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پیشگفتار
برخورداری از عدالت ،امنیت و آسایش ،آرزوی همه ی انسان ها بووده اسوت .جواموع
گوناگون انسانی ،از دیرزمان به دنبال شکلی از روابط اجتماعی بوده اند که بوه ایون
آرزو جامه عمل بپوشاند .در این راستا شیوه های بسیاری برای اداره جامعه بکار برده
شده و گامهای بزرگی نیز برداشته شده است .اما هنوز جامعه ای را نمی شناسیم که
از روابط اجتماعی کامال عادالنها ی برخوردار باشد .آنچه تا بحال واقعیت پیدا کورده
است این است که در نتیجوه مبوارزات و تالش هوای درازمودت موردم در برخوی از
کشورها ،نیروهائی به قدرت رسیده اند که توانسته اند مردم خود را از روابط اجتمواعی
عادالنه تر و رفاه و آسایش بیشتری نسبت به سایر کشورها ،برخوردار کنند.
باید بهخاطر داشت که خوبی و بودی ،راسوتی و نادرسوتی ،عودالت و بی عودالتی،
آزادی و عدم آزادی ،همه مفاهیمی هستند که بطور نسبی معنی دارند .مطلق آنها
هرگز وجود ندارد .خوب و بد مطلق فقط در اندیشه دینی مطرح است.
هنگام مقایسهی دو جامعه نیز قضوا وت موا نسوبی اسوت .وقتوی از قووانین و یوا
شیوهها ی رفتاری مردمی بخوبی یاد می کنیم به هیچ وجه نباید آن را خوب مطلق و
خالی از بدی ،نادرستی و ستم پنداشت.
بررسی عواملی که به بهبود زندگی انسانها انجامیده است نشوان مویدهود کوه
عدالت و رفاه اجتماعی موهبت آسمانی نیست بلکه پدیوده ای انسوانی اسوت کوه در
نتیجه تالشها ی بسیار و مبارزات اجتماعی درازمودت ،در پرتوو خِردگرائوی بدسوت
آمده است.
با مقایسهی روابط سیاسی و اجتماعیِ کشورهای گوناگون به این نتیجه میرسیم
که پیشرفت و رفاه شهروندان هر کشور ،به شویوهی اداره آن کشوور بسوتگی دارد.
بر خی کشورهای دارای ثروتها ی هنگفت طبیعی را میبینیم که بیشتر مردم آن از
فقر  ،نابرابری و نارسائیهای اجتماعی رنج می برند .در کنار آنها کشورهایی هستند
که بدون داشتن منابع و ثروتها ی عظویم طبیعوی ،گوامهوای چشومگیوری در راه
پیشرفت و رفاه و آسایش شهروندان خود برداشته اند.
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برای آشنائی با عواملی که باعث رشد و پیشرفت برخی جوامع بشری شده اسوت،
به سراغ یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان یعنی سوئد مویرویوم .مویخوواهیم
ببینیم سوئدیها چگونه توانسوته اند عودالت و رفاه اجتمواعی را بهتور از بسویاری از
کشورهای دیگر ترویج دهند و از مزایای آن بهره مند شوند.
سوئد ،در اوائل قرن بیستم در زموره فقیرتورین کشوورهای اروپوایی بووده اسوت.
اکنون بر اساس آمار بین المللی یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان بوده و موردم
آن از باالترین سطح رفاه زندگی برخوردارند.
گزینش سوئد به عنوان یک کشور نمونه ،هرگز به معنوای آن نیسوت کوه هموه
روابط و قوانین موجود در این کشور بی عیب و نقو بووده و سیسوتم اقتصوادی و
سیاسی آن می تواند الگوی تمام عیار یک جامعه مدنی مرفه و ایوده آل باشود .موی
دانیم که اقتصاد سوئد بر پایه سود محوری و در ارتباط با اقتصاد آزاد و سرمایهداری
جهووانی می چرخوود .بنووابرا ین در ایوون کشووور نیووز شوواهد برخووی عوووار جوامووع
سرمایه داری ،از جمله اختالف طبقاتی هستیم .آنچه که سوئد را از بسویاری جواموع
دیگر متمایز می کند ،توزیع عادالنه تر ثروت در این کشور است.
