشار گدناگدن جامعه تعلق اشته باشند به خد ی خد میبک و ارزشمند
نیسوووک؟ ریا رمدزش با کیفیک خدب به خد ی خد  ،نه رق بهخاطر اینکه رزمدن
 ۰PISAرن را تدصوویه میکند ،ارزشوومند نیسووکا چه مریتی ار که سووالمندان و
بیمواران بوهجوای برخدر اری از خودموات خانگی شوووهر اری ،به نبا پیدا کر ن
شرکک مناسبی از بیک ی صد «شرکک خدماتی» باشند؟
تحول اقتصادی :سرمایهی مالی جامعه را تصرف میکند
رنچه پا از سوقدط کنسورسوید کروگر ۸ر سرمایه اری سد د غال

و مرکری
بد نه بازار بدرس و سوووها و نها های مربدطه بلکه بان ها و بنیا های سووورمایهی
صووونعتی ،از قبیل بان تجارت ( )Handelsbankenو بنیا والنبرگ مؤسوووا

۰ا رزمدنی که هر سه سا یکبار معلدمات ریاضی و علد طبیعی انشرمدزان سا نهی را میسنجد
و کشدرهای بسیاری ر رن شرکک میکنندا
۸. Ivar Kreuger
ایدار کروگر که مال ی اممراتدری مالی عظیی بد که بعد از سوقدط وا استریک ر بحبدحهی
بحران مالی ههی  ۰۱۹۱چار ورشوکسووتگی شود و سوورانجا ر پاریا ر سوا  ۰۱۹۸خد کشووی
کر ا
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کنسوورسووید  ،Stockholms Enskilda bankبد ند که وراندیشووانه رکر و
عمل میکر ندا
مقرراتز ایی بووانکی ر هووهی  ۰۱۲۱بووه اررایش هنگفووک حجی اعتبووارات
انجامید ،تا جایی که حجی اعتبارات ر سا  ،۰۱۱۱بهررض نابک بد ن ارزش پد ،
به و برابر سوا  ۰۱۲۵رسوید و عدهای سود اگر تازه به وران رسیده امکان یارتند
که با استفا ه از ایک اعتبارات به سفتهبازی و معاملات مسکک مشخد شدندا
شوناور کر ن کرون هی به سد اگران سد دی اجازه ا که ر خارج از سد د
به خرید و رروش مسکک ،به عندان نمدنه ساختمان پسک رمستر ا  ،مشخد شدند و
هی پای خارجی ها را به بدرس استکهلی باز کر ا نقش مرکری بدرس استکهلی ر
اقتصا سد د را میتدان با شکل زیر نشان ا ا
شکل  :4ارزش بورس استکهلم در مقایسه با تولید ناخالص ملی سوئد
از  15۹۱تا  ،4۱14به درصد.

۸۱۰۸

۰۱۱۲-۸۱۱3

۰۱۲۲-۱3

۰۱3۲-۲3

۰۱۹۹-33

منبتتتع« ،Peter Hedberg & Lars Karlsson :رشووود و تخییووورات معووواملات بوووازار
اخلوی و بیکالمللی سها  ۰۱۹۹تا  »۸۱۰۹ر کتاب بدرس سها استکهلی ر بازار مالی گرگدن
شده ( ، )۸۱۰۹ص  ۸۹۱انر  Mats Larssonو چند ندیسندهی یگرا
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ارزش بدرس که ر سا  ۰۱۲۱تنها واز ه رصد تدلید ناخال ملی بد  ،ر
سوا  ۰۱۲۱به  ٪۹۲و قبل از رخریک سقدط مالی به حداکیر خد یعنی  ٪۰۲۰رسید
و سووما تا سووا  ۸۱۰۸به  ٪۰۸۲کاهش یارکا اوضوواع حتی از رمریکا و انگلیا،
کشوودرهایی که خد مروج و مدارع اصوولی اید دلدژی سوورمایه اری سوود اگر و
«حفظ رازمدت سوود سووها اران» بد هاند ،خرابتر بد ا] [۵۵سووا  ۰۱۲۵ولک
سوک بان ها را ر اعطای وا باز گذاشوک و از شرککهای مالی مقرراتز ایی
کر  ،نتیجه ایککه میران وا های اعطایی بان ها ر سوا  ۰۱۱۱به چهار برابر سا
چهار ایک وا ها از هیچ پشووتدانهای برخدر ار نبد ندا][۵۹
 ۰۱۲۸رسووید و تازه ی
سوووی سوووا بعد  Lars Jonungاسوووتا اقتصوووا انشوووگاه  Lundو یکی از
نظریهپر ازان سوکاندرکار ایک تخییر سویسوتی صوا قانه چنیک ندشوک« :سا ۰۱۲۵
حتی ر خداب هی به رکرمان نمیرسوووید که مقرراتز ایی مالی تا ایک حد باعث
گسوترش سویسوتی مالی بشود ا {ااا} ما ملتفک نشودیی که ر ایک سوی سا سیستی
سرمایه مالی تا ایک حد ر اقتصا سد د گسترش یارته ،امری که به نظر میرسد ر
رینده نیر ا امه یابدا»][۵3
به همیک لیل اسک که بعد از ژاپنیها ،سد دیها بیشتریک بدهی را به بان ها
و مؤسسات مالی ارندا][۵۲
بوه کمو برنامههای کاممیدتری ،خرید و رروش سوووها ر سوووراسووور جهان
اتدماتیره شدا شرکک پان کاپیتا جرو سهی بازهای حررهای استکهلی بد و ارتخار
میکر که روزی نیی میلیدن معاملهی سووها انجا می هدا صوواحبان ایک شوورکک
بعدها به رلدریدا مهاجرت کر ندا][۵۱
مبالخی که ر ایک سیر های مالی جابجا میشد نجدمی اسکا ر سا ۸۱۰۵
متدسووو روزانهی رروش بازار مالی (بان ها ،بازار بدرس و غیرها ) ر سووود د به
 ۵۲۲میلیار کرون میرسووویدا یعنی ایککه ارزش معاملات روزانهشوووان بیش از ه
رصووود تدلیود نواخوال ملی سووود ود بد ه اسوووکا معواملوات ارزی ،که نتیجهی
سویاسوکهای ههی  ۰۱۲۱بد  ،با  ۹۲۸میلیار کرون بررگتریک بخش را تشوکیل
می ا ا][۹۱
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از سوا  ۸۱۱۱شورککهای سرمایهی خصدصی ،Private Equity ۰نیر که
خشوکتریک و تهاجمیتریک شوکل سرمایه اری معاصر اسک ر سد د رواج یارتندا
اگر سوهی ایک شرککها ر اقتصا را با تدلید ناخال ملی مقایسه کنیی ،سد د بعد
از رمریکا و انگلیا ارای رتبهی سد ر جهان اسکا] [۹۰کار ایکها تدلید کالا یا
خدمات نیسوک ،شرکک میخرند ،تجدیدساختار میکنند و سما میرروشندا ایک
ندع شوورککها ر سوود د خد را« ،شوورکک سوورمایهی ریسوو پذیر» مینامند و
تشوکیلات خاص خد شوان را ارندا با مفهد «شورکک سورمایهی ریس پذیر» و
ندع سووورمایهی مختلف را ،که به انگلیسوووی  ۸ buy out capitalو venture
 capitalنا ارند ،احتمالاً بهعمد خل مفهد کر ه و از ی
مفهد «سرمایهی ریس پذیر» ترجمهی رسک ومی اسکا
منظدر سورمایههایی اسوک که ر شرککهایی ،غالباً انداع و اقسا شرککهای
رناوری اطلاعات ،بهکار گررته میشووود که به ندروری و ابداعات تازه مشوووخدلندا
پذیر از سووود روری بالاتری برخدر ارندا][۹۸
شووورکوکهوای سووورمایهی ریسووو
شرککهای «خریدار سها واگذارشده» ر سد د عمدتاً به خرید و رروش مدارس
و شرکک های خدمات رمانی و مراقبک از بیماران اشتخا ارندا
طنررمیر اسوک که ندلیبرالیسی اوایل ههی  ۰۱۲۱که قرار بد با بحرانها مقابله
کند به عمیقتریک بحران تاریخ سد د از ههی  ۰۱۹۱به بعد منتهی شدا حباب مالی
ناشوی از خرید سد جدیانهی مستخلات با وا های کلان ،ترکید و کل سیستی بانکی
سوود د را به ورشووکسووتگی کشوواندا هرینه خرابکاری شوورککها را مالیات هندگان
پر اختندا طبق محاسووبات بان مرکری و شوواهکار اخیر ندلیبرالیسووی ،بحرانهای
 ۰۱۱۰-۰۱۱۹و  ،۸۱۱3-۸۱۱۲برای هر نفر یکصوووود هرار کرون هرینووه ،کوواهش
ندع جلده می هندا

۰ا شرکک سرمایهی ریس پذیر ،که ر شرککهای یگر سرمایهگذاری میکند یا شرکک سهامی
عوا را میخر و تبودیول بوه شووورکوک سوووهوامی خواص میکنود توا خد کنتر خرید و رروش و
قیمکگذاری سها ر ن را به سک بگیر ا
۸ا شرککهایی که با خریدن بیش از نیمی از سها ی شرکک کنتر رنرا به سک میگیرند ،بخر
و بیرون ککا
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ررمد ،ر بر اشووته اسووکا] [۹۹ر ی سوویسووتی عا لانه باید از غد های مالی طل
غرامک میشدا اما ایکها تدانستند به راه خد بهسدی نروتهای جدید ا امه هند،
و نابرابریها ر جامعهی سد د رو به اررایش گذاشکا
بحران ههی  ۰۱۱۱ر عیک حا نقطهی پایانی بد بر اشووتخا کامل ر سوود د
که زمانی مهمتریک هدق سودسویا مدکراسی سد د و شما اروپا بد ا ر ورهی
رونق  ۸۱۰۲-۸۱۰3رقی بیکوواری  ٪۹،۹بد  ،همیک رقی بیک  ۰۱۲۱و  ۰۱۱۱ی و
بیکاری گسووتر ه به حسوواب میرمدا سووهی حقد ها از ررمد ملی بیک سووا های
 ۰۱33و  ۰۱۱۵کاهشوووی معا  ٪۰3اشوووک ،همیک کاهش بیک سوووا های  ۰۱3۵و
 ۰۱۱3ر انگلستان  ٪۱یعنی تقریباً نصف سد د بد ا][۹۲
مدرقیکهای سرمایهی مالی ر ههی  ۰۱۲۱زمینه را برای جنبش ندلیبرالی ضد
اصوولاحات رراهی سوواخکا سوودسوویا مدکراسووی حاکی ر برابر اقتصووا ندیک هیچ
مقواومتی از خد نشوووان نودا ا برعکا ،راه را برایش همدار کر غوارول از اینکووه
روازههوا را بروی چوه نیروهوایی باز میکندا ولی برعکا ،برش از را یکالیسوووی
هوهی  ۰۱3۱ر حرب و اتحوا یوه ،رگواهوانه بد هر چند که هیچگاه بطدر کامل
مکتدب نشدا
سوورمایه اران صوونعتی از سوونخ  Gyllenhammarبه حاشوویه رانده شوودند و
بهجای رنها سووورمایه اران نابی میدان ار شووودند که تنها به نبا پروژههای کدتاه
مدت بد ندا غد های مالی حدصوولهی تأسوویا و تدسووعهی شوورکک ندارند ،بلکه
شرکک میخرند ،میرروشند و یا رن را از بیک میبرندا سرمایه اری حاکی گریبان
خد را از اقتصووا مدلد تااندازهای رها کر و ر عدض به نبا قیمک مسووتخلات و
نرخ سووها روانه شوودا بحثهای ههی  ۰۱3۱ر مدر مدکراسووی اقتصووا ی کنار
گذاشته شد و اید دلدژیهای ولتی ر مدر کارررمایی ،قدرت مالکیک و اقتصا
و موانی جوای رن را گرروکا هموانطدر کوه مجلوهی  ،Veckans affärerر
شمارهی وی هی خد ر مدر میلیار رها ،تأکید کر تعدا شرککهای رامیلی ۰به
سرعک رو به

اررایش اسکا][۹۵

۰ا شرککهایی که تما اراییها و امدا رن ر مالکیک خاندا ه و وارنیک رن میماندا
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مارش پیروزمند سورمایه مالی تلاش ر جهک مدکراسی اقتصا ی را کنار ز ه
و ر عدض برای ی حق مالکیک قدرتمند تلاش میکندا ر رمریکا بیک هههای
 ۰۱۹۱و  ۰۱3۱از انقلاب مدیران صحبک میشد ،با ایک مضمدن که سرمایه اری نه
تدس و سوورمایه اران بلکه تدس و رؤسووا و مدیرانی ا اره میشوود که ر اسووتخدا
سورمایه اران بد ندا مدیران صنعک ر سد د از همان اواخر سدهی  ۰۱چنیک نقشی
اشوووتندا رروید لیندمان ۰،رهبر سوووک راسوووتی ،یکی از همیک مدیران بد ا اینکه
رهبری ایک مدیریک ر استخدا سرمایه چه معنایی برای حقد بگیران اشک جای
بحث ار ا بیک ایک مدیران البته همهجدر ر می بد ولی اکیریک رنها قدرتمند و
سوختگیر بد ندا ممکک اسوک گفته شود که طبیعیتر اسک که ایک مدیران بیش از
مالکیک شووورکک به حقد کارکنان احترا بگذارندا انجمک کارررمایان سووود د از
سوا  ۰۱۱3تا سا  ۰۱3۹هیچ مدیر اجرا ی یا ر یا پرقدرتی (همچدن )Nicolin
که قبلاً ر یا ی شوورکک بد ه باشوود ،تا چه رسوود به صوواح شوورکک ،نداشووته
اسوووکا ر سوووا  ۰۱3۹انجمک کارررمایان برای اولیک بار کدرت نیکدلیک ۸ر یا
شووورکوک  ASEAرا بووهعندان ر یا ایک انجمک انتخوواب کر  ،ایک امر حواکی از
اهمیوک روزاررون نقش مودیرانی بد که تجربهی کار ر شووورککهای بررگ را
اشوتندا ۹با غلبهی سورمایهی مالی ،پد و قدرت بهسودی صوواحبان سوورازیر شد و
وجههی اجتماعیشان به شدت بالا ررکا
بوه نبووا مدر  Melker Schörlingو ندچووهاش  ،Ola Rollenکووه بووه
اسوتفا ه از اسونا رونی شورکک برای رعالیکهای اقتصوا ی غیر قاندنی متهی شده
بد  ،مرسد شد که هر رر ی مجاز باشد تا ر رن واحد هی مدیر ی شرکک باشد
ر سوها رن  -چیری که ر شرکک  Skandiaنامش را نروت به
و هی شوری
هی ز ن گذاشتند  -و تازه علاوه بر همهی ایکها مجاز بد ند که همرمان رعالیکهای
اقتصووا ی شووخصووی نیر اشووته باشووندا ما ر مجلات و روزنامههای اقتصووا ی -
۰. Arvid Lindman
۸. Curt Nicolin
۹ا تا قبل از  ۰۱3۹کارمندان عالیرتبه ایک مسلدلیک را بعهده اشتندا
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- Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri
شووواهد خدار شووومر ن هر چه بیشتر «کارمندان» و تمجید روزاررون از مالکان و
خاندانشووان (ورنهشووان) هسووتییا یکی از مراکر بررگ قدرت سوورمایه اری سوود د،
بان تجارت و اقمارش ،که مدتی طدلانی تدس کارکنان متخص ا اره میشد،
از هی اکندن جرو خاندان مالکان لدندبرگ شده و یا ر حا شدن اسکا
راه سوئد بهسوی پاناما
سرمایهی صنعتی ،حتی ر رمریکا نیر خد را با مالیاتهای سنگیک رر ی ،تا جایی
کوه سووود راه تدلیود و تدسوووعوهی شووورکک نباشووود ،تطبیق ا ه بد ا ایک امر برای
سورمایه اران جدید پسواصوونعتی و پسواتدلیدی قابل قبد نبد ا سووا  ۰۱۱۱با تدارق
مالیاتی بیک سودسویا مدکراتها و حرب مر  ۰حرکک سد د بهسدی پاناما ،ی
بهشوک مالیاتی برای سورمایه ،رغاز شدا یدران گروسکدرا] [۹۹پرورسدر حقد و
همتای سود دی رتر وکالک  ،Mossack & Fonsecaر پاناما میباشد که از
معروقتریک کارشناسان ررار از مالیات ر جهان میباشند ،ر سا  ۸۱۰۱ر مدر
سووود ود ر ورهی  ۸۱۰۱-۰۱۱۱چنیک گفک« :سووود د ی بهشوووک مالیاتی برای
نروتمندان اسک»ا][۹3
گروسووکدرا به اررا ی چدن کممرا (صوواح شوورکک  ،)Ikeaراوسووینگ،
لیندهدلی (صواح شرکک  )Biltemaو بسیاری یگر کم کر تا از پر اخک
مالیات شانه خالی کنندا
ر سوووا  ۰۱۱۰موالیوات بر سووورموایه به  ۹۱رصووود ،یعنی کمتر از مالیات بر
ررمدهای بالای حاصله از کار ،کاهش یارکا مالیات بر شرککها از پنجاه رصد
به سووی رصوود کاهش یارک و مالیات بر ارایی یگر شووامل سووها نبک نشووده
نمیگر یدا ر سوا  ۰۱۱3صاحبان عمدهی شرککهای نبک شده ر بازار بدرس
از پر اخک مالیات معاق شدندا

۰. Folkpartiet

ضد اصلاحات ،چهگونه سوئد چرخش كرد؟ 63 /

سووا  ۸۱۱۹سوود سووها شوورککهای زیر مجمدعه از مالیات معاق شوودا سووا
 ۸۱۱۲مالیات بر ارث و هدیه ۰لخد شود و بدیک ترتی ایده قدیمی و لیبرالی شانا
و امکانات برابر برای همه کد کان را کنار گذاشووتندا سووا  ۸۱۱3مالیات بر نروت
حذق شدا مالیات بر شرککها چندیک بار کاهش ا ه شد و ر سا  ۸۱۰۹به ٪۸۸
رسید ،یعنی به سطت رمریکا ر وران ترامپ ر سا [۹۲]۸۱۰۲
مالیات بسویار سوخاوتمندانهای که ر سوا  ۰۱۱۰بر ررمد سورمایه وضووع شد
بیسووکسووا بعد مشوواجره جال تدجهی را بیک ا اره مالیات و سوورمایه اران زرنگ،
سوورمایه ارانی که تخص و شووان خرید و رروش شوورککهاسووک ،باعث شوودا ایک
سورمایه اران مطالبه میکر ند که خرید و رروش شورککها کار محسدب نشد و
ر نتیجه مالیات رن  ٪۹۱باشود ،نه بهاندازهی مالیات بر کار که میتدانسووک به ٪۹۱
نیر برسووودا طبق ایود دلدژی ندلیبرا ها برای خد شوووان باید کار نکر ن مقرون به
صووررهتر باشوود تا کار کر نا به همیک لیل اسووک که سوورمایه اران و ررا سووتان
امتیازات اقتصوووا ی وی های ارند؛ «چتر نجات» ۸و بازنشوووسوووتگیهای وی ه از رن
جمله هستندا
حمله به دولت رفاه
ر ههی  ۰۱۲۱ -۰۱3۱ر ا بیات پ وهشی تحک ه مدنی سدسیا مدکراتها ر
مدر سیاسک اجتماعی ،تکامل و پیشررکهای ولک رراه نشانه برتری سیاسکهای
سودسویا مدکراسوی بر سویاسوکهای بازاررزا محسودب میشدا نا کتاب یدستا
اسمینگ و رندرسک ۹،سیاسک ر مقابل بازار ،که ر سا  ۰۱۲۵ر مدر ولکهای
رراه منتشر شد از جدّ حاکی رن زمان حکایک میکندا کیتر از ه سا بعد ،زو تر
۰ا ا ن هودایای بررگ مانند سوووها  ،مسوووتخلات و پد راهی بد برای وز و کل
نمر اختک مالیات بر ارث و اراییا
۸ا مقامات و رؤسووایی که چتر نجات ارند ،ر صوودرت بیکار یا برکنار شوودن پد کلانی ریارک
میکنند ،یکجا یا بصدرت ماهانه بسته به قرار ا ا
۹. Gosta Esping-Andersen
های مالیاتی و
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از همهی کشوودرهای غرب اروپا ،تما سوویاسووکهای سوود د از جمله سوویاسووکهای
اجتماعی و رمدزشی با سیاسکهای بازار همسد شدا] [۹۱ایککار بعضی وقکها ،میل ًا
تدارق سا  ۰۱۱۱ر مدر بازنشستگی بیک احراب بدرژوایی و سدسیا مدکراسی،
نسبتاً به رسانی صدرت میگیر ا به ابتکار اولیها تصدی شد که وونیی ر صد از
پااندازهای بازنشستگی به بازار مالی (برای سرمایهگذاری جمعی ر سها  ،اورا
قرضوووه و غیرها ) سووورازیر شووود  ،البتووه یووا شوووان نررووک کووه کووارمر ش را از
پااندازکنندگان بگیرندا
ایک هرینهها تا سوا  ۸۱۰۸به ی میلیار کرون ر سوا بالغ میشد ،و امروزه
به و و نیی میلیار کرون ر سووا میرسوودا] [3۱ایک سوویسووتی ر سووا های اخیر به
شوووکوارگاهی برای شووورککهای کلاهبر ار ۰مانند Falcon Funds, Allra,
 Solidarو خیلیهای یگر تبدیل شووده اسووکا به قد مفسوور اقتصووا ی روزنامه
 ،Svenska Dagbladetسوفرهی ا ارهی بازنشستگی محلی برای رشد انگلها
شووده اسووکا] [3۰احراب بدرژوایی علیرغی تما رسووداییها و رضوواحکها هرگدنه
پیشنها ی برای از میان بر اشتک ایک سیستی را ر کر هاندا
نر بدرژوازی شوووعوار «او مر  ،بعود سووورموایههای بررگ مالی» هیچگاه از
محبدبیتی برخدر ار نبد ه اسکا
ولی همسود کر ن سویاسوکهای اجتماعی با سیاسک بازار میتداند بعض ًا کمی
پیچیدهتر باشووودا بلایی را که از ههی  ۰۱۱۱بر سووور ولک رراه رمده به شووورطی
میتدانیی ر کنیی که تفاوت سرمایه اری و بازار را رهمیده باشییا سرمایه اری
شووامل بازار اسووک و اقتصووا های بازاری اکیراً سوورمایه اری هسووتند ولی میتدانند
سودسویالیستی نیر باشند (نمدنهی یدگسلاوی قبل از بحران نفتی ههی  )۰۱3۱یا به
نحدی یگر غیر سورمایه اری باشوندا سرمایه اری علاوه بر بازار و مشخصه یگر
نیر ار ۰ :ا تقسویی جامعه به طبقات مال و طبقهی کارگرا ۸ا ی گرایش بسیار
نیرومند به انباشک سرمایه و سد برای مالکانا
۰ا شورککهایی که تنها کارشان رری ا ن شرککهای یگر و مشتریان اسک میلاً از طریق صدور
قبض برای کاری که انجا ندا هاند یا کالایی که ر کار نیسکا
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ر عرص وهی سوویاسووی و اید دلدژی برله و علیه بازارها لفاظیهایی صوودرت
گررتوه اسوووک :رزا ی انتخاب ،رقابک ،تشووودیق و ترغی  ،مصووولحک بازار بجای
بررور ن عا لانهی نیازها ،همسودیی و هماهنگی ،تخصصی کر ن هر چه بیشتر و
هدایک مدکراتی ا ه سا پیش پاولا بلد کدیسک ۰و بد روشتیک ۸ی تجریه و
و تحلیول هموهجانبه و واقعگرایانه ،رد العا ه و پرزحمک از «چهرهی جدید ولک
ررواه» بوهعمول رور نودا] [3۸چیری کوه ایک و کاملاً از قلی انداختند ایک بد که ۰ا
سرمایهی مالی رعا ر خدمات عمدمی ۹به مالیاتهای مر به چشی ی طعمهی
چرب و نر نگاه میکند و ۸ا مسوللهی مدکراسی ،سرمایه اری تنها به معنی بازار
نیسوووک بلکه همچنیک بهمعنای تقسووویی جامعه به صووواحبان سووورمایه و قدرت یعنی
حکدموککننودگان از یکسووود و رنهایی که از سووورمایه و قدرت بیبهرهاند یعنی
حکدمک شوودندگان از سوودی یگر میباشوود ،امری که با مدکراسووی اجتماعی ر
تضووا اسووکا همانطدر که ر بالا ذکر کر یی و تدضوویت ا یی private equity
شووکل جدید و تهاجمی سوورمایهی مالی اسووک که بدی ه ر سوود د اهمیک زیا ی
کس کر ه اسکا بررگتریک رنها  EQTاسک که به والنبرگها تعلق ار ا
برای ایک شوووکول از سووورموایوه ،اروخوانووههوا ،مودارس ،خودموات رموانی و
رمانگاههای خصدصی شده ،همچدن میدههایی که «نر ی زمیک رویران هستند»
چیودنشوووان رسوووان بد ا لدتوا اینگر  -لارشووودن ۲روزنامهنگاری که با روزنامهی
 Dagens Industriارتبواطواتی ار و بوه لحاظ اید دلدژی نیر رعالانه از ایک
سیستی راع میکند میتداند ایک مدضدع را بهتر از مک جمعبندی کند:

بخش خودموات رمانی ،همچدن بیشتر عرصوووههایی که از بد جهی عمدمی
تأمیک میشدند ،ارای همهی رن چیرهایی اسک که شرککهای سرمایهی ریس
۰. Paula Blomqvist
۸. Bo Rothstein
۹ا مدارس خصودصوی ،رمانگاههای خصدصی و از ایک قبیل که بد جهاش از محل مالیاتها تأمیک
میشد ا
۲. Lotta Engzell – Larsson
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بوه نبوالش هسوووتنودا علواوه بر امکوانواتی چدن اررایش بواز هی و خریودن رقبای
ررمد مطملک و امکانات تدسووعه و پیشووررک نیر اشوواره
کدچ تر می تدان به ی
کر ا به همیک لیل ایک شاخه اقتصا ی از همان ابتدای مقرراتز ایی بازار خدمات
رمانی را با قک تما نبا کر ه اسکا][3۹
نمدنوهی شووورکوک  ،Caremaکه ر سوووا  ۸۱۰۰بعد از گرارش روزنامهی
 Dagens Nyheterمعروق شوود ،بهخدبی نشووان می هد که ایک ندع سوورمایه
چوهگدنوه عمول میکنودا ر ایک گرارش رمده بد که« :اررایش باز هی» و سووود
حداکیر از طریق صوررهجدیی ر اسوتفا ه از پدش برای «مشتریان» سالمند عملی
میشود ا شورکک  Caremaر سوا  ۰۱۱۹با سورمایهی  ۰۵میلیدن کرون تدس
چهار سد اگر از شرکک  IKتأسیا شد و ر سا  ۸۱۱۵به مبلغ  ۰7۱میلیار کرون
به ی شورکک انگلیسوی رروخته شودا پنج سوا بعد به همراه ضما می به شرکک
سد دی  Tritonو شرکک رمریکایی  KKRبه مبلغ  ۲7۹میلیار کرون رروخته شد
و بعد از ارشاگریهای روزنامه رد به شرکک  ،Capioکه به Nordic Capital
از بررگتریک شوورککهای ایک شوواخه از اقتصووا  ،تعلق ار رروخته شوودا شوورکک
 Nordic Capitalمال چندیک رمانگاه و نیر بیمارسووتان  Sankt Göranر
اسوووتکهلی میبواشووودا توابلدی  Caremaرا پواییک کشووویدند و به جایش تابلدی
 Vardagaرا بالا بر ندا][3۲
ولک رراه به گاو شویر ه سورمایه تبدیل شده اسکا طبق محاسبات مرکر رمار
سوود د ،ر سووا  ۸۱۰۵میانگیک سوود خال سوورمایههای رعا ر بخش رمدزش،
رموان و خدمات رمانی به  ٪۹۸رسووویدا ر کل بخش خدمات نیر هر چند خیلی
پواییکتر بد اموا بهر حوا بوالا بد ٪۸۹ا ر سوووا  ۸۱۱۱تنها  ٪۱از کارکنان بخش
رمدزش ،رمان و مراقبک ر اسووتخدا شوورککهای خصوودصووی بد ند ،ایک رقی
اکندن به  ٪۸۱رسیده اسکا
ایک ما مالیات هندگان هسوتیی که ررمد و سد ایک شرککها را میپر ازییا
پر اختی موا ر سوووا  ۸۱۰۵به سووورمایههای رعا ر بخش رمان و رمدزش ۰۹۹
میلیار کرون بد ه اسکا][3۵
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ر عدض چه به سک رور هایی؟ رنچه که تحقیقات بهطدر مسلی نشان می هد
ایک اسک که اکندن اروخانههای بیشتری اریی با کیفیک پاییکتر و اقلا کمتری
برای رروش ،مودارس بیشتری اریی کدچو تر و بوا نتوایج بودتر ،و اینکوه تأنیر
جایگاه طبقاتی والدیک بر نتایج تحصیلی کد کان و رینده رنها اررایش یارته اسکا
نتایج بخش رمان و مراقبک همگدن نیسک و مشکل بتدان رنرا جمعبندی کر ا][3۹
ولی بیمارسوووتان جدید کارولینسوووکا ،چنانچه رن را بهعندان الگدی سووورمایه اری
کر ن بخش رمانی تدس بدرژوازی بمذیریی ،بهروشنی معنای ایک شد را نشان
می هدا به ایک امر باز میگر ییا هیچ نشوانه ای ا بر بهبد ی وضع اکیریک یده
نمی شد  ،و همانطدر که بعداً ر همیک کتاب نشان خداهی ا اختلارات طبقاتی ر
بهداشوک و رمان و طد عمر متدس همچنان رو به اررایش اسکا ر مدر اینکه
چند میلیار از پد های ما ر بهشوک مالیاتی کشدر مالک و جرایر انگلیسی کانا ۰
صوورق زندگیهای مجلل میشوود  ،رماری ر سووک نیسووکا ولک رراه بر پایهی
جامعهی صوونعتی و مناسووبات بیک سوورمایهی صوونعتی و طبقهی کارگر صوونعتی ،که
بهسورمایهی تدلیدی و حقد بگیران گسوترش یارک ،ایجا شودا سرمایهی مالی هر
و را تباه کر ا
جنبش ایدئولوژیکی ضد اصلاحات
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
غیرها بخش عمودهی رن واکنشهای اجتماعی کهنهایسوووک که تدسووو مشوووتی
لابیگر ،مؤسووسووات راهاندازی و پیشووبر جنگ اید دلدژی و بنگاههای تبلیخاتی
برای هدایک ارکار عمدمی با رنگ و لعابی تازه عرضه میشدندا ولی ی پیشررک
عجیو و کدچو را ر ایک جنبش اید دلدژیکی میتدان ید ،که همانا تلاشوووی

۰ا جرایر کوانوا بوه مجمعالجرایری گفتوه میشووود که ر جندب خلیج ندرماندی قرار گررتهاند و
تحک کنتر کشدر انگلیا میباشندا
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ناظر واقعگرا میتداند رن را

اسووک رگاهانه و شووجاعانه برای تکامل رنچه که ی
شعدر طبقاتی بدرژوایی بنامدا
سورمایه ی مالی مشروعیک خد را خیلی زو ر کرنا مید ولی ایک مشروعیک
یری نماییدا بررسیهای انستیتدی  ۰ SOMر مدر رجهی اعتما مر سد د به

نها های کشوودر طی سووا های  ۸۱۰۹ – ۰۱۲۹نشووان می هد که ر ایک مدت سووه
انستیتد سک کی ی بار از تراز اعتبار بالای  ٪۹۱برخدر ار بد هاندا بدیک معنی که
کسوانی که به انستیتدی مدر نظر اعتما اشتهاند سک کی  ٪۹۱بیشتر از کسانی
بد ه که به رن بیاعتما بد هاند ،میلاً  ٪۲۱اعتما اشوتهاند و  ٪۸۱اعتما نداشتهاند
یا خیلی کی اعتما اشتهاندا یکی از رنها بخش بهداشک و رمان اسک که و بار
به ایک مقا سووک یارته ،اواس و ههی هشووتا و اواس و ههی  ۰۱۱۱یعنی قبل از
خصودصویسوازیهاا ومی پلیا ر اوایل ههی  ۰۱۱۱و سودمی بان ها ر سا
 ۰۱۲۹با ()+٪۹۸ا ایک اعتما تا سوووا  )+٪۲۹( ۰۱۲۱کماکان وجد اشوووک ولی
سقدط مالی باعث ررو ریختک اعتما مر تا سطت ( )- ٪ ۹۲ر سا  ۰۱۱۸شدا از
رن به بعد ایک میران ا ما ندسوان اشته اما هیچگاه حتی به نر یکی مرزهای ههی
 ۰۱۲۱نوووویوووور نوووورسوووووویووووده اسووووووکا موووویووووران ایووووک کوووواهووووش
بعد از سوا  ۸۱۱۹نسبتاً محدو بد ا طبق نظرسنجیهای  SOMخصدصیسازیها
و کواهش خودمات عمدمی تنها از اواخر ههی  ۰۱۲۱تا سوووقدط مالی مدر تأیید
اکیریک مر بد ا][33
از شهروند تا «کارفرما»4
از زمان تحدیل خانهی مر به سرمایهی مالی تا کندن ،جا ز ن «پیمانکار» بهعندان
قهرموان جوامعوه یکی از عجیو تریک و را یکوا تریک چرخشهوای ایود دلدژی
اسوکا باعث و بانی رن نیر کسوی نبد بهجر ولک سودسیا مدکرات Persson

۰ا مؤسسهی مستقل نظرسنجی ر همکاری با انشگاه گدتنبرگا
۸. Entreprenör
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(نخسووکوزیر سوودسوویا مدکرات ۸۱۱۹ - ۰۱۱۹ا ) که خد را « ولک کارگری»
خطاب میکر و البته زمانی هی به ایک نا خطاب میشدندا
ر اواسو ههی ،۰۱۱۱رندرس سدندستر  ۰وزیر وقک بازار کار شروع به جا
ز ن صاحبان شرکک« ،پیمانکاران» ،بهعندان قهرمان ملی کر ا
وزیر موذکدر ر پیشووونهوا ی به مجلا چنیک ندشوووک «تأکید بیشتر بر لرو
شوورککها و کارررمایی ر سوویسووتی رمدزشووی تنها از نیاز به رضووایی بازتر برای
شورککها ناشی نمیشد ا» ر ی گرارش رسمی رمدر مدارس ر سا ۰۱۱3
تأکید شود که« :بسویار مهی اسک که به شکلهای گدناگدن کم کنیی تا به ی
سویسوتی رمدزشی شرککپرور سک پیدا کنیی»ا ایک رکر وقتی که  Reinfeldtاز
حرب محارظهکاران ،به قدرت رسوید رسک و حسابی جان گررک« :به نظر ولک
کل سووویسوووتی رمدزش باید ر خدمک ترویج ایدهی کارررمایی باشووود ،و اااا جا
انداختک یدگاهی میبک نسووبک به کارررمایی و کار شوورکتی باید از همان سوونیک
پاییک شوروع شد »ا] [3۲وزارت رمدزش و پرورش بعد از بررسی پیشنها ولک ر
سوووا  ۸۱۰۹ر گرارش خد بر اهمیوک ایک خ غوال اید دلدژی تاکید کر :
«تدجه اشووته باشووید که ورنمای مشووتر برنامههای رسووی ما ،که رعالیکهای
رمدزشی را هماهنگ میکند ،جا انداختک ایدهی کارررمایی اسکا بسیار مهی اسک
که ایک رسوووالک ما ،تشووودیق و انگیرش انشرمدزان به کارررمایی ،به ی ما هی
رسی محدو نشد ا»][3۱
کلمهی «کارررمایی» که زمانی وار اتی محسووودب میشووود اکندن از مقدلات
اساسی رگاهی طبقاتی بدرژوایی اسکا به عبارت یگر منظدر ولک ایک اسک که
رگاهی طبقاتی بدرژوایی بایسووتی ر کل تاروپد سوویسووتی رمدزشووی رخنه کندا
پایهریری بینش بدرژوایی باید از همان کد کی رغاز شد ا
اید دلدژی کارررمایی بدون شو او به اروپا و بعداً به سد د تشریف رور ه
اسکا ر سا  ۰۱۲۱سازمان تدسعه و همکاریهای اقتصا ی اروپا شروع به ترویج
رن کر و ر پی رن اتحوا یهی اروپا طی هههای  ۰۱۱۱و  ۸۱۱۱به ایک کار ا امه
۰. Anders Sundström
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ا ا] [۲۱رنچه که ر ابتدا تشکیل سازمان تدسعه و همکاریهای اقتصا ی را تدجیه
میکر سوویاسووک اصوولا جدیانهی بازار کار برای روبرو شوودن با مشووکل بیکاری
جامعهی پسواصونعتی بد  ،اما بعداً به «جایگرینی پارا ایی سوویسووتی رمدزشی» تحد
یارکا] [۲۰بدیک ترتی رها بهروی سووتگاه تبلیخاتی بدرژوازی باز شوود تا «بینش و
یدگاه» مدرسه و همگان را بدرژوایی کندا][۲۸
برنامهی رسوووی رمدزش و پرورش ،که تدسووو ولک محارظه کار رر ری
راینفلد یکته شود ،رگاهانه طدری طراحی شد که بستر مناسبی برای تلقیک مفاهیی
بدرژوایی باشووودا تبلیغ کارررمایی ر مهد کد ها ،مدارس و اماکک سووورگرمی
ندجدانان ر قال «رراهی کر ن شرای برای شکدرایی ابتکار و احساس مسلدلیک»
شوروع میشود و ر بیرستانها با «تشدیق به تأسیا شرکک» ا امه مییابدا سما
ر انشووگاهها ،میل انشووگاه  ،Linneباید « انشووجدیان را به راهاندازی شوورکک
کر »ا][۲۹
تشدیق» و برای تأسیا و ا ارهی شرکک «به رنها کم
از و پهلد بد ن کلمهی وار اتی ررانسووودی  -انگلیسوووی «کارررما» همانطدر
سوداسوتفا ه میشد که از کلمات سد دی « »Företagsamیعنی رعا  ،با رکر و
مبتکر و « »Företagsamhetکه هی به کس و وکار اشوواره ار و هی به رعالیک
بهطدر کلیا از یدگاه تحلیلی و اخلاقی وووو سویاسی مهی اسک که بیک سه بر اشک
گدناگدن از کلمهی «کارررمایی» تمایر قایل شد:
۰ا قدهی ابتکار ،شد رعالیک ،مبتکر بد ن؛
۸ا رعالیک شورکتی ،راهاندازی ی شورکک به منظدر جامهی عمل پدشاندن به
ی ایده؛
۹ا با هدق کس سد به نبا راههایی برای رروش کار خد به بالاتریک قیمک
و خریدن کار یگران به ناز تریک قیمک بد نا
رن اید دلدژی که مدارس و انشگاهها به کم تخییر مفاهیی تلاش میکنند تا
انشرمدزان و انشجدیان را با رن شستشدی مخری بدهند ،میخداهد یدگاههای
رد را لواز و ملرو یکودیگر جلده هودا] [۲۲ر حوالی که اینطدر نیسوووک ،و ایک
بخشی از رن «تناقضات بررگ اجتماعی» اسک که به رن باز خداهیی گشکا
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ایک اید دلدژی وقتی به بخش خدمات همگانی میرسووویی ی پایش میلنگدا
چه کسی وسک ار که کتر یا پرستار معالج وی یا رمدزگار ررزندانش کارررما
باشووود و یا ما ر پیرش را به سوووک ی «ر یا» کارررما ر ی شووورکک رمانی
بسمار ؟
چه کسوووی لش میخداهد که به ی قاضوووی یا مقا ا اری یا پلیا کارررما
مراجعه کند؟
هدایک ارکار عمدمی تدسو بدرژوازی بر علیه  ٪۱۱جامعه که کارررما نیستند
و نخداهند شووود با همان لحک متکبرانهای انجا میشووود که ی حکدمک اقلیک
شووودیوداً قودرتطلو انجوا می هودا ررامدش نکر هایی کوه کلاسهای اجباری
مارکسیسی و لنینیسی ر اتحا شدروی از ایک نظر تأنیر کمی بر « یدگاههای مر »
اشکا
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فصل سوم