توزیع عادالنوه ثوروت و گسوترش رفواه همگوانی در سووئد ،در سوایه ی آزادی و
د موکراسی موجود در این کشور امکان پذیر بوده است .دولت در یک انتخابوات آزاد،
با رأی مردم انتخاب می شود .و اکثریت قریب به اتفاق مردم بدون چون و چرا ،بوه
دولت مورد اعتماد خود مالیات می پردازند و دولت با تکیه بر منبع سرشار مالیاتی به
خدمات اجتماعی می پردازد ( برای اطالع از منابع درآمد دولوت سووئد بوه مومیمه
شماره  2مراجعه شود) .برخوورداری همگوان از امکانوات رفواهی ،فضوائی خوالی از
تشنجات اجتماعی را فراهم می کند که بستر الزم برای رشد فرهنگ و دستاوردهای
علمی و صنعتی است .توزیوع عادالنوه ی امکانوات زنودگی در سووئد کوه از برخوی
ایوودهها ی سوسیالیسووتی الهووام می گیوورد طووی چنوودین ده سووال حکومووت مووداوم
سوسیال دموکرات ها ،در درون جامعوه نهادینوه شوده و رفواه و آسوایش همگوانی را
10

گسترش داده است.
در این نوشته ،راهکارهای سیاسی و اجتماعی موجود در سوئد ،به عنوان کشوری
نسبتا موفق ،مورد مطالعه قرار میگیرد.
با سپاس از همسرم و سایر عزیزانی که مرا در تهیه این کتاب یاری داده اند ،ایون
نوشته را به کسانی که در اندیشه بهتر زیستن همگان هستند ،تقدیم می کنم
محسن نجات حسینی
سوئد – 1392

suednh@gmail.com
www.mnejat.com
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دیباچه
بیش از چهار دهه پیش ،تازه دوره دانشگاه را به پایان رسانده بودم که راهی سفر شودم .آن
روز مادرم کنار در ایستاده بود ،سینی آینه قرآن در دستش میلرزید و با زمزمه دعاهایش بوه
خود آرامش میداد .درحالیکه سر به زیر سینی میبردم گفتم " :سفرم زیاد طول نمیکشد،
چند ماه دیگر برمیگردم ".بامداد همان روز با قطار از تهران به مشهد رفته بودم تا با خانواده
ام خداحافظی کنم.
همه اطرافیان باور داشتند که در شرکت نفت جنوب کاری گرفتهام که سه تا شوش مواه
طول خواهد کشید .سه روز بعد ،به هنگام نیمه شب ،همراه با چند یار هم پیمان ،سوار یوک
لنج ماهیگیری شدیم و از مرز آبی جنوب کشور بطور غیرمجاز ،گذشتیم .توشهی ما عوالوه
بر چند شناسنامهی قالبی و اندکی پول ،بار سنگینی از آرزوها بود.
سفری که آن روز از کوچه تپوه خواک ،در محلوه عیودگاه مشوهد آغواز شود دسوتخوش
رویدادهای بسیاری شد که در کتاب "بر فراز خلیج فارس" *1بیوان کوردهام .در اداموه ایون
سفر در سوئد ماندگار شدم و اکنون بیشاز سی سال اسوت کوه در ایون کشوور شومالاروپا
زندگی میکنم.
با اینکه تا کنون بیش از نیمی از عمرم را در خارج از ایران گذراندهام احساس میکنم کوه
هنوز مسافرم .ریشهام در آن جایی است که تار و پود زندگیام در آنجا سامان گرفته اسوت و
سالیان خردسالی و نوجوانی را در آن سپری کرده ام.
هرگاه هویتم را جستجو میکنم ،به ایوران ،بوه مشوهد ،بوه محلوه عیودگاهش و بوه آن
کوچههای باریک و نامنظمی برمیگردم که در تنگنای دیوارهای فرسووده و کهنسوال قورار
داشت و لبریز از هوای وطن بود .من مردمان آن شوهر و دیوار را بهتور از هور جوای دیگور
میشناسم ،زبان و احساس آنها را بخوبی درک میکنم .غمهایشان مورا رنوج مویدهود و
شادیشان مرا خشنود میکند .دلم آکنده از آرزوی صلح و صفا و بهروزی برای مردم ایوران
" *1بر فراز خلیج فارس" ،خاطرات محسن نجات حسینی ،چاپ نشر نی ،تهران  .1379این کتاب اولین
گزارش از چگونگی پیدایش سازمان مجاهدین خلق ایران است که توسط یک عضو (سابق) ایون تشوکیالت
نگاشته .شده.
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زمین است .دوست دارم دشتهایش همیشه سرسبز و آباد و مردمانش سربلند و آزاد باشند.
من تا کنون دو نوع زندگی را تجربه کردهام .یکی در ایوران و کشوورهای پیراموون آن و
دیگری در سوئد و برخی کشورهای اروپایی .در این نوشته به بررسی تجربیات خود در سوئد
میپردازم.
ویژگی این بررسی در این است که دو جامعه ایرانی و سوئدی از دو دیدگاه مختلف موورد
مطالعه قرار میگیرند .از یکسو با نگاه یک ایرانی ،پدیدهها را در زندگی روزمره موردم سووئد
مشاهده میکنم و از سوی دیگر در قالب یک سوئدی به ارزیابی آنچه در ایران میگذرد می
پردازم .وقتی جلوههای این دو نگاه را کنار هم میگذارم ،تفاوت چشمگیری بین آنها فاصله
میاندازد .شکاف بین این دو پدیده آنقدر زیاد است که هیچکدام دیگری را باور ندارد .بارهوا
شاهد بودهام که ایرانیان نمیتوانند آنچه را که در جامعهی سوئد واقعیت پیدا کرده است باور
داشته باشند .همینطور که بسیاری از رویدادهای جامعه ایران برای سوئدیها قابول تصوور
نیست.
من هراز چندگاهی به ایران سفر میکنم و از جمله به زادگاهم مشهد میروم .در هر سفر
به ایران ،دیدارهایی دوستانه و یا به بهانهی خویشاوندی صورت میگیرد .گاه نیز با یکوی از
بستگان که روحانی وارستهای است و زندگی زاهدانهای دارد دیدار میکنم .هر بار ایشوان را
میبینم برخی از آخرین دیدهها و شنیدههای خود در زمینههای اجتماعی ،فرهنگی و علموی
را برای ایشان نقل میکنم و ایشان با عالقوه بوه آنهوا گووش مویدهود و گواه بوا بیوان
دلبستگیهای عقیدتی خود به گفت و شنودمان رونق میبخشد و ما که هر دو میدانیم کوه
باورهایمان یکسان نیست ،با احترام به بینشهای یکدیگر پیرامون مسائل گونواگون گفتگوو
میکنیم.
چند سال پیش ( )1383در رابطه با خبر یک حکم اعدام با این روحانی محترم گفتگوو کوردم.
خبر را در چند سایت اینترنتی و از جمله در سایت اینترنتی روزنامهی اعتماد دیوده بوودم .خبور در
همه محافلی که مسائل ایران را دنبال میکردند پخش شوده بوود و افوراد و گروههوای طرفودار
حقوق بشر به یک حکم قضایی که به تازگی صادر شوده بوود ،شودیدا اعتورا داشوتند .یوک
خبرنگار روزنامهی اعتماد نیز به سراغ دختر  18سالهای که در انتظار اجرای حکوم اعودامش بوود
رفته و او را در زندان مالقات کرده بود .گزارش این خبرنگار تکان دهنده بود.
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"لیال مافی دختری عقبافتاده ذهنی بود که به جرم اشاعه فحشا ،ارتباط نامشوروع و زنوا
با محارم ،مفسد فیاالر شناخته شده و محکوم به اعدام شوده بوود .لویال فقوط  9سوال
داشت که یک روز صبح مادرش او را به بهانه خرید پفک از خانه بیرون بورد .راه آنهوا بوه
خانه مجللی متعلق به مردی غریبه رسید .لیال توسط مادرش به آن مرد سوپرده شود .موادر
در اتاق را از بیرون قفل کرد و فریادهای جان خراش لیال را ناشونیده انگاشوت توا آن مورد،
هوس شهوانی خود را با آن دخترک فرو نشاند و در قبال آن پولی بپردازد .خوانواده مسوتمند
و عیالوار آنها ،یعنی لیال ،مادر و چهار برادر و نیز پدر معتادش همگی بورای امورار معواش،
به چنین پولی نیاز داشتند .این سرآغاز راهی بود که سرنوشت شومی را پیش پای لیال قورار
داد .از آن پس لیال با کمک مادرش تنفروشی میکرد تا نانآور خوانوادهاش باشود .لویال از
10سالگی مورد تجاوز دو تن از برادرانش نیز قورار مویگرفوت .خوانوادهی لویال او را در 12
سالگی به عنوان صیغه به یک مرد افغانی فروخت .لیال از این پس به فرموان موادر شووهر
جسمش را به حراج گذاشت .او در 14سوالگی ،نووزاد ناخواسوتهای را بوه دنیوا آورد کوه بوه
هنگام تولد از مادرش جدا شد و مادر به حکم دادگاه ،زیر مربه شالق رفوت .لویال دختوری
که هیچ آموزش و تجربهای جز تنفروشی نداشت همچنان به روسپیگری ادامه داد .بوازهم
چند بار دستگیر شد و شالق خورد .در هفده سالگی ،هنگامی کوه در گورداب فقور و فحشوا
دست و پا میزد دستگیر شد و پس از تحمل  100مربه شالق به زایشوگاه منتقول شود و
دوقلوهایش را به دنیا آورد که یکی از آنها مُورد و دوموی را نیوز از او جودا کردنود .چیوزی
نگذشت که عشرتکدهای که یک مرد متأهل دایر کورده بوود موورد یوورش موأموران قورار
گرفت .لیال که در این عشرتکده وادار به تنفروشی بود ،دستگیر شد و به دادگاه بورده شود.