طبقات امروز سوئد و مالکان واحدهای
اقتصادی
سورمایه و کار مر ی و قط جامعهی طبقاتی مدرن هسوتند ،ر ی سود صاحبان
سووورمایه و مدیرانی که ر اسوووتخدا ارند ،ر سووودی یگر مر بگیرانا رؤسوووای
ر ههای مختلف ،لابیگران و اید دلدگها ر جبههی سورمایه و تقسیی مر بگیران
بر حس و میران مر و ش ورای شووخلی و جدایی تاریخی بیک کارگران و کارمندان
تصدیر را کاملتر میکندا
ایک قط ها و تضا هایشان کماکان پابرجا هستند هر چند که مرز بیک طبقات و
نیر اشوکا مبارزه چار تخییراتی شده اسکا ر سا  ٪ ۹۱ ،۰۱۲۱مر بگیران برای
سرمایههای خصدصی کار میکر ند ،که ر سا  ۸۱۰3به  ٪۹3رسیدا][۲۵
جامعهی طبقاتی سد د از سا  ۰۱۲۱به ایکسد از بسیاری جهات شاهد تخییرات
بررگی بد ه اسکا صنعکز ایی و رشد رناوری یجیتالی ساختار اقتصا ی را تخییر
ا ه اسوووکا تلاش سووورمایه اری پسووواصووونعتی برای به انقیا ر رور ن حررههای
تخصصی عرصههای جدیدی از مبارزه را بروی تضا اساسی کار و سرمایه گشد ه
اسوکا قد گرایی که قبلاً مسللهی ناچیری بهشمار میررک اکندن به بعد جدیدی از
سوواختار اقتصووا ی تبدیل شووده اسووکا نقش جنسوویک ر رواب زن و مر کمرنگ
شده ر عیک حا که ایک رواب طبقاتیتر شدهاند اما ساختار طبقاتی هندز جنسیتی
اسکا۰

۰ا اکیریک قدرتمداران و نروتمندان مر هستندا
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با هجد سوورمایه به ولک ،تبدیل ولک به ی مارد و حلقهی راب بیک بلند
پایگان نیای سیاسک و اقتصا  ،رابطهی ولک و جامعه عمیقاً گرگدن شده اسکا
کاهش نابرابریهای اقتصا ی و اجتماعی نه تنها متدقف شده بلکه سیر معکدس ر
پیش گررته اسکا
ر ایک رصوول به گرگدنیهای سوواختاری جامعهی طبقاتی سوود د میپر ازییا
اجازه بدهید کارمان را با بررسی گرگدنیهای ساختار طبقاتی سد د از  ،۰۱۲۰که
ر کتاب ساختار طبقاتی سد د از  ۰۱۹۱تا ۰۱۲۱و با ا ههای رماری  ۰۱3۱تحلیل
کر  ،به ایکسد شروع کنییا
سیر تغییرات طبقهی کارگر و ساختار طبقاتی از  15۹5تا 4۱1۹
مرزبندیهای طبقاتی اغل مبهی هستند و ر زمانهای گدناگدن مضمدن متفاوتی
ارنودا بوه همیک لیول و جمعبنودی از گرگدنی ررایش طبقواتی ارا ه می هیی،
یکی از  ۰۱3۱با نگاهی رو به پیش و یگری از  ۸۱۰۲با نگاه به گذشووتها ر سووا
 ۰۱۲۰مک مرز بیک کارگر بد ن و کارمند بد ن را قیقاً بررسووی کر ا اسوواس ایک
مرزبندی ها قدانیک بازار کار بد و با شووورای پذیرش عضووودیک ر سوووازمانهای
اتحا یه ای همخدانی اشکا مضمدن رن چنیک بد که ررضاً پرسنل رروشگاه ،هتل
و رسووتدران عمدماً جرو طبقهی کارگر ر معنای وسوویع رن (نه تنها کارگران مدلد
بلکوه کوارگران بخشهوایی نظیر خودمواتا ) ،محسووودب میشووودند ر حالیکه
کارمندان پاییکرتبه جرو لایههای میانی ،هر چند ر بخش «پرولتریره شووده» رن ،به
حساب میرمدندا ر جامعه ی امروز ،که تفاوت بیک کار رتری و کار کارخانهای
اهمیک گذشوته را ندار  ،واقع بینانهتر به نظر میرسود که منشویها ،صندوقدارها و
خیلیهای یگر را جرو طبقهی کارگر ،ر معنای وسووویع رن ،به حسووواب بیاورییا
رمار سوا  ،۰۱3۱که مبنای تجریه و تحلیل مک بد  ،شامل بیکاران نمیشد چرا که
گروه بررگی را تشووکیل نمی ا ند و جرو هیچ طبقهای محسوودب نمیشوودندا طبق
معیارهای تعریف طبقه ر سووا  ۰۱3۱و با احتسوواب بیکاران ،امروز طبقهی کارگر
حدو  ٪۹۱جمعیک سد د را ر بر میگیر ا][۲۹
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جدول  .1ساختار طبقاتی  15۹5و .4۱1۹
رصد شاغلیک ر گروه سنی  ۰۵تا  ۹۲سا
(شاغلیک ر اینجا شامل بیکارانی که رسمأ ر جستجدی کار هستند و نیر
بیکارانی اسک که به هرینهی ولک به کاررمدزی اشتخا ارندا )

طبقهی کارگر
لایههای میانی
خر ه بدرژوازی
(صاحبان شرککهای
بدون کارمند)
طبقهی بدرژوا (پ)

طبق معیارهای(۰۱3۱الف)
طبق معیارهای( ۸۱۰3ب)
طبق معیارهای۰۱3۱
طبق معیارهای۸۱۰3

۸۱۰3 ۰۱3۱
۹۲
۵۸
۲۹
۹۰
۵۲
۲۱
۲۹
۹۰
3

۲

۰

۰

یادداشتها:
الف .کار مزدی برای دیگران.
ب .کارمند جرء ،منشوووی ،صوووندوقدارا ایک گروهها ر سوووا  ۰۱۲۰بخش پرولتریره
شوودهی لایههای میانی محسوودب شووده و با ا ههای رماری سووا  ۰۱3۵ر گروه کارگران
طبقهبندی شدندا
پ .سوا  ۰۱3۱شوامل کشواورزان بررگ و کارررمایان ارای بیش از چهار کارگر و
کارمندا سا  ،۸۱۰3با رمار رسمی کاملاً متفاوت ،شامل مدیران کل و صاحبان شرککهای
بدون کارمند یا کارگرا
منابع :۰۱3۱ :یدران تربدرن ،سواختار طبقاتی ر سود د بیک سا های ۸۱۰۲( ۰۱۲۱-۰۱۹۱
[ ،)]۰۱۲۰ص و ۸۲،۰۱3،۰۰۹؛ :۸۱۰3مرکر رمار سوود د ،رمار نیروی کار بر اسوواس سووا ا
برای تسوهیل مقایسهی تاریخی و همچنیک بر اساس تقسییبندی وی ه طبقاتی ر گروه سنی
3۲و ۹۵رمار نیروی کار برای گروه سنی ۹۲و ۰۹محاسبه شده اسکا همه استخدامیهای بیک
][۲3
گروه سنی  ۹۵تا  3۲متعلق به لایههای میانی ررض شده اسکا
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مرزهای بیک طبقهی کارگر و لایههای میانی یا طبقهی متدس مخدوشتر شده
و به همیک لیل میتدان رنها را به شوویدههای متفاوتی ترسوویی کر ا] [۲۲امر مسوولی
اینکه طبقهی کارگر به لحاظ کمی کدچ تر شوده و طبقهی متدسو رشود کر ه
اسوکا لیل ایک امر را میتدان ر صنعکز ایی جستجد کر که بهتبع رن از تعدا
کارگران مدلد و نیر کارگران شووواغل ر حمل و نقل و انبار اری ،گروهی که مک
ر سووا  ۰۱۲۰رنها را کارگر به معنای وسوویع کلمه نامید  ،کاسووته شوودا طبقهی
کارگر ر سوا  ٪۸3 ،۰۱۲۰و اکندن تنها  ٪۰۹جامعهی طبقاتی را تشکیل می هدا
امروزه ر سوورمایه اری پسووا صوونعتی ،کمتر از ی هشووتی کل شوواغلیک ر بخش
صنعک مشخد بکار هستندا
جدول  .4ترکیب اقتصادی طبقهی کارگر
 15۹5و  ،4۱1۹به درصد

۰۱3۱
۸۱۰۹

بخش تدلیدی
(الف)
۵۸
۲۱

گر ش

خدمات

باز تدلید

۲
۰۸

۰۲
۰۱

۸۰
۸۱

یادداشت :الفا شامل انبار اری و حمل و نقل کالا
منتابع :یدران تربدرن ،سووواختوار طبقاتی ر سووود د بیک سوووا های ۸۱۰۲( ۰۱۲۱-۰۱۹۱
[ ،)]۰۱۲۰ص ۲۲ا مرکر رمار سد د  ،۸۱۰۹ساختار حررهها ر سد د ۸۱۰۹؛ اررایش مداو
شوواغلیک ( :)۸۱۰3پایگاه ا ههای رماری ،شوواغلیک ر گروه سوونی بالای  ۰۹سووا ر سووا
][۲۱
۸۱۰۹

تدسعه و بس رمدزش نیر ترکی طبقهی کارگر را گرگدن کر ه اسکا طبق
بررسوویهای مرکر رمار سوود د ،بررسووی شوورای زندگی ر سوود د بنا  ،ULFر
اواس ههی هشتا و سد کارگران از تخص بیبهره بد ند ،ایک رقی سیسا
بعد به پنجاه رصوود کاهش یارکا همیک تخییرات ر بیک متدلدیک خارج از سوود د
ضووعیفتر بد  ،از  ٪۹۱به ٪۹۹ا اکندن نر ی به نیمی از کل شوواغلیک و  ٪ ۵۵زنان
از تحصیلات رد بیرستانی برخدر ار هستندا
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علیرغی سوووکدت مطبدعات بدرژوایی ،طبقهی کارگر کماکان بخش مهمی،
نر ی به نیمی از جامعهی سوود د (و طبق معیارهای  ۰۱۲۰نر ی به  ٪۲۱جامعه)
را تشووکیل می هدا ررای هیچ حرب سوویاسووی به سووطت چهل رصوود ،نمیرسوودا
طبقهی کارگر بهعندان ی جمع متشووکل تضووعیف شووده ولی همچنان از بالاتریک
رجهی تشکل برخدر ار میباشدا پاییکتر بیشتر به ایک امر میپر ازییا
ما طبقات را بر حس جایگاه اقتصا یشان ر میدان نبر سرمایه ووو کار مر ی
تعریف میکنیی اموا طبقوات ر عیک حوا بوا تقسووویمات اجتماعی یگری ،بهوی ه
جنسویک و قدمیک گره خدر هاندا ر ایک رابطه از سوا  ۰۱۲۱به ایکسود شاهد چه
تخییراتی ر بازار کار بد هایی؟
زنان به همان نسبک مر ان برای امرار معاش کار میکنند هر چند که ایک نسبک
ر همهی زمینهها مساوی نیسکا ر سا  ،۸۱۰3زنان  ٪۲۲نیروی کار سد د و ٪۲3
تموا کوارکنوانی را تشوووکیول می ا نود کوه ر هفتوهی موذکدر (هفتوهای که ایک
رمارگیری ر رن انجا گررکا ) سور کار خد حاضور بد ندا همیک ارقا ر سا
 ۰۱۲۱به ترتی  ۲۹و  ٪۲۲بد ند و نشوووان می هند که از سوووا  ۰۱۲۱به ایکسووود
تخییرات بررگی صودرت نگررته اسکا ورو زنان ر مقیاس بررگ به بازار کار از
ههی  ۰۱۹۱رغاز شدا
جدول  .۱ساختار طبقاتی زنان و مردان سال 4۱1۹
][5۱
به درصد از شاغلین ،گروه سنی  1۹تا  ۹2سال
طبقهی کارگر
طبقهی کارگر و کارمندان جرء
لایههای میانی
صاحبان شرکک (الف)

زنان
۹۹
۲3
۲۲
۵

یادداشتتت :الفا شووامل رن اعضووای خاندا ه که کم
کدچکی را تشکیل می هندا
منبع :مرکر رمار سد د ،بررسیهای نیروی کار (.)AKU

مر ان
۲۱
۲۵
۲۸
۰۸
میکر ند ،ایکها امروز گروه
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زنوان راحوکتر ر لوایههای میانی جای میگیرند ر حالیکه تقسووویی مر ها به
کارگر و صاح شرکک نمایانتر اسکا
ایک تقسویی هی رابطه و هی شکاق بیک مالکیک و قدرت را نشان می هدا طبق
لیسوک مشاغل مرکر رمار سد د ،بیشتریک تعدا شرکک ها ر صنعک جنگل رعا
هسووت ندا زنان و مر ان ر ی بازار کار مشووتر به کار مشووخدلند اما گدیی ر و
نیای متفاوت به سووور میبرندا زنان از کد کان و سوووالمندان نگهداری میکنند و
مر ان ر سویسوتی اقتصا ی مشخد به کارندا ایکها اگر هی همکار شدند ر بخش
گر ش کالا ،رروشوندگی ،اسوک که تازه همیکجا هی تقسیی کار بر مبنای جنسیک
یده میشود  ،زن ها رروشونده رروشوگاه و مر ان رروشوونده خدمات و محصدلات
شرککها هستندا
اکیریک رؤسای اقشار میانی را مر ها تشکیل می هند ٪۹۱ ،مر ان و  ٪۲۱زنانا
البتوه اسوووتینواهوای جوال تدجهی نیر وجد ار ا تنها ر حدزه رمدزش ،رمان و
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
هتلها و رستدرانها نیر همینطدر باشدا اما نکتهی جال و قابل تدجه ایک اسک که
 ٪۵۲رؤسای حدزهی مالی و اقتصا زن هستندا][۱۰
گرگدنیهایی انجا گررته و میگیر ولی سوواختار طبقاتی همچنان جنسوویتی
اسوکا اگر از ید زنان به مسللهی جنسیک و طبقه نگاه کنیی به وضد میبینیی که
وضوعیک زنان ،نسبک به چهل تا پنجاه سا قبل ،بیشتر تحک تأنیر شرای طبقاتی
اسک تا متأنر از مناسبات پدرسالارانها
ر سا  ،۸۱۰۹از ه رصد جامعهی سد د که بالاتریک ررمد را اشتند  ٪۸۲و
رصود مارد » معروق هسوتند  ٪۰۲زن بد ند که نسبک به
از رنهایی که به «ی
سا  ۰۱3۲به ترتی  ٪۰۸و  ٪۹اررایش نشان می هندا اکیریک زنانی که جرو ی
رصوود مارد هسووتند با مر انی از واج کر هاند که جرو رن ه رصوود پر ررمد
هستندا رصد مر ان بسیار نروتمند که با زنان کی ررمد و یا ارای ررمد متدس
از واج میکنند از  ٪3۵به  ٪۲۱کاهش پیدا کر ه اسکا از واجهای رون طبقهای
به تشدید نابرابریها میانجامدا][۱۸
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جدول  .2پنج شغل عمدتاً زنانه و پنج شغل عمدتاً مردانه 4۱1۹
مر ان
زنان
(به هرار)
(به هرار)
()۰۰
۰۸۲
بهیاران ،پرسوونل مراقبک از معلدلیک و سووالمندان ر محل
سکدنک
()۱
3۹
پرسنل مهد کد
()۸۹
3۹
رمدزگار ورهی ابتدایی و راهنمایی
()۹
۹۲
رمدزگار پیش بستانی
()۲۰
۹۹
رروشووندگان رروشووگاههای تخصووصووی مانند گلفروشووی،
کتابفروشی و لداز ورزشی
۹۲
()۸۲
رروشندگان خدمات و محصدلات شرککها
۹۸
()۰3
انبار اری و تحدیل کالا
۵3
()۰۵
رنآوری کاممیدتری
۵۲
() ۲
رانندگان کامیدن
۲۹
()۱7۵
نجاران
منبع :مرکر رمار سد د ،رهرسک و رمار مشاغل ۸۱۰۹

زمانی ،صد تا صدوپنجاه سا پیش ،سد دیهای بیشماری به خارج مهاجرت
میکر ندا اولیک پ وهش اجتماعی ر سوود د مربدط به پدیدهی مهاجرت به خارج
بد ا بوا رموان مهواجران از ویلهلی مدبرگ ،۰پدیده مهاجرت سووود دیها جر ی از
تاریخ و ا بیات ملی سد د شدا] [۱۹زمانی را که سد دیها مهاجریک رقیری بد ند و
سورندشوک شوان به بر باری ،گذشوک و سوخاوت ملک میربان بسوتگی اشک نباید
ررامدش کر ا بعد از جنگ و جهانی شوورای عدض شوود و سوود د به کشوودری
پناهندهپذیر تبدیل شدا] [۱۲ولی مدتی طد کشید تا ترکی قدمی جمعیک سد د به
مسوللهای سویاسوی تبدیل شود ا ر شروع ههی  ۰۱3۱کارگران یدنانی ،مجاری و

۰. Vilhelm Mobergs
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پرتقالی شوواغل ر بندر بارگیری  Kockumsر شووهر مالمد ۰کار میکر ند اما
ر تحلیولهوای طبقواتی مک ر سوووا  ۰۱3۸و  ۰۱۲۰نشوووانی از قدمیک به چشوووی
نمیخدر ر حالیکه امروز مسووللهی قدمیک از سوویاسووک طبقاتی و تجریه و تحلیل
طبقاتی جداییناپذیر اسوووکا ررهنگ اجتماعی سووود د سوووتخدش گرگدنیهای
عمدهای شده اسکا بیجهک نیسک که خیلیها ایک گرگدنیها را بنیا ی و زیر و
رو کننده ارزیابی میکنندا
جدول  .9نسبت متولدین خارج به کل جمعیت به درصد
4۱1۹ – 15۹۱
متدلدیک خارجی به کل جمعیک سد د
متدلدیک رسیا و ررریقا
منبع :مرکر رمار سد د« ،جمعیک بر حس

۰۱۹۱
۲7۲
۱7۱۱۸

۰۱۲۱
37۵
۱7۲

۸۱۱۱
۰۰7۹
۹7۱

۸۱۰3
۰۲7۵
۰۰7۱

کشدر محل تدلد» ()۸۱۰۲

گرگدنیهای سوواختار طبقاتی بیک سوود دیها و خارجیها همسوود بد ه و روز
بروز همسوووانتر میشووودندا اما تفاوتهای مهمی همچنان پابرجا اسوووک ،رصووود
بیش تری از متدلدیک خارج از سد د کارگر هستندا ر اواس ههی  ۰۱۲۱بیش از
 ٪۹۱متدلدیک خارج از سووود د کارگر بد ند ر حالیکه همیک رقی بیک سووود دیها
 ٪۲۹بد ا
سووود ودیهوا ر تما طبقات اکیریک مطلق را تشوووکیل می هند ٪۲۸ :طبقهی
کارگر ٪۲3 ،اقشوار میانی ٪۲۲ ،صاحبان شرککا بیشتریک تخییرات را ر صاحبان
شووورکوک میبینیی چرا که ر سوووا  ۰۱۲۵-۰۱۲۲تنها  ٪۹رنها خارجی بد ندا از
شداهد پیداسک که پدیدهی مهاجرت گرگدنیهای ررهنگی وووو اجتماعی بررگی
را ر جامعهی سد د مدج شده اسکا

۰ا شهر مالمد ،شهری ر جندب سد د با رمار بالای مهاجریکا
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جدول  .۹ساختار طبقاتی متولدین داخل و خارج
به در صد4۱19 – 4۱12 ،
متدلدیک خارج
متدلدیک اخل
۵۹7۵
۲۲
طبقهی کارگر (الف)
۹۹7۵
۲۸7۵
طبقهی متدس
۰۱
۰۱
صاحبان شرکک
یادداشت :الف .شامل کارمندان جزء
منبع :مرکز آمار سوئد ،بررسی . 4۱1۹ ULF

جای تعج ندار که پدیدهی مهاجرت ررایش سووویاسوووی جامعه را گرگدن
کر ه و رگیریهوا و صوووفبندیهای جدیدی ،بر له و علیه مهاجریک ،را مدج
شده اسکا
چیری که باید تصوریت کر ایک اسک که رنار ایک پدیده بیش از همه ررهنگی
و ذهنی اسوکا ارقا مرکر رمار سد د هیچ ارتباطی بیک ستمر های حقیقی و مدج
مهاجرت نشان نمی هندا تلاش احراب بدرژوایی برای استفا ه از مهاجران همچدن
اهرمی برای کاستک حقد ها تا به امروز مدرق نبد ه و ر ورهی ندمحارظهکاران۰
نیر با رن مخالفک شدا ارقامی که ا بر تأنیر منفی مهاجرت بر ستمر های حقیقی
کارگران باشود نه ر گرارش سوازمان مرکری کارگران  LOمشاهده میشد و نه
ر رمار رسمیا مشکل بیکاری بیشتر گریبانگیر مهاجریک بد ه اسک تا سد دیهاا
رمار بیکاری سود دیها (متدلدیک سود دا ) که ر سا  ۸۱۱۵به  ٪۹7۵بالغ میشد
ر سووا  ۸۱۰۵یعنی بعد از مدج بررگ مهاجرت به  ٪۲7۲کاهش یارکا طی همان
ورهی رموار بیکواری مهاجریک (متدلدیک خارج از سووود دا ) از  ٪۰۲7۰به ٪۰۵7۰
اررایش یارکا بیک سوووا های  ۸۱۱۹تا  ۸۱۰3از تعدا بیکاران سووود دی  ۲۸۱۱۱تک
کاسته شد ولی به تعدا بیکاران خارجی  ۸۲۱۱۱نفر اضاره شدا
۰ا هموان حرب محارظهکاران قدیمی که از کارزار انتخابات  ۸۱۱۹خد را محارظهکاران ند خطاب
کر ه ،بدون رنکه رسماً نا خد را عدض کر ه باشدا ا
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گرگدنی سووواختار طبقاتی سووود د بعد ار ههی  ۰۱۲۱متأنر از و مدلفهی
مسوواعد بد که پذیرش منفعلانه چرخش به راسووک بررگ ر سوویاسووک سوود د را
ممکک سووواخوکا البتوه همرموان بوا اررایش نوابرابریها ،خر ه ریرههایی [از نروت
اجتماعی] نیر به پایینیها رسوویدا سووتمر های حقیقی بعد از ههی  ۰۱۲۱هر چند
که خیلی کی ،اما به هر حا رشد اشتندا
جدول  .۹سیر رشد سالانهی دستمزدهای حقیقی 4۱12 - 15۹۱
برای تمامی کارکنان (کارگر و کارمند .مترجم) به درصد

۸۱۰۲ - ۸۱۱۱ ۸۱۱۱ - ۰۱۱۱ ۰۱۱۱ - ۰۱۲۱ ۰۱۲۱ - ۰۱3۱
۰73
۰7۱
۱7۹
۸7۲
منبع :مرکر رمار سد د ،اررایش سد شرککها به قیمک کاهش ستمر ها ()۸۱۰3ا

سووایک تحلیلی تیمبرو  Timbroر تبلیخات خد روند تخییرات سووتمر ها را
ر  ۸ورهی متفاوت بررسی میکند ۰۱۱۵ – ۰۱3۱ ،و ورهی بعد از  ۰۱۱۵ا چرا؟
قضیه از ایک قرار اسک که ر نیمهی او ههی  ۰۱۱۱سد د شاهد سقدط مالی
بررگی بد کوه خد سووورموایهی مالی باعث و بانی رن بد ا ایک سوووقدط ،بیکاری
گسوتر ه و کاهش سوتمر ها را به همراه اشوکا قصود تیمبرو ایک اسک که رونق
مجد اقتصوا سد د بعد از بحران مالی  ۰۱۱۵را ،که نتیجهی رعالیکهای سرمایهی
مالی و یکی از نتایج رن بیکاری گستر ه و کاهش ستمر ها بد  ،برجسته ساز ا از
طرق یگر تیمبرو میخداهد بحران مالی را لاپدشوووانی کر ه و وره زمانی قبل از
 ۰۱۱۵را بحران هرینهها و ناشی از «قرار ا های مرکری و لاز الاجرا» معرری نمایدا
طی بحران حباب مالی ههی  ۰۱۱۱اکیریک قری به اتفا سووتمر ها کاهش
یارک و طبعاً نروتمندان اولیک گروهی بد ند که ستمر شان ر سا ۰۱۱3به سطت
قبل از بحران بازگشکا
ولی رن ه رصودی که از همه رقیرتر بد ند مجبدر شودند تا سا  ۸۱۱۹صبر
کننوودا ایک گروه همچدن رقیرتریک نلووث جووامعووه بووار یگر و ایکبووار ر ورهی
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نخسکوزیری راینفلد (از حرب محارظهکارانا ) شاهد کاهش مجد ستمر های
خد بد ند اما بقیه گروههای جامعه از اررایش ررمد اندکی برخدر ار شدندا
گرگدنی سواختار طبقاتی نتیجه گسوترش وسیع رمدزش و تحصیلات نیر بد ا
ر سووا  ۰۱۱۱تنها ی سوود جمعیک بیک  ۸۵و  ۹۲سووا ارای تحصوویلات بالای
بیرسووتانی بد ند ،ایک رقی ر سووا  ۸۱۰۹به و سوود رسوویدا ر همیک سووا ٪۸3
ارای تحصوویلات عالیهی طدلانیتر از سووه سووا بد ندا] [۱۵ر سووا  ۸۱۱۵بیش از
یکصدهرار نفر از اعضای  LOو نیی میلیدن نفر از اعضای  ۰TCOارای تحصیلات
ندا][۱۹

انشگاهی بد
بسیار خدب اسک که به کم یارانههای ولتی همه طبقات از امکان تحصیل
ر انشوووگاه ،مانند بیرسوووتان و ورهی ابتدایی ،برخدر ار شووودهاند اما مشوووکل
یگر کارساز نیسک ،رنچه تعییککننده اسک
اینجاسوک که تحصویلات و تخصو
همانا سورمایه و نگرش سورمایه به کار اسوکا هی اکندن که ایک سطدر را میندیسی
اسووتانداری اسووتکهلی ،تحک رهبری احراب بدرژوایی ،تلاش ار تا پرشووکان را،
علیرغی اعتراضاتشان ،به کار شیفتی وا ار کندا
منابع جمعی طبقاتی حقوقبگیران از سال 15۹۱
مهیتریک منبع قودرت حقد بگیران وحودت رنهواسوووک :بسووویج و سوووازماندهی
اتحا یهای و سوویاسوویا نمیتدان گفک که حقد بگیران مبارزهی رشووکاری را ،ر
مقابله با تهاجمات ندلیبرالی به جنبش اصولاحات اجتماعی سود د ،سازمان ا هاندا
ر اوایل ههی  ۰۱۲۱شواهد لشکرکشی سازمانیارتهی راسک بد یی که به پاسخی
یرهنگا به را یکالیسوی رو به ارک هههای  ۰۱3۱-۰۱۹۱میمانسک ،تظاهرات بر
ضد صندو حقد بگیران و مقابله به میل جمعی کارررمایان ر سا  ۸۰۱۲۱ا او
ماه مه برای سدسیا مدکراتها به مراسمی پدچ و بیرو تبدیل شده اسکا
۰ا سازمان سراسری کارمندانا
۸ا ر جداب اتحا یهها که اضاره کاری را تحریی کر ه بد ند کارررمایان از ورو 3۵۱هرار کارگر
به محل کار جلدگیری کر ندا
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طبقواتی رأی ا ن و سوووازموانودهی اتحا یهای حربههایی هسوووتند که هرچند
برندگی سووابق را ندارند اما هندز هی خیلی مهی اس وکا ر سووا  ۰۱۲۰حدو ٪۲۵
تموا کوارگران و کوارمنودان (کوه حوداقل نیمهوقک کار میکر ند) ر اتحا یهها
متشوکل بد ندا ر سا  ۸۱۰3رجهی تشکل کارگران ر اتحا یهها تنها  ٪۹۰بد ا
ایک کاهش ر همهجا به چشی میخدر اما شدت و ضعف ار ا ر بخش عمدمی
و صوونعک  3۲ – 3۸٪متشووکل هسووتند ر حالیکه همیک رقی ر بخش خدمات
خصوودصووی ،هتل و رسووتدران تنها  ٪۵۱اسووکا تخییرات سوواختار اقتصووا ی طبقهی
کوارگر کوه ر بوالوا بحوث کر یی مدج کاهش تعدا کارگران ر بخشهای با
تشکل بالا و متقابلاً اررایش کارگران شاغل ر بخشهای با تشکل پاییک شده اسکا
کاهش اعضوای  LOر سا  ۰۱۲۲یعنی رسک بعد از باز گذاشتک سکهای
سرمایهی مالی رغاز شد ولی رجهی تشکل همچنان بالا بد  ٪۲۹ ،ر سا  ۸۱۱۱و
 ٪33ر سوا  ۸۱۱۹ا اررایش حق عضودیک صوندو بیمه ی بیکاری تدس ولک
بدرژوایی مدجبات ی ریرش بررگ را رراهی ساخک و رجهی تشکل را تا سا
 ۸۱۰۲به  ٪۹۲تقلیل ا ا
با ایکحا هندز هی تشووکل اتحا یهای طبقهی کارگر سوود د وزنهی سوونگینی
بهشمار میرو ا تنها کشدرهایی که از ایک نظر تقریباً همسطت سد د هستند عبارتند
از بل ی و کشدرهای شما اروپا (رنلاند ،نروژ ،ایسلند و انمار ا )ا
سوووایر گروههوای حقد بگیر از رجوهی تشوووکل بالاتری برخدر ار هسوووتندا
همانطدر که گفته شود ر سا  ۰۱۲۱رجهی تشکل کارگران و کارمندان حدو
 ٪۲۵بد که ر اوایل ههی  ۸۱۱۱ر هر و گروه کمی ارک کر ا رجهی تشکل
ر سوا  ۸۱۱۹برای هر و گروه  ٪33بد ا ولی بعد از ایک سا شاهد پیشی گررتک
تشک ل کارمندان بر کارگران هستیی از جمله بدیک لیل که سیستی ندیک بدرژوازی
حق عضووودیک صوووندو بیمهی بیکاری برای کارمندان را بهاندازهی کارگران بالا
نبر ا سوووا  ۸۱۱3تنهوا  ٪۹۰کوارگران متشوووکول بد ند ر حالیکه ایک رقی ر بیک
کارمندان به  ٪3۹میرسوویدا ایک اختلاق برای هر و بخش خصوودصووی و عمدمی
قیقاً به ی میران بد ا سوازمانیارتگی کارمندان بخش خصودصی سد د ر جهان
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همتا ندار ؛ کارمندان شاغل ر بخش صنعک متشکلتر از کارگران صنعتی هستند
(به ترتی  3۱و )٪3۲ا
امروزه کارمندان و اقشار میانی بیش از سایر حقد بگیران ر اتحا یهها متشکل
هسووتندا ( TCOسووازمان سووراسووری کارمندان) و ( SACOسووازمان سووراسووری
رکا میسویکها) ر سوا  ۸۱۱۲مجمدعاً بیش از ( LOسوازمان سراسری کارگران)
عضووود اشوووتندا] [۱3ر بازار کار سووود د هندز هی حقد بگیران از امکانات جمعی
بوالایی برخدر ار هسوووتندا از یگر امکانات ر سوووترس همانا طبقاتی رأی ا ن
بههنگا انتخابات سیاسی اسکا حرب سدسیا مدکرات و حرب چپ ر انتخابات
 ٪3۸ ،۰۱۲۸و ر سا  ۸۱۰۲تنها پنجاه رصد رأی رور ندا اولیک عق گر بررگ
ر سوووا  ۰۱۱۰روی ا کوه ایک و حرب ر مجمدع تنها  ٪۵۹رأی رور ند ولی
اعتموا کوارگران وبواره جلو شووود و بیش از هموه ر مدرقیکهای حرب چپ
بازتاب یارک که ر سوووا  ۰۱۱۰تنها  ٪۹رأی رور ه بد اما ر سوووا ٪۰۵ ،۰۱۱۲
رأی رور ا ولی بعد از انتخابات  ۸۱۱۸ررای هر و حرب کاهش یارک ،ابتدا حرب
چپ و سوما حرب سودسیا مدکراتا احراب بدرژوایی اولیک بار ر سا ۰۱۱۰
به رون طبقهی کارگر راه یارتند و  ٪۹۸رأی رور ند و تا سوووا  ۸۱۰۱همچنان بر
ی سووود ررای طبقاتی تکیه ز ند ولی ر سوووا  ۸۱۰۲تا سوووطت انتخابات ۰۱۲۸
سقدط کر ند یعنی تنها  ،٪۸3که اندکی بیش از بیسک و چهار رصدی بد که ر
 ۰۱۵۹به سوک رور ندا با ایک حساب نمیتدان گفک که کفهی سیاسی بدرژوازی
سنگیکتر شده اسکا
ررایی که و حرب قدیمی کارگری سود د (چپ و سوودسیا مدکراتا ) از
سوک ا ند به جی احراب بدرژوایی سورازیر نشد بلکه و سمکوسدی یگر را
ر پیش گررکا بخش کدچکی را حرب محی زیسوووک و حرب رمینیسوووکها به
خد اختصووواص ا ند (به ترتی  ۲و )٪۸ا بخش بررگتر را حرب مدکراسوووی
ندیک با  ٪۲ر سووا  ۰۱۱۰و حرب مدکراتهای سوود د با  ٪۰۹ر سووا  ۸۱۰۲به
خد اختصوواص ا ند که ر هر و مدر هراس از خارجیها باعث شوود که رأی
بیاورندا
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طبقهی متدس و ( ر اینجا منظدر کارمندان و صوواحبان شوورکک اسووک) بیک و
بلد سویاسوی ندسوان اشته ،ولی ی سد ایک گروه هی ر سا  ۰۱۲۸و هی ر
سووا  ۸۱۰۲به ا تلاق چپ و سوودسوویا مدکرات رأی ا ند ،یعنی تقریباً به میران
ررای ۰۱۹۲ا سودسویا مدکراتها ر و انتخابات بسیار مدرق بد ند( ۰۱۹۲ ،مدج
چوپ) و ( ۰۱۱۲بعود از شوووکسوووک مفتضوووحانهی بدرژوازی ر مقابله با بحران)ا
بدرژوازی بخشوی از پایگاه خد را ر بیک طبقهی متدسو از سوک ا ه اسک؛ از
 ٪۹۸ر سا  ۰۱۲۸به  ٪۲۵ر سا ۸۱۰۲ا
ر ههی  ۰۱3۱و سد طبقه ی متدس به احراب بدرژوایی رأی ا ند ،امری
کووه حتی ر ورهی  ۸۱۰۱ - ۸۱۱۹نیر تکرار نشوووودا ر سووووا  ۸۱۰۲احراب
سوودسوویا مدکرات ،چپ ،رمینیسووکها و حرب محی زیسووک  ٪۲۲ررا را کس و
کر ند که کمی بیش از ررای  ۲۵رصدی اتحا بدرژوایی  Alliansبد ا][۱۲
میتدان گفک که چرخش به راسوووک تندی که از  ۰۱۲۱به ایکسووود ر تکامل
اجتماعی سوود د شوواهد هسووتیی ،باعث جابهجایی نیروهای سوویاسووی جامعه بهسوود
بدرژوازی نشوووده اسوووکا و نیروی محرکوه بیش از همه تأنیرگذار بد هاند ،یکی
جابجایی قدرت از سووورمایه اری صووونعتی به سووورمایهی مالی کازیندیی ،و ومی
ر سیستی احراب سیاسیا ی سری تصمیمات ولک که
جابه جایی اید دلدژی
تسوووهیلوات رراوانی برای سووورموایوه رراهی کر نتیجوهی تخییرات مذکدر بد ا ایک
تصومیمات بعضواً از طرق ولکهای سودسیا مدکرات اتخاذ شدند و ولکهای
بدرژوایی هی مجدانهتر رنها را نبا کر ندا
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طبقهی متوسط ،کارمندان ،اقشار میانی
«طبقهی متدسو » ر سود د هیچگاه بهعندان مفهدمی که هدیک مشخصی را تعییک
کند جا نیفتا  ،به همیک لیل مک اغل مفهد «اقشار میانی» را ترجیت ا ها که ر
ررانسدی ،رلمانی و ایتالیایی رایجتر از سد دی اسکا به ایک وسیله خداستها تا چند
نکته را برجسووته کنی :او شوورای اقتصووا ی گدناگدن ایک گروههای اجتماعی ،و
و و وی گی سواختار طبقاتی سود د را ،یکی ضوعف طبقهی متدس شهری ،رن
هی ر کشودری که مهد جنبشهای مر می اسک ،و یگری نقش عمده و مرکری
حقد بگیران بوهعندان کوارمنودانی که هی ر جامعهی صووونعتی و هی ر جامعهی
خدماتی ر اتحا یهها متشووکل هسووتندا ولی «طبقهی متدسو » گاهی مفهد را بهتر
میرساند و به همیک لیل از رن نیر استفا ه کر ها ا
واژهی «کوارمنود» و معا های رن ،مانند بسووویاری کشووودرهای یگر ،واژهی
جاارتا هایسک که ر قدانیک بازار کار نیر به رسمیک شناخته شده اسکا
ایک واژه ر سووود ود ،بر خلواق بسووویواری کشووودرهای یگر ،معرق حدزهی
عضوودگیری اتحا یهای نیر هسووکا ر تحلیل طبقاتیا ر سووا  ۰۱۲۰رعایک و
نکته را واج می انستی ،تدجه به مرزبندیهای اتحا یهای و پیدا کر ن زمینههایی
که رراتر ررتک از ایک مرزها را تسهیل میکر ا
اقشار میانی و پتانسیل آنها برای دگرگونی
طبقهی کارگر برای نیل به پیروزی نیازمند کم سوایر اقشار و طبقات بد ه اسکا
امروزه احتما اینکه طبقهی کارگر بتداند بهتنهایی پیشررکهای اجتماعی مترقی را
مدج شود کیتر از هر زمان یگری اسوکا ر جامعهی تحک سلطهی سرمایهی
مالی تضووا های عمیقی بیک سوورمایه و تمامی اقشووار حقد بگیر وجد ار اما بیک
طبقهی کارگر و طبقهی متدس هیچگدنه تضا اساسی وجد ندار ا با ایک حساب
طبقوهی متدسووو ارای چه پتانسووویلی برای تحدلات اجتماعی اسوووک؟ ر همهی
گروه های شخلی اررا ی با ر و گرایش متفاوت ،از چپ گررته تا راسک ،یارک
می شووودندا ولی کدا جایگاه شوووخلی منطقاً به نقدی پیشووورو از جامعه میانجامد؟
صوورقنظر از تفاوتهای رر ی که ر بالا ذکر شوود میتدان پیش از همه از رؤس وا
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قطع امید کر ا همیک رؤسا هستند که سیستی را میگر انند و جنبش ضد اصلاحات
هی تما تلاش خد را بهکار بسوته تا مدضوع رؤسا را ر تما سطد  ،هی ر بخش
خصدصی و هی ر بخش عمدمی ،تقدیک کندا رؤسای استخدامی ی هفتی اقشار
میانی و  ٪۹کل شواغلیک را تشکیل می هندا ی جامعهشناس سد یسی به نا انیل
اوش ۰بوا جدا کر ن سوووه منطق شوووخلی مسووولله را از یدگاه جال تدجهی طر