در جریان دادگاه ،فاش شد که لیال سالها پیش موورد تجواوز بورادران کووچکتر از خوودش
نیز قرار گرفته بود .پس جرم لیال به زنوای بوا محوارم ارتقوا یافوت و او مفسود فویاالر
شناخته شد .این بار لیال را به  5سال زندان و نیز اعدام محکوم کردند .هم زموان ،دو بورادر
لیال هر کدام به  70مربه شالق محکوم شدند .مرد  55سالهای که صاحب عشورتکده بوود
نیز محاکمه شد .حکمی که برای او صوادر شود 75 ،موربه شوالق و پونج سوال زنودان و
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بود*1 .

یکسال تبعید به طبس
وقتی این خبر را خوانودم ،از صودور حکوم اعودام بورای یوک بیموار ذهنوی و اجتمواعی
شگفتزده شدم .بیماری که قربانی قوانین و روابط ناسالم جامعه است نیاز به کمک جامعوه
دارد و سزاوار مجازات نیست.
سرگذشت لیال و حکمی را که برای بستن دفتر زندگیش صادر شده بود برای ایون خویشواوند
روحانی نقل کردم و نظرش را نسبت به حکم شرعی اعدام برای آن دختر جویا شدم.
مرد روحانی با خاطری آشفته سرگذشت زندگی دردناک لیال را گوش کرد و در فکر فورو
رفت .من احساس خودم را پیرامون این خبر بیان کردم و گفوتم کوه بنظور مون بیعودالتی
آشکار و خشونتی کور دامنگیر این دخترک بیپناه شده است .یادآور شدم که این حکم ناروا
بر پایه همان اعتقاداتی صادر شده است که ایشان آنها را وسیله سوعادت بشور مویدانود و
ترویج آن اعتقادات را حتا برای بیرون مرزها و جواموع غربوی نیوز الزم مویشومارد .شورح
ماجرای غم انگیز لیال ناخشنودی عمیقی را بر چهره آن مرد روحانی آشکار ساخت.
گفتم اگر لیال در سوئد زندگی میکرد هرگز کارش به تنفروشی نمیکشید .چورا کوه در
سوئد به برکت قوانین و موابطاجتماعی عادالنه ،کسی گرسنه و بی سورپناه نیسوت .هرگوز
خانوادهای از روی ناچاری ،پاکی و سالمتی دختر خود را قربانی امرار معاش خود نمویکنود.
گفتم در سوئد ،وظیفه شهرداری (کمون) هاست که نیازهای معیشتی مردم را فوراهم کننود.
سقفی باالی سر ،پوشاکی بر تن ،غذایی بر سفره و بهرهگیری از بهداشت و دوا و درمان حق
هر شهروندی است .دولت و موسسات وابسته به آن باید ایون حقووق شوهروندان را توامین
کنند .تومیح دادم اگرهم به دلیل خاصی ،دختری به فحشا کشیده شده باشد برخورد جامعه
و قانون با وی از راه شالق ،زندان و اعدام نیست.
وقتی آن مرد روحانی گفتههای مرا درباره رفتار سوئدیها با عارمه فحشا شونید شوگفت
زدگی خود را نشان داد و گفت که به عقیده او حکم صوادره دربواره لویال نادرسوت اسوت و
 *1پس از اعترامات گستردهی نیروهای طرفدار حقوق بشر و نیز اعترا رسمی اتحادیوه اروپوا و دولوت
نروژ ،حکم اعدام لیال مافی در دادگاه تجدید نظر لغو شد و او به  99مربه شوالق و سوه سوال و نویم زنودان
محکوم شد.
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عادالنه نیست .ایشان پس از دریافت نسخهای از خبر درج شده در روزنامهی اعتمواد ،قوول
داد که با مقامات قضایی مربوطه ،تماس گرفته و خواستار تجدید نظر در چنین حکمی شود.
چند روز بعد در یک مراسم ترحیم شرکت کرده بودم که این روحانی محترم هوم حضوور
داشت .پس از پایان مراسم ،ایشان به سراغم آمد و خوشنودی خود را نسبت به آنچه درمورد
رفتار مردم سوئد و قوانین جاری در آین کشور گفته بودم ابراز داشت و گفت "لطفوا از ایون
پس اگر در زندگی روزمره مردم در سوئد موردی دیدید که بهتر از رفتار ما در اینجا بود از راه
تلفن یا فاکس و یا بهر شکل دیگری به اطالع من برسانید".
وقتی به سوئد برگشتم ،گفته این مرد محترم را همواره به یاد میآوردم .با برخورد به هور
پدیدهای در زندگی روزمره در سوئد ،آن پدیده را با پدیده مشابه آن در جامعه ایران مقایسوه
میکردم .بدیهی است وقتی رفتار مردم دو جای مختلف را کنار هم بگوذاریم ،ذهون موا بوه
قضاوت مینشیند و گزینش میکند .یکی بهتر و دیگری بدتر .این سنجش و گزینش از آن
پس یک عادت روزمره شده بود.