میکند ،منطق سوووازمانی ،منطق تکنیکی و منطق خدمات شوووخصووویا] [۱۱مشووواغل
انسکا
خلقکنندگان رنار ررهنگی را میتدان بیش از همه به منطق رخری نر ی
ررض بر ایک اسوووک کووه شووواغلیک ایک منطق معمدلواً ر زمینووهی برابریهووای
اجتمواعی ،رزا ی و برابری زن و مر رعوا هسوووتنودا به نظر اری وسوووتیک ۸ایک
منطقها بیشتر بر انتخاب رشوتهی تحصویلی و شوخل تأنیرگذار هستند و بعد از رن
تدریری ر زندگی رنان ندار ا صوورقنظر از ایککه کدا ررضوویه بهتر اسووک ،میل
قضویهی مر و تخی مر  ،نتیجه یکیسوکا بعد از رؤسا سه گروه بررگ شخلی ر
اقشار میانی قابل تمیر اسک :ا اری و اقتصا ی ،تکنیکی و انسانیا
منطق شووخلی ایک وتای رخری رمدزش ،پیش وررک و مراقبک از انسووانهاسووکا
بررگتریک گروههای شخلی منطق تکنیکی و انسانی پرستاران و رمدزگاران هستندا
همانطدر که لدیسووا بروسووترو  ۹و گدننار اولدرسوودن ۲ر گرارشهای خد نشووان
ا هاند ایک گروهها مدر تهاجی سووورمایه اری واقع شووودهاند که تلاش میکند تا
منطق اقتصوووا شووورکتی (سووود هی و بوارروریا ) را بر رنان تحمیل کندا][۰۱۱
تخصووو و مهارتهای حررهای تحک کنتر «رؤسوووای تحمیلی» قرار میگیرندا
مشووتی انشووجدی تازه رار التحصوویل اقتصووا را بهعندان مشوواور ر بیمارسووتان
کارولینسکا ریختند که با اختیارات گستر های که به ایشان ا ه شد سیستی رمانی

۰. Daniel Oasch
۸. Erik Vestin
۹. Lovisa Broström
۲. Gunnar Olofsson
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کلینی را از هی پاشوویدند بدون ایککه برای نظرات پرشووکان و پرسووتاران پشوویری
ارزش قا ل شدندا

جدول  .۹ترکیب اقشار میانی سال 4۱1۹
درصد نسبت به کل
رؤسا از همه رقی
پرسنل ا اری ( رتری)  /مالی
تکنی
ررهنگ ،ارتباطات ،رمدزش ،تحقیقات ،ا بیات ااا

۰۲
۸3
۸۹
۹۹

یادداشتت :سویسوتی نبک مشواغل تصدیرجامعی از محتدای ساختار مشاغل به سک
می هد ،اما جامع و ربرگیرنده نیسوووک ،به همیک لیل جدو رد از رمارهای مرکر رمار
سد د مربدط به رمارگیری نیروی کار برگررته شده اسکا
منبع :مرکر رمارسد د ،رهرسک نبک مشاغل ،ساختار شخلی ر سد دا

ر کل می تدان گفک که کارمندان شواغل ر اقتصا و مدیریک تا به امروز از
تحدلوات جواری سووود بر هانود و بوه تعودا شوووان ر بخشهای رمانی ،مراقبک،
نگاهداری و رمدزش اررو ه شوده اسکا ر عدض ،جامعه ی یجیتالی رینده برای
عدهی زیا ی مشکلات جدی رراهی خداهد کر ا ر رشتههای تکنیکی هر چند که
رجهی خد کفایی و اتکابه خد بالاسک ،ولی رعدض ر مقایسه با مشاغل علد
انسوانی ( )Humanistiskاز همبستگی رون حررهای کی تری برخدر ار هستندا
بهنظر میرسد رن مشاورانی که مأمدریک اشتند تا منطق اقتصا شرکتی را همه جا
حاکی کنند ،هندز نتدانسووتهاند همان بلایی را بر سوور مشوواغل تکنیکی بیاورند که بر
سور رمدزش و رمان رور ندا تکنیسیکها و مهندسیک معمدلی به روا همیشگی به
کوار خد ا اموه می هنود ولی از نقش و اهمیک مهندسهایی که بهعندان ر یا و
مدیر کار میکنند روزبهروز کاسوووته میشووود ا جای رنان را راهرنان و غارتگران
سووورمایهی مالی و نروتمندان قدرتطل گررتهاندا البته مناسوووبات بیک سووورمایه و
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تکنی نیر عاری از اصوطکا نیسکا ایک تنشها امروزه بیش از همه ر زمینهی
مسایل زیسکمحیطی به چشی میخدر  ،طبیعی اسک که تحصیلکر گان رشتههای
تکنی و علد طبیعی خیلی بیشتر از بدرسبازان میرهمندا
و نظرسونجی از کارکنان مشواغل ر ههای میانی ر مدر عقاید سویاسی نشان
می هد که برای میا ر مدر مسووللهی بحث برانگیر محدو کر ن بخش عمدمی
اختلاقنظرهای زیا ی وجد ار ا ر همهپرسوی  ۰۱۱۹اکیریک قاطع مهندسیک و
کوا رمنودان بخش موالی مدارق محودو کر ن بخش همگوانی بد ند ،ایک گروه ر
همهپرسوی سا  ۸۱۱۱نیر مدارق ایک امر بد  ،ولی با اکیریتی ضعیفا اکیر پرشکان
ر سووا  ۰۱۱۹مدارق ایک محدو یک بد ند ولی ر سووا  ۸۱۱۱مخالفا پرسووتاران
ر همهپرسووی  ۰۱۱۹شوورکک نداشووتند و ر همهپرسووی سووا  ۸۱۱۱اکیریک رنها
مخالف محدو کر ن بخش عمدمی بد ندا اکیریک مطلق رمدزگاران ،روانشناسان
و مود کواران اجتماعی ر هر و ندبک مخالف بد ندا] [۰۱۰اقشوووار میانی مشووواغل
انسووانی (رمدزگاران ،پرسووتاران و غیرها ) راکتدر مهمی ر امر بسوویج سوویاسووی
نیروهوای مترقیانودا ایکهوا اقلیوک بررگی از تظواهر کننودگوان صوووف او ماه مه
سدسیا مدکرات ها و اکیریک تظاهرکنندگان حرب چپ را تشکیل می هندا][۰۱۸
بورژوازی ،خرده بورژوازی و مالکین واحدهای اقتصادی
زبان ررانسدی اولیک زبانی بد که برای تحلیل طبقاتی بهکار ررکا «طبقهی بدرژوا»
ترجمهی کلمهی ررانسدی  Bourgeoisieاسک ولی کاربر رن بر خلاق معا
ررانسدی ،تنها به مفهد مارکسیستی طبقه محدو شده اسکا پیشهوران و بازرگانان
ر جامعهی کاسوتی و مجلا کاسوتی رن ،یکی از چهار کاسوک مجلا بهحساب
میرمدندا ر مجلا بعدی که از و بخش اعیان و عدا تشوکیل میشد ،راسکها
کوه جرو اعیوان بد نود خد را حرب هقوانوان ،پیشوووهوران و بوازرگوانوان خطاب
میکر نوودا بر خلوواق واژهی رلمووانی « ،Burgertumبدرژوا» و «بدرژوازی» از
خاستگاه اجتماعی خد جدا شده و به مفهدمی صرراً اید دلدژی و و سیاسی تبدیل
شوودا بدرژواها به لحاظ تعدا همیشووه اقلیک ناچیری را تشووکیل می ا هاندا اهمیک
ایکها به لیل قدرت و امتیازات ناشی از مالکیک بیحدومرز اسکا طبقهی برتر نیر
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مفهدمی اسک طبقاتی که رایجتر اسک اما به لحاظ اقتصا ی از قک لاز برخدر ار
نیسک ،کما ایککه بیک اشراق و بازرگانان تفاوتی قا ل نمیشد ا
مفهد «خر هبدرژوازی» نیر از ررانسوودی گررته شووده که به معنای کاسوو و
صنعتگر جاارتا ه و مقبد همگان اسکا رنچه ر تحلیلهای طبقاتی از ایک مفهد
رهمیده میشود مالکیک شرکک های کدچکی هستند که به تدلیدات خر مشخدلند
و کار و تلاش ص واح شوورکک مهیتر از اسووتیمار کار یگران اسووکا ولی مفهد
«خر هبدرژوازی» کاربر گستر ه ای پیدا نکر و ر عدض به اصطلاحی برای بیان
ندع وی های از کدتوهرکری ،حمواقوک و تنگنظری تبدیل شووودا از یدگاه تحلیل
طبقاتی تاریخی ،قشور وسویعی از «خر هبدرژواها» جر ی از هقانان بد ند که بدون
شوو خد را نه خر هبدرژوا می انسووتند و نه «طبقهی متدسوو »ا] [۰۱۹رنهایی که
هندز کشاورز هستند از لحاظ امکانات مالی به بدرژواها نر ی هستند  -و معیارها
و ارزشهوای مشوووتر زیوا ی هی بوا بدرژوازی ارند  -ولی کار و تلاش رر ی
خد شان از اهمیک تعییککنندهتری برخدر ار اسکا
بوالاتر به بسووویاری از تفاوتهای وی گیهای طبقاتی صووواحبان شووورککهای
کدچ و کسووانی که برای خد شووان کار میکنند ،بدون ایککه شوورکتی ر کار
باشود (کاسبان خر ه پاا ) ،اشاره کر یی بهجر از زاویهی قدانیک مالیاتیا ایک کسبه
ر جهان سوود بخش بررگی از جمعیک شووهری را تشووکیل می هند و بسوویاری از
رنها ورهگر و سووتفروش هسووتندا ر جامعهی «کارررما»ی پسووا صوونعتی تعدا
کسوووانی که برای خد شوووان کار میکنند روبهاررایش اسوووکا ایک گروه از سوووطت
زندگی خدبی برخدر اراسک اما راقد رن نیروی جمعی رروشندگان خیابانی جندب
اروپا هستند که نمدنهی پایتخک مکری شاید تحسیکبرانگیرتریک رنها باشدا
نقش اجتماعی پیچیده و مبهم فعالیتهای اقتصادی شرکتها
علیرغی سووورموایوهگوذاریهای وسووویع اید دلدژی برای رواج ا ن [اقتصوووا ]
کارررمایی ،تعدا شرککها از سا  ۰۱۲۱رو به کاهش گذاشته اسکا ر ایک سا ،
۲۵۸هرار شوورکک وجد اشووک که تا سووا  ۸۱۰3به ۲۸۰هرار کاهش یارک که به
ترتی  ۰۱،۲و ۲،3رصود کل شواغلیک را تشکیل می ا ندا ر سا  ۸۱۱۵و ۸۱۰۱
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شاهد اررایش ناچیری بد یی ولی بههرحا به سطت  ۰۱۲۱نرسیدا بعد از سا ۸۱۰۱
تعودا شووورکوکهوا رونود نرولی طی کر ه اسوووکا] [۰۱۲لیول رن تعودا همچنووان
روبهکاهش کشوواورزان اسووک که ر مقایسووه با سوورشووماری سووا  ۰۱3۵به نصووف
رسووویده و تازه حررهی اصووولی نیمی از همیکها هی کار یگری بهجر کشووواورزی
اسکا
نقش اجتماعی رعالیکهای اقتصوووا ی مبتنی بر کارررمایی به لیل ترکی ها و
اشکا بسیار گدناگدن استخدا و خد استخدامی ،بسیار مبهی شده اسکا رمارهای
ا ارهی مالیات ایک پدیده را نشوان می هدا تعدا کسوانی که بابک اشووتک شرکک
موالیوات میپر ازنود و کسوووانی کوه همرموان هی موالیوات شووورکوک و هی مالیات
خد اسوووتخودامی ۰میپر ازند مرتباً اررایش یارته و تا سوووا  ۸۱۰۵به ۱۱۱هرار نفر
رسوید؛ یعنی بیش از و برابر کسانی که اشتک شرکک رعالیک اصلی رنها اسک و
معا ی پنجی کل شاغلیکا سیستی مالیاتی تأنیر زیا ی بر کار و رعالیک شرککها
میگذار (میلاً اینکه شوورکک را با چه عندانی به نبک میرسووانند سووهامی خاص،
سهامی عا و غیرها )
رعالیک اقتصووا ی عظیمی که شوورککهای «تاکسوویرانی» از قبیل اوبر  Uberبه
راه انداختهاند ر سد د هندز نسبتاً محدو اسکا ایک شرککها به کم نر ارراری
که ر اختیار ارند و به کم علی الکترونی به بهرهکشوی از کار کسانی که ر
واقع امر «صواح شرکک» و ر استخدا شرکک خد هستند (صاحبان «تاکسی»)
میپر ازندا تنها کارشوان واسوطهگری اسوک اما از زیر بار وظایف و مسلدلیکهای
اجتماعی ی کارررما شانه خالی میکنندا
البته شووکل متمدنتری از شوورکک ،که شوورکک خد اسووتخدامیها نا گررته،
سوریعاً ر حا رشود اسکا ایکها ر مقابل هرینهی معینی کارهایی از قبیل صدور
قبض و اخذ بدهی مشووتری را برای صوواحبان مشوواغل رزا  ۸انجا می هند ر عیک
۰ا ر کشودر سود د صواح ی شورکک میتداند ر استخدا شرکک خد نیر باشد ،امری که بر
نحدهی ریارک مالیات از شرکک تأنیر میگذار ا
۸. Frilansare
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حا که مسولدلیکهای قاندنی ی کارررما را نیر بهعهده میگیرندا ر سا ۸۱۰۹
سی و چهار هرار نفر برای ایک شرککها کار میکر ندا][۰۱۵
طبقهی بدرژوا قدرت سورمایه اسوک و بهتریک روش مطالعهی ایک طبقه بررسی
سواختار اقتصا ی طبقه و نیر مهیتریک خاندا هها و اررا طبقه اسکا به همیک جهک
ایک مسلله ر رصل بعدی جداگانه تحلیل خداهد شدا و رمار نشان می هد که ایک
طبقه به لحاظ تعدا چقدر ناچیر اسوکا ر سد د حدو ۲۲هرار شرکک خصدصی
با حداقل پنج اسوتخدامی و بیش از هفکهرار شرکک با سککی پنجاه استخدامی
وجد ار ا تعدا صووواحبان شووورککها کیتر از ایک حرقهاسوووک چدن ی نفر
میتداند مال چندیک شوورکک باشوودا رؤسووای شوورککهای بررگ و صوواحبان
شورککهایی که ر یا پرسونل خد نیر هسوتند ر جمعبندی ساختار طبقاتی جرو
طبقهی بدرژوا محسوودب شوودهاندا ایکها جمعاً ۵۸هرار نفر میشوودند به اضووارهی
۸۲هرار مدیر عامل که ر اسوووتخدا رنها هسوووتند ،یعنی سووور جمع حداکیر ٪۰،۵
جمعیک شاغل و ارای ررمدا][۰۱۹
ساختار قدرت سرمایه در سوئد امروز
بارزتریک جلدهی قدرت روزاررون سرمایه مالی همانا وزنه سنگیک اقتصا کازیندیی
بدون تدلید می باشودا خرید و رروش اتدماتی سوها و ارز تدسو کاممیدتر شاید
بهتریک میا باشد ،اما رعالیکهای  private equityنیر از همیک جمله اسکا بالاتر
به معاملات کازیندیی نجدمی بازار مالی سوود د اشوواره کر ا بان های سوود دی،
ژاپنی و رلمانی ،بر خلاق بان های انگلیسی ،رابطهای تنگاتنگ با صنعک اشتهاند
( ر زمینه ی اعطای وا و اعتبار به صونایعا ) و کمتر به رعالیکهای سرمایهی مالی
کشوویده شوودندا ر حالی که رشوود سووریع بان ها و سوود های هنگفک رنها ر
سا های اخیر ناشی از همیک رعالیکهای مالی اسکا
از نظر نقش و اهمیک بان ها ر اقتصووا کشوودرهای اروپایی بعد از سوودیا،
بان های سود د و هلند قرار ارندا ارایی بان ها از سه برابر تدلید ناخال ملی
نیر رراتر ررته اسکا][۰۱3
مقایسوهی بررگتریک شورککهای سود د بر حس ارزش کل سها میتداند تا
حدی مقا و جایگاه سرمایه مالی را نشان بدهدا از همه بررگتر بان Nordea
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می باشوود که بررگتریک بان شووما اروپاسووک و ارایی رن از مجمدع اراییهای
بان تجارت  Handelsbankenو بان  SEBنیر بیشتر اسوووکا Nordea
امروزه ر مالکیک رنلاندی ها اسوک و مقر رن ر هلسوینکی ،پایتخک رنلاند ،اسکا
گروه هوایی کوه بالاتریک ارزش سوووها را ارند عبارتند از شووورککهای مالی میل
بان ها و شوورککهای سوورمایهگذاری ،شوورککهای تدلیدی ،ارتباطات راه ور و
رناوری یجیتالی ITا ر جدو زیر میبینیی که ارزش سها شرککهای مالی سیر
یجیتا بالا ررته و سووما پاییک
صوعد ی اشوته ،ارزش سوها ارتباطات و تکنی
رمده و بالاخره شرکک های تدلیدی که حتی از ید بدرس بازان نیر ارزش خد را
حفظ کر ه اسکا
جدول  .5سهم  49شرکت بزرگ از کل ارزش سهام سوئد
بین سالهای  1559و  ،4۱1۹به درصد

ندع شرکک
مالی
تدلیدی
ارتبواطوات و یجیتا

IT

۰۱۱۵
۰۵
۸۵

۸۱۱۱
۰۱

۸۱۰۱
۹۱
۸۸

۸۱۰3
۹۱
۹۰

۰۹

۵۹

۰۹

۰۰

منبع Affärsvärlden :سیر هی سمتامبر ۸۱۰3

جال تریک مسوولله ر رابطه با شوورککهای بررگ ایک اسووک که شوورککهای
حراسک و حفاظک (تأمیک امنیک مالی و جانی ) .وزنهی سنگینی شدهاندا شرکک
حراسوووک  Securitasاز مجمدع سوووه شووورکک بررگ  Ericsson ،Volvoو
 Electroluxبررگتر اسوووکا و شووورکک بررگ یگر که ر همیک زمینه رعا
هسوووتنود شووورکک قفلسوووازی  Assa Abloyو  Autolivاسوووک که ر زمینه
سویسوتیهای ایمنی اتدمدبیل ها رعالیک ار ا هر و شرکک سد دی هستند هر چند
کوه رتر مرکری  Assa Abloyر ایوالوک  Delawareرمریکاسوووک که ی
بهشک مالیاتی بهشمار میرو ا
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جدول  .1۱تعداد کل کارکنان بزرگترین کارفرماهای خصوصی سوئد
در سال 4۱1۹
Securitas
Ikea
Ericsson
H&M
Volvo
Electrolux
Assa Abloy
Autoliv
SCA
Sandvik

۸۲۸۱۱۱
۰۲۱۱۱۱
۰۰۹۱۱۱
۰۰۵۱۱۱
۲۵۱۱۱
۵۵۱۱۱
۲3۱۱۱
۲۹۱۱۱
۲۹۱۱۱
۲۵۱۱۱

منابع۲-۰۸-۸۱۰3 Veckans affärer :؛  Yearly Summary ۸۱۰3 ،Inter Ikea Groupا
تعدا کارکنان  Ikeaر سود د ۰۲هرار نفر اسک که ر مجلهی Veckans

 affärerاشتباهاً  3۱۱۱ذکر شده اسکا
برای بدسوک رور ن تصودیر جامعی از سواختار قدرت ر سورمایه اری سد د،
شامل تما انداع امکانات ،مالی ،تدلیدی ،انتفاعی هی ر سطت ملی و هی ر سطت
بیکالمللی و همچنیک ارتباطات شرککهایی که به لحاظ حقدقی از یکدیگر مستقل
هسووتند ،بایسووتی همهی جدان را بسوونجیی و ر نظر اشووته باشووییا از ید مک ر
سرمایه اری سد د و ندع حدزهی قدرت وجد ار که همریستی مسالمکرمیری
ارنود و ر هر حدزهای و اتبترقودرت وجد ار کوه رقوابوک چندانی با یکدیگر
نودارندا مسووولماً ر کنار ایکها مراکر کدچ تر قدرت ،مدعیان احتمالی رینده و
قدرتمداران رجه سدمی هی وجد ارندا
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شکل  .۱مراکز قدرت سرمایه در سوئد

تجارت جهانی

کنسرسید های اسمی۰

حدزهی او از و مرکر بررگ قدرت ر اقتصوا ملی سود د یعنی والنبرگها
و  Lundbergتشوووکیول میشووود کوه البتوه ایک رخری را میتدان ،از زمانی که
رر ریو لدنوود برگ کنتر بووانو تجووارت  Handelsbankenو شووورکووک
سرمایهگذاری  Industrivärdenرا بدسک گررک ،اممراطدری لدندبرگ خطاب
کر ا مرکر نقل تاریخی هر و کنسورسوید صونایع صا راتی سد د و مرکر رعالیک
هر کدا ی بان میباشدا
حدزهی و شووامل و کنسوورسووید عظیی تجاری به نا های  Ikeaو H&M
اسک یعنی خاندا ههای کممرا  Kampradو پرسدن  Perssonا هر و شرکک
ر سد د تأسیا شدند ولی پایههای قدرت و اهمیک رنها بیشتر بیکالمللی اسک
توا ملیا از ایک چهوار مرکر سوووه مرکر خواندا گی اسوووک و چهوارمی نیر ر حا
خاندا گی شودن اسکا سرمایه اری را تنها از زاویهی اقتصا لیبرالی مطالعه کر ن
ممکک نیسک بلکه جامعهشناسی خاندا ه نیر لاز و مهی اسکا][۰۱۲
۰ا کنسورسوید هایی که از شورککهای متعد ی تشوکیل شوده و نا بررگتریک سوهامدار را با خد
ید میکشدا

 / 96فرجام سوسیال دموكراسی و دولت رفاه

توا جوایی کوه مک میبینی ،از ایک چهوار مرکر کوه بگذریی ،هیچ مدعی جدی
وجد ندار ا  Nordeaکه ر حا انتقا به رنلاند اسوووک ،هیچگاه مانند  SEBیا
 SHBارای زیرشوورکک نبد ه اسووکا خاندا هی راوسووینگ  ۰ Rausingعملاً
خارجنشویک هسوتند همانطدر که شرکک همچنان سد رور صنایع بستهبندی که به
ارث بر ند به خارج بر ه شد (منظدر شرکک معروق  Tetra Pakاسکا ) و ر
اقتصا سد د قدرتی به شمار نمیروندا
شورکک  EQTکه ی شورکک سهامی خاص  private equityاسک جرو
اممراتدری والنبرگ میباشوودا «رعالان سوورمایه» همچدن کریسووتر گار  ۸و امیالهی
که به قصووابی شوورککها ۹نیر مشووخدلند به رنچه ارند راضوویاند و جرو مدعیان و
بلنوودپروازان بوهشووومووار نمیرونوودا هندز معلد نیسووووک کووه ریووا  Schörlingو
 Douglasبه خاندان ۲تبدیل میشوودند یا نها خاندانهایی هسووتند ،میل شوورکک
رسوانهای  ،Bonnierشرکک حفاری چاه نفک  ،Lundinشرککهای کشتیرانی
 Olssonو  Walleniusکه امنهی رعالیک خد را به حدزههای خاصی محدو
کر هاند ،ولی هسووتند بازرگانها و شوورککهایی چدن  Attendoرعا ر زمینهی
رمووان و مراقبووک ،رعووالووان حدزهی رسووووانووهای موواننوود  Ax:son Johnsonو
 Stenbeckرعا ر حدزهی صوونعک و رسووانهای ،که بهرغی امکانات محدو ی
که ارند به نبا تدسعهی رعالیکهای خدیش هستندا
سرمایه اری سد د تدس سرمایهی سد دی کنتر میشد که البته باید سهی
سد جدیان خارجی را نیر بمر از ا چهل رصد سها شرککهای سهامی سد دی
نبک شده ر بازار بدرس سها  ،ر مالکیک غیر سد دیهاسک ،مقایسه کنید با ٪۲
ر سا ۰۱3۱ا  ٪۲۱سرمایهی کازیندیی شرککهای سرمایهگذاری ر سها

۰ا ی

خاندا هی سد دی که از نروتمندتریک خاندا ههای نیاسکا
۸. Christer Gardell

۹ا کس
۲ا خاندا ههای بسیار نروتمند که تلاش میکنند همهی امکاناتشان ر انحصار خاندا ه بماندا
سد از طریق انحلا و به ورشکستگی کشاندن شرککهاا
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خصدصی  private equityازرن خارجیها ،بیش از همه رمریکاییها ،اسکا
نصف سها سد دیها متعلق به شرککهای مالی اسکا][۰۱۱
چهرهی قدرت سووورمایه ر سووود د ر حا گرگدنی اسوووکا رن مهندس -
مدیرانی که اقتصووا سوود د صوونعتی را هدایک میکر ند ر حا خروج از صووحنه
هسوتند البته با بازنشوستگیهای هنگفکا از اواخر سدهی  ۰۱ر سرمایه اری سد د
مرسوود بد ه که مدیران شوورککها ر کار خد حررهای و ر رشووتههای تکنیکی
تحصووویول کر ه بد ند و ایککه ایک مدیران نیر تشوووکیل خاندان بدهند جرو ندا ر
نبد ا] [۰۰۱شاید مارتیک لدق ۰رخریک نمدنهی رنها باشدا
اعتبوار و اهمیوک ایک رهبران حررهای تدلید بیک و گروه تقسووویی شووودا اولیک
گروه ،مالکیک و خاندانهای رنها بد ندا قدرت رنها طبعاً هیچگاه حاشوویهای نبد ه
ولی تقدیک پایگاه ایک مووالکیک امووروزه ملمودس اسوک چرا که رامیل والنبرگ با
تررند خد یعنی طبقهبندی سووها بوه گدنوهای کوه سهامداران از حق رأی مساوی
برخدر ار نباشند ،باعث اروورایش قودرت ایوک گروه شدا هر و اممراتدری تجاری
 Ikeaو  H&Mبه خاندانهای سولطنتی شووباهک ارند که تعییک جانشوویک ر رنها
حسوواب و کتاب روشوونی ندار و ما را بیشتر به یا اممراتدری عیمانی میانداز تا
پا شاهی اروپایی ،البته تا به امروز بدون کاربر خشدنکا
بان تجارت و تدابع رن مدتهای مدیدی تدس و کارکنان رهبری و هدایک
می شووود ،با روی کار رمدن ردری لدندبرگ با سووومک ریاسوووک هیأت مدیرهی
شورکک سرمایهگذاری  Industrivärdenایک وره نیر به سررمدا ی سها ار
بررگ و وارث ی اممراتدری مسوووتخلات زما امدر را بدسوووک گررکا و مانها
رینده نگر هسووتند ولی طبعاً ی مال بیش از ی مدیر ،که خد ش اسووتخدامی
اسک ،خداهان اعما قدرت بر کارکنان خد میباشدا
هنگامی که مرکل شووورلینگ ۸،از محبدبیک خبرنگاران بدرژوامآبی که ترجیحاً
رق

ر مدر

رباریان گرارش تهیه میکنند ،ریاسک هیأت مدیرهی Securitas
۰. Martin Löf
۸. Merkel Schröling

 / 98فرجام سوسیال دموكراسی و دولت رفاه

را به شورطی قبد کر که همرمان سوهامدار عمده باشد ر واقع مدازنهی جدیدی
از قوودرت را بوودعووکگووذاری کر ا اولووا رولک ،سوووکپرور ه و تحووک حمووایووک
 Schrölingاخیراً با شعار انتخاباتی خد «همه چیر ر سد خلاصه میشد » نقش
قهرمان بررگ تجار را به سک رور ا][۰۰۰
ومیک گروه که بینش کاملاً متفاوتی به امدر ارند سووورمایه ارانی هسوووتند که
بهجای تدلید به نبا حد اکیر سووود ر کدتاهتریک مدت ممکک هسوووتندا کارکنان
برای ایکها انسوووان نیسوووتند ،بلکه تنها ی قلی هرینه بهشووومار میروندا ایکها نر
بدرژوازی متعارق از وجههی خدبی برخدر ار نیسوتندا یکی از اشوراق سرمایه ار
بوهنوا گدسوووتواو اگلواس ۰ر مدر ایکها میگدید :ایکها با سوووک یگران مار
میگیرند (با پد یگران قمار میکنندا )ا ی بازرگان ناشناس از رشنایان اری
پنس ور ،که وسووک ار به او به چشووی ی جنتلمک انگلیسووی نگاه کنند ،ر مدر
همکاران خد چنیک میگدید« :شوواخهی مالیاااا تیپهای مشووکدکی را ور خد
جمع کر ه :اررا ی روانی و خد خداه بوودون احسووواس هموودر ی بووا همندع ااابووا
ضووری هدشووی پاییک ،اما ر عدض بسوویار پرکار که سوواخته شوودهاند برای پد ر
رور نا»][۰۰۸
ثروتمندان پولهایشان را از کجا میآورند؟
ر بررسی تخلفات مالی ،ی استرات ی ر همه جا بهچشی میخدر « :رق به پد
رکر کک»ا ایک شووعار برای ر بدرژوازی بررگ سوود د بسوویار ارزشوومند اسووکا
پدلدارها پد هایشان را از کجا میرورند؟
رکر کنی شووومووارهی سوووامبر  ۸۱۰3مجلوهی  Veckans affärerر مدر
میلیار رهای سود د که از  ۹۵نفر ر سوا  ۰۱۱3به  ۰۲3نفر ر سا  ۸۱۰3اررایش
یارته ،نقطهی شووروع خدبی باشوودا  ۹۵نفر رنان ،یعنی بیش از ی سوود  ،از طریق
ارث میلیار ر شدهاندا وارنینی چدن رر ری لدندبرگ ۸و گدستاو اگلاس را که
۰. Gustaf Douglas
۸. Fredrik Lundberg
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ارثهای هنگفتی بر هاند و خد نیر نروتهای گراری رراهی رور هاند به حسووواب
نیاور هاییا ر  ۱خاندا ه حد اقل سه میلیار ر وجد ار ا

خاندا ه
(H&M) Persson
)Rausing (Tetra Pak

( Lundinنفک)
)Kamprad (Ikea

( Douglasسها و حمل و نقل)
( Lundbergسها و مستخلات)
( Bonnierرسانهای)
( Stenbeckصنایع و رسانهای)
( Walleniusکشتیرانی)

تعدا میلیار رها
۱
3
۵
۲
۲
۹
۹
۹
۹

جدول  .11منبع داراییهای میلیاردرهای سوئدی سال  ،4۱1۹تعداد
میلیاردرها

ارث
سرمایه مالی
تجارت
بازی کاممیدتر ،رنآوری یجیتالی IT
تدلید
مستخلات و ساختمان سازی
خدمات تفریحی و سرگرمی
متفرقه (رمدزشگاههای زبان)

۹۵
۹۲
۸۲
۸۱
۰3
۰۲
۲
۰

منبع :شمارهی  ۰۱سا  ۸۱۰3مجلهی  ،Veckans affärerمحاسبات خد (ندیسنده)
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میلیار رهای خاندا هی والنبرگ کلاً ر ایک رهرسووک نیسووتندا زیرا اراییهای
شوخصوی رنها نسبتاً کی شده و پایههای قدرت شان بر بنیا های رامیلی ،که ظاهر ًا
ر مالکیک والنبرگ نیسوتند ،و بر سها با حق رأی ممتاز ۰استدار اسکا ولی یکی
از عدامول رنها بنا کننی جانسووودن ۸مدیر شووورکک  ،EQTبا  ۰،۹میلیار کرون
نروت شخصی ر رهرسک میلیار رها جای گررته اسکا
ر جامعهی پسواصونعتی سد د ارث ،تجارت و سرمایهی مالی شاهراه نروتمند
شوودن اسووکا معاملات مالی و مسووتخلات تدأ با ریسوو اغل بههی رب ارند و
احتما میرو که ر ایک رابطه معاملات مستخلات کی ارزشتر جلده کندا مبتکران
و ندروران رنواوری یجیتوالی ،همچدن طراحووان  Klarna ،Spotify ،Skypeو
بوازیهوای کواممیدتری میول  Candy Crushو  Minecraftگروه جدیدی را
تشکیل می هندا به نظر میرسد که اکیر ایکها بهرغی نروتشان ر طبقهی بدرژوا
مسووتحیل نشوودند و خیلی از رنها اختراع خد را رروخته و نیای تجارت را تر
کر هاندا ایکها وجده مشتر بیشتری با میلیار رهای تفریحات و سرگرمی مانند
ترانه سرایان بنی رندرسدن ۹و ماکا مارتیک ۲،و بازیکک ردتبا زلاتان ابراهیمدیچ
ارند و شوواید ر حد کیتری با صوواحبان و گر انندگان شوورطبندیها ،که ما ر
گروه تفریحات و سرگرمی جای ا ییا
رهرسک ه نفری که طبق رمار سا  ۸۱۰3بالاتریک ررمدهای سد د را از محل
ررمد بر سورمایه اشتهاند تصدیر روشکتری از جامعهی پساصنعتی سد د به سک
می هدا سوباستیک کندتسدن ۵مال  King Mobileو سازندهی بازی کاممیدتری
 ،Candy Crushبا ررمد سووالیانهی بیش از و میلیار کرون ر صوودر گروه،
۰ا ر سد د همهی سها ها ارای حق رأی برابر نیستند ،سها ندع ر ارای هرار رأی و سها ندع ب
ارای ی رأی میباشندا
۸. Conny Jonsson
۹. Benny Andersson
۲. Max Martin
۵. Sebastian Knutsson

طبقات امروز سوئد و مالكان واحدهای اقتصادی 010 /

بعد از او روبرت رندرسووودن ۰،مال شووورکک مالی  Nordic Capitalکه ی
شووورکک  private equityاسوووک که از جمله مال شووورکک رمانی Capio
اسک ،با بیش از نیی میلیار کرون ر سا ا
و اما منابع پد های ایک ه نفر ۲ :نفر از بازیهای کاممیدتری ،و نفر از شرکک
رناوری یجیتالی  Fingerprintو شوورکک ( Traderaخرید اینترنتی) ،ی نفر
از معواملوات کوازیندیی مسوووکک و یو نفر هی ارث از معواملوات تجاری (وارث
لدندبرگ به پایان میرسدا][۰۰۹
)H&Mا ایک لیسک با نا رر ری
جدول  .14تعداد میلیاردرهای دلاری از هر  1۱میلیون جمعیت کشور در سال
4۱1۹
سد د
انمار
رنلاند
نروژ
استرالیا
بل ی
ررانسه
ایتالیا
ژاپک
کانا ا
هلند
سدیا
اسمانیا
بریتانیای کبیر
رلمان
رمریکا
اتریش
منبع :شمارهی وی هی « ،Forbesنروتمندتریک مر

۹۸
۰3
۰۱
۹۱
۰3
۸
۹
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۹
۰۸
۵
۲۵
۹
۲
۰۵
۰۲
3
نیا» ()۸۱۰۲

۰. Robert Andersson
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مجلهی  Forbesرهرسوووک اتبترنروتمندان نیا را که حداقل ی میلیار لار
نروت ارند منتشر ساخته اسکا ر ایک رهرسک جای و خاندا ه خالی اسک :یکی
کممرا با اراییهای پنهانش و یگری والنبرگ با بنیا هایشا با وجد ایک میبینیی
که سد د ،ر مقایسه با سایر کشدرها ،ارای ی طبقهی رد نروتمند اسکا
ایک زر و بر میلیار ی سود د ررصوک شخلی مناسبی اسک برای خبرنگارانی
که همیشه ر مراسی و میهمانیهای رنچنانی حضدر ارند و حتی شاید بهاندازهی
خد نروتمنودان از ایک وضوووع لوذت میبرنودا برای مر عوا ی که چار کمبد
امکانات هسوتند ایک سوؤا پیش میرید که چهگدنه سد د تدانسته چنیک طبقهای با
نروت اسوووتینایی بیارریند] [۰۰۲ریا ایک جماعک نمیتدانند کمی از مازا نروت خد
را با نیازمندان تقسیی کنند؟

طبقات امروز سوئد و مالكان واحدهای اقتصادی 013 /
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فصل چهارم

زندگیهای متفاوت در جامعهی طبقاتی
طبقاتی زندگیکردن
طبقوات گدنواگدن اجتمواعی بوهشووویدههای متفاوتی زندگی میکنندا مشووواهدات
زو گذر نمیتداند تصوودیر روشوونی از سوواختار طبقاتی جامعه به سووک هدا باید
شووویدهی زندگی رحا طبقه را بررسوووی کر ا چنیک تدصووویفی بهندرت ر ا بیات
طبقاتی یارک میشووود و ارا هی ی جمعبندی که تصووودیر جامعی از چگدنگی
زندگی طبقه به سوووک هد کار چندان رسوووانی نیسوووک ولی ما تلاش خد مان را
میکنییا
چیری کوه میخداهیی بودانیی ایک اسوووک که جایگاه طبقاتی چهگدنه امکانات
پیشررک و مدرقیک ر مراحل گدناگدن زندگی ،از تدلد تا مرگ ،را تعییک میکندا
ولی ایک امکوانوات را چوهگدنوه میتدان انودازه گرروک؟ راکتدرهای گدناگدن ر
مراحل مختلف زندگی از اهمیک متفاوتی برخدر ارندا ر وران کد کی بسووویار
مهی اسک که چه امکاناتی برای پیشررک و ساختک رینده ر سترس اسکا ر ایک
مدر باید به شوورای تدلد ،خر سوووالی و امکانات رمدزشوووی تدجه کنییا ر مدر
بررگسووالان ررمد بهتریک شوواخ ی زندگی مدرق اسووک  -هر چند که ی
یگری با ررمد
شخ با ررمد بالا میتداند مدقعیکها را به هدر بدهد و شخ
پاییک و امکانات ناکاری خدشوبخک زندگی کندا سلامتی و امکانات مالی مهیتریک
عدامل مؤنر وران کهدلک هستندا
زندگی طبقاتی از ورهی جنینی شوروع میشود ا ندزا ان زنان طبقهی متدس
مرره ر مقایسه با زنان طبقهی کارگر از وزن بیشتری برخدر ارندا
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ر حالیکه می انیی وزن پاییک ندزا ر تما طد عمر انر منفی بر سلامتی رر
ار ا شووورای زندگی وران کد کی تأنیرات مهی و همیشوووگی بر مابقی زندگی
تا حدی تفاوتها را کاهش ا ه اسکا
ار ا] [۰۰۵مد شما اروپایی مهد کد
ولی امروزه والدیک ارای تحصیلات عالی نسبک به والدیک کی سدا وقک و انرژی
بیشتری را صووورق ررزندانشوووان میکنند ،امری که پیشوووررک رنها را تسوووهیل
میکنودا] [۰۰۹ایجوا مودارس وی هی پدلودارهووا ابرار مهمی برای رمدزش نووابرابری
اجتماعی و نها ینهکر ن رن اسوووکا طبقهی برتر به سوووب قدیی ،به نبا مدارس
خصوودصووی وی هی خد شووان و یا تعدا انگشووک شووماری مدارس وی هی ولتی
(مدارس تحک مدیریک شووهر اریها ا ) میل بیرسووتان  Viktor Rydbergر
اسوووتکهلی اسوووکا طبقوهی متدسووو مودارس انتفواعی را انتخاب میکند که البته
بد جهشوووان میل مدارس ولتی از محل مالیاتها تأمیک میشووود  ،رنچه که برای
طبقهی کارگر باقی میماند عمدتاً مدارس ولتی اسوووک که ،به لیل شووومار بالای
انشرمدزان از ملیوکهوای گدنواگدن و ضوووعف زبان سووود دی ،با مشوووکلات و
چالش های بررگی روبرو هسووتندا ر همان رصوول او اشوواره کر یی که سوویسووتی
رمدزشوی سود د مدار و نتایج تحصیلی ررزندان طبقات بالا را  ٪۸۵بهتر ارزیابی
میکندا
انسووانها برابر زا ه نمیشوودندا به همیک لیل منحنیهای نمد ار زیر از نقطهی
مشووترکی شووروع نمیشوودند و مریکهای طبقات ارا ،از همان بدو تدلد مشووخ
شوده اسوکا مقیاسوی برای سنجش اختلارات طبقاتی ر وران طفدلیک و تحصیل
وجد نودار ولی ایک اختلواروات ،بوه لیول سووورموایوهگوذاری متفاوت والدیک ر
تحصویلات ررزندان و نیر وجد مدارس خصدصی ،رو به اررایش اسکا برای نشان
ا ن سویر ررمد طبقهی کارگر و طبقهی متدس از گرارش اقتصا ی سا ۸۱۰3
 LOکه ازجمله ررمد کارگران و کارمندان را مقایسووه میکند اسووتفا ه کر ها ا
ارقا مربدط به ررمد طبقات بالا را از ا ههای مرکر رمار سد د استخراج کر ها ا
ررمد طبقات بالا شوواخ زمانی نداشووک و ما ررض کر یی که ی رر معمدلی
ایک طبقه با خرید و رروش سوها و اورا بها ار شروع میکند و مدارج ترقی را تا
ی منص ریاسک ر جهان مالی طی میکندا
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شکل  :2سه نوع زندگی طبقاتی .امکانات زندگی طبقات گوناگون
سن