پس از چندی که به ارزیابی و مقایسه پدیدههای اجتمواعی در دو جامعوه ایوران و سووئد
پرداخته بودم به این نتیجه رسیدم که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین توا آسومان
است.
فکر کردم بجای آنکه نتیجه این ارزیابی را تنها به آن روحانی محترم گزارش دهم ،آن را
در اختیار همه مردمان خوب میهنم بگذارم .تا شاید رهنمودی برای بهتر زیستن باشد .از این
رو این مجموعه را با نوام "مردمسواالری و رفاهاجتمواعی در سووئد" در اختیوار خواننودگان
میگذارم .سبب گزینش این نام آن است که رفاهاجتماعی موجود در سووئد نتیجوه آزادی و
مردمساالری واقعی در این کشور است .تومیحاتی که در این مجموعه خواهید خواند درک
چنین نتیجهای را آسان خواهد کرد.
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جامعه مدنی
انسانها از دیرزمان برای بهتور زنودگی کوردن بوه زنودگی جمعوی روی آوردنود و بتودریج
روستانشینی و سپس شهرنشینی رایج شد .از آن پس عالوه بور خانوادههوای کوچوک ،اداره
امور روستا و شهر نیز به عنوان خانوادهای بزرگتر ،بدست افرادی سپرده شود کوه بوا عنووان
کدخدایان و یا شهرداران به رتق و فتق امور آن میپرداختنود .بعودها گروهوی از روسوتاها و
شهرها که بدالیل جغرافیایی ،زبان و فرهنگ با یکدیگر در ارتباط نزدیوک بودنود ،در قالوب
کشور شکل گرفتند و برای اداره کشور دولت به وجود آمد .ابتدا امور اجرایی و قانونگذاری در
کشور در دست افراد و یا اقشار مقتدر متمرکز بود تا اینکه با رشد آگاهی و انباشوت تجوارب،
انسانها دریافتند که دولت باید منتخب مردم بوده و خواستها و تصمیمهای موردم را اجورا
کند .در این هنگام بود که شورا و یا پارلمان که مرکب از نمایندگان مردم بود پدیود آمود توا
قانون را تدوین کند و در کنار آن دولت برای انجام قانون برگزیده شود.
امروزه شکل تکامل یافته جوامع پیشرفته را جامعهی مدنی مینامیم .ارکان این جامعه بر
محور مردمساالری استوار است .در این جامعه دولت از رأی مستقیم و آزاد مردم برمیخیوزد
و قوانینی را که بر اساس خواستها و نیازهای مردم شکل گرفته است ،اجرا میکند .در یک
جامعهی مدنی دولت در برابر مردم مسئول و پاسخگو بوده و خوود نیوز در چوارچوب قوانون
حرکت میکند.
در چنین جامعهای دولت و مردم هر دو در راستای پیشبرد اهداف آن جامعوه بوا یکودیگر
همکاری میکنند .در چنین شرایطی شهروندان و دولتمردان هر کدام به وظایف خود آشونا
و پایبند هستند و هر کدام وظایف مشخصی را انجام میدهند .شهروندان با انجوام تعهودات
قانونی خود ،دولت را در انجام وظایفش یاری میدهند و دولت نیز وظیفه دارد امور مورد نیاز
شهروندان را به طوری عادالنه ،اداره و تامین کند .بدیهی است که دولت برای انجام وظایف
خود احتیاج به پول دارد .مردم باید از راه پرداخت مالیات دولت را یاری کنند.
شرط همکاری و همیاری بین دولت و موردم اعتمواد بوین آنهاسوت .ایون اعتمواد از راه
مشارکتسیاسی مردم در امور کشور و نیز پاسخگویی دولت به نیازهای مردم میسور خواهود
شد.
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در یک جامعه مدنی ،رسانهها ،مطبوعات ،گروههای حزبی و انجمنهای اجتماعی همگی
نهادهایی هستند که در فضایی آزاد بر عملکرد دولت نظارت دارنود و کژرویهوای دولوت را
از راه بیان کردن ،نوشتن ،برگزاری اجتماعات اعترا آمیوز و تظواهرات ،موورد انتقواد قورار
میدهند .دولت نیز برای بقای خود ناچوار اسوت پیشونهادات موردم و خواسوتهای قوانونی
آنها را مورد توجه قرار دهود و در صوورت لوزوم حتوا بوا وموع قووانین جدیود از مجورای
پارلمانی و یا همهپرسی عمومی ،آنچه را مورد خواست شهروندان و در جهت منوافع جامعوه
باشد انجام دهد.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی ،روابط اجتماعی در چارچوب یک جامعوه مودنی
شکل گرفته است و مردمساالری در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی حواکم اسوت.