امكانات
نسبی
دوران
پيری

مرگ
دوران
پيری

طبقه كارگر

طبقه متوسط يا كاركندان

طبقه
باال

دوران بزرگسالی
دوران
مدرسه

دوران
كودكي
درآمد

امکانات زندگی وران کهدلک را همچدن شاخ نسبی سلامتی ووو ررمد ر
مقایسه با طبقهی مرره نشان ا ها که امکاناتشان را  ۰۱۱ررض کر هاییا
ایک شاخ حاصل ضرب و راکتدر اسک  ،ررمد و سلامتیا ناگفته نماند که
راکتدر سولامتی بر اسواس نظرات سالمندان ر مدر سلامتی خد شان محاسبه شده
ررمد نیر خیلی
اسوک (نسوبک کسوانی که سولامتی بالا و متدس ارند)ا (شاخ
قیق نیسووک چدن مک هیچ رماری که تقسووییبندی طبقاتی از ررمد بازنشووسووتگان
بوالوای  ۹۵سوووا ارا وه هد نیارتیا) ررض را بر ایک گذاشوووتیی که نسوووبک ررمد
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بوازنشوووسوووتگوان طبقات گدناگدن بهیکدیگر همان نسوووبک رخریک ررمد قبل از
بازنشستگی باشدا سلامتی برحس سطت تحصیلات سنجیده شده ،ر نتیجه احتما
رن میرو که سوطت سلامتی طبقات بالا را ناز تر از رنچه که هسک ارزیابی کر ه
باشودا رصد کسانی که رکر میکر ند ر ورهی بازنشستگی از سلامتی خدب یا
نسبتاً خدب برخدر ارند بدیک ترتی اسک :ر بیک ارندگان تحصیلات عالی ،٪3۵
تحصیلات بیرستانی  ٪۹3و ر بیک کی سدا ان  [۰۰3]٪۵۲ر ایک نمد ار میبینیی که
منحنیها ر سونیک متفاوتی به پایان میرسوند که  ٪۰۱۱قیق نیستندا طد عمر بعد
از  ۹۵سوالگی را بر اسواس طد عمری که ر سوک سویسالگی احتما رن میررته
محواسوووبوه کر هایی چرا که مرگهای زو رس را نمیتدان ر محاسوووبات منظدر
کر ا][۰۰۲
ایک نمد ار نشان می هد که طبقات بالا از تدلد تا مرگ ر ناز و نعمک زندگی
میکنند و نیر ایککه طبقهی کارگر بسوویار زو تر به سووطت معیک و نازلی از زندگی
میرسد و ر رن سطت باقی میماند ،زو تر از بقیه ستخدش بیماریهای گدناگدن
میگر و زو تر از بقیوه هی ردت میکنودا طبقهی متدسووو مدت طدلانیتری به
پیشووورروک خد ا امه می هد و بهوی ه ر وران کهدلک زندگی بهتری ار ولی
میتدان گفوک کوه ر مجمدع اختلواق زیوا ی بوا طبقوهی کارگر ندار ا همچنیک
می بینیی که شوواخ امکانات زندگی (حاصوول ضوورب ضووری سوولامتی و ررمد)
بازنشستگان طبقهی متدس معا  ٪۹۱امکانات طبقات بالا اسک ر حالیکه همیک
رقی برای کوارگران تنهوا  ٪۰۲اسوووکا خواندا ههوای میلیار رها ر کرات یگری
زنودگی میکنندا چیری که ر نمد ار میبینیی شوووکاق طبقاتی بیک حقد بگیران
سوود د از ی سوود و طبقهی معمدلی بدرژوازی (بدرژوازی سوورمایه مالی) از سوودی
یگر اسکا
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انباشت توأمان ثروت و فقر
آفریقای جنوبیِ اروپای غربی
ربد ن خانهی مر  ۰تدسو سرمایه ی مالی منجر به انباشک عظیی نروت ر سک
عدهی انگشکشماری شده اسکا رمار و بررسیهای اخلی و بیکالمللی هر و ایک
امر را به وضوود نشووان می هندا ولی هی گر انندگان امدر و هی صوواح نظران یا
سوکدت اختیار کر هاند و یا چشی بر رن بستهاندا ر ههی رغازیک قرن  ۸۰تقسیی
نروت و ارایی ر سود د از رنچه که ر بقیهی اروپا معمد اسوک راصله گررته و
شوبیه رمریکا و ررریقای جندبی شوده اسوکا ور شودن از همسایههای شمالیمان،
حتی از انگلیا بعود از موارگوارت تواچر ،هموان قودر عجیو اسوووک که نر ی
شووودنموان به برزیل ،ررریقای جندبی و ایالات متحدهی رمریکاا بدون هیچ عذاب
وجدانی می تدان هندوستان و چیک را نیر به ایک گروه رخری اضاره کر ا
ارقوا جودو را بوایسوووتی تقریبی ررض کر ا بررور های ارایی و نروت ر
سوطت بیکالمللی نامطملک هسوتند و از رن هی نامطملکتر مقایسوهی تقسیی ررمدها
ر سوطت بیکالمللی اسوکا مسولدلیک اصولی گرارش بان سودیسوی و کارشناس
بهرسوومیک شووناخته شوودهی بیکالمللی ر زمینهی ررمد و نروت به نا های رنتدنی
شروکا ۸وجیمر یدیا ۹میباشندا][۰۰۱
طبق محاسوووبات متفاوتی که انیل والدنسوووتر  ۲به اتفا چند نفر یگر انجا
ا ند ،مجمدع اراییهای میلیار رهای سد د تقریباً برابر با تما اراییهای خال
ولک (منهای بدهیا ) به اضوووارهی تما ارزش صوووندو بازنشوووسوووتگی ولک
اسکا][۰۸۱

۰. Folkhemmet
۸. Anthony Shorrocks
۹. James Davies
۲. Daniel Waldenström

زندگیهای متفاوت در جامعهی طبقاتی 019 /
جدول  .1۱سهم ثروت ده درصد ثروتمند و یک درصد ثروتمند از
داراییهای خانوارهای سوئد

کشدر
سد د
انمار
رنلاند
نروژ
ررانسه
ایتالیا
هلند
سدیا
اسمانیا
بریتانیای کبیر
برزیل
ررریقای جندبی
رمریکا

 ٪۰۱نروتمندتریک
3۲
۹۱
۹۹
۹۹
۹۵
۵۰
۵۲
۵۱
۵۲
۵3
3۹
3۹
33

 ٪۰نروتمندتریک
۲۸
۹۹
۹۰
۹۰
۹۸
۸۸
۸۸
۸۱
۸۵
۸۲
۲۲
۲۰
۹۲

منبع Credit Suisse, Global Wealth Databook ۸۱۰3 (۸۱۰3) :جدو  ۵و ۹ا

سوود د از وجه یگری نیر با کشوودرهای اروپایی تفاوت و با رمریکا و ررریقای
جندبی شوووبواهوک ار  :بخش اعظی نروت را اراییهوا و ذخوایر مالی ۰تشوووکیل
می هندا
اختلاق نروت و ارایی که از ههی  ۰۱۲۱رو به اررایش گذاشک اکندن ابعا
نجدمی بهخد گررته اسوووکا بیک  ۰۱۲۹و  ۰۱۱3اراییهای نروتمندتریک رصووود
۰ا سها  ،ارز ،اورا بها ار ،سرمایهی رعا

ر بخش مالیا
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جوامعوه  ٪۲۰اررایش یواروک ر حوالیکوه نروت  ٪۲۱رقیرتریکهوای جوامعه ٪۰۸۱
کاهش یارکا ایک چهل رصوود ر تلاش بهمنظدر حفظ قدرت خرید خد شووروع
کر ند به گررتک وا ا ر سوا  ۸۱۰3بدهی  ٪۹۱از جمعیک سد د بیشتر از ارایی
رنها بد ا سوورعک ایک روند بسوویار بالاسووکا ر سووا  ۸۱۱۸نروتمندتریک رصوود
جامعه  ٪۰۲کل نروت سووود د را ر اختیار اشوووک ،اکندن  ،٪۲۸همیک رمار برای
نروتمندتریک ه رصووود جامعه  ٪۵۱بد که اکندن به  ٪3۲رسووویده اسوووکا تعدا
میلیار رهای سود د که ر سوا  ۰۱۱3به  ۹۵نفر میرسید تا سا  ۸۱۰3به  ۰۲3نفر
اررایش یارکا][۰۸۰
سوورمایهی مالی  -بدرسووی جهانی مناسووبات بیک سوورمایه و مر را بهشوودت
گرگدن کر ه اسکا ر زمان هرمانسدن ،۰۱۹۲ – ۰۱۹۹ ۰،پنج خاندا هی نروتمند
نروتی معا  ٪۰7۰3تدلید ملی سووود د اشوووتندا پنج رد میلیار ر ر سوووا ۸۱۱۹
نروتی معا  ٪۸۹7۸تدلید ملی سوود د اشووتندا  ۰۲3میلیار ر نروتی معا نصووف
تدلید ناخال ملی سوود د ارندا] [۰۸۸ر تقریباً  ۸۱۱سووا اخیر ،از  ۰۲۰۱زمانی که
سود د ر رسوتانهی صنعتی شدن قرار اشک ،هیچگاه نسبک اراییهای خصدصی
به ررمد ملی ایکقدر بالا نبد ه که امروز هسک٪۲۹۵ ،ا
سوا  ،۰۱۰۲زمان رشد سرمایه اری صنعتی و قبل از تحدلات مدکراتی  ،از
ایک نظر ر رتبهی و جای ار ا][۰۸۹
چنیک انباشوک نروتی ناشوی از باز گذاشوتک سوک سرمایهی مالی ریس پذیر
اسووک ،ر حالیکه اختلاق ررمدها به همان میران اررایش نیارته اسووکا ر ایک
زمینوه اتحوا یوههوا توأنیر میبتی اشوووتوهاند که البته ،بهرغی رجهی بالای تشوووکل
اتحا یهای ر سد د ،منحصر به سد د نیسکا
از ژاپک کوه بگذریی پراکندگی حقد ها (بیک شوووهر و روسوووتا ،بیک حررههای
گدناگدن ،بیک گروههای سووونی واااا ) ر سووود د کیتر از کشووودرهای نروتمند

۰ا کار هنری

هرمانسدن رهبر حرب کمدنیسکهای چپ بیک سا های ۰۱3۵-۰۱۹۲ا
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 ،هلند ،انمار

و

سرمایه اری اسک اما اختلاق حقد ها ر سد د بیش از بل ی
اتریش اسکا][۰۸۲
جامعهی طبقاتی رر ا بیشتر تحک تأنیر سووواختار نروت خداهد بد تا اختلاق
مدجد بیک ررمدهاا سووورمایه اری سووود د از لحاظ ررمد هممای سووورمایه اران
متدس و رلمانی و ررانسوودی اسووک و هندز راه نسووبتاً رازی ر پیش ار تا بهپای
سورمایه اری رمریکا و ررریقای جندبی برسدا چیری که روشک اسک سرمایه اری
سود د از نروژ و کشوودرهای سووابقاً کمدنیسووتی و برخدر ار از مسوواوات میل چ ،
اسووولداکی و اسووولدونی جلد ز ه و بووهجرأت میتدان گفووک کووه ،هر چنوود کمی
و رنلاند نیر پیشی گررته اسکا][۰۸۵
نامحسدس ،حتی از انمار

سهم بازار و سیاست در اختلاف درآمدها
سهی نروتمندتریک رصد جامعه از ررمد ۰خاندارهایهای سد د از  ٪۸7۵ر سا
 ۰۱۲۰به  ٪۱ر سا  ۸۱۰۹رسید یعنی بیش از سه برابرا ه رصد نروتمندتریکهای
جامعه سووهی خد را از  ٪۰37۵ر سووا  ۰۱۲۰به  ٪۸۹7۰ر سووا  ۸۱۰۹رسوواندهاندا
ضری جینی ۸ر همیک مدت به میران  ٪۹۱اررایش اشک ،از  ۱7۸۱به  ۱7۹۸یعنی
بازگشتهاییا][۰۸۹

ایککه از لحاظ تقسیی نروت به سطت اوایل ههی ۰۱۲۱
تخییرات ررمدها نیر به روشنی نشان هندهی استمرار تجریه و تقسیی جامعهی
سد د ر زمینههای گدناگدن اسکا
بعد از عمیقتریک بحران  ۰۱۱۹ – ۰۱۱۰هی رصوود رقیران نسووبی (کسووانی که
ررمدشووان کمتر از  ٪۹۱ررمد میانه اسووک) و هی رصوود قشوور مرره (کسووانی که
ررمد شووان و برابر ررمد میانه اسووک) به و برابر رسوویدا تا سووا  ۸۱۰۹نسووبک
۰. Disponibla inkomster
هرینههای احتمالی یعنی کل ریارتیهاا

بعد از کسر مالیات به اضارهی کم
۸ا شوواخ سوونجش برابری یا نابرابری ،شوواخ
جامعه ،شاخ

جینی ب  ۰یعنی نابرابری کاملا

جینی ب صووفر بهمعنی تسوواوی ارایی همهی رحا
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رقیران از  ٪37۹به  ٪۰۲7۲و نسبک نروتمندان از  ٪۹7۵به  ٪۹7۱اررایش یارکا شکاق
میان طبقهی متدس و طبقهی مرره بسیار عمیقتر شده اسکا
ر سوووا  ۰۱۱۰ررمووود ومووویک رصووود نروتمنووودتریک خاندارها ،یعنوووی
خاندارهایی که ررمدشووان از نروتمندتریک رصوود پاییکتر و از  ٪۱۲بقیه بیشتر
اسووک ۸7۹۵ ،برابر بیشتر از ررمد میانهی ۰سوود د بد که تا سووا  ۸۱۰۹به ۲7۹۲
برابر رسووویودا طی ایک رررینود نابرابری بیک طبقهی ررا سوووک و طبقهی متدسووو
قد بهقد اررایش یارکا اررایشوی که ر سا های  ۸۱۰۲و  ۸۱۰۵شاهد بد یی جرو
بالاتریک اررایشهای سوالیانه بهشومار میرو  ،از  ٪۹7۲۹ر سا  ۸۱۰۹به  ٪۲7۵۲ر
سا ۸۱۰۵ا عدض شدن ولک ر سا  ۸ ۸۱۰۲تأنیری بر ایک روند نداشته اسکا
ولی عمق شوووکاق ررمدها بیشتر نمایان میشووود چنانچه نگاهی به ررمد
نروتمندتریک رصد و یا نروتمندتریک ی هرار بیندازییا
هر چه بالاتر میرویی اختلاقها بررگتر میشدندا
جدول  .12درآمد متوسط و طبقهی مرفه .اختلاف درآمدها  1555و
 ،4۱19خارج قسمت تقسیم درآمد طبقهی مرفه بر درآمد میانه

نروتمندتریک رصد
نروتمندتریک ی هرار

۰۱۱۱
۲7۹۵
۹۵7۹۱

۸۱۰۵
۱7۵۸
۹۲7۱۱

منبع :مرکر رمار سد د ،جدو هایی که به سفارش انستیتدی کاتالیر تنظیی شده اسکا

ر ایک جدو میبینیی که ررمد نروتمندتریک رصووود بهطدر متدسووو ۱7۵۸
برابر ررمود میوانه اسوووکا ررمد نروتمندتریک گروهی که ی هرار جمعیک را
۰ا ررمودیسوووک کوه تعودا خواندارهای با ررمد کمتر از رن برابر اسوووک با تعدا خاندارهای با
ررمدی بیشتر از رنا
۸ا منظدر ایکجوا تخییر ولوک حواکی بعود از انتخوابوات  ۸۱۰۲از ولوک سوووک راسوووتی به ولک
سدسیا مدکراسیا
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تشوووکیول می هند ۹۲ ،برابر بالاتر از ررمد ی شوووهروند معمدلی ( ررمد میانه)
اسکا ریا ایک وضعیک یا رور جامعهی کاستی نیسک؟ تقسیی ررمد امروزی سد د
از بعضووی جهات با انگلسووتان سووا  ۰۹۲۲قابلمقایسووه اسووکا ر رن زمان ررمد
میانگیک اشوراق سی برابر بیش از ررمد طبقهی متدس رن زمان یعنی صنعتگران
و تجار بد ا اما ررمد سالیانهی اشراق ۹3 ،برابر ررمد کشاورزانی بد که مال
زمیک خدیش بد ندا][۰۸3
سیاستمداران حاکی مسلدلیک وسد اررایش نابرابری ررمد را برعهده ارندا
ش اخ نابرابری ررمدها ،بعد از کسر مالیات و حق بازنشستگی و غیره ،یعنی رن
پدلی که به سوووتمان میرسووود ،از نیمهی و ههی  ۰۱3۱تا بهحا  ٪۹۱اررایش
اشوووته ر حالیکه نابرابری ررمد بازار ۰ر همیک مدت تنها  ٪۸۱اررایش نشوووان
می هدا [۰۸۲] ۸نمد ار زیر نشان هندهی تخییرات ر سیاسک تدزیع ررمد اسک و
ایککه رن قسمک از تدزیع ررمد ،بعد از کسر مالیات و بازنشستگی و امیالهی ،که
تدس و تصوومیمات سوویاسووتمداران تنظیی میگر به الگدی تقسوویی ررمد بازار و
سووورموایوه نر یو تر میشووود ا بوازتدزیع ررمود ر تموا کشووودرهوای نروتمند
سورمایه اری بسویار تعییککننده اسوک ،ر کشودرهای عضد سازمان همکاریهای
اقتصوا ی و تدسوعه  OECDبهطدر متدس حدو ی سد ررمد بازار بازتدزیع
میشد ا حق بازنشستگی از عدامل مؤنر باز تقسیی میباشدا
چنانچه ر نمد ار زیر میبینیی از سووا  ۸۱۱۱شوواهد روند نرولی هسووتییا تخییر
ولک تأنیری بر ایک روند نداشته اسکا اررایش «بازتدزیع ررمد» ر سا  ۰۱۱۵به
لیل بیکاری گستر ه ههی  ۰۱۱۱اسکا۹

۰ا شوامل حقد  ،بهرهی پاانداز ،سود سها  ،سد سرمایه و ررمد ناشی از رعالیکهای اقتصا یا
۸ا نابرابری ررمدی  ٪۹۱رشد اشته اما باز تدزیع ررمدها تنها  ٪۸۱رشد اشته اسکا
۹ا به لیل پر اخک بیمهی بیکاری و کم هرینه به گروه بررگ بیکارانا
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شکل  .9پسروی سیاست بازتوزیع
سهمی از نابرابری درآمد بازار که باز توزیع شده ،به درصد-1551 ،
4۱1۹

یادداشت :ایک منحنی نشان هندهی رصدی از نابرابری ررمد بازار اسک که از طریوق
حقود بازنشسوتگی ،مالیوات و کم هرینه بازتدزیع شده اسکا (اندازهگیریها با مقیاس
شاخ جینی انجا شده اسک)ا
منابع :محواسوووبات بر مبنای جدو های مرکر رمار سووود د ر مدر تدزیع ررمد از
 ۰۱3۵توا  )۸۱۰3( ۸۱۰۹شووواخ هوای تدزیع ررمود ،ررمد خال  ،سووود سووورمایه و
ستمر ها از  ۰۱۱۰تا )۸۱۰۲( ۸۱۰۹ا

ررمد سرمایه ۰مهیتریک سرچشمه نابرابری ررمدها اسکا از سا  ۰۱۲۱و ر
پی تدارق هر و بلد سوویاسووی  ۸مالیات بر ررمد سوورمایه به سووطحی پاییکتر از
موالیات بر کار کاهش ا ه شووود که ماهیتاً به گسوووترش نابرابریها میانجامدا هر

۰ا میلاً بهر ه ،سد حاصل از رروش مستخلات و اورا بها ار و نیر سد حاصل از اورا بها ارا
۸ا سدسیا مدکراسی و چپ از ی سد و احراب بدرژوایی از سدی یگرا
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چقدر سورمایهی بیشتری اشوته باشی میتدانی بیشتر پاانداز و سرمایهگذاری
کنی و بر اراییهایک بیفراییا
بالاتر یدیی که ر نتیجهی مصرق بیش از حد ر ههی  ۰۱۲۱و سقدط مالی
ههی  ۰۱۱۱چهل رصوود مر تما پااندازهای خد را از سووک ا ند و حتی
وا ار شووودنود ،ر حالیکه نروتمندان شوووروع به کسووو سووود های هنگفک از
سوورمایههای خدیش کر ندا ررمد سوورمایه برای ه رصوود نروتمندتریکها نقش
بسیار مهمی را بازی میکندا
سوهی ررمد سرمایه از کل ررمد به نبک رسیده ایک گروه که از  ٪۸۱ر سا
 ۸۱۱۹به  ٪۲۸ر سا  ۸۱۱3اررایش یارک ،ر سا  ۸۱۰۹به ی سد رسیدا همیک
سهی برای ه رصد بعدی نروتمندان (رنهایی که کیتر از ه رصد او و بیشتر
از بقیه مر ررمد اشوتندا ا) تنها  ٪۹بد ا] [۰۸۱ررمد سورمایه که ر سا ۰۱3۵
تنهوا  ٪۹7۸از کول ررمد ناخال خاندارها را تشوووکیل می ا ر سوووا  ۸۱۰۹به
 ٪۰۵7۹اررایش یوارکا] [۰۹۱همیک سوووهی ،از ههی  ۰۱۲۱تا کندن ،برای ی هرار
نروتمندتریکها بیش از  ٪۵۱ررمد نبکشده رنها بد ه اسکا] [۰۹۰سرمایه برای ایک
گروه مجد اً همان اهمیتی را کسو کر ه که سرمایهی مالی نرو خدار ر وران
شکدرایی پیش از جنگ جهانی او اشکا
تصوودیر زندهای که  LOاز اقتصووا جامعهی طبقاتی ارا ه می هد نسووبک بیک
حقد متدسووو یو کارگر صووونعتی و حقد و مرایای پر اخک شوووده به مدیر
کلهای پنجاه شووورکک بررگ بازار بدرس را نشوووان می هدا ایک گرارش نشوووان
می هود که حقد ی مدیر کل که ر سوووا  ۰۱۲۱کیتر از  ۱برابر حقد ی
کارگر صوونعتی بد ر سووا  ۸۱۰۲به بیش از  ۵۲برابر رسوویده بد ا یعنی اینکه ر
اواسووو هوهی  ۰۱۱۱تموا سوووتاور های اقتصوووا ی بعد از جنگ و  ،کاهش
نابرابریهای حقدقی ،باز پا گررته شدا نظی اقتصا ی ندینی ر حا شکل گررتک
بد ا][۰۹۸
رخریک رمار رسوومی منتشوور شووده ر سووا  ۸۱۰3تصوودیر را کاملتر میکندا
«روزنواموهی  Dagens Nyheterلیسوووک سوووینفری را کوه بالاتریک ررمد را
اشوووتوهانود ،ه نفر ررمود از سووورموایوه ،ه نفر ررمد از کار و ه نفر مدیر کل
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شوورککهای بازار بدرس به چاپ رسووانده اسووک»ا مقایسووهی ررمد متدسوو ایک
نروتمندان با ررمد متدسوو حقد بگیران ما را به نتایج زیر میرسوواندا ررمد ه
نفری که ر سووا  ۸۱۰۹بالاتریک ررمد نبک شووده از سوورمایه را اشووتهاند بالغ بر
 3۲۲،۵میلیدن کرون بد کووه  ۰۱۱۸برابر ررموود متدسووو سووووالیووانووهی تمووا
حقد بگیرانی اسوووک که همهی سوووا را تما وقک کار میکنندا میانگیک ررمد
سوووالیوانوهی مودیر کولهوا  ۹۲،۹میلیدن کرون بد یعنی  ۰3۲برابر میوانگیک ررمد
سالیانهی کارمندان و کارگرانا
و نفری که ررمدشان بیش از همه بد ر طی ی سا به ترتی و میلیار
و یکصد میلیدن کرون و ی میلیار و واز ه میلیدن کرون به جی ز ندا
گفتنی اسوووک که ررمد هیچی از مدیران شووورککهای بازار بدرس حتی به
پای کی ررمدتریک رر رهرسک ه نفرهی بالا نمیرسیدا میانگیک ررمد ،حقد و
مرایای اعلا شوودهی ه مدیر کلی که بالاتریک ریارتی را اشووتند به  ۸۹،۵۹میلیدن
کرون میرسوووید که برابر اسوووک با حقد  ۲۰،۵کارگر و  ۵۲کارمندا] [۰۹۹کارمند
معمدلی کجا و طبقهی بدرژوازی کجا؟
فقر فزاینده و نابرابری قومی
با نگاهی به تقسوویی ررمد ر بیک اقشووار پایینی میبینیی که رقر نسووبی رایج ر بیک
بازنشوسوتهها بیش از همه جل تدجه میکندا رصود اررا بالای  ۹۵سا با ررمد
پاییک (کمتر از  ٪۹۱ررمد میانهی سود د)  ،٪۰3یعنی حتی بالاتر از رصود متدس
اتحا یهی اروپا اسکا
ایک رقی برای اروپوا  ،٪۰۲برای انموار و نروژ  ۲توا  ،٪۱و برای رنلواند ٪۰۸
اسکا] [۰۹۲ر کارزار انتخاباتی سا  ۸۱۰۲وعده ا ه میشد که حقد بازنشستهها
را بالا بر ه و مالیات رنها را کاهش هند ،اما چرا و چهگدنه حق بازنشووسووتگی ر
سد د از متدس اروپا نیر کیتر شد؟
همرمان با نگارش ایک کتاب نامهای به مک و همکارانی ر پروژهی طبقه ارسا
شودا ندیسندهی ایک نامه ،خانمی که سی سا بهعندان رمدزگار و کتابدار کتابخانه
تما وقک کار کر ه اسوک ،شور می هد که تنها  ۰۰۵۱۱کرون حق بازنشووستگی
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ریارک میکند ،یعنی  ٪۲۸حقد متدسو ی کارگرا از حقد بازنشووسووتگی ر
جبهوهی سووورموایوه نیر میوالی برنییا ررنوه مرتنسووودن ۰مودیر کول بوانو تجارت
 ،Handelsbankenر سوک  ۵۵سالگی خد را بازنشسته کر ا بازنشستگی وی
ر ه سا او ماهیانه  ۹۲3۵۱۱کرون و برای بقیهی عمر ماهیانه ۵۱۹هرار کرون به
اضووارهی حق بازنشووسووتگی همگانیا] [۰۹۵یعنی قاندن بازنشووسووتگی سوود د به زبان
بیزبانی میگدید :کار نکر ن برای بعضیها باید مقرون به صرره باشدا
 ٪3از جمعیک سوود د ر سووا  ۰۱۱۰ر رقر نسووبی به سوور میبر ند که تا سووا
 ۸۱۰۹یعنی ر طی  ۰۵سوووا از مرز  ،٪۰۹بیش از و برابر ،نیر گوذشوووک کوه تنها
انودکی پواییکتر از میانگیک  ۰3رصووودی اتحا یهی اروپا بد ا] [۰۹۹ایک اررایش ر
ههی  ۰۱۱۱ناچیر بد ا اما ر سووا های  ۸۱۱۹تا  ۸۱۱۲اررایشووی جهشوار اشووک
کوه بوا و راکتدر قابل تدضووویت اسوووک ،روی کار رمدن ولک بدرژوایی و مدج
مهاجرتی که از برکات تهاجی بدش  -بلر به عرا بد ا بیشتریک اررایش رقر نسبی
ر بیک والدینی بد ه اسوووک که بهتنهایی با ررزند یا ررزندان خد زندگی میکنندا
 ٪۰۰،۹از ایک قشور ر سوا  ۰۱۱۰جرو رقرا محسدب میشدند که تا سا  ۸۱۰۹به
 ٪۹۹،۲رسووویود یعنی یو سووود خواندا ههای با ی نانرورا ایک اررایش حتی از
اررایش رقر ر بیک متدلدیک خارج از سد د نیر بیشتر اسکا رقر ر بیک بررگسالان
متدلد خارج از سد د ر طی همان وره از  ٪۰۰،۹به سطت  ٪۸3،۲رسیدا رقر نسبی
ر بیک متدلدیک سوود د نیر هر چند نه به همان اندازه ولی بههرحا اررایش اشووک،
از  ٪۹،۵به [۰۹3]٪۰۱،۰
میتدان گفک که  ٪۹۱از ررمد میانهی کشوودر نروتمندی همچدن سوود د مرز
سوخاوتمندانهای برای خ رقر اسکا ر کت و متدن اتحا یهی اروپا از ایک سطت
زندگی همچدن شورایطی یا میشد که «خطر رقر ،محرومیک و عد برخدر اری
از امکانات» را ر بر ار ا به همیک لیل مرکر رمار سووود د و مرکر رمار اتحا یهی
اروپا ،Eurostat ،مقیاسهای یگری بهکار میبرندا یکی از رنها « ررمد کیتر
از اسوتاندار » اسک یعنی ررمدی که برای ررع نیازهای پایهای کاری نیسک ،یعنی
۰. Arne Mårtensson
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رقر مطلقا گروههوایی که ر سوووا  ۸۱۰۵ر رقر مطلق زندگی میکر ند ٪۹ :کل
جمعیک ٪3 ،کد کان زیر  ۰۲سووا و  ٪۰۱کد کانی که ما رشووان تنها سوورپرسووک
رنها بد ا ایک رقی برای کد کان متدلد خارج از سوود د  ٪۸۵بد ا رقر شوووامل حا
سالمندان نیر میگر ا ر بیک اررا بالای  ۹۵سا  ،ی سد زنان تنها و ی چهار
مر ان تنها ر رقر مطلق زندگی میکنندا مرکر رمار سد د پاییکتریک طبقهی جهنی
رقر را «رقر مالی خطرنا (حا )» مینامدا ر چنیک شرایطی رر از پر اخک چهار
قلی از نه قلی هرینههای معمد ناتدان اسکا
ایک گروه «پاییکتریک رصود» را تشوکیل می هند ،به گفتهی مرکر رمار سد د
 [۰۹۲]٪۱7۲البته همیک گروه کدچ شوووامل ۲۱هرار نفر میشووود ا ایکجاسوووک که
کم سووازمانهای خیریهی مسوویحی ،Stadsmission ،واج میشووود ا ایک
کم بیش از همه شووامل مدا غذایی اسووک ولی لباس ،اقلا بهداشووتی و مبلمان
سووک و نیر جرو اقلامی اسووک که بیک رنها تقسوویی میشوود ا شوواخهی سوود دی
 Stadsmissionصوراحتاً اعلا میکند که «امروزه ر سود د شاهد محرومیک و
رقری هستیی که برای پیدا کر ن نمدنهی مشابه رن باید هها سا به عق برگر ییا
بر تعدا کسوانی که از صاری سیستی خدمات اجتماعی ر میشدند و به صف رقرا
میپیدندند روزبهروز اضاره میشد ا»][۰۹۱
مهاجر بد ن ر سود د به ایک معناسوک که شوخ همرمان از سه ندع نابرابری
رنوج مویبور ۰ :ا نووابورابوری هووای حویوواتوی مووانونوود سووولووامووتووی و طوود عوومر،
۸ا نووابورابریهووای وجد ی (اگریسوووتنسووویوول) موواننوود احترا و ارج و قرب ،و
۹ا نابرابری ر امکانات مانند ررمدا] [۰۲۱مهاجریک هی روحاً و هی جسماً از سلامتی
پواییکتری برخدر ارند و به لایل گدناگدن به نبا معالجه نمیروندا اهالی مناطق
خارجینشویک رین بیو شویسوتا ۰از پاییکتریک سولامتی ر استکهلی برخدر ارند:
 ٪۹۲مر ان و  ٪۹۰زنان سووولامتی خد را پاییکتر از «خدب» ارزیابی میکنند که با
 ٪۰۹مر ان و  ٪۸۸زنان منطقهی مررهنشووویک کدنگسوووهلمک ۸قابلمقایسوووه اسوووکا

۰. Rinkeby-Kista
۸. Kungsholmen
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پدسیدگی ندان ر بیک کد کان ساکک رین بیو شیستا شایعتر از هر جای یگر
اسووکا] [۰۲۰تنها اسوویشووان کفایک میکند تا ر بازار مسووکک از شووانا کیتری
برخدر ار باشوند :شوانا رر ی به نا محمد ،ر سایک خرید و رروش ،Blocket
نصوف شوانا نا های سد دی همچدن ماریا و اری اسکا و ررمد خال رنها
نیر  ٪۸۵کمتر از متدلدیک سد د اسکا][۰۲۸
مناطق مسکدنی خارجیها همچنانکه مدارس و سایر نها هایشان بدنا هستند
و به «مناطق حاشووویهای» معروق هسوووتندا به روایک ا تلاق راسوووک ایک مناطق باید
تحک نظارت و قیمدمیک راسکها ررید و به روایک حرب مدکراتهای سد د۰
بایسووتی ایک مناطق را تخری کر ا مرحلهی بعدی ،به گفتهی  Jomshofمنشووی
حرب مدکراتهای سوود د« ،بازگشووک» رنهاسووک ،بخدان «بیرون کر ن» رنهاا
«میتدانیی با رنهایی که تابعیک سووود د ندارند یا رنهایی که تابعیک وگانه ارند
شروع کنییا»][۰۲۹
قدرتمندان جدید از خودشان پذیرایی میکنند
با پیشروی مدکراسی قدرتمندان قدیی بهتدریج از صوحنه محود شودندا اما یکی
از غیر منتظرهتریک انرات پیشبینینشوودهی جنبش ضوود اصوولاحات ندلیبرالی همانا
ظهدر قدرتمندان جدید بد ا اید دلدژی رسومی سیستی جدید قرار بد ولک را به
«مشووتریان» نر ی کند ،اصووطلاحی که قرار بد جایگریک شووهروندان شوود ا چهار
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
ی حرره تبدیل شووده اسووکا راه رسوویدن به ایک حرره از کمیتهی جدانان احراب
گدنواگدن رغواز میگر  ،ر رنجوا یوا میگیرند که با مالیات مر چه کنند میلاً
بهجای قطار با تاکسوووی مسووواررت کنند ،کاری که چند سوووا پیش ر یا یکی از
همیک کمیتووههووای جدانووان کر ا مشوووکلی پیش نمیریوود ،اگر هی ر انتخووابووات
۰. Sverigedemokraterna
حرب شدیداً سک راستی و خارجیستیرا
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شوهر اری یا اسوتانداری بازنده شوودند میتدانند بهعندان «عضود هیأت اپدزیسوویدن»
همچنان از ررمد بالایی برخدر ار باشندا
و  :حمایک از شورککهای خصودصوی و سد روری رنها به مشخلهی اصلی
ایک سووویاسوووتمداران حررهای تبدیل شوووده اسوووک ،امری که بهندبهی خد منجر به
هیرمیری سیاستمداران و سرکر گان اقتصا از ی سد و متقابلاً راصلهی روزاررون
بیک سیاستمداران و شهروندان معمدلی از سدی یگر شده اسکا پیدند سیاستمداران
بدرژوا و نروتمندان از یرباز معمد بد ه ولی اکندن شامل کسانی نیر میشد که
زمانی برای نمایندگی طبقوهی کارگر و جنبش کارگری انتخاب شدندا
سوود  :ایککه طبق انجیل ندلیبرالیسووی بخش خدمات همگانی بایسووتی همچدن
ی شورکک تحک مدیریک همگانی ندیک ۰ا اره شود ا ایک سیاسک باعث شده تا
شووورککهای سووود رور ،که مرتباً به صووواحبان و مدیران شووورکک سووود و پا اش
میرسووانند ،الگدی سوویاسووتمداران و کارمندان بخش عمدمی شووده و بدیک ترتی
نقش ویرانکننودهای ایفا کر ه اسوووکا امروزه مهیتریک هدق سووویاسوووتمداران و
کارمندان عالیرتبهی ولتی ،میل بقیهی مر  ،نروتمند شودن اسوکا سیاستمدار یا
کارمند عالیرتبه بد ن بایستی استطاعک اشته باشد ،یعنی به مک و امیا مک ر یا
انداع و اقسا امتیازات را بدهید :سفر مرخصی مجانی ،مهمانیهای پرسنلی مجلل با
ریخکوپاش بیمدر  ،بازنشووسووتگی رد العا ه ،تضوومیک شووخل جدید و پر ررمد
چنانچه از عهدهی شووخل رعلی بر نیایندا مدیر کل و سووها ار شوودن بهتریک پا اش
ممکک برای ی سیاستمدار اسکا
راحووووکتریک و احتمووووالاً معمد تریک راه رسیدن به ایک اهداق ،بهوی ه برای
سوویاسووتمداران شووهر اری و اسووتانداری ،واگذاری قرار ا های چربونر بخش
عمدمی به شووورککهای خصووودصوووی اسوووکا نمدنهی رن ریلیما راینفلد ۸از حرب
محارظهکار و عضود شودرای اسوتانداری اسوتان استکهلی بد که قرار ا هایی بووووا
کنسرسید خدمات رمانی  ،Alerisمتعلق به والنبرگها ،امضا کر و بدیک ترتی
۰. New Poblic Management
۸. Filippa Reinfeldt
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شوایسوتگی سیاسی کاری برای تر شدرای استانداری و اشتخا ر همان شرکک
 Alerisبه سووک رور ا کمبد نمدنه ر کار نیسووکا یکی از مدار ی که ر سووا
 ۸۱۰3بسووویووار جل و تدجووه کر پوواتریو اویووا ۰ر یا شوووهر اری هوواپووارانوودا
 Haparandaبد که پنهانی به ی شوورکک سوواختمانی خصوودصووی برای تنظیی
متک شورکک ر ی مناقصوه کم کر که ر ایک مناقصوه برنده شدا کارررمای
ایک مناقصه شهر اری هاپاراندا بد و شرکک مربدر ر عدض وعدهی استخدا وی
را ا که چندی بعد عملی نیر شدا][۰۲۲
چهار  :امروزه انبدهی از لابیگران ،مشواوران سیاسی و غیر سیاسی ،منشیهای
مطبدعواتی ،رؤسوووای ارتباطات و بالاخره وایر رواب عمدمی ضووومک حفاظک از
سیاستمداران بررگ با تنیدن پیلهای رن ها را از سترس مر و انتخابات کنندگان
ور میسووازندا عدهای کارشووناس هدایک ارکار عمدمی ،که هیچ طبقهای را بطدر
مدکراتی نمایندگی نمیکنند ،سوویاسووک را ر انحصووار خد گررتهاندا] [۰۲۵ایک
سویاسک پیلهای خد را با وضد هر چه تما تر ر واکنش سیاستمداران بدرژوا به
انتقا اتی نشوان ا که ر مدر سد جدیی ر بخش رراه همگانی به رنها میشدا
با وجد رنکه تعدا زیا ی از رأی هندگان خد شوان ،ر سووا  ۸۱۰۸و  ،۸۱۰۹با
ایک امر بوه شووودت مخالف بد ند هر ندع انتقا ی را ر کر ندا از رن زمان تاکندن
مخالفک ایک رأی هندگان کمی تخفیف یارته اسک ولی هندز هی نمایندگان جنا
راسک ر مجلا ،سرمایه را نمایندگی میکنند نه رأی هندگان خدیش راا
مدض وعگیری نمایندگان مجلا ر سووا  ۸۱۰۲و مدضووعگیری مر ر سووا
 ۸۱۰3ر مقوابول پیشووونهوا «ممندعیوک رعوالیوک انتفاعی ر رن بخش از مدارس،
خدمات رمانی و نگهداری از سالمندان و بیماران که بد جهاش از طریق مالیاتها
تأمیک میشود »ا ( رصدی که با ایک پیشنها مدارق هستند) ر شکل شش مشاهده
میشد ا
شکل  .۹سیاستمداران مجلس ،انتخابکنندگان و سودهای بخش رفاه
هتمگتانی موضتتعگیری نمتاینتدگتان مجلس در ستتتال  4۱12و
۰. Patrik Oja
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موضتتعگیتتری متتردم در سال  4۱1۹در مقابل پیشنهاد «ممنوعیتت
فعالیتتتتت انتفتتتتاعی در آن بختتتتش از مدارس ،خدمات درمانی و
نگهداری از سالمندان و بیماران که بودجتتتهاش از طریق مالیاتها
تأمین میشود»( .درصدی که با این پیشنهاد موافق هستند).

انتخاب
شدگان

انتخاب
كنندگان

توضتتی  V :ب چپ MP ،ب محی زیسووک ،سووبرها S ،ب سوودسوویا مکراتها SD ،ب
مکراتهای سد د M ،ب محارظهکاران KD ،ب مکراتهای مسیحی C ،ب مرکر L ،ب
لیبرا ها
منبع« ،Lennart Nilsson :نظر مر سوود د ربارهی تجدید سوواختار ولک رراه» ،ر
 Andersson, Anders Carlander, Elina Lindgrenو ( Maria Oskarsonویراسووتار) ،سوویمای تر
خدر ه ( ،)۸۱۰۲شکل ۵ا

Urlika

اکیریوک قواطع رأی هنودگوان بوا رعوالیوکهای انتفاعی ر بخش رراه همگانی
مخالف هسوتندا مر شهر و روستا ،زنان و مر ان ،همهی گروههای سنی و همهی
طبقات بهجر صواحبان شورککها با ایک رعالیکهای انتفاعی مخالف هستندا] [۰۲۹ر
کیتر مدر ی سرمایه تدانسته اسک ایکچنیک رشکار به ررای مر  ،رن هی ر مدر
مدضودعی که بهبحث عمدمی گذاشته شد ،هککجی کندا ایک میا نشان می هد
که قدرتمندان جدید و جامعهای که روزبهروز طبقاتیتر میشوود چهگدنه خداهند
تدانسک زیر پای مدکراسی را خالی کنند؛ مشتی اسک نمدنهی خروارا
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و رررینود یگر نیر گرایشهوای قدرتمندان را تقدیک میکنندا او  ،پیدایش
و مانهای سویاسوی اسوک که خبرنگار سدسیا مدکرات و رزا اندیش رندرس
ایسواکسدن ۰ر همان سا  ۸۱۱۸ر کتابش اشراق سیاسی رن را برجسته کر ه و

مدر تدجه قرار ا ا] [۰۲3وی چگدنگی پیدایی ایک روند را روشک نمیکندا
سدسیا مدکراسی سد د مدت مدیدی حکدمک کر ه اما ر زمان چهار رهبر
او یعنی  ،Per Albin ،Brantingا Erlandeو  Palmeهیچ و مان یا رامیل
سویاسوی تشوکیل نشدا ولی بعد از ایک چهار نفر سروکله ی و مانها یکی پا از
یگری پیدا شود :شول لارسدن ،بد ستر  ،لیدن ۸و غیرها تا رنجایی که ما می انیی
کارهایی را که یدران پرسووودن (زمانی نخسوووک وزیر سووودسووویا مدکراتا ا) ر
طدلانیمدت و بهطدر نظا مند برای کم به پیشررک حرره ،ررمد و بازنشستگی
عشق خد  ،اکندن همسرش ،کر ر هیچ کشدر یگر اروپای غربی نمدنهاش یده
نشوووده اسوووکا سووویاسوووتمداران بدرژوا هیچ ررصوووتی را برای پارتیبازی بهسووود
خواندا ههوای خدیش از سوووک نمی هنود ،کواری کوه هی بیلدت و هی رر ری
راینفلد (هر و زمانی نخسوووکوزیر از حرب محارظهکارانا ) از رن راع کر ندا
لیل احتمالی میتداند ایک باشود که حررهی سویاسک ر شما اروپا تبدیل به
ی
ی بازی تخصوصی شده که هر و جنا ر رن شرکک ارندا ر ایک بازی زنان
و مر انی همودیگر را پیودا میکننود و کی اتفوا نمیارتد که عاشوووق همدیگر نیر
میشدندا وجه مشتر شان هی ایک اسک که ساعات کار نامنظی مشابهی ارند و به
تصودیری که رسوانههای عمدمی از رنها ارا ه میکند بسیار علاقمند هستند و برای
بهبد ایک تصدیر میکدشندا
و  :ا غا و رهیرمیری هرچه بیشتر نخبگان سیاسک و سرمایه که پدیدهی
تازهای ر سوویاسووک کشوودر سوود د اسووکا تا اوایل ههی  ۰۱۱۱و بهرغی همکاری
گسوووتر هی طبقواتی ،حوداقول توا جایی که ما خبر اریی ،بیک نخبگان سووویاسوووی

۰. Anders Isaksson
۸. Kjell Larsson, Bodström, Leijon
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سوودسوویا مدکرات و نخبگان اقتصووا ی بدرژوازی هی ر شووخل و مقا و هی ر
معاشرتهای اجتماعی راصلهی معینی حفظ شده بد ا
طراحان اصوولی چرخش به راسووک ولک حرب سوودسوویا مدکرات ر ههی
 ۰۱۲۱اری اسوبرین  ۰از اشوراق سودسیا مدکراسی ،سما گدلدمک ساش ۸و
شوووول اولدق رلوک ۹که برای قاندنی شووودن مدارس انتفاعی لابیگری میکر -
نوا شوووان زینوکبخش رهرسوووک هیوأت مدیرهی شووورککهای گدناگدن بد ا او
انگسووتر ( ۲مقا بلندپایه و سوودسوویا مدکراتا ) به اسووتنب ( ۵صوواح اصوولی
شوورکک سوورمایهگذاری  )Kinnevikپیدسووکا سووما ندبک مدج بررگ جهش
سویاسوتمداران سدسیا مدکرات از ولک یدران پرسدن و ورهی مدنا سالیک ۹،به
سوودی شوورککها و سوورمایه اران بررگ ررا رسووید ،خد یدران پرسوودن لابیگر
مشووتریان ناشووناس شوورکک مشوواور ارتباطات اسووترات ی  JKLشوود ،پتر ند ر 3به
شوورکک والنبرگ ررک و بیدرن روسوونگرن( ۲سوودسوویا مدکرات ،وزیر اقتصووا
 )۸۱۱۸-۰۱۱۲مشاور شرکک  Kinnevikشد ،رندرس سدندستر  ۱به بان
 ،Swedbankو کلواس اکلدنود ۰۱به بان اسوووکاندیناوی S-E-Bankenراه
سد د

۰. Erik Åsbrink
۸. Goldman Sachs
۹. Kjell-Olof Feldt
۲. Odd Engström
۵. Stenbeck
۹. Mona Sahlin
3. Pär Nuder
وزیر ارایی سدسیا مدکرات ۸۱۱۹-۸۱۱۲ا
۲. Björn Rosengren
۱. Anders sundström
سدسیا مدکرات با پسکهای مختلف وزارتا
۰۱ا کلواس اکلدند ،اقتصوووا ان ،رعالیک خد را ر جدانی چدن ی
سما به سدسیا مدکراتها پیدسکا

چپ را یکا شوووروع کر و
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یارک ،تدماس اوسوتروس( ۰پسکهای گدناگدن وزارتا ا) به اتحا یهی بان
اسوووتفان اسوووترن( ۸رعا ر پسوووکهای متفاوت ولتی) که بعد از لابیگری برای
ها،

مدارس خصودصوی به پدر خداندهی راسوکگرایان یعنی پیه امیلسوودن ۹و سما به
والنبرگ پیدسوووکا] [۰۲۲رابطوهی تنگواتنوگ بیک سووورموایوههای بررگ ،لابیگران
اقتصوا ی ،سیاستمداران و مشاورانشان بهوضد یده میشد ا هندز نمی انیی که
ریا ولک سووودسووویا مدکرات نخسوووکوزیر اسوووتفان لدون  Stefan Lövenو
سوتگاه حربی اش ایک روند را تیبیک و تشدید خداهند کر و یا ایککه جهشهای
به ورهی ندلیبرالیسی ارراطی بد ه اسکا][۰۲۱
رد مخت
قودرتمنودان جودیود ندلیبرا مانند پیشوووینیان خد  ،قبل از گسوووترش و غلبهی
مدکراسوووی ،متکبر و ازخد راضوووی ،ممتاز ،تارتهی جدا بارته و بیشتر از اینکه به
رکر مر باشند نگران قدرت خدیش بد ندا همیک رابطه را بیک سیاسک بدرژوازی
و تقریباً ر همان حد ،سویاسوک سودسیا مدکراسی ،با بینش و نظرات مر شاهد
هستییا
بررسوووی قیقی ر رمریکوا متکی بر علد سووویاسوووی نشوووان ا ه اسوووک که
سوویاسووتمداران رمریکایی ر هنگا تصوومییگیری تنها منارع نروتمندان را ر نظر
میگیرنودا البتوه ایک امر غیر منتظرهای نیسوووک چرا کوه ایک نروتمنودان رمریکووایی
هسوتند که بد جهی سویاسی رمریکا را تأمیک میکنندا اما سد د چهطدر؟ مطالعهای
که و کارشوووناس امدر ولک از شوووهر گدتنبرگ ،میکا یل پرسووودن ۲و میکا یل
گیلیا  ۵،انجا ا هاند نشان می هد که همیک پدیده را ،هر چند نه به همان وضد ،
میتدان ر ورهی  ۸۱۰۲ -۰۱۵۹ر سویاسوک سود د یدا هنگا تصمییگیری ر
مدر معدو مسوایل سویاسی که ر ستدرکار ولک قرار میگیر  ،سیستی سیاسی
۰. Thomas Östros
۸. Stefan Stern
۹. Peje Emilsson
۲. Mikael Persson
۵. Mikael Giljam
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سووود ود ر رجوهی او بوه خداسوووتوهها و اولدیکهای گروههای پر ررمد تدجه
میکنوودا ایک هی ر مدر ولووکهووای بدرژوایی صووود میکنوود و هی ر مدر
ولکهای سوودسوویا مدکرات ،منتهی بدرژواها برای نروتمندان اولدیک بیشتری
قا ل هسوتندا ر ورهی زمامداری سودسویا مدکراتها  ٪۱از خداسوتههای اقشار
کی ررمد به مسوللهی سویاسوی ولک تبدیل شودا سدسیا مدکراتها ر  ٪۰۹از
مسوایل سویاسی بررسی شده جان گروه های پر ررمد را گررتند ،همیک رقی برای
ولکهای بدرژوایی  ٪۸۹بد ا][۰۵۱
جدول  .19قدرتمندان و شهروندان:
کم درآمدها ،فعلا صبر کنید!
درصدی از خواستههای شهروندان که
دولت به آن عمل کرد 4۱12-159۹

خداستههای اقشار کی ررمد
خداستههای اقشار پر ررمد
منبع:
Policy

ولکهای
سدسیا مدکرات
٪۱
٪۰۹

ولکهای
بدرژوایی
٪۱
٪۸۹

Giljam och Mikael Persson,”Who Got What They Wanted? The openion-

۰۱۵۹-۸۱۰۲, (۸۱۰3),

Link in Sweden

انستیتدی علد ولتی ،انشگاه گدتنبرگ

بازگشت فساد مالی
وقتی سویاسوتمداران بررگ سویاسک را تر میکنند پا اش خد را میگیرند که
هموان راه یوارتک به جمع مدیر کلهاسوووکا ایک روش جدید پدلدار شووودن ر بیک
مدیران ا ارات عمدمی ،سویاسوتمداران شوهر اریها و اسوتانداریها نیر رایج شده
اسک با ایک تفاوت که ایک قشر مجبدر نیسک زمان رازی برای گررتک پا اش صبر
کندا ایک به معنای بازگشک رسا به ستگاه ا اری سد د اسکا رسا که ر سدهی
 ۰۲بسیار رایج بد ر سدهی  ۰۱بهتدریج کاهش یارکا از رن زمان صداقک سد د
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زبا نر همگان بد ه و مدر تحسویک نیر قرار گررته اسوکا اما ایک صداقک اکندن به
تاریخ پیدسوته اسوک ،امری که تحسویککنندگان سدسیا لیبرا سد د ر خارج از
کشدر بهزو ی به رن پی خداهند بر ا کما اینکه رتبهی سد د ر لیسک کشدرهای
کیتر راسوود پاییک رمده اسووک و اکندن بعد از کش ودرهای شووما اروپا ،سوودیا و
زلاندند قرار ار ا][۰۵۰
رتر ولک بر اسواس تعاریف سوازمان بیکالمللی شفاریک Transparency
 Internationalتعریف روشنی از رسا به سک ا ه اسک« :منظدر ما از رسا ر
ایک گرارش ایک اسوووک که چنانچه رر ی به هرینهی ا ارهی (سوووازمان) خد و به
شوویده ای نامناسوو یا ناپسووند امتیازاتی را برای طرق قرار ا سووازمان خد رراهی
کندا»] [۰۵۸متأسوووفانه ایک تعریف (هندز؟) ر قاندن سووود د گنجانده نشوووده اسوووکا
بنوابرایک بیک تعاریف بیکالمللی از رسوووا و رنچه که ر قاندن سووود د رمده یعنی
« ریواروک رشوووده» ،تفواوتهایی هسوووک که راه را برای سووودءاسوووتفا هکنندگان
بازمیگذار ا
اجازه بدهید نگاهی به چند رسدایی بررگ وران اخیر اشته باشییا
برای سویستی قضایی ی کشدر هیچ چیر بدتر از ایک نیسک که قاضیالقضات
ی و مووموولووکووک ،اسوووووتووفووان لوویوونوودسوووووکوودگ ر وویووا ا گوواه عووالووی،
سک اشته باشدا بالاتریک قاضی ی مملکک ر عیک حا
ر معاملات مشکد
بهمیران وسویعی به ا وسوتد های مالی اشتخا ار  ،که البته امروزه امری مرسد و
پذیررتهشوووده اسوووکا وی نشوووان ا ه که ر ایک زمینه طرا زیرکی برای ررار از
مالیات اسووکا وی ر تابسووتان  ۸۱۰3اوری بیک و شوورکک بررگ ر مدر ی
اختلاق مهی را به عهده اشوک ،ر حالیکه ر یکی از ایک شرککها بسیار ذینفع
بد ا خد تان حدس برنید که کدا شرکک ر ا گاه عالی برنده شدا][۰۵۹
ریایی سر ز ،
ر پاییر  ۸۱۰3بعد از کارهای مشکدکی که از ا ارهی تراری
وکیلی از رتر وکووالووک  Lindahlsبووهازای مبلغ ۲3۵هرار کرون ایک ا اره را ر
ا گوواه عووالوی موودنوی توبور ووه کور ا (پووایویکتر ایک پرونووده را بیشتر خداهیی
شکارکا)
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پلیا هی جرو سیستی قضایی محسدب میشد ا ر ایک قسمک از نیا یا ر ایک
کشدر رنقدر پلیا راسد ندارییا ولی ررمان و تکیهکلا نیای ا وستد «سد یعنی
هموه چیر» بووه بخشهوایی از ا ارهی پلیا نیر سووورایووک کر ه اسوووکا واگووذاری
بخش هایی از کارها ،خدمات و یا وظایف به بخش خصدصی شیدهی راحتی اسک
برای تأمیک منارع شوخصوی «به ضرر سازمان خد (که بد جه اش از محل مالیاتها
تأمیک میشوود )»ا نمدنهی رن ر سووتگاه پلیا مدر صوودور گذرنامه اسووک که
تدس و شوورکک بیکالمللی  Gemaltoانجا میشوود که البته ر سوود د تحک نا
 Svenska pass ABرعالیک میکندا ایک شوورکک ر سووا های  ۸۱۰۰و ۸۱۰3
قرار ا هایی ،به ارزش و میلیار کرون ،با پلیا بسک البته بدون رقیبی یا شرکک
ر مناقصوهای ،تنها با واسوطهگری و پلیا ارشودی که همدسوتان شرکک بد ندا
اولیک وزیر ا گسوتری که به پلیا اجازه ا تا قاندن مناقصووه را ور برندبلاتریا
 ۰،از حرب محارظهکاران بد [۰۵۲]۸
رس
بالاتریک مقا ا ارهی راه ،کارهای بخش مربدط به رناوری اطلاعات وزارتخانه
را به شوورکک رمریکایی  IBMواگذار کر و رنها هی ایک کار را به شوورککهای
اروپای شوورقی واگذار کر ندا پلیا امنیتی سوود د  ،Säpoبرای حفظ امنیک ملی،
رشوووکوارا ر ایک مدر بوا ایک مضووومدن کوه ایک اقدا به معنی تحدیل ا ن کلید
پا شواهی سود د به بیگانگان اسوک هشد ار ا ه و مقا مربدطه را از اینکار بر حذر
اشووکا بعداً  Thomas Bullعضوود ا گاه عالی ایک امر را بررسووی کر و لیل
اصلی مسلله معلد شد :بخشهایی از ایک ا اره چنان «شرکتی» شده بد ند که هیچ
رکی از بنیانهای حقدقی ا ارهی مذکدر نداشتندا][۰۵۵
رسووودایی عجیو یگر ر ا ارهی راههووای ربی (معووا سووووازمووان بنووا ر و
ریاندر یا ا) روی ا که برنامهی  Uppdrag Granskningتلدیریدن سد د
ر چندیک گرارش برملا کر و به خرید هفک ستگاه هلیکدپتر از شرکک ایتالیایی
۰. Beatrice Ask
۸ا طبق قاندن سود د بایسوتی همهی قرار ا ها به مناقصوه گذاشوته شدند تا همهی شرککها از شانا
مساوی برای رقابک برخدر ار باشندا
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 Agusta Westlandر سوا  ۸۱۰۸مربدط میشدا قبل از ایککه ایک معامله به
مناقصووهی قاندنی گذاشووته شوود  ،شوورکک رروشوونده و مدیریک ا اره بهطدر کاملاً
محرمانه و از طریق ایمیلهای شوووخصوووی ر مدر سوووفارش هلیکدپترها به تدارق
رسوویده بد ندا اندازههای هلیکدپتر چنان با قک سووانتیمتری طراحی شووده بد که
هیچ شورکک یگری بهجر شورکک  Agusta Westlandشوانسی برای تحدیل
رن ها نداشوته باشودا بعداً معلد شد که ایک هلیکدپترها برای شرای سد د نامناس
بد ه و ر واقع ضرری چند میلیار ی بیش نبد ندا
کسوی نتدانسوک نابک کند که رشودهای ر کار بد ه اسک و ا اره نیر نتدانسک
تدضوویحی ارا ه هد که چرا بایسووتی حتماً همیک هلیکدپترها خریداری میشوودا اما
ی امر مسلی اسک و رن ایککه طرق معاملهی ایک ا اره به زیان ا اره و شهروندان
به امتیازاتی سک پیدا کر ه اسکا] [۰۵۹اما کار به همیک جا ختی نشد ،سا بعد یعنی
 ۸۱۰۹ایک ا اره نشووان ا که هندز ر همان اندیشووههای مدیریتی سوویر میکند و
ایکبوار  ٪۱3بد جوه ای را کوه برای تحقیقات معینی اختصووواص ا ه شوووده بد به
لابیگرایان بخش خصودصی ا وستد ریایی تقدیی کر ا] [۰۵3مدیر کل ایک ا اره
کاتریک سوووتتر ا  ۰ر بهار  ۸۱۰3اسوووتعفانامهی خد را تسووولیی کر  ،بنا به گفتهی
خد ش برای ایککه بتداند بهطدر تما وقک به رعالیکهای شرکتی بمر از ا
از ایکگدنه میا ها ر مدر زندگی پرزر وبر سووویاسوووتمداران شوووهری نیر
رراوان یارک میشووود ولی ما ر ایکجا به مدر شوووهر گدتنبرگ بسووونده میکنییا
شوووهر اری گدتنبرگ ایرهی جودیدی بهنا  Intraserviceخدمات اخلی به
وایر خد اضاره کر ه اسکا وظایف ایک ایره روشک نیسک اما میتدان گفک که
شرکتی اسک برای ارا هی خدمات به حدزههای مختلف رعالیکهای شهر اریا ر
سا  ۸۱۰۲به سه لیل نا  Intraseviceبر سر زبانها ارتا  :او  ،سفرهای پرهرینه
و اسوووراقرمیر تدر کارلسووودن( ۸سووودسووویا مدکرات) ر یا ایرهی مربدطه و

۰. Ann-Cathrine Zetterdahl
۸. Tord Karlsson
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همراهانش ،و  ،ایدا بالدگ( ۰از حرب محارظهکاران) معاون او تدر کارلسدن
با حفظ سمک خد بهعندان مشاور ایک شرکک نیر استخدا شد ،که کاریسک نان و
رب ار ،سوود  ،ماریا ریدن( ۸از حرب محارظهکاران ر اپدزیسوویدن) ر ریابد
از مسوواررتهای خارج کشوودر خد تعریف کر ا یکی هی پیدا شوود و کاشووف به
عمل رور که خانی ر واقع مساررت تفریحی ررته البته با حفظ حقد ا][۰۵۲
بیشتریک خسارات مالی و مشکلات و ناراحتیهای رر ی ،شامل تلفات جانی،
را ر قضایای مربدط به بیمارستان کارولینسکا و انستیتدی کارولینسکا شاهد بد ییا
ایک بیمارسووتان زمانی بهتریک بیمارسووتان سوود د و انسووتیتدی کارولینسووکا بهتریک
انسوووتیتدی سووود د ر ر هبندی انسوووتیتدهای رکا می جهان بهشووومار میررکا
تصمییگیری ر مدر جایرهی ندبل ر پرشکی و ریریدلدژی به ایک انستیتد وجهه،
اعتبار و قدرت بیشتری میبخشوویدا اکندن همهی ایکها بر با ررته اسووکا عدامل
زیا ی سک به سک هی ا ه و ایک راجعه را مدج شدندا ولی ر ی جمعبندی
کلی میتدان گفک سووقدط کارولینسووکا نشووان می هد که اگر به گر نکلفکهای
اتحا بدرژوایی و سرمایهی خصدصی رعا ر بخش رمانی اجازه هیی زما امدر
سوود د را سووک خد بگیرند ،سوود د بهسوودی کدا مدینهی راضوولهای ر حرکک
اسکا
هامسووتک ۹و اطراریانش بد ند که ر ررزوی رتبهای بالاتر و سوود
ایک رندرس د
مالی ،از طریق پروژهی نای مصوندعی ،انسوتیتد را به قعر ره کشواندندا رروشندهی
ایک نوایهوا یو کلواهبر ار ایتوالیوایی بنا  Paolo Macchiariniبد ا رزومه و
مودار وی هرگر کنتر نشووود ،مقررات مربدط بوه تحقیقات و اخلا پرشوووکی
نا یده گررته شود ،نتایج ستکاری شده جای نتایج واقعی را گررکا منتقدیک را به
اقدامات تلاریجدیانهی شدید تهدید کر ند وچند تک از بیمارانی که نای مصندعی
ریارک کر ه بد ند ردت کر ند ،بعضواً با تحمل ر و رنج بسویارا ایک سیاسک یا
اقتصا نبد ه و نیسک ،ایک جامعهشناسی اسکا جامعهای که ر رن پیشررک هر رر
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،
نتایج تحقیقات محققان سووورشوووناس نباید زیر سوووؤا برو  ،همه چیر به برنده تعلق
ار ا[۰۵۱] ۰
به تدریج ررهنگ تاراج و چماو بر کل انسوتیتدی کارولینسووکا حاکی شدا ر
ر مقا ریاسک قرار ا
روریل  ۸۱۰۲راش شود که ی پرورسودر و ی پرشو
محرمانهای با ی شورکک اروسا زی رمریکایی بسته بد ند ،ایک قرار ا ر رابطه
بوا پروژهای بد کوه بد جوهی رن از محول موالیواتهوا توأمیک شوووده بد ا جماعک
کارولینسکا بخش بررگی از بد جهی تحقیقات ما را صرق مساررتهای شخصی
کر هاندا][۰۹۱
ر حوالیکه انسوووتیتدی کارولینسوووکا به ما امکان می هد تا نگاهی به جامعه و
ارزش های ندلیبرالی بیندازیی ،بیمارستان کارولینسکای جدید از اقتصا سیاسی نلد
لیبرالی پر ه بر می ار ا
پروژهی رضاحک بار بیمارستان جدید کارولینسکا که ر استکهلی و به هرینهی
مالیات هندگان سوواخته شوود بهیقیک پرخرجتریک نمدنهی ی سوویسووتی راسوود و از
رون گندیده اسوک ،کلاق سر رگی و بررگی از سیاستمداران بدرژوا که بهجای
حرکک از واقعیات از اید دلدژی بدرژوایی پیروی میکنند ،مشوواوران رمریکایی با
ز
سوتمر های سورسوا رور ،مأمدران خرید سراپا راسد و کارمندانی که شری
بد ند و رریق قارله ،و صودرتحسوابهایی را امضا میکر ند که شرکک خد شان
صا ر کر ه بد ا
ایدهی بیمارسووتان جدید کارولینسووکا را رالف لد  ۸سوویاسووتمدار محارظهکار
اسوتانداری ر بخش مالی و بد جه ،ر سا  ۸۱۱۰پیش کشید و قرار بد بد جهی
رن از طریق سوویسووتی «همکاری بخش عمدمی  -بخش خصوودصووی» تأمیک شوود ،
سیستمی که ر انگلستان و ر زمان نخسکوزیری تدنی بلر پدید رمدا بدیک ترتی
که ی شرکک یا کنسرسید خصدصی بیمارستان را میساز و مدتی طدلانی ایک
۰. The winner takes it all
۸. Ralph Lédel
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بیمارسوتان عمدمی را مدیریک ،نگهداری و تعمیرات میکندا اکندن بر همه روشک
شووده که ایک سوویسووتی ،با مقررات سووفک و سووخک ر مدر نگهداری سوویسووتی و
هرینههای سوورسووا رور برای تخییرات احتمالی ،برای بخش عمدمی بسوویار گران تما
شوده ولی برای بخش خصودصوی نقش گاو شویر ه را اشوته اسک ،یعنی پرهرینه برای
شهروندان و سد رور برای سرمایها
ایک سوویسووتی ر انگلیا رنقدر بیاعتبار شووده که رو به زوا اسووکا رندرس
بدری ۰از حرب محوارظهکاران و وزیر ارایی (۸۱۰۲-۸۱۱۹ا ا) رنقدر شووورارک
اشوووک که با ایک ایده مخالفک کر ه و تلاش کر تا محارظهکاران اسوووتانداری را
مجاب کند که از ایک ایده صرقنظر کنندا
اما ایک محارظهکاران با تشودیق یگر احراب بدرژوایی ،بهوی ه استیگ نیمان۸
نمایندهی حرب مدکرات مسووویحی ر اسوووتانداری ،روی حرق خد ایسوووتا ندا
اکندن ایرنوا اسووودنیدس ۹نموایندهی محارظهکاران ر اسوووتانداری اذعان ار که
ا][۰۹۰

استفا ه از سیستی «همکاری بخش عمدمی  -بخش خصدصی» اشتباه بد
اکیریووک بدرژوایی بووا  3۵رأی مدارق ر برابر  ۵۵رأی مخووالف ایک طر را
تصودی کر با ایک شورط که ایک پروژه به مناقصوه گذاشوته شد تا امکان رقابک
وجد اشوته باشودا البته رقابتی ر کار نبد ا شرکک  Skanskaبه اتفا شرکک
مالی  Innisfreeاز انگلسوتان تنها اوطلبیک [مناقصه] بد ند و استانداری نیر بدون
حتی ی رأی مخالف پروژه را به رنان واگذار کر ا بیمارستان جدید کارولینسکا
 3۱٪بیش از برج خلیفه ر وبی هرینه بر اشووته اسووکا ایک هرینه  ۹۰میلیار کرون
یعنی خیلی بیشتر از بد جهی راعی سد د اسک ،بد جهای که شامل تجهیرات ند
نیر میشد ا][۰۹۸
مسلله تنها ایک نیسک که ایک بیمارستان بسیار گران تما شد و یا ایککه از همان
ابتدا کسووو سووود به ارا هی خدمات رمانی به شوووهروندان ارجحیک اشوووکا ما
همچنیک با سیستی عظیی و راسدی روبرو هستیی که میخداهد برناموووهی رمریکایی

۰. Anders Borg
۸. Stig Nyman
۹. Irene Svenonius
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عرضوهی رمان خصودصوی را به رروش برساندا نا ایک برنامه را میتدان رمان بر
اساس هرینه ترجمه کر ا
پروژهیکووارولینسوووکووا انجووا ایککووار را بووه شووورکووک مشووواوره Boston
 Consulting Groupواگذار کر که هدرش رروش هرچه بیشتر ایک سویستی
ر اروپاسووکا شووکل کارشووان ایک مریک اقتصووا ی را ار که اطلاعات مربدط به
بیماران را بایگانی میکند تا بتداند ر رینده ،بهعندان میا به شرککهای ارویی،
بهرروش برسووواندا جمعروری و رروش اطلاعات مربدط به بیماران بهشووویدهی کار
بسوویاری از شوورککهایی که با کارولینسووکا کار میکنند تبدیل شووده اسووکا][۰۹۹
شورکک مذکدر تا بهحا  ۸۵۱میلیدن کرون حق مشواوره ریارک کر ه که قسمک
اعظی رن ر راتر حسوابرسوی شرکک نبک نشده اسکا ر راکتدرهایی که تحدیل
ا هاند رشوکارا تقل شوده اسکا مشاورینی که قبلاً ر ایک شرکک کار میکر ند
اکندن به اسووتخدا بیمارسووتان جدید کارولینسووکا ررمدهاند تا امر همکاریها و
ارت باطات بیمارسووتان و شوورکک بدسووتدن را به عهده بگیرندا و نفری که ر سووا
 ۸۱۰۲و  ۸۱۰۲ر یا هیأت مدیرهی کارولینسکا بد ند هر و صاح شرککهایی
بد ند که با کارولینسکا معامله میکر ندا
مهیتریک مسلله برای رؤسای کارولینسکا کس وجهه و رونق کاسبی خد شان
بد ه اسکا ر سا  ۸۱۰3بیسک بیمار سرطانی ایک بیمارستان به لیل نداشتک نیروی
انسانی جراحی نشدند و وقتی که بیمارستانهای یگر خداستند کم کنند جداب
گررتند که کارولینسووکا مشووکلی از بابک صووف ندبک جراحی ندار ا نتیجه ایککه
سککی چهار بیمار ردت کر ندا][۰۹۲
ولی سرمایهی رعا ر بخش رمان خصدصی ر سا  ۸۱۰۲شروع به استفا ه
از رسوودایی های مربدط به کارولینسووکا کر تا بتداند طر خد مبنی بر ماشووینیتر
کر ن کامل رمان خصدصی را پیا ه کند ووو طبق ایک طر کترها نسبک به امروز
وقک کمتری را صرق بیمار میکنندا [بر اساس ایک طر ] رسداییهای کارولینسکا
به ایککوووه تموووا سیاسوووتمداران بوووه طووور همکاری بخوووش عمووودمی  -بخوووش
خصدصوووی بووواور اشوووتند ربطی ندار  ،به  Skanskaو سرمایههای انگلیسی هی
ربطی ندار  ،شرکک مشاوره  Boston Consulting Groupنیر کاملاً بیگناه
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اسک ،به شرککهای خصدصی تشنهی سد هی ربطی ندار  ،رسا و منارع شخصی
هی نقشووی بازی نکر هاند ،نه ،الان میگدیند که ایک رسوودایی ،شووکسووک سوویاسووک
بهطدر کلی اسوووکا همانطدر که برازندهی طبقهی جدید قدرتمندان اسوووک وزیر
سووودسووویا مدکرات قبلی بیدرن روسووونگرن را راضوووی کر ند تا مأمدریک رهی
شکستک سیستی رمان عمدمی را بمذیر ا][۰۹۵
سرمایههای رعا ر بخش رمان خصدصی میروند تا از طریق بیمهی رمانی
خصودصوی سد های کلانی به سک بیاورندا همیک حالا ۹۵۱هرار نفر ارای بیمهی
رمانی خصودصوی هسوتند و بعضی اتحا یهها نیر از رن برای جل اعضای بیشتر
استفا ه میکنندا][۰۹۹
قطبیشدن بازار کار
از سووتاور های مهی سوودسوویا مدکراسووی که همه ازجمله اقتصووا انان لیبرا و
ولک  ،Fälldinنخسک وزیر  ۰۱۲۸ -۰۱3۹از حرب میانه ۰،به رن ارتخار و از رن
راع میکر ند اشووتخا کامل و اشووتک نقشووی رعا ر بازار کار بد ا بحران مالی
ههی  ۰۱۲۱که از تدلیدات اخل بد به اشتخا کامول پایوان ا و برخلاق بعضی
کشدرهای یگر ،سد د هرگر روی اشتخا کامل را ندیدا
سکان ار سیاسک اشتخا کامل ،هیأت مدیرهی بازار کار بد که ر سا ۸۱۱3
تدسو ولک محارظه کار رر ری راینفلد منحل شوودا احراب بدرژوایی ر سووا
 ۸۱۰۲قد می هند که ر صووودرت پیروزی ر انتخابات ا ارهی کار را نیر منحل
کنند ،یعنی ایککه تا حد ممکک از خدمات عمدمی بکاهندا
بازار کار سود د ،حد و حدش سوا  ۸۱۱۱گرایشهایی بهسدی قطبیشدن از
خد بروز ا که وجد رن قبلاً ر رمریکا و بعدها ر چندیک کشدر اروپایی محرز
شوووده بد ا تعدا ررصوووکهای شوووخلی پر ررمد و کی ررمد هر و اررایش نشوووان
می ا  ،ولی مشاغل با ررمد متدس  ،عمدتاً ر صنایع و ا ارات ،یا کیتر شدند و
یا به همان نسبک اررایش نیارتندا

۰. Centerpartiet
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شکل  .۹مشاغل پردرآمد و کمدرآمد .تغییرات تعداد مشاغل در
دورههای زمانی متفاوت  4۱14-155۹به درصد
یکپنجم اول ،بیست درصد از مشاغل با پایینترین درآمد ،یکپنجم شماره 9
بیست درصد مشاغل با بالاترین درآمد.