مردمساالری به نوبه خود فضای مناسوبی را بوجوود مویآورد کوه در آن اعتمواد موردم بوه
یکدیگر و نیز اعتماد بین مردم و دولوت تقویوت مویگوردد .در چنوین جووامعی اسوتعدادها
شکوفا میشود و با بهرهگیری از همه امکانات جامعوه شورایط رفواه و آسوایش همگوانی را
فراهم میسازد.
امروزه در برخی کشورها ،بر خالف جوامع مدنی ،دولت فقط بر مردم حکومت میکننود و
در برابر نیازهای آنها پاسخگو نیست .جامعهای که در آن تنها دغدغوه دولوت حکمرانوی و
حفظ نظام و حاکمیت خود باشد یک جامعه مدنی نبووده و از دیودگاه سیاسوی یوک رژیوم
استبدادی و دیکتاتوری است .در چنین جامعهای منافع مردم قربانی منافع یک قشر خاص و
یک گروه اقلیت خواهد شد و دیوان ساالری بجای مردمساالری سررشته اموور را در دسوت
خواهد گرفت .در رژیمهای دیوان ساالر بتدریج قدرت در دست یک فرد متمرکز میشوود و
فرد محوری تمام عرصه قدرت را پر میکند .آنگاه به جای همه مردم تنها یک نفر تصومیم
میگیرد .این شیوهی حکومت استبدادمطلق نام دارد .رژیمهای اسوتبدادی در طوول تواری
همیشه بحرانساز بودهاند و جوامع بشری را گرفتار مشوکالت بسویاری کردهانود .در عصور
جدید ،بسیاری از کشورهایی که از کوره انقالب آزادیبخش و یا آزادیخواهانوه نیوز سوربلند
بیرون آمدهاند ،پس از پیروزی ،حاکمیتانقالبی در آنها به دیوان ساالری و سرانجام به فرد
محوری و استبداد فرو افتاده است .علت این امر را باید در کمبوود آگواهی عموومی و عقوب
افتادگی اجتماعی و فرهنگی مردم این کشورها جستجو کرد.
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در جوامع دارای حکومتاستبدادی ،بیاعتمادی بین مردم و دولت باعوث عودم همکواری
بین آنها خواهد شد .در چنین کشورهایی پرداخت مالیات از سوی مردم به سختی صوورت
میگیرد و توانمندی دولت را برای برناموههای رفواهی کواهش مویدهود .در یوک جامعوه
استبدادی فساد اداری و مالی بر همه روابط سایه دارد و بخش مهموی از امکانوات عموومی
جامعه را به نفع گروه کوچکی که در قدرت هستند ،به نابودی میکشاند .بنابراین در جواموع
استبدادی انجام هرگونه برنامه رفاهی و رشد اجتماعی ناممکن خواهد بود.
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کشور سوئد
اطالعات همگانی

سرزمینی که امروزه سوئد نامیده میشود تا ده هزار سال پیش ،بستری از سنگهای سخت
دوران قدیم زمینشناسی بود که زیر ی های پر حجم قطبشمال در خوواب زمسوتانی فورو
رفته بود.
حدود ده هزار سال پیش با تغییور شورایط آب و هووا ،ی هوای قطبوی از شوبه جزیورهی
اسکاندیناوی عقبنشینی کرد و بتدریج شکارچیان و افرادی که به دنبال غنایم میگشتند از
شمال آلمان و سرزمین دانمارک کنونی ،به این مناطق راه یافتند .حدود  6000سوال پویش
برخی از شکارچیان برای سوکونت در شوکارگاه خوود بوه کشواورزی پرداختنود .ایون دوران
همزمان با "عصرحجر" بود که استفاده از ابزار سنگی در زندگی انسانها رایج شده بوود .بوا
رشد کشاورزی و رام کردن دامها و گداختن سنگ مس و فلزکواری ،عصورحجر بوه پایوان
رسید و حدود  1800سال قبل از مسیح "عصر آهن" آغاز شد.
ماهیگیران و شکارچیان شرقی نیز به آرامی در مناطققطبی جابجا شدند و برخی با عبوور
از شمال روسیه تا شمال نروژ پیشرفتند .هم اکنون در شمال سوئد قبایلی که نژاد آنها بوه
چینیها نزدیک است مستقر هستند و به شیوهی اسکیمویی زندگی میکنند .آنهوا هنووز از
راه شکار ماهی در دریای ی زده شمال و نیز شکار گوزنهای وحشی به امورار معواش موی
پردازند .با گذشت زمان ،بخش جنوبی کشور سووئد بوه محول سوکونت مردموی از اروپوای
مرکزی تبدیل شد که برای زندگی بهتر به مناطق خالی از سکنه شمالی کوچ میکردند.
در هزاره اول میالدی اقتصادکشاورزی رایج در این سورزمین بطوور پراکنوده و در دسوت
زمینداران و اشراف محلی جریان داشت .زمین به عنوان یک کاالی با ارزش دست بدست
میشد و بطور موروثی در خانوادههای مالک زمین از نسلی به نسل دیگر میرسید .قدرت در
مناطق گوناگون این سرزمین بین شاهان و اشراف که مالکان زمین بودند تقسیم شده بوود.
هرگاه جنگی صورت میگرفت شاه بورای جلوب همکواری افوراد سرشوناس و کواردان بوا
بخشیدن زمین به آنها از آنان برای شرکت در جنگ استفاده میکرد .بعد سلطنت مووروثی
به فرد دیگری منتقل میشد و زمین در خانواده صاحبان زمین در اختیار وارثین جدیود قورار
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میگرفت .از سده  1200تا سده  1600میالدی زمینهای بسیاری از سوی شاهان بوه
وفاداران به حکومت بخشیده میشد و سپس به هنگوام خوالی شودن خزانوه دربوار ،هموان
زمینهای بخشیده شده مصادره میگردید.
در دوران سلطنت کارل یازدهم ( )1697-1655مصادره زمین و برخی اموال اشوراف
و ثروتمندان بطور وسیع و جدی صورت گرفت و با تصرف ارامی کشاورزی ،یوک سوازمان
قوی و دقیق امور مالی تشکیل شد که در نقش دولت به تقسویم زمینهوای مصوادره شوده
پرداخت .ارامی مصادره شده به کشاورزان بی زمین فروخته شد و توان مالی برای پرداختن
به رتق و فتق امور جاری در کشور فراهم آمد.
در سالهای  1600میالدی ،در پی جنگهای توسعه طلبانهای که با اتکا بوه یوک ارتوش
جنگ پیشه ،صورت میگرفت ،سوئد به یک قدرت بزرگ اروپایی تبدیل شد .اما این کشوور
طی دو قرن حکمرانی بر سرزمینهایاشغالی ،توان نگهداری و سازماندهی آنها را از دست
داد .سرزمین فنالند که در قلمرو سوئد قرار داشت درجنگی در اوایل سده  1800میالدی ،به
اشغال روسها درآمد .در خالل جنگهای بین سوئد و دانمارک که صدها سال ادامه داشت،
همواره کشمکش بزرگی بر سر مناطق نروژ کنونی جریان داشت .تا اینکه در پیمان صولحی
که در سال  1814بوقوع پیوست سرزمین نروژ در قالب یک کشور متحد با سووئد گنجانوده
شد .در سال  ،1905سرزمین نروژ نیز بطور یوک جانبوه از اتحواد بوا سووئد بیورون رفوت و
استقالل خود را اعالم کرد .از آن پس کشور سوئد با مرزهای جغرافیایی کنونی شناخته می
شود.
سوئد تا نیمه دوم قرن نوزدهم یوک جامعوه کشواورزی و فقیور و دارای اخوتالف شودید
طبقاتی بود .حکومت آن از پادشاهی به پادشاه دیگر منتقل میشد و چرخ جامعوه بور وفوق
مراد مردان ثروتمند میچرخید.
در آن دوران از رفاهاجتماعی خبری نبود .هیچ کمکمالی بوه مسوتمندان وجوود نداشوت.
نابرابری و بیعدالتی در همه جا بچشم مویخوورد .اکثریوت موردم ایون کشوور از سورما و
اختالفات شدید طبقاتی رنج میبردند .اشتغال کودکان در کارگاهها امری عادی بود .کارگران
شاغل در معادن و کارهای سخت بیش از ده تا دوازده ساعت بکار موداوم مشوغول بودنود و
خطرات ناشی از کارهای جانفرسا را به جان میخریدند تا لقمه نانی بدست آورند .خودمات
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آموزشی و تعلیم و تربیت تنها در اختیار فرزندان ثروتمندان بود و آنها بودند که با استفاده از
امکانات تحصیلی میتوانستند موقعیت برتر خود و خانوادهشان را حفظ کنند.
در قرن نوزدهم با افزایش جمعیت و کمبود زمین کشاورزی ،فقر گسترش یافت و شکاف
بین ثروتمندان و فقرا عمیقتر از پیش شد .فقر و گرسونگی بسویاری از موردم تنگدسوت را
واداشت تا راه مهاجرت به آمریکا را در پیشگیرند.