یک پنجم ۵

یک پنجم ۴

یک پنجم ۳

یک پنجم ۲

یک پنجم ۱

منبعRune Åberg :ا «بازار کار سد د بعد از سا  ۸۱۱۱بهسدی قطبیشدن»،
 & arbetslivوره  ،۸۰شماره  ،)۸۱۰۵( ۲صفحه ۰3ا

Arbetsmarknad

تدمواس برگدلدنود ۰و همکارانش ر انسوووتیتدی جامع شوووناسوووی گدتنبرگ
تحقیقات رونه اوبتری ۸را ا امه ا ندا رمار اولیهی ایشوووان حکایک از رن ار که
گرایش قطبیشودن ر بخش خصودصی بسیار قدیتر اسکا ر بخش عمدمی تنها
بر تعدا مشوواغل پر ررمد اررو ه شووده اسووکا] [۰۹3قطبیشوودن بیش از همه ر بیک
کارمندان بخش خصودصوی بهچشی میخدر ا طبق مقالات منتشره از سدی سازمان
۰. Tomas Berglund
۸. Rune Åberg
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کوارررمایی  Svenskt Näringslivs Ekonomifaktaتعدا مشووواغل بیک
سوووا های  ۸۱۱۱تا  ۸۱۰۵بهترتی زیر تخییر کر  :کارمندان عالیرتبه اررایش ۰۸۸
رصووودی ،کارمندان ونپایه اررایش  ۲۲رصووودی و بالاخره کارمندان میانهحا
کاهش  3رصدیا][۰۹۲
ما شواهد ندع یگری از قطبیشودن نیر هستیی و رن بیک استخدا های ایمی و
اسوتخدا های مدقک یا خد استخدامیها اسکا  ٪3۵شاغلیک استخدا ایی ارند و
 ٪۰۵استخدا مدقک که نسبک به سا  ۰۱۱۱اررایشی پنج رصدی اشته اسکا ایک
 ٪۰۵به همراه بیکاران ارتش بینباتکاران (پریکاریا) سوود د را تشووکیل می هندا
ر بهار  ۸۱۰۲رمار بیکاران نبکشده بیش از  ٪۹نیروی کار را تشکیل می ا ا رمار
کسووانی که بهعندان بیکار نبک نشوودهاند و یا بیکاری بیک رنها که به بازار کار راه
پیودا نکر ه انود هندز معلد نیسوووک و تعریفی هی از رنوان بوه عمول نیامده اسوووکا
بینبواتکاران کیوبیش شووواغل به چند گروه تقسووویی میشووود  :رنهایی که ر
استخدا شرککهای پیمانکاری تأمیک نیروی انسانی هستند ،ایک شرککها به یگر
شورککها و نها ها نیروی کار اجاره می هند  -که ی و نیی رصد نیروی شاغل
را تشکیل می هند و گروه بررگ تری نیر صاح شرکک خدیش هستند و مالیات
 ۰ Fیا ۸ FAپر اخک میکنند ،که ر بیک هنرمندان ،خبرنگاران و رشتهی مشاوره
رایج میباشدا
ایک شووکل کار برای بخشووی مقرون بهصوورره اسووک اما برای بسوویاری ،بهوی ه
جدانان ،به معنی ناامنی شخلی و زندگی نامطملک اسکا
ی پنجی کارگران و ی هشتی کارمندان ارای استخدا های مدقک هستندا
اسووتخدامیهای مدقک اغل نگران بیکاری و بیشتر از بقیه به کارهای یکنداخک
مشوخد اندا ایک قشر کمتر از یگران ر اتحا یهها متشکل هستند و به همان نسبک
کمتر از حمایک اتحا یه برخدر ار میشدندا][۰۹۱

۰ا مالیات بر کسانی که بهتنهایی صاح
۸ا مالیات بر کسانی که بهتنهایی صاح

شرکک هستند ولی ر استخدا شرکک نیستندا
شرکک هستند و ر استخدا شرکک خدیش هستندا
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مجد ا شوواهد تشووکیل و رشوود ارتش بینباتکاران هسووتیی ،ارتشووی که قبل از
ورهی رونق و شووکدرایی جامعهی صوونعتی بسوویار بررگ بد ا اظهار نظر ر مدر
بررگی ایک ارتش کار راحتی نیسکا
بسیاری از رن  ۰۵رصدیها که استخدا ایی نیستند ،بهطدر رزا کار میکنند
و محصد کار خد را میرروشند و بلندپرواز نیر هستند (میلاً خبرنگارانی که برای
رسووانهها مطل میندیسووند یا گرارش تهیه میکنندا )ا با معیاری متفاوت میتدان
گفک که ایکها بیسوک رصود طبقهی کارگر را تشوکیل می هند که سهی بررگی
بهوی ه ر میان جدانان اسکا ایک گروه  3تا  ٪۲کل شاغلیک را تشکیل می هدا طبق
ی بررسووی که نشووریات اتحا یههایی که نظارتچیها ر رنها عضوودیک ارند به
کم مرکر رمار سود د انجا ا ه ،وضع نظارتچیها ،که ی سد رنها استخدا
مدقک هسوتند ،بدتر از بقیه اسوکا ر ر هی بعدی بیکاران نبک شده و رنهایی که
خارج از بازار کار هسووتند و تعدا شووان نیر معلد نیسووک ،قرار ارندا رور ن رقی
قیق ممکک نیسوووک ولی حوداقول  ۰۹توا  ٪۰۲و احتمالاً  ۰۵تا  ٪ ۹۱نیروی کار را
تشکیل می هندا][۰3۱
ر مدر زنودگی مدقوککواران (حوداقول) و مطالعه ،که تدسووو ارگانهای
اتحا یهای شروع شد ،صدرت گررته که قابل تعمق اسکا یکی از ایک و بر کسانی
تمرکر میکند که ر شوورککهای پیمانکاری تأمیک نیروی انسووانی کار میکنند و
یگری بر کارکنان رروشوگاهها ،رستدرانها و هتلهاا عندان ایک مطالعات بخد ی
خد گدیاسک :یکی «زندگی سگی» ۰و یگری «بینباتی و ناامنی»ا[۰3۰]۸
ایک مطالعات شوورای ناامک و نامطملک معیشووتی ایک گروهها را بازگد میکنند،
شوورایطی که روزبهروز بیشتر از طرق کارررما تحمیل میشوود و کارررماها حق
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
«بینبواتی و ناامنی» همچنیک به قطبی شووودن ر شووواخهی خدمات میپر از  ،البته

۰. Skitliv
۸. Lösa förbindelser
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قرار ا هووای خدب بیک کووارررمووا و اتحووا یووه نیر از قلی نمیارتوود میلواً ر  Ikeaو
Gekåsا
ارند
رصد حقد بگیرانی که ررمدی کیتر از خ رقر نسبی بازار مشتر
 ٪3اسوووک که و برابر رنلاند و بالاتر از نروژ و انمار و هشوووک کشووودر یگر
اتحا یهی اروپاسکا] [۰3۸تعدا مشاغل سخک یدی کی نشده اسکا ی سد نیروی
کار بعد از ی هفته تلاش یگر رمقی ندارندا تعدا مشووواغل یکنداخک از ههی
 ۰۱۱۱بیشتر شوووده ولی بیشتر از هوهی  ۰۱۲۱نیسوووکا کوارهوای یکنداخک ر
استخدا های مدقک رایجتر اسکا
مشووواغل با رشوووار بالای روحی و روانی رو به ررونی گذاشوووتهاندا تقریباً ٪3۵
حقد بگیران از رشووار و اسووترس ر محی کار نگران هسووتند ،و ی سوود خیلی
نگرانا میکوا یول نیبرگ ۰ر گرارش پروژه خد بوا میوا هوایی از کوار راننودگان
تاکسووی و خدمات مراقبتی ر منر نشووان می هد که مشووخصووهی زندگی جدید
شوخلی همانا مدیریک به کم استرس ۸اسکا] [۰3۹سیستی تدلید زنجیرهای صنعک
ر شکلهای ندیک بازگشته اسکا
رنچوه نیبرگ و نیر جنی رانگبدرگ ۹ر رصووولی بوه قلی خد ش ر کتوواب
بینبواتی و ناامنی به رن اشووواره میکنند یکی از و قط جدید بازار کار اسوووکا
رانگبدرگ مدر ی کارگر انبار را شوور می هد که چهگدنه با ی کاممیدتر و
ی گدشووی به او میگدیند که کجا برو  ،چه چیری بر ار [ااا] و لیفک ترا را
بوه کجا براندا سوووما وی ر میکروردن خد اعلا میکند که رن کار معیک انجا
شووده و ی کاممیدتر رن را نبک میکندا] [۰3۲ایک یعنی کنتر کارکنان و رؤسووای
شوورکک به کم اسووترسا سوویسوویلیا ور ینلی ۲نکتهی جال تدجه یگری را ر
بان

اطلاعات ا ارهی کار گدتنبرگ مشواهده کر ه اسک :هر چقدر که ی

کار

۰. Mikael Nyberg
۸. Management by stress
۹. Jenny Wrangborg
۲. Cecilia Verdinelli
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سا هتر و مر رن پاییکتر باشد ،شرای سخکتری را برای متقاضی رن کار ر نظر
میگیرندا رنچه که از ی نظارتچی نیمهوقک انتظار میرو  « :قیق ،حرق گدش
کک ،صوا و به کارش علاقمند باشد ،و خیلی احساس مسلدلیک کند [ااا] به نبا
کیفیک باشود ،به راحتی با یگران ارتباط برقرار کند ،به شووخصوویک مشتری احترا
بگذار  ،بتداند سوریع کار کند ،همیشوه نگاه کند ببیند چه کاری اضواره بر سازمان
میتداند انجا هد ،به تنهایی کار کر ن را وسوک اشته باشد ،بتداند کار خد را
برنامهریری کند و از تخییرات واهمه نداشوووته باشووود» و ر عیک حا «بهجای یدن
مشوووکلات ،امکانات را ببیند»ا علاوه بر همهی ایکها اشوووتک گداهینامه و ماشووویک
شخصی نیر الرامی اسکا][۰3۵
قط یگرش طبقهی مبتکران و ندروران هستند که استقلا و کنتر روزاررون
رنها بر کارشوان اغل ر تصواویری شواعرانه و رر بخش از جامعهی پساصنعتی
ظاهر میشدندا ایک قط وجد ار  ،ولی کدچ اسک  -میل هر رنچه که ممتاز
و رد العا ه اسووکا ی گروه که شوواید بتدان جرو ایک طبقه حسوواب کر کسووانی
هستند که نر اررار و سیستیهای کاممیدتری را ساخته و یا بهینهسازی میکنندا طبق
ارقوا رتر مرکری رمار ،ایک گروه 3۱هرار نفر را ربر میگیر یعنی کمی بیش از
رصد شاغلیکا
ی
مشاغل قدیمی یگر جرو مشاغل خدب و ممتاز به شمار نمیروندا رمدزگاری
یکی از ایک کارهاسوووکا بهنظر رمدزگاران وظایف رنها به طرز وحشوووتناکی زیا
شوده اسک ،امکان رما هسازی و برنامهریری رسها و تأنیر گذاری رمدزگاران بر
روند کار مدرسه خیلی کی شده اسکا طبق و همهپرسی سراسری که ر سا های
 ۰۱۱۸و  ۸۱۰۸انجا شووود پرشوووکان ،بر خلاق رمدزگاران ،شووواهد چنیک تخییرات
بررگی نبد هاندا ولی بهنظر هر و گروه سووویسوووتیهای جدید ریاسوووک ،هی از ندع
مدیریک عمدمی جدید ۰و هی از ندع کاملاً خصوودصووی مدیریک شوورککها ،باعث
شووده تا کارکنان نسووبک به رؤسووا نظری شوودیداً منفی پیدا کنندا رؤسووا کیتر به
کارکنان کم میکنند ،سووترسووی به رنها برای گفکوگد ر مدر مشووکلات

۰. New Public Management

زندگیهای متفاوت در جامعهی طبقاتی 040 /

کمتر شده ،امکان پیشررک و ترقی ضعیفتر شده و رؤسای بالاتر نسبک به کارکنان
خد بیتدجه هستندا][۰3۹
بعضوی ها ر کارشوان بسویار مدرق شودند ،بعضوی هی وضوعیک نگران کننده و
نامطملنی پیدا کر هاندا ی شوهروند علاقهمند حق ار از خد بمرسوود :ریا شوواهد
بهبد ی همگوانی ر بوازار کوار بد هایی؟ وضوووعیک ر مدر یا مدار ی برای تما
اررا ر بازار کار بهتر شوووده اسوووک؟ بله و چیر رر کر ه اسوووکا او  ،اررایش
سووتمر های واقعی بعد از بحرانهای مالی  -اما شوواید رق تا بحران بعدیا و ،
امکووان ا امووهی رمدزش و رراگیری ر محی کووار ،کووه بوهنظر میرسووود همووهی
گروههای سنی و سطد تحصیلی را ربر میگیر ا][۰33
جغرافیای جامعهی طبقاتی
تقسووویی جخراریایی ر جامعهی طبقاتی سووود د نسوووبک به بسووویاری از یگر جدامع
طبقاتی کیتر بهچشوی میخدر ا ایک تقسویی ر سود د بهشوکل مناطق وسیع رقیر یا
نروتمند نیسووک بلکه به شووکل شووهر ها و محلات بررگ( ،که ر سوود د رن را
کمدن مینامند و نر ی تریک معا رارسووی رن ناحیه اسووکا ) بهتر یا بدتر یده
میشوود ا تفاوت اسووتان اسووتکهلی و اسووتان گدتلند که به ترتی ارای بالاتریک و
پاییکتریک سوووطت ررمد میانه اسوووک تنها  ۸۹٪تا  ٪۸۲اسوووک ر حالیکه تفاوت
نروتمنوودتریک و رقیرتریک کمدن بووه  ۹۱٪میرسووودا ر کمدنهووای رقیر کد کووان
بسویاری چار مشوکلات مالی هستندا ر کمدن  Danderydر استکهلی تنها ۸٪
از کد کان ر رقر رازمدت ( ایمی) زندگی میکنندا
ر واز ه شوووهر حداقل  ٪۸۱کد کان و ر شوووهر مالمد  ٪۹۱کد کان ر رقر
ایمی بوهسووور میبرندا] [۰3۲جال تدجه ایککه نابرابری ر کمدن ،Danderyd
شوامل کمدن  ،Djursholmکه نروتمندتریک کمدن سد د اسک بسیار شدیدتر از
تما کمدنهای سوود د اسووکا نابرابری ررمدها ر ایک کمدن میل رمریکاسووک و
ضووری جینی رن به  ۲۱میرسوود ،ر حالیکه میانگیک ایک ضووری برای سوود د ۹۸
اسوووکا ایک نوابرابری ررموود ر ایک و کمدن احتموالواً بوازتوواب منواسوووبووات بیک
کلهگندههای بدرژوا و «خدمتکاران رنها»سک ،نامی که بدرژواهای Djursholm
برای اررا کی ررموود ،کووارکنوان بخشهووای خوودموات ،انتخوواب کر هانوودا کمدن
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 Lidingöر رتبهی و قرار ار و ضوووری جینی رن  ۲۸اسوووک ،که بیشتر به
وضعیک روسیه شبیه اسکا از یگر مناطق با شاخ جینی بالا میتدان از استکهلی
بوا ضوووریو جینی  ۹۲و نیر و کمدن متعلق بوه طبقوه بوالوا ر  Skåneنا ببریی،
جینی [۰3۱])۹۵
( Båstadبا ضری جینی  )۹3و ( Vellingeبا ضری
تفاوت طد عمر از تفاوتهای ررمد میانه نیر رشوکارتر اسوک :اختلاق طد
عمر مر ان بیک  Danderydو  Överkalixهشوک سا  ،اختلاق طد عمر زنان
بیک  Lidingöو  Åseleشش سا اسکا یعنی تقریباً بهاندازهی اختلاق طد عمر
بیک سد د و تایلندا
دو نوع از مناطق حاشیهای
مناطق به اصوطلا حاشویهای تصودیر پراکندهی رد را برجستهتر میسازندا ایکها
مناطق بررگی نیسووتند بلکه محلاتی ر شووهرهای بررگ ،عمدتاً نر ی به محلاتی
اسووک که به قد معروق روی بدرس هسووتندا اگر بخداهیی یدگاه تحلیلی کاملی
از جوامعوهی طبقاتی ارا ه هیی باید بر ایک و ندع مناطق قیق شووودییا اولی همان
مناطقی اسووک که سوویاسووتمداران بدرژوا مد نظر ارند ،مناطقی که رقرا ،بیکاران و
خارجیها ر رن زندگی میکنند ،حاشویهی رقیرنشوویکا ومی همان مناطقی اسووک
که ساکنانش پد های خد را به خارج از سد د میررستند ،حاشیهی نروتمندنشیکا
بعد از ماجرای معروق به اسووونا بهشوووک ۰و کار کاوشوووگرانه و عظیی شوووبکهای
بیکالمللی از خبرنگواران ،بالاخره ر سوووا  ۸۱۰3تصووودیر روشووونی از ایک مناطق
حاشویهی نروتمندنشیک به سک رور ییا ایک تصدیر محل سکدنک کسانی را نشان
می هد که پد های خد را ر شوورککهای بهشووک مالیاتی مالک سوورمایهگذاری
کر هاندا
ایک هوا تعدا شوووان کی اسوووک و به لحاظ حجی پد بخش ناچیری از تما رن
نروتی هستند که از چشی ا ارهی مالیات پنهان مانده ولی به احتما زیا ایک ناحیه
تنها ناحیه از ایک سک نیسک و تصدیر رد را میتدان به نداحی یگری نیر تعمیی
ا ا مناطق ندع او ر شوهرهای استکهلی ،مالمد و گدتنبرگ متمرکر شدهاندا ر
۰. Paradisläckan
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ر هی بعدی اسووتانهای  Blekingeو  Skåneقرار ارند که خاسووتگاه و پایگاه
حرب مدکراتهای سوود د ۰و ارای شووهرهای کدچکی هسووتند که قبلاً صوونعتی
بد هاندا
ر شووما سوود د و مناطق مرکری تا شووما اسووتان  Värmlandاز ایک مناطق
خبری نیسکا
همچنیک باید خاطر نشوان کنیی که سوخنان شیدا و پرربوتاب مربدط به «عد
رهیرمیختگی» خارجیها با جامعهی سد د پایه و اساس محکمی ندار ا اشتخا را
ر نظر بگیریی ٪3۱،۱ :مر ان خارجی بیک سنیک ۰۵-۰۹تا  ۹۲سا شاغل هستند که
بالاتر از میانگیک کشدرهای اتحا یهی اروپا  EUو کشدرهای سازمان همکاریهای
اقتصوا ی و تدسوعه ( OECDشامل تما اهالی بدمی) اسک که  ٪۹۲میباشدا][۰۲۱
رجهی اشوتخا زنان خارجی مقیی سد د  ٪۹۹،۲اسک یعنی هیسطت زنان و مر ان
ر کل اروپاا سوود د همچنیک مدرق شووده تا پناهندههای جنگ یدگسوولاوی را طی
ررریندی رازمدت و بامدرقیک ر جامعه ا غا کندا
 ۲۹۱نفر از  ۰۱۹۵نفری که شناسایی شدهاند ،یعنی رصد بالایی از نروتمندانی
که ر خارج از سوود د سوومر هی بانکی ارند ر شووهر و اسووتان اسووتکهلی زندگی
میکنندا ی چهار از ایک  ۰۱۹۵نفر ر شوهر اسوتکهلی سکدنک ارند و ی سد
از ایک تعدا که ر اسووتکهلی سوواکک هسووتند ر محلهی  Östermalmمتمرکر
شوودهاندا  Nacka ،Danderydو  Lidingöاز یگر رشوویانههای بررگ ایکها
هسوتندا از اسوتکهلی بررگ (شوامل شهر های اطراق) که بگذریی تنها و شهر
یگر جل تدجه میکنند ،یکی ( Vellingeبیرون شوووهر مالمد) و یگری شوووهر
 Strömstadر اسوووتوان Bohuslänا از ایک نظر شوووهرهای مالمد و گدتنبرگ
سووود دیتر هسوووتند و قابلمقایسوووه با اسوووتکهلی نیسوووتندا ررار از مالیات از طریق
بهشوکهای مالیاتی ر مناطق زیر بهندرت بهچشوی میخدر  :شر ۸،Götaland
۰ا حرب سوکراسوتی با سویاسوک مهاجرسوتیری که ر و ورهی اخیر انتخابات پارلمان ر سد د
کرسیهای متعد ی را اشخا کر ه اسکا
۸ا جندبیتریک قسمک از تقسیمات سهگانه کشدر سد دا
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اسوتانهای جنگلی (منظدر اسوتانهای شومالی سد د) از استانهای  Värmlandو
 Dalarnaتوا شوووموا سووود دا ر مناطق نروتمند رأی هندگان به محارظهکاران
زنودگی میکننود ،ر منواطق رقیر کسوووانی کوه رمواج حملوات محوارظهکاران (و
مدکراتهای سد د) هستندا
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شکل  .۹مناطق محروم

منبع :حرب محارظهکاران ۰۹۱ ،منطقه محرو سد د ( ،)۸۱۰۹منوووواطق مشخ شده
کمدنهایی هستند که کمتر از نیمی از جمعیک  ۹۲-۸۱سالهی رنها ر سا  ۸۱۰۲شخل و
ررمد اشتهاندا ا هها از رتر مرکری رمارا
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ادامهی شکل ۹
مناطق بسیار ثروتمند

منبع :تلدیریدن سد د ،برنامه  ،Uppdrag Granskningاسنا بهشک۸۱۰3 ،ا
مناطق مشخ شده :کمدنهای محل سکدنک بیشتر کسانی که طبق اسنا بهشک ر
«شرککهای مالک» سرمایهگذاری کر هاندا ا ههای لاز برای ترسیی نقشه از Wikimedia
Commons, Lokal Profil
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اقتصاد سیاسی مناطق بزرگ
اقتصا سیاسی جدید به قطبیشدن مناطق بررگ سد د نیر منجر شده اسکا
جدول  . 1۹تغییرات فرصتهای شغلی و سهم مشاغل پر درآمد
در مناطق گوناگون  ،4۱14 -155۹به درصد

رشد مشاغل
کی ررمد
خدماتی
۹۹

رشد
مشاغل پر
ررمد
۸۲

سهی
مشاغل پر
ررمد
۹۰

۸۱

۲۸

۲

۰۱

3

۹

-۰۰

۰۲

اررایش
مشاغل
کلانشهرها
شهرهای
بررگتر
بقیهی کشدر

۸۲

منبعRune Åberg :ا «بازار کار سد د از شروع هراره سد بهسدی قطبیشدن پیش میرو »،
از بازار کار و زندگی شخلی  Arbetsmarknad & arbetslivوره  ،۸۰شماره  ،)۸۱۰۵( ۲جدو
۲ا

ر ایکجا ما شواهد و گرایش شدید قطبیشدن هستییا اولی رشد ررصکهای
شووخلی هی کی ررمد و هی پر ررمد که بیش از همه جا ر کلانشووهرها شوواهد رن
هسوتییا ومی تمرکر رشود مشواغل پر ررمد ر کلانشهرها اسک رن هی بهقیمک
کاهش رن ر مناطق کدچ ا (بایسوتی خاطر نشوان کنیی که «شهرهای بررگتر»
ر ایکجا شوهرهایی چدن  Varberg ،Skellefteåو  Hässleholmنیر شامل
میشد ا)
بازار کار اسوتکهلی بررگ از بقیهی کشودر متفاوت اسوکا سا هتریک راه برای
نشان ا ن ایک تفاوت ،تقسیی کارهای معمدلی به زنانه و مر انه ر هر استان اسکا
ر اسوووتکهلی بررگ زنوان بوه خودموات رموانی  -مراقبتی و نگهوداری و تربیک
و پیش بسوووتان مشوووخدلند و ر باقی نقاط بیش از همه به
کد کان ر مهد کد
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مراقبک از سوالمندان اشتخا ارندا مر ها ر همهجا ،بهغیر از استکهلی ،به کارهای
معمدلی کارگری اشوووتخا ارندا تحدیل کالا ،انبار اری و حملونقل معمد تر از
بقیه کارهاسوووکا اهمیک کارگر صووونعتی بیش از همه ر جندب منطقهی مرکری
سود د ،از صونایع قدیمی ر استان  Västmanlandتا استان  ،Smålandاسکا
ر شما سد د که شهرها بسیار ور از هی قرار ارند رانندگی کامیدن معمد تریک
کار مر انه اسکا
جدول  :1۹معمولترین کارهای زنانه و مردانه در استانهای کشور 4۱1۹

Stockholm

باقی نقاط سد د

کارهای زنانه
نگهداری و مراقبک
از کد کان
بهیار ،مراقبک ر
منر

کارهای مر انه
رناوری یجیتالی
ااا

Uppsala, Gotland

ااا

Västmanland,
Sörmland, Kronoberg,
Kalmar

نجار ،بناسازی با
چدب ،صنایع چدب

ااا

کارگر صنعتی

Blekinge

ااا

مکانی  ،تعمیرکار
کار ر انبار اری و
تحدیل کالا
رانندهی کامیدن

Östergötland,
Jönköping
Skåne, Halland, Västra
Götaland, Örebro
Värmland, Dalarna,
Norrland

ااا
ااا

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

محارل لابیگر ،سوویاسووتمداران بدرژوا و صوواح منص و ها از ههی  ۰۱۱۱به
ایکسووود هجد سووورمایه به ولک رراه را هدایک کر ندا ولک محارظهکار راینفلد
تما شوووهر اریهای سووود د را مجبدر کر تا رعالیک سووود جدیان (سووورمایههای
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خصدصی) ر عرصههای رمدزش ،رمان و مراقبک را ممکک کنندا ولی ر ایکجا
هی شواهد رشود و تقسیی شدیداً نامدزون هستییا وسد کسانی که ر سا ۸۱۰۹
ر بخش خصوودصووی و ر عرصووههایی کار میکر ند که اسووتانداری بد جهاش را
پر اخک میکر  ،ر سه منطقهی استان استکهلی سکدنک اشتندا تعدا کسانی که
ت حک ایک شوورای ر شووهر اری اسووتکهلی شوواغل بد ند بیش از و برابر مجمدع
شهر اریهای مالمد و گدتنبرگ بد ا][۰۲۰
ر مدر قطو متضوووا جامعهی طبقاتی ،یعنی طبقهی کارگر ،میتدان گفک
که ر شووهر اسووتکهلی ضووعیفتر از هر جای یگر سود د اسووکا طبق تقسووییبندی
مرکر رمار سد د  ٪۲۱حقد بگیران کارگر و  ٪۹۱بقیه کارمند هستندا
اما ر اسوووتان اسوووتکهلی ۰تنها  ٪۹۱کارگر و بقیه یعنی  ٪3۱کارمندندا بهعلاوه
رجهی تشووکل اتحا یهای کارگران شووهر اسووتکهلی از تما سوود د پاییکتر اسووکا
رجهی تشوکل کارگران اسوتان اسوتکهلی نیر بهشودت پاییکتر از استانهای یگر
اسووک ،تنها ٪۲۱ا اسووتان اوپسووالا با  ٪۵۲ر ر هی بعدی قرار ار ا میانگیک رجهی
تشووکل برای کل سوود د ،همانطدر که بالاتر یدیی ٪۹۰ ،اسووکا بالاتریک رجهی
تشوکل را ر ( Norrbottenشومالیتریک اسوتان سود دا ) شاهد هستیی به میران
٪۲۸ا رجوهی تشوووکل کارگران ر تما منطقهی شووومالی سووود د و اسوووتانهای
 Värmland ،Blekingeو  Örebroبالاتر از میانگیک کل سد د اسکا رجهی
تشووکل کارمندان ر اسووتانهای گدناگدن از همان مد کارگران پیروی میکند با
ایک تفاوت که کارمندان ر کل متشکلتر هستندا ر استکهلی  ٪۹۹و ر استانهای
 Norrbottenو ٪۱۱ Västerbottenا][۰۲۸
مقایسهی استکهلی با بقیهی سد د ،بدون احتساب استکهلی ،گدتنبرگ و مالمد،
نشووان می هد که رصوود شوورککهای اسووتکهلی که با اتحا یهها قرار ا جمعی
بسووتهاند معا  ٪۵۱بقیهی سوود د اسووکا وضووع مالمد و گدتنبرگ هی خیلی بهتر
نیسووکا اتحا یهی سووراسووری کارمندان سوود د  TCOاز جمله صوونفی ار بنا
۰ا ر ایک جا ندیسونده رمار مربدط به شهر استکهلی (شهر اری بررگ استکهلی) و استان استکهلی را
که شامل شهر اریهای اطراق استکهلی هی میشد جداگانه ذکر کر ه اسکا
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 Unionenکه بررگتریک صنف سد د اسک و ازجمله کارکنان رناوری اطلاعات
را متشکل میکندا طبق محاسبات ایک صنف رصد شرککهایی که ارای قرار ا
جمعی با اتحا یهاند به ایک ترتی اسوک :ر استانهای  Norrlandو Småland
بیش از  ،٪۵۱ر مووالمد و گدتنبرگ  ۸3تووا  ،٪۸۲ر اوپسوووالووا  ٪۸۹و بووالوواخره ر
استکهلی [۰۲۹]٪۰3
گرایش اقتصووا سوویاسووی ندیک ایک اسووک که طبقهی کارگر و سووازمانهای
اتحا یهای ر کلان شهرها ضعیف شدهاند ولی ر باقی نقاط همچنان قدی هستندا
به وقطبیهای نا بر ه ر بالا باید قطبیشدن شهر و روستا را نیر اضاره کنییا
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فصل پنجم

چرخش تاریخی و مبارزهی آتی بین کار
و سرمایه
از الیگارشی و نظام طبقاتی کاست تا دموکراسی و کاهش نابرابری ت
و بازگشت به نظام قدیم؟
برای ر مسوویری که جامعهی طبقاتی رعلی ر پیش گررته بایسووتی مسوولله را از
بعدی تاریخی بنگریی تا گسووسووتی که ر سوویر تکامل جامعهی طبقاتی سوود د از
هوهی  ۰۱۱۱ – ۰۱۲۱بوه ایکسووود ا اموه ار رشوووکوار و نموایوان گر ا انیل
والدنسوتر  ۰،اقتصوا ان ،چند روند اقتصا ی رازمدت را برای ما برشمر ه اسکا
مک قبلاً نتایج مطالعات وی ر مدر نروتهای شوخصی و نتیجهگیری وی مبنی بر
اینکه ایک نروتها ،ر مقایسووه با اقتصووا کشوودر سوود د ،از سووا  ۰۲۰۱تا بهحا
بیسووابقه بد ه و حتی از سووطت  ۰۱۰۲نیر رراتر میرو  ،را بازگد کر ها ا روند و
چگدنگی تقسویی ررمد بیک سا های  ۰۱۱۹و  ۸۱۱۲اسکا بعد از سا  ۰۱۰۲سهی
ه رصد نروتمند از کل ررمد جامعه ارک شدیدی اشک ،طی هههای -۰۱۹۱
 ۰۱۵۱نابرابری ررمدها همچنان کاهش مییابد ،ر هههای  ۰۱3۱-۰۱۵۱شووواهد
ر جا ز ن ایک روند هسوتیی اما ر هههای  ۰۱۲۱-۰۱3۱سوهی ه رصد نروتمند
مجد اً به میران قابل ملاحظهای کاهش مییابدا ایک منحنی سوووما سووویر وارونه ر
۰. Daniel Waldenström
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پیش میگیر بطدریکه ر سوا  ۸۱۱۱به سطت سا  ۰۱۵۱میرسدا] [۰۲۲پنجاه سا
کاهش نابرابری همه بر با ررک و ایک سیر وارونه همچنان ا امه ار ا
والدنسوووتر به پیروی از تدماس پیکتی ( Thomas Pikettyاقتصوووا ان
ررانسدی) ررمد ناخال را ملا سنجش قرار می هدا وی با ایک کار خد مدرق
می شود تا از ررمد رن قشور بسویار کدچ اما با ررمد بسویار بالا تصدیری ارا ه
هد که سایر بررسیها مدرق به ارا ه رن نشدندا
ما همچنیک میتدانیی با ا ههای مربدط به ررمد خال مقایسوووه کنییا چنیک
ا ههایی برای شهر گدتنبرگ از سا  ۰۱۸۵به ایکسد پر ازش شدهاندا سیر تکامل
نابرابری ررمدها ر شووهر گدتنبرگ از  ۰۱۵۲تا  ۰۱3۵بهقدری شووبیه کل کشوودر
سوود د ،ر همیک راصووله زمانی ،اسووک که به ما اجازه می هد نابرابری ررمدهای
گدتنبرگ و سوود د را کمابیش یکسووان ررض کنییا رمار نشووان می هند که سووهی
ه رصوود بالا از کل ررمد خال مر سوود د ر سووا  ۸۱۱۱و از
ررمد خال
سوووا  ۸۱۱۹بوه ایکسووود بوا هوهی  ۰۱۲۱بلکوه حتی با اواخر ههی  ۰۱۹۱برابری
میکندا][۰۲۵
از سووا  ۰۱۹۱به ایکسوود بررسوویهایی ر مدر سووطت زندگی انجا گررته که
روشونگر بعد تاریخی یگری میباشوندا پرسشهایی که ر ایک بررسیها راجع به
وران رشوود ( وران کد کی و ندجدانی مصوواحبه شوودندگانا ) مطر شووده به ما
امکان می هد تا بتدانیی سوووا های قبل و بعد از  ۰۱۹۱را مقایسوووه کنییا مصووواحبه
شوودندگان ( ر نسووخهای که مک خداندها ) متدلد سووا های  ۰۲۱۸تا  ۰۱۱۰بد ندا
یکی از پرسوشها ر مدر مشکلات مالی وران رشد پرسش شدندگان بد ا  ۹۵تا
 ۲۱رصد متدلدیک حدالی سا های  ۰۱۸۱چار مشکلات مالی بد هاند اما ایک رقی
بهتدریج کاهش یارک و برای متدلدیک حدالی سووا های  ۰۱۵۱تنها  ۹تا  3رصوود
بد ا اما ایک سویر نرولی از حدالی سا های  ۰۱۵۱چار وقفه شد و برای متدلدیک تا
حدو سوووا های  ۰۱3۱بیک هفک تا ه رصووود ندسوووان اشوووکا از ههی ۰۱۲۱
مشووکلات مالی گریبانگیر بخش بررگتری از جامعه شوود کما اینکه ر ههی او
هرارهی سوود  ،بیسووک رصوود از متدلدیک سووا  ۰۱۱۰اظهار اشووتند که ر وران
کود کوی و نودجودانوی چووار مشوووکولووات مووالوی بود هانوود ،یوعونی بووه همووان
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نسوووبک متدلدیک اواخر ههی ۰۱۹۱ا] [۰۲۹احتمالاً شووورایطی که ر هههای -۰۱۹۱
 ۰۱۲۱و ههی  ۰۱۱۱به ایک مشوووکلات منجووور شووودهاند متفاوت بد هاند اما به هر
حا ی پنجی کد کان را ر بر میگررکا
هر چووه بیشتر روی ایک کتوواب کووار کر بیشتر بووه ایک نکتووه پی بر کووه
چرخش تاریخی سود د ر ههی  ۰۱۲۱تنها ناشوی از سویاسوکهای راسک روانه و
جنبش ندلیبرالی ضد اصلاحات نبد ه اسکا
ایک جلدهای از چیرگی سورمایهی مالی بر سرمایهی صنعتی و پاییک کشیدن رن
از سریر قدرت بد ا
ولی ایک هی به رهی رویدا های  ۰۱۱۱-۰۱۲۱کم چندانی نمیکندا مشخصه
جامعهی سوود د ،از همان زمان رروپاشووی سوویسووتی کاسووک ،ی ندع یالکتی
اجتماعی بد ا تکامل جامعه ناشووی از مبارزه و سووازش بیک نیروهای متضووا بد ا به
مدازات پیدایش نروتهای تازه و ی قدرت اقتصا ی ندیک ،نیروهای مخالف نیر
پدیدار شوودند :جنبشهای مر می و اشووکا گدناگدنی از سووازماندهی مقاومک و
مبارزها یالکتی بیک نیروهای متضووا  ،ینامیسووی وی های به جامعه صوونعتی سوود د
بخشووید که نتیجه رن پیشوورویهای اجتماعی و سوویاسووی همتراز با پیشووررکهای
تکنیکی و مدیریک اقتصووا ی بد ا از عداملی که باعث شوود تا چنیک یالکتیکی ر
سووود د رشوووکارتر از یگر کشووودرها تکامل یابد ،حفظ بیطرری ر هر و جنگ
جهانی و برکنار بد ن از ناررامیهای کشدرهای اممراطدری بد ا
یالکتی تکامل یارته ،مدرق و خدش اقبا جامعه صونعتی ،انباشک روزاررون
سورمایه را به همریسوتی با کاهش نابرابریهای مالی ،گسترش مدکراسی و حقد
اجتماعی و اقتصوا ی حقد بگیران و سوایر شوهروندان وا ار نمد ا همرمان با رشد
سورمایه اری و انباشوک بالای سرمایه ،قدرت و امتیازات رن جمع معدو حاکی رو
به کاسوتی گذاشووکا همیک روند اسووک که ر ههی  ۰۱۲۱سوویری وارونه ر پیش
میگیر ا
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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ظهدر نکر ه اسوووکا (جلدتر امکانات احتمالی رینده را مطر خداهیی

یوا لکتی
کر ا)
ما خلاصوه تاریخ جامعه سد د از  ۰۲۹۱تا  ۸۱۰۲را ر ی منحنی بهشکل عد
 3نشان خداهیی ا ا محدر عمد ی نروت و قدرت رن جمع معدو را نشان می هد
و محدر ارقی زمان راا شوکل منحنی ،عد  ،3بدضود یده می شد اما مقیاس رن
پیچیده و نامطملک اسک و بنابرایک بایستی بهچشی تقری به رن نگریسکا
اولیگارشوی هر و بعد اقتصوا ی و سیاسی را ر بر میگیر و هیچ ررمدلی نیر
برای ترکیو و مقایسوووه ایک و وجد ندار ا ولی تاریخ چند رویدا مهی را به ما
نشان می هدا
منحنی با از میان ررتک نظا کاسک و مجلا رن ر ههی  ۰۲۹۱شروع میشد
که به لحاظ سووویاسوووی و اجتماعی گا بررگی به پیش بد ولی به کاهش نابرابری
ررمدها منجر نشد بلکه با تدجه به اولیک اررایش سرمایه صنعتی ،احتمالاً عکا رن
صووا بد ه اسووکا رنچه که بدنبا ایک وقایع روی ا قیقاً همان چیری نشوود که
رگدسک استریندبرگ ۰ر کتاب طنر خد وطک ند تصدیر میکندا
ر کنوار «جشوووکهوای رد مجلول و پر زر و بر بدرژوازی که رگدسوووک
اسووتریندبرگ ر مدر رنها ندشووک» و به مدازات ررایند مدرق صوونعتی شوودن که
بدرژوازی را نروتمنوود کر  ،جنبش کووارگری و یگر جنبشهووای مر می سووور
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
سوووا  ،۰۱۸۱بعود از جنگ جهانی او  ،همرمان بد با کاهش شووودید اراییها و
ررمد سرمایهی نروتمندتریک رصد سد دا سا  ۰۱۹۸ورهی سدسیا مدکراسی
شوووروع شووود که بهتدریج به اشوووتخا کامل ،حقد اجتماعی ،حقد محی کار،
کواهش نوابرابری ررمودهوا و کواهش اختلواق نروت انجوامیودا ایک وره ،از نظر
۰. August Strindberg
رگدسوک اسوتریندبرگ  ۰۱۰۸ -۰۲۲۱از ندیسوندگان و نمایشونامهندیسوان مشوهدر سد دی ر وره
مدرنا
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مضووومدن و محتدا ،ر سووووا  ۰۱3۹پووایووان گررووک هر چنوود کووه ولووکهووای
سدسیا مدکرات بعد از  ۰۱3۹نیر به حیات خد ا امه ا ندا
همانطدر که تحلیل ما پیشتر نشان ا ر ههی  ۰۱۲۱وران جدیدی شروع
شد ،وران سرمایهی مالی و ضد اصلاحات ندلیبرالیا سیر قهقرایی رعلی ما را تا چه
ورهای به عق بازگر انده اسووک؟ واقعیکهای قابل اندازهگیری بهاندازهی اظهار
نظرهای اید دلدژی ی سک نیستندا تقسیی نروت و بازگشک رسا با سدهی ۰۱
قابل مقایسوه اسکا تقسیی ررمدها و تأنیرات رن بر شرای زندگی کد کان ههی
 ۰۱۹۱یا ۰۱۲۱را به یا میرورندا
مدکراسوی پدچ و بیمحتدا شده و گروهی از نخبگان سیاسی  -اقتصا ی ر
حا شووکلگیری اسووک هرچند که از نظر سوویاسووی به سووا  ۰۱۰۲باز نگشووتهاییا
وحشوک از اسولا و ن ا یکر ن ۰بحثهای سویاسی ما را بهیا یهد ستیری ههی
 ۰۱۹۱و ایدههای «قد  ٪۰۱۱سد دی» میانداز ا
نتیجوهگیری مک بوهعندان محقق بواسوووابقهی تاریخ جامعه ایک اسوووک که روند
ی صووودسوووالهی قدرتگیری مر و تضوووعیف اقلیک حاکی را متدقف کر ه و
بهعق میرانندا بههمیک لیل مک تما اسنا و رمار و نتیجهگیریها را برای بررسی
ر اختیوار همگان قرار می هیا می انی و قبلاً هی گفتها که ایک ا هها را میتدان
به شویدههای متفاوتی تفسیر کر ا نتیجهای که مک به رن رسیدها ایک اسک که ضد
اصووولاحات ههی  ۰۱۲۱به ایکسووود تناسووو بیک قدای مر و اقلیک حاکی را به
وضوعیک سوا های  ۰۱۸۱تا  ۰۱۵۱بازگر انده اسوکا ایک چیری اسک که ا ههای
اقتصوووا ی قوابولمحاسوووبه نشوووان می هدا علیرغی اقلیک حاکی راسووود هندز هی
سوووتواور های مدکراتی کاملاً بازپا گررته نشووودهاندا ایک مر بد ند که ر
مدر عضوودیک ر اتحا یهی اروپا ( )۰۱۱۲و اسووتفا ه از واحد پدلی یدرو ()۸۱۱۹
تصومیی گررتندا ولی همانطدر که بالاتر اشاره کر یی مر ر مدر سیستی جدید
بازنشوسوتگی ،نظا رمدزشوی و نظا پرشکی و خدمات رمانی و مراقبتی نتدانستند
حرق خد را پیش ببرندا ما همچنیک شاهد بد ه ایی که تأمیک منارع اقشار پر ررمد
۰. Rasifieringen
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ر صودر اولدیکهای ولکهای سدسیا مدکر ات و بدرژوا هر و ،هر چند نه به
ی میران ،قرار اشووته اسووکا از همیک حالا میتدان سوویسووتی سوویاسووی حاکی را با
مقیاس چهل رجهای ۰انتخابات شهر اریها و استانداریها ر سا  ۰۱۰۱مقایسه
کر ا
ریا میتدان گفک که ما تا ههی  ،۰۱۸۱یعنی قبل از وران سدسیا مدکراسی
عق نشینی کر هایی؟
وجد بعضوی شوباهکهای ساختاری بیک مجلا رعلی سد د  -قبل از انتخابات
 - ۸۱۰۲و مجلا ههی  ۰۱۸۱سود د انکارناشودنی اسوکا البته تما ستاور های
ررر های سدسیا مدکراسی از بیک نررته اسکا
بهنظر میرسوود که سوود د سووا  ۸۱۰۲بیشتر با اواخر ههی  ۰۱۹۱یا اواسوو
ههی  ۰۱۲۱قابلمقایسوه باشود ،همان زمانی که سویاسکهای اجتماعی و مبارزه با
بیکاری ر سوتدر روز بد  ،بههرحا قبل از ورهی بعد جنگ و ا سود د شانا
رور که از بلایای جنگ و مصودن ماند ولی ر رابطه با انقلاب جهانی یجیتالی
بازار کار نمیتداند به چنیک شانسی امیدوار باشدا

۰. Fyrtiogradiga skalan
ی ندع از سویسوتی رأی هی که ر سوا  ۰۱۱3تصودی و ر سا  ۰۱۰۱به اجرا ررمدا بر اساس
ایک سیستی ی رأی اشراق و نروتمندان بسته به میران ارایی و نروتشان میتدانسک معا  ۲۱رأی
مر عا ی ارای حق رأی باشودا سویستمی که هدرش محدو کر ن حق رأی به طبقهی اشراق
و نروتمندان بد ر حالیکه میتدانسووک ژسووک حق رأٔی عمدمی را برای سوویسووتی حاکی حفظ
بکندا
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شکل  .5زوال اقلیت حاکم و عروج طلوع مجدد آن.
تمرکز قدرت و ثروت  4۱1۹ -1۹۹۱و چشم انداز آن تا 4۱۱۱
فروپاشی جامعه
كاستی

دوران اصالحات
اجتماعی

ضريب جينی

دوران
دموكراسی

دوران ضد اصالحات

رروپاشی جامعهی کاستی ،مدکراسی ،سدسیا رررمیسی ،ضد اصلاحات
یا اشوک :مؤلفههای اقلیک حاکی را سهی ه رصد نروتمندتریکها از ررمد خال
خاندارها و نیر تحدلات سیاسی  ۰۱۸۱ ،۰۲۹۹و  ۰۱۲۱تشکیل می هندا

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

چشویاندازی که تا سا  ۸۱۹۱ا امه ار ر واقع محتمل تریک سناریدیی اسک
که ر سوووا  ۸۱۰۲میتدان ترسووویی کر ا ولکهای بدرژوایی به تلاش خد برای
خصدصیکر ن هر چه بیشتر خدمات عمدمی ا امه خداهند ا ا
حقد بگیران برای رویووارویی بوا انقلوواب یجیتوالی بررگی کوه ر راه اسوووک
اشوته باشندا اقلیک حاکی رشر هتر و کدچ تر
نمی تدانند از ولک انتظار کم
خداهد شود و ممکک اسوک که سد د را به لحاظ سیاسی  -اقتصا ی به زمان قبل از
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شوکدرایی مدکراسوی باز گر اندا مسلماً حق رأی همگانی پابرجا خداهد ماند ،اما
ر مدار مهمی یودهایی که چهگدنه سووورمایههای بررگ و لابیگرانش حق رأی
عمدمی را زیر پا میگذارندا
با تدجه به نفدذ سوودسوویا مدکراسووی ر ولک (بدون برخدر اری از حمایک
چوپ ر مجلا) محتمولتریک حوالک ایک اسوووک که منحنیهای نابرابری -۸۱۰۲
 ۸۱۰۲به سووویر خد ا امه هند ،یعنی ا امهی اررایش نابرابریها ،ولی ر عیک حا
تدأ با خداسووک و احتمالاً تدان سوویاسووی برای تلاش به منظدر هدایک چالشهای
تکندلدژی با رعایک مصالت حقد بگیرانا
طبعاً امکان سووودمی نیر وجد ار و رن ایککه اقلیک حاکی مجد اً تضوووعیف
شد ا چنیک چشیاندازی ر حا حاضر که ایک سطدر نگاشته میشدند قابل رؤیک
نیسک اما امکان رن را نمیتدان نا یده گررک و ارزش ار که برایش مبارزه کر ا
پاییکتر نشان می هی که نیروهای اجتماعی بررگ بالقدهای برای ایک چالش وجد
ار ا
اما بدرژوازی تصوودیر تاریخی کاملاً متفاوتی عرضوووه میکند که نقد اجتماعی
را یکا نباید بهسووا گی از کنار رن بگذر ا طبق روایک بدرژوازی تکامل جامعه،
بوهوی ه از اوایول ههی  ،۰۱۱۱یعنی همان «انقلاب رزا ی انتخاب» ۰،یعنی اررایش
اقتدار مصووورقکنندها ا امهی همریسوووتی و یدگاه رد را میتدان ر معتبرتریک
منابع مشوواهده کر که بیانگر عمق شووکاقهای جامعه سوود د اسووکا بازار کار و
قطبی شووده اسووکا شووکاقهای اجتماعی ر زمینههایی چدن سوولامتی و بهداشووک،
خدمات رمانی و امکانات رمدزشوی کد کان عمیقتر شده اسکا ررمد و نروت
اررایش مییوابند و بدرژوازی ر نیای خد  ،ر قط خدشوووبخک جامعه زندگی
میکنودا رنهوایی کووه ر  Östermalmیووا  Djursholmزنودگی نمیکننوود
شووان میخداهد نیا را همانطدر تجسووی کنند که سوواکنان نروتمند ایک مناطق

۰. Valfrihetens revolution
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تجسووی میکنندا اید دلدگهای شوویا با رو های خد تلاش ارند تا نبالهروان
خد را ،همچدن ماری رنتدانک ۰،از واقعیکهای اجتماعی بیخبر نگه ارندا
ولی رابطه بیک اقلیک حاکی از ی سووود و رزا ی انتخاب و نفدذ مشوووتری ۸از
سدی یگر ارزش تأمل بیشتری را ار ا رزا ی انتخاب و نفدذ مشتری نیر واقعیک
ار ا اما برای کنتر سوویسووتیهای پیچیدهای چدن سوواختارهای زیربنایی ،رمدزش،
خدمات رمانی و مراقبک ،اهر های مطملنی نیسوووتند و میتدانند به نتایج متفاوتی
منجر شوودندا مقرراتز ایی سوویسووتیهای مخابراتی به اررایش اپراتدرها ،تشوودید
رقابکها و کاهش قیمک ها انجامید ولی همیک رزا سازی ر تدلید و تدزیع بر به
کوواهش قیمووکهووا منجر نشوووودا رزا سووووازی رروش ارو هرچنوود اررایش تعوودا
اروخانهها را به نبا اشوک اما از کاهش قیمک ارو خبری نشد ،ر عدض تندع
عرضووهی ارو ر اروخانهها پاییک رمد و تما اروها ر همهی اروخانهها یارک
نمیشد ا
بهتریک چیری که ر مدر بخش عمدمی میتدان گفک ایک اسوووک که رزا ی
ستدرات لاز الاجرای اقلیک حاکی
انتخاب ر خیلی مدار به ژسوک اید دلدژی
تبدیل شده و نه مشتریان و نه انتخابکنندگان نمیتدانند ر رن اعموا نفدذ کنندا
میا بسوویار گدیای رن ،تدارقنامهی پنج حرب ر مدر سوویسووتی بازنشووسووتگی
اسوکا تدارقات پشوک رهایی انجا شود که حتی بهروی بسیاری از سران احراب
بسووته بد و نتیجهاش کیتر شوودن ررمد بازنشووسووتگی برای اکیریک مطلق مر ،
بهعلاوه ی انقلابی ر رزا ی انتخاب برای شوهروندان که خد تصمیی بگیرند کدا
۰. Marie-Antoinette
ماری رنتدانک ملکهی اتریشوی ربار ررانسوه بد که بر اساس مصلحک سیاسی با لد وی شانر هی
ررانسدی از واج کر ا وی باندیی اشراقزا ه ،ولخرج و خدشگذران بد که از روند جامعه رگاهی
چندانی نداشوکا گفته شده که زمانی که صدای انقلاب ررانسه بلند شده بد وی از کسی پرسید که
مر چه میخداهند؟ رن شووخ جداب ا  :گرسوونهاند و نان میخداهندا شووهباند گفته بد  :اکندن
که نان ندارند چرا شیرینی نمیخدرندا
۸. Valfrihet och konsumentinflytande
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شرکک مالی بر پاانداز بازنشستگی رنها کنتر اشته باشدا ایک «رزا ی انتخاب»
تنهوا یو اجبوار ایود دلدژی بد که اکیریک مطلق مر بههیچوجه خداهان رن
نبد ولی امکاناتی رراهی کر تا شوورککهای کلاهبر ار بتدانند صوواحبان پا انداز
بازنشوستگی را رری ا ه و پد ها را از چنگشان ررورندا تصمیمات مربدط به
مسووللهی مهی و اسوواسووی یعنی سوویسووتی بازنشووسووتگی ،بر رراز سوور مر اتخاذ شودا
تصومیمات بررگان سویاسک ر سطت شهر ،استان و کشدر به سد جدیان اجازه ا
تا با رعالیکهای لابیگرانهی خد به رون سویستی خریده و ر زمینههای رمدزش،
رموان و مراقبوک رعوالیوک کننودا نه مشوووتریان و نه انتخابکنندگان ،به هیچکدا
اجازهی خالک ا ه نشود و خداسوتهی مر مبنی بر خلاصی از سد جدیان تدس
سیستی سیاسی حربی بلدکه شدا رزا ی انتخاب نتدانسته جلدی شرککهای رسدا و
بیربرویی چدن  John Baurer ،Frösunda Omsorg ،Caremaو
بسیاری یگر را بگیر ا
وقتی اسوووتانداری اسوووتکهلی بیش از  ۹۱میلیار کرون ر پروژهی بیمارسوووتان
جدید کارولینسوکا سورمایهگذاری کر کسی نظر مشتریها یا انتخابکنندگان را
جدیا نشدا مسلدلیک پروژه با شرکک مشاور بدستدن و نمایندگانش ر کارولینسکا
بد ا
مشکلات ناشی از رزا ی انتخاب رر ی ر زمینهی انتخاب مدرسه به اوج خد
میرسوودا ایک رزا ی انتخاب ر بیک والدیک طبقهی متدسوو هدا اران زیا ی پیدا
کر ه ،هر چنود کوه بهنظر بسووویاری ،چه بسوووا بیشتر ایک والدیک ،کارزار تبلیخاتی
انتخاب بیرستان اغرا رمیر و گستاخانه اسکا
تبلیخاتی با ایک امنهی وسیع مناس حدزههای تحک کنتر بازار رزا اسووووک
ولی ر حدزهی رمدزش و پرورش امر عجی و غریبی اسکا بیشتر ایک اپراتدرها
تنها چیری که بلد هستند بازاریابی اسکا رزا ی انتخاب مدرسه ر اشکا مدجد
نتوایج نوامطلدبی ر بر ار  ،امری کوه بسووویاری از والدیک طبقهی متدسووو به رن
رگواهنودا ایدهی مدارس هیتراز برای همهی شوووهروندان از پشوووتیبانی بخشهای
ا گررتار
بررگی از طبقوهی متدسووو برخدر ار اسوووکا ولی ایک گروه ر یو
رمدهاندا از زاویهی تحصوویل ررزندان ،بهتر اسووک که مدرسووهی کمیابی را انتخاب

چرخش تاریخی و مبارزهی آتی بین كار و سرمایه 060 /

کنند که ر رن از ررزندان طبقهی کارگر و خارجیها انری نباشووود یا تعدا شوووان
خیلی کی باشدا تأنیرات اجتماعی ایک رزا ی انتخاب پاییک رمدن سطت رمدزش و
تدر نمرات بوه لیل رقابک مدارس خصووودصوووی و همگانی اسوووک که مطالعات
بیکالمللی  PISAرن را نشوووان ا ه اسوووکا ر زمینهی سوووطت نمرات ،بیشتریک
تقل ها را کنسورسوید های بررگ سورمایه اری ر بخش مدارس خصدصی مانند
موودرسوووووهی انووگوولوویسوووووی  ،Engelska skolanموودرسوووووهی انووش
 Kunskapsskolanو رکا میا  Academiaانجا می هندا][۰۲۲
سوواختار سوویسووتی رمدزشووی که هرچه بیشتر طبقاتی میشوود شووالد هی اقلیک
حاکی رر ا را پی میریر و بووورای نسووولهای رینوووده امکوووان انتخووواب واقعوووی را
کاهش می هدا
اما ر ورای ایک مشوووکلات واقعیک سووورسوووخک و انکارناپذیری نهفته اسوووکا
پیش شوورط سووتیابی به رزا ی انتخاب واقعی همانا برابری شووهروندان/مشووتریان و
مدارس هیتراز اسکا
رزا ی هوای انتخوواب رر ی امر میبتی اسوووک و بووایود برای رن تلواش کر ا امووا
بدرژوازی سد د با شرکتیکر ن حقد رر ی یا حق انتخاب رر ی و ترجیت ا ن
حق ارث به حق انتخاب رر ی (از طریق از میان بر اشتک کامل مالیات بر ارث) ر
واقع حتی از سمکوسدی بدرژوا لیبرالی خد منحرق شده اسکا «رزا ی انتخاب»
بدرژوازی سد د ،از نظا بازنشستگی گررته تا سیستی رمدزش ،ر واقع به اقدامات
عجی و نابخر انهای منجر میشووود که راه را برای کلاهبر اران همدار میکند و
بخش بررگی از نسل کد کان امروز را ر رینده از امکانات زیا ی محرو خداهد
ساخکا
کارزار انتخاباتی احراب بدرژوایی ر سوووا  ۸۱۰۲ر واقع اعتراق خامدشوووی
اسک به شکسک و ناکامی «رزا ی انتخاب» ر ورهی خصدصیسازیها و قیقاً به
همیک لیل اسک که یگر حررش را هی نمیزنندا ر عدض تما ا تلاق بدرژوایی
تبلیخات انتخاباتی خد را متدجه مهاجریک و مسللهی «ا غا » رنها کر ا
باید خاطرنشان کر که رزا ی انتخاب بدرژوایی (اغل ) شامل حا مهاجریک
نمیشود ا خارجیها باید رق تبعیک کنند« ،ا غا شدند»ا رنها حق انتخاب محل
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سکدنک خد را ندارند ،هر لباسی را اجازه ندارند بمدشند ،باید به روش مخصدصی
سلا علی کنند و ارزشهای وی ه ای اشته باشندا احراب لیبرا اروپا ،به اقتضای
زمانه ،به سور مداران محدو کر ن رزا ی انتخاب مهاجریک تبدیل شدهاند :حرب
لیبرا  -محووارظووهکووار انمووار  VVD ،Venstreر هلنوود و حرب مر /
لیبرا ها ر سد دا
جامعهی سد د از  ۰۲۹۱تا  ۰۱۲۱ورههای سیاسی و اقتصا ی متفاوتی را پشک
سر گذاشک ولی ر تما ایک وران سیر تکاملی همگدنی اشک که نقشهمند نبد
و رهنگ نابتی هی نداشوووک اما از شوووکسوووکها و ناکامیهای بررگ ،میل ظهدر
راشوویسووی ر برخی کشوودرها ،ر سوود د خبری نبد ا سوومک و سوودی ایک تکامل
مدکراتیره کر ن ،اررایش برابری و همچنیک محوودو کر ن امکووانووات و قوودرت
اقلیک سویاسوی ،اقتصا ی و اجتماعی حاکی بد ا سمکوسدی ایک تکامل از ههی
 ۰۱۲۱وارونووه شووود :از مدکراتیره کر ن ،اررایش برابری و ا غووا مدرقیووکرمیر
مهواجریک ،به اقلیک حاکی قدرتمند ،اررایش نابرابری و و قطبیشووودن جامعه بیک
برنده و بازندها
ر چهل سووا گذشووته ولک های متفاوتی رمدند و ررتند اما ایک روند وارونه
توخویویوری نوکور ا حوتوی بوعوود از ( ۸۱۰۲روی کووار رموودن ولووتی بووه رهبری
سودسیا مدکراتهاا ) نیر نابرابریها همچنان اررایش یارک ،گیریی که ایک روند
تسوریع نشودا چنانچه از اوضاع و احدا نیای سرمایه اری بیکالمللی پیداسک ایک
ورهی چهلسووواله یگر نیر شووواهد اررایش
روند ا امه خداهد یارک :شووواید ی
نوابرابریهوا ،امتیوازات وی ه برای میلیوار رهوا ،قطبیتر شووودن جامعه و به حاشووویه
راندهشدن ضعیفتریک یا مظلد تریک اقشار جامعه باشییا
کنتر یجیتوالی ،بوهکوارگیری ررایندهی روباتها و کاممیدترهای هدشووومند،
وضووعیک کار را طی ه تا بیسووک سووا رینده تا حد زیا ی گرگدن خداهند کر ا
اگر ایک تحد مطابق میل سوورمایه پیش برو ر رن صوودرت شوواهد قدرتگیری
هرچه بیشتر اقلیک حاکی و عمیقتر شدن شکاقهای طبقاتی خداهیی بد ا
تکامل جامعهی کاسوووتی رلد الی به حکدمک اقلیک سووورمایهی مالی یجیتالی
انجامیدا
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ریا میتدان وره حاکمیک «خانه مر » را همچدن ورهای مدقتی و گذرا ر
ورهی س وازش
پروسووهی گرگدنی جامعه از نظا کاسووتی رلد الی ،از طریق ی
طبقاتی ،به نظا اولیگارشووی سوورمایه مالی تلقی کر ؟ ایک مسوولله به هرحا ور از
ذهک نیسکا
یک استثنا :فمینیسم و میراث 15۹۹
اررایش تمرکر قدرت ر سوووتان اقلیک حاکی ی اسوووتینای بررگ و مهی ار ا
ررریند کاهش نابرابری بیک زن و مر متدقف نشووده بلکه همچنان ا امه ار ا یکی
از اقدامات مدرن ر ایک راسوووتا خیلی زو ر سووود د و شوووما اروپا جامهی عمل
پدشوویدا قاندن از واج و طلا سووا  ۰۱۰۵ر زمان خد نسووبک به قدانیک مشووابه ر
سووایر کشوودرها کیتر مر سووالار بد ا] [۰۲۱گسووترش وسوویع ولک رراه ر نیمه و
ههی  ۰۱۹۱ررصوک های شوخلی رراوانی برای زنان رراهی کر ا را یکالیسی ههی
 ۰۱3۱تدسعهی مهد کد های عمدمی را به نبا رور که بهتدریج رراگیر شد و
با حمایک ضووومنی ولک نیاز به تقسووویی کار جدیدی بیک زن و مر را ر زمینهی
کارهای بیمر و پا اش خانه اری را برجسته کر ا
تقریباً بهطدر همرمان ر کل اروپای شمالی قرار ا ی بیک و جنا (زن و مر ا
) تنظیی شووود که ر جهان بینظیر بد و ر خطدط کلیاش حقد برابر برای زن
ومر قا ل بد ا] [۰۱۱ایک قرار ا بخش اسواسوی و تاریخاً پیشرو رن تحدلات بررگ
بیکالمللی ،اجتماعی و ررهنگی بد که جنبشهای  ۰۱۹۲پیش قراولان رن شدندا
بخشهوایی از ا تلواق راسوووک ،بهوی ه حرب مدکرات مسووویحی ،که جنبش
ضوداصولاحات را به راه انداختند تلاش کر ند تا چدب لای چرخ گذاشته و ررریند
برابری زن و مر را کنود کننود اموا مدرق به جل نظر مر نشووودندا بدرژوازی به
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
زیا ی جا ارتا ه ،یگر جنبش ضد اصلاحات ،بر خلاق الگدی انگلیسی خد یعنی
تاچریسی که شمنی رشکاری با هر ندع سیاسک برابریطلبانه اشک ،هیچ انگیرهی
واقعی برای حملوه بوه ایک برابری نودار ا اما میراثخداران مر سوووالاری و تبعیض
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جنسی بدرژوایی ،رواب ندیک جنسی زن و مووور را کوووه بهتوووازگی ر اروپوووای
شوووومالی جووووا ارتا ه ،ستاویر مناسبی برای حمله به مسوووولمانان غیوووور اروپووووایی
ا هاندا
تشوخی
هر چقدر جامعه طبقاتیتر میشود مدقعیک و مسوا ل زنان نیر کیتر جنسیتی و
بیشتر طبقوواتی میگر ا ولی هندز هی رواب تنگوواتنگی بیک قوودرت طبقوواتی و
قدرت جنا برتر وجد ار  ،امری که جنبش ( Me tooجنبشی بیکالمللی علیه
رزار و خشودنک جنسوی ر مدر زنانا ) ر سوا  ۸۱۰3نشان ا ا چیری که ایک
جنبش روی رن انگشووک گذاشووک ،همانطدر که  ۰۲زن ر انجمنی وابسووته به
رکووا می سود د مطور کر نود ،بویش از هور چیور همانوا سدءاستفا ههای جنسی
کارررمایان و رؤسا از مدقعیک و قدرت خدیش بد ا ا او  LOنشان ا ه اسک که
ناامنی شخلی بیشتر گریبانگیر زنان اسک بدیک معنی که اکیریک شاغلیک نیمهوقک،
مدقک و استخدا های نامطلدب زن هستندا][۰۱۰
با تدجه به برابری زن و مر که حفظ میشود و بهکندی پیشوررک نیر میکند،
مسوللهی بازگشوک اقلیک حاکی کمی پیچیدهتر میشد ا ولی ایک برابری بازگشک
اقلیک حاکی را منتفی نمیکندا هی زنان و هی مر ان همیشووه جایگاه طبقاتی معینی
اشتهاندا
زمانی جایگاه طبقاتی ی زن بسوووتگی به ایک اشوووک که پیراهک کدا مر را
اطد میکر ا اکندن شووخل زن اسووک که تعییککننده اسووکا برابری زن و مر (تا به
امروز) تأنیر کمی بر اقلیک حاکی و نروتمند اشته اسکا همانطدر که بالاتر یدیی
نروت و قدرت ،شووامل سوویاسووتمداران حاکی ،ر سووک انگشووکشووماری متمرکر
میشوود ا ایک واقعیک که ناخک بعضووی از ایک سووکها لا خدر ه (زنان) ،نه ر
تعودا ایکهوا تخییری می هود و نه ر رجهی سووود جدییشوووانا ایک واقعیک که
ختران خاندانهای سووورمایه ررصوووتی به سوووک رور هاند تا قدرتی به ارث ببرند
تخییری ر ساختار اقلیک حاکی نمی هدا
برابری امروز نتیجه تلاشهای ما حقد بگیران و شهروندان معمدلی بد ه اسک،
نوه سووورمایهی مالی و اید دلدگهایش و نه سووویاسوووتمداران حاکی امروزا رن و
اسووتینایی که بازگشووک اقلیک حاکی نتدانسووته از ما پا بگیر میراث ما از  ۰۱۹۲و
رمینیسی را یکا از ههی  ۰۱3۱ -۰۱۹۱به ایک سد اسکا
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چالش بزرگ :آیندهی کار
تاریخ از قبل مقدر نشده اسکا مک هی به همیک لیل ایک کتاب را ندشتها ا حدا ث
پیشبینینشوده اجتنابناپذیر هستندا ضمک انجا ایککار چیرهای بسیاری رمدختی
هی ر مدر هجد توازهی سووورمایه به کار و هی متحدان جدید و بالقدهی کار ر
مقابل سرمایها
ر جامعهی صووونعتی تضوووا اصووولی جامعه بیک سووورمایه و طبقهی کارگر بد ا
«مسووللهی کارگر» عمدهتریک «مسووللهی اجتماعی» بد ا سووایر تضووا های اجتماعی
تحکالشووعاع تضووا بیک سوورمایهی صوونعتی و کارگر صوونعتی بد (بهجر تضووا های
مذهبی و ن ا ی که هیچگاه ر سد د اهمیک عمدهای پیدا نکر ندا)
تضوا بیک سورمایه صونعتی و کارگر صونعتی هندز پابرجا اسوک اما یگر تضا
اصلی نیسک چرا که صنعک تنها ی هشتی اقتصا جامعهی سد د را ربر میگیر ا
بدیهی اسوک که تضا کار و سرمایه ،که اساس رن کس سد از کار یگران
اسوک ،همچنان تضوا اصلی سرمایه اری اسکا تفاوت سرمایه اری و اقتصا بازار
ر همیک نکته اسکا ۰ولی یگر صنعک مرکر تضا کار و سرمایه نیسک ،ایک تضا
به تما حدزهها رخنه کر ه اسک :مهد کد ها ،مدارس ،انشگاهها ،بیمارستانها،
مراکر رمانی ،خانهی سالمندان ،ا ارات ولتی و شهر اریا
یدرش بر ن بوه ولوک ررواه و جوایگریک کر ن خودمات اجتماعی با مدیریک
عمدمی جدید بسترساز مناقشات و کشمکشهای جدیدی میشد ا
ما اکندن ر رغاز ی تحد تکنیکی ووو اجتماعی با پیامدهای بسیار گستر ه و
عمیق هسوووتیی کوه احتموالواً بیشتر یوا رور نتوایج انقلواب صووونعتی خداهود بد تا
صنعکز ایی هههای ۰۱۲۱ -۰۱3۱ا
هیچکا نمی اند که ایک تحد تکنیکی وووو اجتماعی قیقاً چه شووکلی بهخد
خداهد گررک اما بههرحا شوووامل مؤلفههای زیر خداهد بد  :قطارها ،اتدبدسها و
۰ا ر اینجا منظدر ندیسونده از بازار رزا ایک اسوک که ر رن هر تدلید کنندهای محصد خد را به
بازار رور ه و رن را میرروشد بدون ایککه یگران را استیمار کندا
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کامیدنهای بدون راننده ،شاخهی نر اررار خ تدلید کاملاً اتدماتی  ،صندو های
تحک نظر رروشووگاه که مشووتری خد اسووکک میکند و میپر از  ،روباتهایی که
منشووویگری و نظارک میکنند ،کاممیدتر معاینهکننده بهجای کتر ،کتر اینترنتی،
رمدزش اینترنتی ،سوورویا الکترونیکی برای مشووتریان ،بررسووی یجیتالی رر ها و
تقاضانامهها ،سیستیهای اتدماتی اقتصا ی الی رخرا شرککهای یجیتالی جدید
با نیای سوورمایهی مالی ارتباط تنگاتنگ ارندا ر بیشتر مدار ایک سوورمایههای
موالی هسوووتند که ر راهاندازی ایک شووورککهای یجیتالی ،رن هی با سوووهیهای
سورسوا رور که با حساب و کتاب شرککهای اقتصا ی معمدلی جدر ر نمیرید،
خیل بد هاندا
ارتباطات و پیدندهای تکنی متحد کننده و سووورمایهی مالی به شوووکلگیری
قدرت بررگی منجر خداهد شد که ما از هی الان میتدانیی ر تعدا انگشکشماری
از شوورککهایی که بازار جهانی تکنی ارتباطات و تجارت الکترونیکی را کنتر
میکنند ببینییا
بهنظر میرسوود که سوورمایه به تنهایی هدایک و کنتر ایک تحد را ر سووک
خداهود اشوووکا حتی ر سووود د هی ،که حقد بگیران بهتر از هر جای یگر نیا
متشوکل هستند ،بهنظر نمیرسد که طر یا برنامهای برای تأنیرگذاری بر ایک روند
وجد اشته باشدا
ایک برای کوارگران ،برای رنهوا که از راه کار کر ن امرار معاش میکنند ،چه
معنایی ار ؟ او  :مشوواغل بسوویاری ،بهوی ه کارهای سووا ه رتری ر بان  ،بیمه،
ا ارات و غیره کوه بوه مشوووتریوان خودمات اولیه ارا ه می ا ند یا به رر ها و نامهها
رسووویدگی میکر ند ،از بیک میروندا اسوووتفا هی روزاررون از روبات ر تدلید و
انبوار اری بواز هی هسوووتوهی قدیمی و مرکری طبقهی کارگر مدرن را کدچ تر
خداهد کر ا کامیدن های بدون راننده جای بسیاری از رانندگان کامیدن را خداهند
گررکا کسوی نمی اند چه تعدا مشاغل از بیک خداهد ررک و نظرات طیف وسیع
کارشناسان نیر گدناگدن اسک ،بعضی از رنها رالگیر مآبانه نظر می هند که تا سا
 ۸۱۵۱نیمی از مشواغل رمریکا نابد خداهد شد ،بعضی یگر یا روری میکنند که
تحدلات تکنیکی تاکندنی هر چند به از بیک ررتک بعضووی ررصووکهای شووخلی منجر
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شوده ولی از سودی یگر ررصوکهای جدیدی نیر ررریده اسک ،و باید اضاره کر
که به کاهش سوواعات کار نیر انجامیده اسووکا] [۰۱۸ی جامعهی مدکراتی ایک
امکان را ار که تحدلات تکنیکی را با ر نظر اشتک مصالت همگان هدایک کندا
مک انش کاری ندار که بدانی نتیجهی نهایی چه خداهد شووود ولی امر مسووولی
ایککه :عدهی زیا ی بیکار خداهند شد ،عدهی بیشتری به رون طبقه مدقککاران
رانده خداهند شوود و ایککه شوورای سوویاسووی میتداند تانیرات تعییککنندهای بر
چگدنگی ررریند ایک تحد اشته باشدا
و  :تکندلدژی ندیک امکانات جدیدی برای حکدمک کارررماها رراهی میکند
که بایسووتی با ی جنبش مر می برای ررر های اجتماعی به مقابله رن شووتارکا ر
زیر به چند نمدنه از ایک امکانات کنتر الکترونیکی اشاره میکنییا
شووورکک  Harmonyzeی برچسووو الکترونیکی سووواخته که ،با ی
میکروردن ،تما مکالمات رر را ضب و تما جابجاییهای رنها را نبک میکند و
مودعی اسوووک رروش ایک سوووتگواه را بوه شووورککهای بررگی که ر رهرسوووک
 ۰ Fortune ۵۱۱جای ارند رغاز کر ه اسکا
شووورکووک یگری بنووا  Cogitoراه یگری برای کنتر و ارزیووابی نحدهی
صحبک کر ن کارمندان با مشتریان پیدا کر ه اسکا شرکک  Workdayاطمینان
می هود کوه میتدانود پیشبینی کند کدا کارکنان بهزو ی اسوووتعفا خداهند ا ا
شوورکک  Amazonحق امتیاز سووتهبندی را به سووک رور ه که تما حرکات و
جوابجواییهای کارکنان انبار را نبا کر ه و کنتر میکندا شووورکک Infosys
مشووخد تکمیلکر ن نر ارراری اسووک که کارریی کارکنان را با یکدیگر مقایسووه
میکندا][۰۱۹
ایکها ابرارهایی برای حکدمک مطلقه و پایما کر ن شخصیک انسانها هستندا
به قد یکی از کارکنان شورکک ورکدی «رنقدر که شرکک ر مدر مک می اند
خاندا هی مک نمی اندا»][۰۱۲

۰ا پانصد شرکک بررگ رمریکا ،ایک لیسک هر سا تدس مجله ردرچدن منتشرمیشد ا
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سووود  :رینودهی کوار ،تحوک حواکمیوک سووورموایوه ،بوا کاهش مقا و منرلک
مهارتهای حررهای همچدن پرشوووکی ،رمدزگاری ،پرسوووتاری ،روانشوووناسوووی،
مد کاری ،جامعهشووناسووی و بسوویاری حررههای یگر گره خدر ه اسووکا احتمالاً
مقوامات بلند پایه ولتی و مهندسووویک ارشووود نیر ،به جر بخش نر اررار ،از ایک امر
مسووتینی نخداهند بد ا ر کل میتدان گفک که تما گروههای شووخلی که اخلا ،
وجدان و رما حررهای رن ها با انباشک سرمایه همخدانی ندار  ،همهی گروههایی
کوه قبلواً میتدانسوووتنود به انش خد و یا پایبندی خد به خدمک به مر ارتخار
کنند ،همه و همه مشووومد ایک کاهش مقا و منرلک خداهند شووودا همانطدر که
یدیی پروژهی رسوودای بیمارسووتان جدید کارولینسووکا تنها ی شوویدهی بیشوورمانه
برای نروتمند سوواختک سوورمایهی خصوودصووی به هرینهی مالیات هندگان نبد بلکه
همچنیک قسمتی از طر تبدیل بخش رمانی سد د به جدلانگاه سرمایهی خصدصی
بد ا
یالکتی ذاتی اسک که هندز هی میتدان رن را
سرمایهی صنعتی ارای ی
ر رسیا ید ،جایی که انباشک سرمایه ضد خد را نیر ررریده و متراکی میکند که
همان نیروی کارگران صوونعتی اسووکا سوورمایهی مالی ارای چنیک یالکتی ذاتی
نووویسوووووکا نوووابووورابوووری رووورایووونوووده و ارووورایوووش موووحووورومووویوووکهوووای
اقتصوا ی  -اجتماعی که امروز شاهد رن هستیی میتداند چهل سا یگر نیر ا امه
پیدا کندا رن وقک ر وضعیتی مشابه جامعهی کاستی اوایل سدهی ۰۱خداهیی بد ا
اما خشدنک و بربریک لجا گسیخته سرمایه اری منجر به مقاومک میشد ا
هوهی و هرارهی سووود ر بعود بیکالمللی عواری از مقاومک نبد ه اسوووکا
برعکا ،هی چپ را یکا و هی پدپدلیسوووکهای سوووکراسوووتی از تیپ ونالد
ترامپ ،غرور و اعتما بهنفا بدرژوازی را ر بیشتر کشوودرهای پیشووررته بهطدر
جودی بوه چالش کشووویدهاندا کارزار انتخاباتی برنی سووواندرز ۰بررگتریک کارزار

۰. Bernie Sanders
یکی از کاندیداهای حرب مدکرات ر انتخابات ریاسک جمهدری رمریکا ر۸۱۸۱ا
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را یکا تاریخ رمریکا بد  ،به همیک سویا کارزار جرمی کدربیک ۰ر انگلستان از

 ۰۱۲۵به بعد و کارزار ژان و لد

ملنشدن ۸ر ررانسه از پیروزی سا ۰۱۲۰میتران

به بعدا
احراب جدید مهاجرسووتیر بعد جدیدی به سوویاسووک اروپای غربی اضوواره کر ه
اسک که ر ابتدا بیانگر محرومیکها و حاشیهای شدن بخشهایی از طبقهی کارگر
ر جامعهی پسووواصووونعتی بد ولی امروزه به جر ی از ا تلاقهای بدرژوازی تبدیل
شوووده اسوووکا ی نمدنهی رن تراممیسوووی ر حرب جمهدریخداه رمریکا اسوووکا
پیشوقراولان ایک حرکک لیبرا های انمار (” )”Venstreبد ندا سیاستمداران
بدرژوازی سوود د ر ابتدا مخالف ایک سوویاسووک بد ند اما شوورککهای خصوودصووی
بخش رمانی وار عمل شودند و حرب مدکراتهای سد د را برای سرمایه اری
خریدندا بعداً کل طیف سووویاسوووی بدرژوایی به ایک نتیجه رسوووید که تنها برنامهی
سوویاسووی کاررمد ،سوور جای خد نشوواندن خارجیهایی اسووک که ر جامعه ا غا
نشوده اندا قدمی کر ن سویاسوک منجر به تقدیک سویسوتی سویاسی ر مقابله با ارکار
عمدمی ر مدر مسایل اقتصا ی و اجتماعی میشد ا
نه ظرریک سیستی سیاسی سد د برای مقابله با و بوووویطوووورق کوووور ن ارکووووار
عمدمی را باید سککی گررک و نه استعدا های شارلاتانمآبانهی لابیگران مر ور
و متخصصیک تبلیخات راا نشان ا ها که چهگدنه ر ایک سیستی سیاسی ،که ر رن
پنج حرب گدی سوووبقوک را از هی ربد هانود تا به بهتریک وجهی منارع سووورمایه را
نمایندگی کنند ،طبقهی متدسو متخصو و متشکل ر اتحا یهها هیچ نمایندهی
سویاسوی ندار ا ولی برای رنهایی که سد د را بهسدی حاکمیک اقلیتی با قدرت و
اا
امتیازات هر چه بیشتر هدایک میکنند مشکلاتی را نیر میتدان تشخی

۰. Jeremy Corbyns
رهبر حرب کارگر انگلیا
۸. Jean-Luc Melenchons
رهبر کندنی حرب چپ ررانسه
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چالشهای اجتماعی سوویسووتی را میتدان ر سووه زمینه خلاصووه کر  :طبقهی
مدقوککواران ،پرولتاریا  Proletariatو متخصوووصووویک (صووواحبان مهارتهای
حررهای) Professionerا
طبقهی مدقککاران رنهایی هسووتند که منتظر زنگ مدبایل مینشووینند تا بلکه
برای همان روز یا رر ای رن کاری به چنگ رورند ،رنهایی که بیکارند ،رنهایی
که استخدا مدقک ارند ،رنهایی که نمی انند کارررما هفتهی بعد چند ساعک از
کارشوووان کی میکند ،رنهایی که نمی انند ریا ماه بعد یا سوووا بعد کار ارند یا
بیکارندا ایکها ،با احتساب بیکاران ،احتمالاً بیش از ی پنجی نیروی کار را تشکیل
می هند (نگاه کنید به صووفحه )۰۲۹ا عدهی ایکها کی نیسووک و بیشتر نیر خداهند
شد اما پراکنده هستند و از منابع قدرت اندکی برخدر ارندا بیشتریک قدرت رنها
شودرشوگری رنهاسوک که ر کشودرهای حدزهی ریای مدیترانه معمد اسک و
لازمهی رن بسویج تد های اسوک که ر سد د ،از شدرش سی زمینی سا  ۰۱۰3به
بعد ،هیچ نشانی از رن بهچشی نخدر ه اسکا البته طبقهی مدقککاران چیری نیسک
که رررینندگانش بتدانند به رن اطمینان کنندا
پرولتاریا اصطلاحی اسک برای طبقهی کارگر امروز ،اصطلاحی که مناس ایک
وران نیسوکا ولی همانطدر که پروژهی ما نشوان ا ه اسوک بسیاری از کارگران
امروز سوود د به هدیک طبقاتی خد رگاه هسووتند و به طبقهی خد ارتخار میکنندا
علیرغی ارکهای اخیر هندز هی بیشتر کارگران ر اتحا یهها متشوووکل هسوووتندا
رهبری ا او از هووهی  ۰۱۲۱بوه بعود ،زموانی کوه اسوووتیوگ موالی ۰بووا روالوان هووای
سکراستی رون حرب سدسیا مدکرات سد د مشاجراتی بسیار سطحی اشک،
ر مقابل سوورمایه اری ندیک هیچ مقاومک جدی از خد نشووان ندا ه اسووکا اما ر
بیک رعالان اتحا یهای ،که مک خدشووبختانه با بسوویاری از رنها ر طد کار با ایک
پروژه ملاقات اشتها  ،روحیهی تاریخاً مبارزهجدیانهی جنبش کارگری هندز زنده
اسکا
۰. Stig Malm
رعا اتحا یهای و رهبر ا او ر سا های ۰۱۱۹و۰۱۲۹ا
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صووواحبان مهارتهای حررهای که با مر سوووروکار ارند گروههای جدیدی
هسوتند که هدق حملهی سورمایه مالی و سرمایهی رعا ر بخش خدمات عمدمی
قرار گررتوهانود و طبعواً گروه جدید معترضووویک را تشوووکیل می هندا رمدزگاران،
پرشووکان و پرسووتاران همگی باید از مشوواوران مدیریک که از شوورککهای تأمیک
نیروی انسوووانی اجواره میشووودند و «رؤسوووای کل» ،که میخداهند تما نها ها را
همچدن ی شرکک ا اره کنند ،ررمانبر اری کنندا
تجربه و انش متخصوصا ن هیچ ارزشی ندار ا اگر مشاوران رمریکایی بگدیند
که کلینی های بیمارسوتان باید منحل شودند منحل میشدند میل بیمارستان جدید
کارولینسووکاا همهی کسووانی که ر خارج از سوود د سووروکارشووان با بخش رمانی
ارتا ه ر مدر ی تجربهی میبک سیستی رمانی سد د تدارق ارند و رن ایک اسک
که پرشوکان با حدصله بیماران را معاینه کر ه و به حرقهای رنان گدش می هندا
ر کارزار جدیدی که برای سوویسووتی رمانی خصوودصووی به راه ارتا ه تا با بیماران
همچدن قطعات تدلید زنجیرهای ررتار کنند نا ایک پدیده را ناکاررمد گذاشووتهاندا
شما بخدانید بیصررها
ی پرشو متخصو و از معاونیک قبلی بیمارسوتان کارولینسکا بنا میکاییل
رولفا ۰ر مدر ریندهای که ،اگر رنطدر بشد که سرمایه میخداهد ،ر انتظار
متخصوصویک اسک چنیک میگدید« :ما شنیدیی که کارها ر حا پیشروی اسک اما
نمی انسوتیی کدا کار و تدس چه کسانی»ا میل ایک بد که ی گروه ناشناس را
مسلد ایک کار کر ه بد ندا سما به جلسهای عدت شدیی که ر رن همه چیر را
شوور ا ندا پیا ایک بد «همیک اسووک که هسووک»ا (ااا) با ما به همان زبانی حرق
ز ند که ر شرککهای خصدصی مرسد اسکا کارولینسکا هر چه باشد ی نها
همگانی اسوک نه ی شورکک سوهامیا ر یا انجمک پرشکان کارولینسکا ،ایدون
لمار  ۸اضاره میکند« :با انداع اقدامات گدناگدن هر صدای معترضی را ساکک

۰. Mikael Rolfs
۸. Yvonne Dellmark
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می کنندا میران حقد  ،سواعات و شویفک کار از جمله مدار اعتراض اسوک و البته
مدار یگری نیر وجد ار ا»
ررریندهای مشوابهی را ر یگر مشواغل حررهای نیر شاهد هستییا ی پرستار
متخص و زایمان بهنا کاریک رروسووتمد ۰ر مدر تخییرات اسوواسووی کارولینسووکا
چنیک میگدید« :هر روز وقتی سر کار حاضر میشد میبینی که کارها چهقدر بد
پیش میروندا چهطدر تدانسوتند نها ی را که تا یکسا ونیی پیش به رن خدبی کار
مخروبه مبد سازندا»][۰۱۵
میکر به ی راجعه ،به ی
مقابله و رویارویی تما عیار با مشوواغل قدیمی حررهای و تخصووصووی خطرات
بررگی را برای سرمایه ر بر ار ا
به همیک لیل تلاش میکنند تا چند پرش متخص و چند «رمدزگار نمدنه»
را بخرند و به بخشووی از رنان منص و ریاسووک با اختیارات و امتیازات وی ه بدهندا
هدق رهی شکستک یکی از مهمتریک هنجارهای ررتاری متخصصیک یعنی اتحا و
همبستگی حررهای رنها اسکا
نتیجهی نبر بیک سرمایه و متخصصیک را نمیتدان پیشبینی کر  ،ولی بههرحا
یکی از نبر های تعییککنندهی رینده خداهد بد ا
حملهی همهجانبهی سووورمایه به ولک رراه و گرایش رن به گسوووترش هر چه
بیشتر طبقوهی مدقوککواران تضوووا اجتمواعی جودیود و بررگ حوا و رینده را
میرررینود :تضوووا بیک از یو سووود کوار ،ندروری ،مراقبک و نگهداری ،انش و
تخصووو و از سووودی یگر سووود هی و بهرهوری کوه ارزشوووی موارد همووهی
حقد بگیران ار و بهخاطر رن هر حقد بگیری را میتدان با یگری عدض کر ا
ر چارچدب سوووازشهای طبقاتی جامعهی صووونعتی ،حدزه هایی از جامعه بهوی ه
رمدزش ،رمان و مدیریک (ا ارهی) جامعه از تعرض سورمایه مصدن بد ندا اکندن
یگر ایکطدر نیسکا
ر رینده خداهیی ید که سورانجا کار چه خداهد شدا ولی ی سری چیرها
مشوووخ اسوووک :مبارزه علیه گرایش سووورمایه برای بازگر اندن جامعهی طبقاتی
۰. Karin Frostemo

چرخش تاریخی و مبارزهی آتی بین كار و سرمایه 073 /

کاستی ر شکل های ندیک بدون رگاهی تاریخی ر مدر مدضدع مدر اختلاق و
بدون بسویج تد های هی ر رون سویسوتی سیاسی حاکی و هی بیرون از رن از هیچ
شانسی برخدر ار نیسکا

یادداشتها
۱. Skolverket, Analyser av familjebakgrundens betydelse för

skolresultaten och skillnader mellan skolor (۸۱۰۲), figur ۸7۰.

 احتما مرگ و میر ناشوی از سوورطان به سوطت رمدزش و تحصوویلات،ا انجمک مبارزه با سورطان۸
:)ا تحقیقات مربدط به سکته مخری برگررته از مقالهی۸۱۰۲( بستگی ار
Lina Nordquist, ”Det är en skam att vården inte är rättvis”, i
Svenska Dagbladet den ۸۹ mars ۸۱۰۲.
 هی ریریدلدژیسک اسک و هی سیاستمدار رعا ر امدر رمانی و ر عیک حاNordquist
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. 
:ا اطلاعات مربدط به ررمد سرمایه از مقاله۲
Juan Flores, ”Datamiljardärerna klättrar på listorna”, i Dagens
Nyheter den ۰ januari ۸۱۰۲,
 اطلاعات مربدط به ررمد متدس تما حقد بگیران از،که به ا ارهی مالیات ارجاع می هد
انستیتدی میانجیگری (میانجی بیک کارررمایان و کارکنان یا اتحا یههاا ) اخذ شده اسکا
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). 
:به

ا نا۰۰

Asa Briggs,” The Language of ’Class’ in Early NineteenthCentury Britain”, i Asa Briggs och John Saville (red.), Essays in
Labour History (۰۱۹۱); Pierre Rosanvallon, Ett samhälle av jämlikar
(۸۱۰3 [۸۱۰۰]).
 اولیک حرککهای جنبش کارگری ر،منبع نظریوات موارکا ربوارهی طبقه و نبر طبقاتی
 و رمدزههای اقتصووا انان انگلیا همچدن ریکار و و تاریخ انان ررانسوودی همچدن۰۱ سوودهی
گیرو بد ا
:ا بهتریک نمدنه ر مدر ایک گرایش۰۸
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.
تحلیول طبقواتی بیبیسوووی و سووواوج و چند نفر یگر مدر انتقا علمی ویرانکنندهای قرار
:گررک که از جان ایک رخری پاسخی ریارک نکر ا نا اب
Colin Mills,” The Great British Class Fiasco. A Comment on
Savage et al.”, i Sociology volym ۲۲, nr ۹ (۸۱۰۲), s. ۲۹3–۲۲۲. 
: ر ایک مدر

انر کلاسی

ا ی۰۲

Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique social du jugement
(۰۱3۱). 
:ا برای میا نا ابه۰۵
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).
ر ایک مدر میتدان به ی

مطالعهی طبقاتی یگر هی اشاره کر :

)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). 
۰3ا ایک مسلله ر ایک انر هی اشاره شده اسک:
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),
هر و انر زندگی رسمانی بدرژواها را به طرز ارزندهای تدصیف میکنندا
۸۱ا نقطهی اوج ایک ررهنگ ر اروپا حراج خیریه (!) ر لدکاتریک هتل لندن اسووکا ر سوووا ۸۱۰۲
روایننشوووا تایمر (روزنامهی مدر احترا بدرژواها) گرارش جنجا برانگیری از ایک مراسوووی تهیه
کر ا ایک مراسووی ر واقع ی ضوویارک شووبانهی مر انه اسووک که ر رن  ۰۹۱زن که از کارگرار
متخصووو ایک امدر اجاره میشووودند با شووواممایک ،و کا و ویسوووکی رراوان از  ۵۱۱بدرژوای مر
پذیرایی میکنندا رهنمد های لاز الاجرا برای ایک زنها خیلی روشووک هسووتند ،لباس زیر مشووکی،
کفشهای سوکسوی مشوکی ،مد مد و ررایش مناسو برای «ی مکان سوکسی جدید» ،لباس
رنها هی ی پیراهک مشوکی یقه باز و بسیار کدتاها ایک زنان بعد از ضیارک رسمی باید ر «جشک
غیر رسوومی» نیر شووورکک کنندا ر رنجا اجازه ارند هر چه میخداهند بندشوووند و «جذابتریک
مر » را برای خد انتخوواب کننودا رووایننشوووا تووایمر  ۸۱۰۲-۰-۸۲ص ۸-۰ا ایککوه ایک ررهنووگ
حرمسورایی تا چه حد ر طبقهی تازه به وران رسیده سرمایه ار سد د ،که بکهایشان ر رمریکا

077 / یادداشتها
 نفدذ کر ه مشوخ نیسوکا زنان از خشودنک جنسی ر ایک محارل خبر می هند،و لندن هسوتند
 ولی اختلاق ایک ررهنگ با ررهنگ وا اسوووتریک و مرکر،)۸۱۰3-۰۸-3 (روزنوامه روز سووود د
تجاری (سیتی) لندن میتداند نسبتاً زیا باشدا
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 شده۰۱۹۸ اطلاعات مربدط به تعدا رعالیک جنبش ضود الکل ر سا
: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.
حرب مدکراتهوای سووود د ر منطقهی اسوووکدنه سووود د پا گررک و بهنظر میرسووود که
 باشندا۰۱۲۱ هدا ارانش از همان تیپ هدا اران حرب اسکدنه ههی
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. 
:استینای میا ز نی البته کتاب ذیل اسک

ا ی۹۸

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).
:تدجه یگری ر چارچدب بررسی قدرت

انر جال

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. 
۲۸ا طبقهی کارگر تا اواخر سدهی بیسک ر رمار جامعه سد د حضدر نداشکا مر سد د به سه
طبقه تقسیی میشدند که طبقهی کارگر ر طبقهی سد جای اشکا بعدها به تقلید از مد
انگلیا ی تقسییبندی اقتصا ی اجتماعی باب کر ند که بخش بررگی از رن را «کارگر»
و طبقهی کارگر تشوووکیل می ا  ،که باز هی طبق الگدی انگلیسوووی به کارگر متخصووو و
کارگر غیر متخص تقسیی میشدندا
3۳. Segerstedt och Lundqvist, Människan i industrisamhället, andra
bandet (۰۱۵۵), s. ۸۲۰, ۸۲۲.
ر سوووا  ۰۱۲۲تنهوا  ٪۱کارگران رگاه به جایگاه طبقاتی خدیش و  ٪۵کارمندان که هدیک
کارگری اشتند ،طبقه خد را با نفدذتریک طبقه تصدر میکر ندا
(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]). 
۲۵ا ی اسووتینای مهی وجد ار ا برابری زن و مر البته همچنان اررایش مییابد ،ولی با ی
و اگر مضح و ر نا  :شکاق طبقاتی بیک خد زنان اررایش یارته اسکا

اما

۲۹. Friedrich von Hayek, Vägen till träldom. Till socialister i alla
partier(۸۱۰۲ [۰۱۲۲]). 
۲3ا اری لدندبرگ اقتصا ان محتاط و مدر احترا همگان که سخنرانی تمجیدرمیری رمدر
ردنهای ا ا کر  ،عضد ررقهی از مدتها پیش کیاهمیک وی بد ا
۲۲ا نا به پایان نامههای کترای زیر:
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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پاییکتر با اسووتفا ه از ا ههای انسووتیتدی اس او ا اشووارهای خداهیی اشووک به شووکل گیری
ارکار عمدمیا
۲۱. Svante Nycander, Makten över arbetsmarknaden. Ett perspektiv
på Sveriges ۰۱۱۱-tal (۸۱۰3), s. ۸۲۱. 
۵۱. Kjell-Olof Feldt, Alla dessa dagar. I regeringen ۰۱۲۸–۰۱۱۱ (۰۱۱۰), s.
۰۵۹. 
۵۰. Se vidare Erik Sandberg, Lönesänkarna (۸۱۰۲). 
:به کتاب مک

ا نا۵۸

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. 
:ا برای تدسعهی اعتبارات نگاه کنید به۵۹
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 ۰۱۱۱-talet (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. 
ملی ر سووا

 شوورککها و بخش عمدمی به سووه برابر تدلید ناخال، ا مجمدع بدهیهای اررا۵۲
 رسیدا۸۱۰۲

(Andreas Cervenka, Vad gör en bank? (۸۱۰3), s. 3۰). 
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۵۱ا کتاب  Jacob Bursellsبا نا  Riskبیشتر ندعی تعریف و تمجید اسوووک اما ر عیک
حا گدشههایی از نیای عجی و غری سرمایهی مالی را به تصدیر میکشدا
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 equitybolag”, i Affärsvärlden nr ۹3 ۸۱۰3. 
3۲. Lotta Engzell-Larsson, Finansfurstarna. Berättelsen om de
svenska risk- kapitalisterna (۸۱۰۹), s. ۰۰.
همانطدر که از عندانش برمی رید ،گرارشوی اسک برای رباریان ،که ر همانجا هی ندشته
شوده ،ولی نه برای شاهرا گان بلکه برای نناگدیان رنها ،بههمیک لیل برای ر های معمدلی نیر
ی کتاب رمدزشوووی خدب با اطلاعات رراوان اسوووکا نحدهی کار سووورمایههایی که شووورکک
میخرند و با تخییراتی میرروشوند بهترتی زیر اسوک۰ :ا وا میگیرند و شرکتی میخرند که ر
بوازار بدرس نبک نشوووده باشووود و یا برای ایککه رنرا از بازار بدرس خارج کنندا ۸ا با تأسووویا
شووورککهای یگری ترتیبی می هند که هرینهی وا تدسووو شووورکک اولیه پر اخک شووود ا ۹ا
شووورکوک را قطعوهقطعوه میکننود ،بوا شووورکوکهای یگر ا غا میکنند یا به نحد یگری از ند
سوووازماندهی میکنند بگدنهای که باز هی شووورکک بالا رو ا ۲ا بعد از مدتی شووورکک را ،به رر
جدیدی میرروشووند ،ترجیحاً به چندیک برابر قیمکا ۵ا از طریق جابهجایی هرینهها و سوود ها بیک
شرککهای خد شان ،که حداقل یکی از رنها ر جریرهی معاق از مالیات نبک شده باشد (اکیر
ایک جرایر از بقایای اممراتدری انگلیا هسووتند) ،از پر اخک مالیات شووانهخالی میکنندا وقتی به
ایک ترتی پدلدار شودند مرحلهی بعدی شوروع میشد ا صندوقی بهراه میاندازند و شرککهای
بیمه ،صووندو های بازنشووسووتگی و سوورمایهگذاران بررگ را عدت به سوورمایهگذاری میکنندا
رنگواه همه چیر وباره از ند رغاز میشووود منتهی ایک بار ر سوووطحی بالاترا اتفا جدیدی که
میارتد ایک اسوک که ایک سورمایهگذاران جدید بایسوتی کارمر سونگینی ،معا  ۰،۵تا  ۸رصد
سوورمایه ،به سوورمایهی اولیه بمر ازندا به ایک ترتی سوورمایهی اولیه هیچ ریسووکی نمیکندا چنانچه
رروش شورکک سود رور نباشود ایک سورمایهگذاران جدید هستند که ضرر میکنند ،ر حالیکه
زیان سووورمایهی اولیه از محل کارمر ها جبران میشووود ا شووورککهای بررگ سووود دی رعا ر
رمدزش ،رمان و نگهداری از کد کان و سووالمندان ر مالکیک ایک ندع سوورمایه میباشووندا ایک
سورمایهها و مالکیک رنها رنقدر خصودصوی هسوتند که حتی ر بازار رسمی بدرس نیر نمیتدان
سها رنها را خرید و رروش کر ا
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]).
:برای رگاهی بیشتر نا ا به
Torsten Svensson, Mark- nadsanpassningens politik. Den svenska
modellens förändring ۰۱۲۱–۸۱۱۱ (۸۱۱۰). 
34. ETC den ۸3 april ۸۱۰۲.
ایک شوماره مروری ار بر شورککهایی که با پااندازهای بازنشوستگی به سرمایهگذاری و
خرید و رروش اورا بها ار میپر ازندا
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.

،استفان و رنا علیرغی اندیشههای هدشمندانه شان ر مدر استحالهی ولک رراه

083 / یادداشتها
Resilient Privatization. The Puzzling Case of For-Profit
Welfare Provision in Sweden (۸۱۰3).
از پر اختک به یدگاه سووورمایهی مالی غارل ماندهاند اما ر عدض کارشوووان را با مروری بر
نحدهی لابیگری سیاسی سرمایه رعا ر امدر رراهی تکمیل میکنندا
33. SCB, Finansiella flöden mellan finansiärer och utförare inom
vård, skola och omsorg ۸۱۰۵ (۸۱۰۹). 

 تجربیات یگری نیر گر روری شده اسک ر،ا نگاه کنید به گرارش شفاق پرمدلاندر3۹
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

§۵7۸7۸,

۰۱۱۵/۱۹:۸۸۸

departementsrapporten Bengt Johannisson, I entreprenörskapets
tecken. En studie av skolning i förnyelse (۰۱۱3), s. ۹, not ۹,
respektive
Regeringskansliets
rapport
Strategi
entreprenörskap inom utbildningsområdet (۸۱۱۱), s. ۱.

för

:ایکها ر منبع زیر مدر بحث قرار میگیرند
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 به۲۱
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). 

 /084فرجام سوسیالدموکراسی سوئد
۲۰ا یکی از چهار «هدق اسووترات ی
ترویج شرکک اری اسکا

» اتحا یهی اروپا برای رمدزش ،تشوودیق ابتکار و خلاقیک و اااا

http://eur-lex.eu. Se vidare Europeiska kommissionen,
”Entrepreneurship in Education” (۸۱۰۰), från http://ec.europa.eu/
education/policy/strategic-framework/ entrepreneurship_sv. 
۲۸ا نما ایک اید دلدژی ی خانی جدان استکهلمی اسک بنا ایرابلا لدنگریپ که اسی خد ش را
بلای مدبدر گذاشوته ،مال شورکک و ر سد ای میلیار ر شدن ،از وران بیرستان ستیار
شوخصی اشته و اکندن کلفک تما وقک ر منر ا تاگه انیلسدن استانی ندشته بهنا ارسانه
شو کریسووما کار -برتیل یدنسوودن ،اسووتان پسوور بچهای که به رقرا کا وی کریسووما
می ا ا بلای مدبدر چند سوا پیش وقتی که اسوتان رد را «تبلیخات کمدنیستی» خداند نر
عده نسوووبتاً زیا ی مشوووهدر شووودا وی اخیراً جایرهای از مجلهی ا وسوووتد هفته گررک و از
ماجراهای شخصیاش قرار اسک شد تلدیریدنی بسازندا
;”3۳. Se https://www.skolverket.se, ”Entreprenörskap i skolan
läroplaner
för
gymnasieskolan,
;””Entreprenörskap
Linnéuniversitetets hemsida, https://lnu.se/utbildning/jobb-ochkarriar/entreprenorskap/.
۲۲ا ر گرارش مارتیک لاکدس به سوووازمان همکاریهای اقتصوووا ی و تدسوووعه  ،مفاهیی بهطرزی
مضوح  ،سراپا رو و گیجکننده مطر میشدند« :ااامیل به و تدانایی ارزشرررینی برای
یگران هستهی اساسی ایدهی کارررمایی اسکا» سازمان همکاریهای اقتصا ی و تدسعه ،
کارررمایی ر رمدزش ( )۸۱۰۵ص  ،۹با ایک حساب ما ر ترزا شخصیک اصلی وا استریک
و اقتصا سد د اسکا
۲۵. Therborn, Klasstrukturen i Sverige ۰۱۹۱–۰۱۲۱ (۸۱۰۲ [۰۱۲۰]), tabell
)۰۹ och ۸۲; ۸۱۰3: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU
۸۱۰3. 
۲۹ا بررسوی مرکر رمار سد د ر مدر شرای زندگی  ۸۱۰۹-۸۱۰۸نشان ا که وسد بیکاران
از کارگران و ی سد از طبقهی متدس بد ندا تقسییبندی مشابهی را نیر میتدان ر مدر
سا  ۸۱۰3ررض کر ا اما بخش مهمی از بیکاران بهطدر تما وقک تحصیل میکنند و یا قبلاً
کار نکر هاند بنابرایک نمیتدان رنها را بهراحتی گروهبندی کر ا
۲3ا مسلدلیک مقایسهی نهایی با مک اسک ولی میخداهی از نیکلاس اریکسدن بهخاطر کم های
الها بخش وی ر رابطه با بهروز کر ن رمار تشکر کنیا
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۲۲ا یدران رهرنه ،نیلا اسوتدبک و ماکا تانینگ ر گرارش پروژه شان طبقهی کارگر را کمی
متفاوت شمارش کر ه و رنرا  ٪۲۱بررور کر هاندا
۲۱ا بررسوویهای مرکر رمار سوود د ر مدر نیروی کار و نبک مشوواغل ،رمار و ارقا خد را به
شویدههای مختلفی تهیه میکندا نبک مشواغل شوامل ۸۹۱هرار شوخل نامعلد نیر میشد که
بهنظر میرسود بیشترشوان کارهای رتری باشوندا بررسوی نیروی کار تصوودیر کاملتری از
بازار کار به سک می هد و به همیک لیل از رن برای تعییک بررگی طبقات استفا ه شده ،ر
حالیکه اطلاعات قیق نبک مشوواغل ر مدر وظایف شووخلی برای تعییک سوواختار اقتصووا ی
طبقهی کارگر و طبقهی متدسوو مناسوو اسووکا برای به سووک رور ن تصوودیری جامع از
طبقهی بدرژوا و صاحبان شرککها منابع یگری نیر لاز اسکا برای تدضیت بیشتر ر ایک
مدر به تدضیت زیر نگاه کنیدا
۱۱ا از رنجایی که بیشتر کارگران حدو سوک  ۹۵سوالگی بازنشسته میشدند ولی اکیریک قشر
متدسو مرره و نیر صاحبان شرککها تا سک  3۲سالگی (و بعضاً بیشتر) کار میکنند ،ما از
مرزهای سنی مرکر رمار سد د مرز پاییکتر را انتخاب کر هاییا ولی بررسیهای نیروی کار
مشووواغل کارکنان را ر محدو هی سووونی  3۵-۰۵سوووا نبک میکندا به همیک لیل ررض
کر یی که کارکنان بیک  ۹۵تا  3۲سوا عمدتاً جرو قشور متدس هستند و رنها را از مقسد
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 رندش شولبرگ ر شهر لدند متخص امدر سازمان هی اتحا یهای سد د اسکا ر گرارش۱3
وی جمعبندی مشروحی یارک میشد ا
Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden
hos arbetsgivarförbund och fack- förbund (۸۱۰۲). 
ا مبنای ایک محاسوبات بررسیهای انتخابات اسک که انستیتدی علد ولتی انشگاه گدتنبرگ۱۲
)۸۱۰۵( ۸۱۰۲  مختصر و مفید با جداو بسیار کاررمد ر أحراب رأی هندگان،انجا ا ه
از پر هدبرگا
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 مک۰۱۹
Borgarklass och byråkrati i Sverige (۰۱۲۱). 
ا بررسوویهای نیروی کارمرکر رمار سوود دا ر هر و مدر رن اعضووای خاندا ه که کم۰۱۲
 سا برای محاسبه۹۲-۰۹ میکنند به حساب رمدهاندا برای تسهیل مقایسه محدو هی سنی
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 سا اسک3۲-۰۵  گروه سنی۸۱۰3 تعدا و سهی منظدر شدهاندا ولی مبنای محاسبات سا
 رصدا۰۱،۹ ،که ر نتیجه سهی مالکیک شرکک کمی بررگتر شده اسک
۰۱۵. Egenanställningsföretagens branschorganisation, se deras
hemsida: http://www.egenanstallning.org. 
هرار مدیر کل نیر میشوود ا ولی ایک مدیران به و۸۲ ا نبک مشوواغل مرکر رمار سوود د شووامل۰۱۹
 رنهایی که مال شورکک هسوتند و رنهایی که استخدا هستندا،بخش تقسویی میشودند
هرار نفر اضاره میشد و۸۲ هرار به۵۱ اگر همهی ایکها را استخدامی به حساب میرور یی
 بالغ٪۰،۵ سووهی عد ی طبقهی بدرژوا از کل کسووانی که برای امرار معاش کار میکنند به
میشدا
۰۱3. Cervenka, Vad gör en bank? (۸۱۰3), s. ۱۱. 
۸۱۰3  تا۰۱۹۱ ا ر گرارش زیر رهرسوتی از پانر ه رامیل قدرتمند سورمایه مالی بیک سا های۰۱۲
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. 
:ا نگاه کنید به ندشتههای مک۰۰۱
”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. 
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۰۰۲ا جداب ا ن به ایک سوؤا را باید به کارشوناسوان تاریخ اقتصا ی واگذار کر ا اما کتابی که
مک چهل سوووا پیش ر مدر پیدایش طبقهی بدرژوازی سووود د ندشوووتی ،طبقهی بدرژوا و
بدروکراسی ر سد د ،و ر سا  ۰۱۲۱چاپ شد میتداند نقطهی شروع خدبی باشدا
۰۰۵. Marit Gisselmann, The First Injustice. Socio-economic
Inequalities in Birth Outcome (۸۱۱3). Om födelseviktens
konsekvenser, se Kari R. Risnes med flera, ”Birthweight and
Mortality in Adulthood. A Syste- matic Review and MetaAnalysis”, 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. 

۰۰۲ا تفواوتهوای بیک گروههای اجتماعی ،به لحاظ مدقعیکها و امکانات زندگی ،مبنای تجربی
ار و منوابع نیر ذکر شووودهانود ،ولی مرزهوای طبقوات ر رمار مدجد همیشوووه با تعریف
کلواسووویو طبقوه جدر رنمیریدا ر ایک منحنیها مبنای تعییک جایگاه طبقاتی کد کان،
ندجدانان و نیر مبنای سولامتی سوالمندان سوطت تحصیلی رنان ،پیش بیرستانی ،بیرستانی و
تحصویلات عالی بد ه اسوک که مبنای مناسوبی برای ایک اقشوار اسووکا میانگیک طد عمر بر
مبنای ررمد محاسوووبه شوووده اسوووکا «طبقهی کارگر» ی چهار پاییکتر حقد بگیران را
تشووکیل می هد« ،طبقهی متدسوو » ربع و و سوود  ،ربع چهار هی «طبقهی بالا»ا ایک امر
باعث شده تا طد عمر متدس طبقهی بالا کمی پاییکتر ارزیابی شده اسکا
۰۰۱ا گرارش بوانو اعتبار سووودیا را میتدان با مقالهی نابرابری رراهی ر سووود د ،از اااا چه
میتدانیی بیامدزیی؟ از یاکدب لدندبرگ و انیل والدنسوووترو روریل  ۸۱۰۹جدو  ،۸-۰و
نیر با گرارش تحقیقی پیش شوورطهای مالیات بر سوورمایه ( )۸۱۰۲انر اسوومنسوور باسووتانی و
اوسواهانسودن رصول «سرمایه و تقسیی نروت» مقایسه کر ا والدنسترو معتبرتریک پ وهشگر
سوود د ر ایک زمینه اسووک که لطف کر ه به چند سووؤا ما جداب ا ه اسووکا وی سووهی
رصود نروتمند و ه رصود نروتمند قا ل اسوک (برای سا )۸۱۰۸ا اما
کیتری برای ی
طبق محاسبات وی نیر نابرابری نروت ر سد د بهوضد شدیدتر از رمریکا و رلمان اسکا
و اما ی تفاوت یگر :طبق محاسووبات لدندبرگ و والدنسووترو ( )۸۱۰۹نیمی از جمعیک
سوود د هیچ ارایی خالصووی (ارزش اراییها منهای بدهیهاا ) ندارند ر حالیکه بان
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 از کل نروت بررور میکندا بهعندان ی رماتدر و٪۹7۲ اعتبوار سووودییا سوووهی رنان را
کسی که به تما اسنا گرارش سدییا سترسی ندار نمیتدانی ر مدر محاسبات رنها
اظهارنظر کنی و البته شواید لاز هی نباشد زیرا ایک و گرارش ر کل تصدیر مشابهی ارا ه
می هندا تفاوتهایی که ر مدر نروتمندتریک اقشوووار یده میشووود میتداند به نحدهی
 محاسبهای که از نظر حقدقی بسیار،محاسوبه نروت نجدمی خاندا هی کممرا مربدط باشود
پیچیده اسکا
۰۸۱. Waldenström, Bastani och Hansson, Kapitalbeskattningens
förutsätt- ningar (۸۱۰۲). 
: برگررته از مرکر رمار سد د۰۱۲۵ ا تخییرات نروت از زمان پا گررتک ندلیبرالیسی یعنی حدو۰۸۰
SCB, Förmögenhetsfördelningen i Sverige ۰۱۱3 (۸۱۱۱), tabell
۰۲.
: ازمنبع۸۱۰۸ ر سا

رمار بدهی مر

Skuldsättningen ۸۱۰۸ från Lundberg och Waldenström,
”Wealth Inequality in Sweden” (۸۱۰۹).
: از منبع۸۱۱۸ تدزیع ررمد ر سا
Crédit Suisse, Global Wealth Databook ۸۱۰3 (۸۱۰3), tabell ۰-۵.
:رمار مربدط به تعدا میلیار رها از منبع
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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۹۵7۹  رسید که پاییکتر از۹۱7۲  ضری جینی تقسیی ررمد ر گدتنبرگ به۰۱۲3 ا ر سوا۰۸۹
 بد ا۰۱۹۹ سا
(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).
 که رمار قابلاعتما ی هی،لایلی ر سوک نیسوک که نشان هد تقسیی نروت ر کل سد د
 با تقسیی نروت ر گدتنبرگ تفاوت راحشی اشته باشدا، ر مدر ش وجد ندار
، گرگدری کینگ،ا ایک محاسوبات ر ههی شوصوک تدس یکی از پیشقراولان اقتصا ملی۰۸3
 پتر لیندرت و، و نفر از متخصصیک برجستهی تاریخ اقتصا ی،۸۱۱۱ انجا شودا ر ههی
جفری ویلیامسوودن بر روی رن کارکر هاندا ا هها از بحثهای ایشووان با ی کارشووناس
 برگررته شده اسکا، انگدس ما یسدن،ممتاز
Angus Maddison, i dennes Contours of the World Economy,
۰–۸۱۹۱ A.D. Essays in Macro-Economic 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 منبع۰۱3۵ ا ررمد از سرمایه برای سا۰۹۱
Kjell Jansson, ”Inkomster för svenska hushåll”, i Gustafsson
och Johansson, ”Steg mot likhet” (۸۱۱۱), s. ۸۸۸;
: از منبع۸۱۰۹ و 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. 
:ا اطلاعات مربدط به ارندگان ررمدهای بالا ازمنبع۰۹۹
Flores, ”Datamiljardärerna klättrar på listorna”, i Dagens
Nyheter den ۰ januari ۸۱۰۲;
Medlingsinstitutetواطلاعات مربدط به حقد های کارگران و کارمندان از انستیتدی ا



۱۳3. SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF) ۸۱۰3. 
:ا محاسبات از۰۹۵
Ericson, Den nya överklassen (۸۱۰۰) s. ۸۱۰. 
)ا۸۱۰۲( » « رصد رقیران شاغل که زیر خ رقر هستند تخییر نکر ه اسک،ا مرکر رمار سود د۰۹۹
 تا کندن تفاوتی نکر ه اسکا۸۱۱۲ ایک رقی از سا
 رصوود اررا ی که ر خاندارهای با ررمد پاییک ( ر ایک محاسووبه کل،ا مرکر رمار سوود د۰۹3
) تعدا اعضووای رن و نیر ترکی سوونی رنها ر نظر گررته میشوود ا مترجی،ررمد خاندار
 با تدجه به کشووودر محل تدلد و تعدا سوووا هایی که ر سووود د زندگی،زندگی میکنند
)ا۸۱۰3( »)؛ «سنجش رقر۸۱۰3( کر هاندا
۰۹۲. SCB, Välfärd nr ۲ ۸۱۰3, s. ۹–۰۱. 
۱۳3.

Sveriges Stadsmissioner, Fattigdomsrapporten ۸۱۰3, avsnittet

”Fattigdomen i Sverige”. 
ا بحث مفصلی ر مدر انداع نابرابری ر کتاب مک۰۲۱
Ojämlikhet dödar (۸۱۰۹), kapitel ۸. 
۰۲۰. Stockholms stad, Skillnadernas Stockholm (۸۱۰۵), s. ۸۸, ۸۹. 
۰۲۸. Migrationsinfo,
”Hälsa”,
”Diskriminering
bostadsmarknaden”, ”Disponibel inkomst” (۸۱۰۹). 
۰۲۹. Dagens Nyheter den 3 april ۸۱۰۲. 
۰۲۲. SVT Nyheter, Uppdrag Granskning den ۰۰ oktober ۸۱۰3. 

på
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:ا بررسی جدیدی از ایک پدیده ر منبع زیر۰۲۵
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. 
 اعضوووای، ر گرانوود هتوول اسوووتکهلی۸۱۰۲ ا ر میهمووانی زمسوووتووانی واللنبرگ او ردریووه۰۲۱
سوودسوویا مدکرات هیأت ولک به ور مدیران واللنبرگ حلقه ز ه بد ندا بهنظر میرسووید
 که همه سخک برای رینده شخلی خد تلاش میکنندا
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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۰۹۰ا با تدجه به نقش رعالی که مدکراتهای مسیحی ر کالاییکر ن رراه عمدمی اشتهاند باید
اسی خد را به مدکراتهای پد پرسک تخییر هندا
۰۹۸ا گرارشی بسیار خدب ر مدر ساخک بیمارستان کارولینسکای جدید
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. 
۰۹۲ا بیمارسوتان کارولینسوکای جدید به قک زیر ذره بیک خبرنگاران کاوشوگر قرار اشته اسک
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
(عاملیک) پشک صحنه ،که برای رسیدن به مقصد خد از نا و رر شناخته شده استفا ه میکندا
نه ا وسوووتلینگ ،قبلاً شووورکک اسوووکانیا و سوووازمان کارررمایان سووود د ،ونه روسووونگرن ،قبلاً وزیر
سودسویا مدکرات و غیره ،پیش از ایکها هیچکدا شخصاً و رسماً به مسا ل رمانی اظهار علاقه
نکر هاندا
۰۹۹. John Lapidus, Vårdstölden (۸۱۰۲). 
۰۹3. Tomas Berglund, muntlig uppgift i januari ۸۱۰۲. 
۰۹۲. Se https://www.ekonomifakta.se den ۸۹ juni ۸۱۰3.
ر گرارش مرکر رمار سوود د ر مدر تخییرات رتبهی کارمندان ،ارتقای رتبهی رنان بسوویار
برجسته شده رنهی به قیمک استتار کر ن تشدید و قطبی شدن کارمندان ،و لیکک حقش بد که
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
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Regeringskansliet ۸۱۰۹.
سووودمیک قسووومک تحلیل وینگبدرگ متدلدیک خارج از سووود د هسوووتند که از حقد کامل
 میلاً اقامک ندارند و یا کارگر مدقک هستند (میل کارگران رصلی که،اجتماعی برخدر ار نیسوتند
از کشودرهایی مانند لهسوتان برای چیدن انههای جنگلی یا رختکاری به کارهای مدقک اشتخا
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).

٪۹  و ر رنلاند٪3 اایک رقی ر سد د۰3۸
(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:
management-by-stress (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 محسدب۸۱۰۵  ررمد میانهی سد د ر سا٪۹۱ ا رقر یعنی ررمدی کیتر از۰3۲
میشد چنانچه کسی ر و سا از سه سا اخیر رقیر بد ه باشدا
۰3۱. Anna Almqvist, Regional inkomstojämlikhet i Sverige (۸۱۰۹),
tabell ۸ och ۲. För internationella jämförelser, se min Ojämlikhet
dödar (۸۱۰۹), s. ۰۰۵. 
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بررسی اتحا یهی یدنیدن ر انتشارات اتحا یه چاپ میشد ا
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
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 ررمد شهر٪۸۲ ،۰۱۲3  و ر سا٪۸3،۲  ه رصود نروتمند شهر گدتنبرگ۰۱۹۹ ر سوا
) نشووان می هد که ه۸۱۰3(  مرکر امار سوود د۸۱۰۹-۰۱3۵ را از رن خد کر ندا تقسوویی ررمد
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ا نا ابه۰۲۲
Jonas Vlachos rapport från Institutet för Näringslivsforskning,
Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System
(۸۱۰۲). 
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انستیتدی م کینری گلدبا ر سامبر  ۸۱۰۲جلسه بحث جال تدجهی بیک کارشناساان ر
مدر اتدماتیره شدن ،مشاغل و ریندهی کارترتی ا ا ر ندامبر  ۸۱۰3گرارش ریندهی کار برای
مشواغل ،مهارتها و ستمر ها چه معنایی ار منتشر شد ،که پیا اصلی و خدشبینانهاش ایک بد
که تا سوا  ۸۱۹۱بیکار نخداهیی اشکا از بیک پیامبران روز قیامک ،مارتیک ردر از همه مجربتر
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
شووکل  .۰اقتصووا اینتگراسوویدن (رمار مالی) ،مهاجرت به سوود د و بهشووک
مالیاتیا هرینهها و اراییها به ر صد از ر رمد ملیا
شوکل  :۸ارزش بدرس اسوتکهلی ر مقایسوه با تدلید ناخال ملی سد د از
 ۰۱۹۹تا  ،۸۱۰۸به رصدا
شکل ۹ا مراکر قدرت سرمایه ر سد د
شکل  :۲سه ندع زندگی طبقاتیا امکانات زندگی طبقات گدناگدن
شکل ۵ا پاروی سیاسک بازتدزیع
سهمی از نابرابری ررمد بازار که باز تدزیع شده ،به رصد۸۱۰۹ -۰۱۱۰ ،
شووکل ۹ا سوویاسووتمداران مجلا ،انتخاب کنندگان و سوود های بخش رراه
همگانی
شکل 3ا مشاغل پر ررمد و کی ررمدا تخییرات تعدا مشاغل ر ورههای
زمانی متفاوت  ۸۱۰۸-۰۱۱3به رصد
شکل  : ۲مناطق محرو و نروتمند
شکل ۱ا زوا اقلیک حاکی و عروج طلدع مجد رنا
تمرکر قدرت و نروت  ۸۱۰۲ -۰۲۹۱و چشی انداز رن تا ۸۱۹۱

۲۰
۹۰
۰۱۰
۰۰۹
۰۸۸
۰۹۱
۰۲۲
۰۵۹و
۰۵۲
۰۹۵
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فهرست جداول

صفحه
جدو ۰ا ساختار طبقاتی  ۰۱3۱و ۸۱۰3ا
رصد شاغلیک ر گروه سنی  ۰۵تا  ۹۲سا
جدو ۸ا ترکی اقتصا ی طبقهی کارگر  ۰۱3۱و  ،۸۱۰۹به رصد
جدو ۹ا ساختار طبقاتی زنان و مر ان سا ۸۱۰3
به رصد از شاغلیک ،گروه سنی  ۰۹تا  ۹۲سا ()۱۱
جدو ۲ا پنج شخل عمدتاً زنانه و پنج شخل عمدتاً مر انه ۸۱۰۹
جدول  .9نسبت متولدین خارج به کل جمعیت به درصد
4۱1۹ – 15۹۱
جدو ۹ا ساختار طبقاتی متدلدیک اخل و خارج به ر صد۸۱۰۵ – ۸۱۰۲ ،
جدو 3ا سیر رشد سالانهی ستمر های حقیقی  ۸۱۰۲و ۰۱3۱
برای تمامی کارکنان (کارگر و کارمندا مترجی) به رصد
جدو ۲ا ترکی اقشار میانی سا  ۸۱۰۹رصد نسبک به کل
جدو ۱ا سوهی  ۸۵شورکک بررگ از کل ارزش سوها سد د بیک سا های
 ۰۱۱۵و  ،۸۱۰3به رصد
جدو ۰۱ا تعدا کل کارکنان بررگتریک کارررماهای خصودصی سد د ر
سا ۸۱۰۹
جودو ۰۰ا منبع اراییهوای میلیوار رهوای سووود ودی سوووا  ،۸۱۰3تعدا
میلیار رها
جودو ۰۸ا تعدا میلیار رهای لاری از هر  ۰۱میلیدن جمعیک کشووودر ر
سا ۸۱۰3
رصووود نروتمند از
جدو ۰۹ا سوووهی نروت ه رصووود نروتمند و ی
اراییهای خاندارهای سد د

3۱
۲۱
۲۰
۲۸
۲۲
۲۵
۲۹
۱۲
۰۱۱
۰۱۱
۰۱۹
۰۱۲
۰۰۹
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جدو ۰۲ا ررمد متدس و طبقهی مررها اختلاق ررمدها  ۰۱۱۱و ،۸۱۰۵
خارج قسمک تقسیی ررمد طبقهی مرره بر ررمد میانه
جدو ۰۵ا قدرتمندان و شهروندان:
کی ررمدها ،رعلا صبر کنید!
رصدی از خداستههای شهروندان که
ولک به رن عمل کر ۸۱۰۲-۰۱۵۹
جدو  ۰۹ا تخییرات ررصکهای شخلی و سهی مشاغل پر ررمد
ر مناطق گدناگدن  ،۸۱۰۸ -۰۱۱3به رصد
جدو  :۰3معمد تریک کارهای زنانه و مر انه ر
استانهای کشدر ۸۱۰۹

۰۸۱

۰۹۲

۰۵۵
۰۵۹