در سال  1842برای اولین بار مدارس آموزش همگانی دایور شود .سووادآموزی و
باال رفتن آگاهی اقشار مختلف مردم ،جامعه را بسوی صونعتی شودن سووق داد .در
نیمه دوم قرن  19میالدی راه آهن تاسیس شد و شرکتهای بزرگی ماننود "اِل اِم
اِریکسون" ( )LM Ericssonو شرکت سهامی "نیتروگلیسیرین" ( )Nitro Glycerin ABکوار
خود را آغاز کردند و تا پایان قرن ،خود را تا سطح شرکتهای بزرگ بینالمللی توسعه دادند.
رشد سریع صنایع در دوره پایانی قرن نوزدهم تنها به ثروت ثروتمنودان مویافوزود و اقشوار
پائین جامعه از این خوان نعمت سهم چندانی نداشتند .به علت تقسیم ناعادالنه ثروت ،فقر و
محرومیتهای اجتماعی دامنگیر اکثریت عظیم جامعه بود.
با گسترش آگاهی عمومی ،بتدریج گروههای کارگری متشکل شده و نیروهای جدیدی را
در جامعه پدید آوردند .جنبشهای مردمی که عموما خواستار عدالت اجتماعی و تاثیرگوذاری
بر شیوهی اداره جامعه بودند پا گرفتند .کارگران در اتحادیههای صنفی به سوازماندهی خوود
پرداختند .جنوبش پرهیوز از مشوروبات الکلوی بوجوود آمود .مبوارزات گسوتردهای از سووی
تشکلهای آزاد مذهبی در برابر اقتدار کلیسای دولتی آغاز شد .در آن هنگام ،کلیسا در دست
سودجویانی بود که با نام مذهب یکه تازی میکردند و بیشتر روحانیون ،هم پیمان با اقشوار
ثروتمند جامعه ،در حکومت و پایمال کردن حقوق اکثریت مردم شریک بودند.
بتدریج تشکلهای صنفی و مذهبی برای پیشبرد اهداف خود در قالوب احوزاب گونواگون
گرد آمدند .با انتشار روزناموههای حزبوی و نیوز روزناموههای مسوتقل ،گروههوای مختلوف
اجتماعی با نقطهنظرات گوناگون آشنا شده و ارتباط بین آنها گسترش یافت.
وایکینگها

از آنجا که نام سوئد با نام وایکینگها گره خورده است ،به شناخت آنهوا نیوز مویپوردازیم.
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وایکینگها که به دزدان دریایی معروفند در سال  793میالدی با تهاجم به یک عبادتگاه در
شمال انگلستان حضور تاریخی خود را اعالم کردند و توا بویش از دو قورن بوه غوارتگری و
تجارت در اروپا و خاور نزدیک ادامه دادند .حضور آنها در این دوره از تاری چنان پور رنوگ
است که عصر آهن را عصر وایکینگها نیز مینامند .وایکینگها دریا نوردان بی باکی بودند
که از سواحل سوئد ،دانمارک ،نروژ و ایسلند حرکت میکردند و به هر جا که در آنجا ثروت و
غنیمتی بود یورش میبردند .بسیاری از عبادتگاهها ،که در آن زمان نماد ثروت بودند و غنائم
بسیاری در آنها یافت میشد ،در انگلستان ،ایرلند ،فرانسه ،آلمان و سرزمینی که اکنون هلند
نام دارد مورد دستبرد وایکینگها واقع شدند .آنها هامبورگ و چند شهر دیگر آلموان را بوه
آتش کشیدند .پاریس و لیسوبون را محاصوره کردنود و بوا توانمنودی خوود در ویرانگوری و
غارتگری ،در همه اروپا رعب و وحشت آفریدند .وایکینگها هرگواه مویتوانسوتند در جوایی
زمینی را تصاحب کنند بار سفر را در آنجا برزمین میگذاشتند و ساکن میشدند.
وایکینگهای سوئدی بیشتر به سوی شرق تاخت و تاز میکردند .آنها با عبور از دریوای
بالتیک خود را به روسیه میرساندند .شواهدی در دست است که از حضور آنهوا در دریوای
خزر ،بغداد ،جاده ابریشم ،بیتالمقدس و شمال آفریقا خبر میدهد .وایکینگهوای دانموارکی
بیشتر شمال انگلیس و فرانسه را به قلمرو خوود در آورده بودنود و وایکینگهوای نوروژی و
ایسلندی بیشتر بسوی غرب از جمله اسپانیا و پرتغال یورش میبردند.
بتدریج در مناطق مورد تهاجم وایکینگها نیروهای دفاعی شکل گرفت تا با ایستادگی در
برابر غارتگران داراییهای خود را در امان دارند .از آن پس هرگاه وایکینگها توان غارتگری
را در خود نمیدیدند در لباس بازرگانان ظاهر میشدند .از این رو آنها در گسترش دادو ستد
بازرگانی در اروپا و نیز بین اروپا و خاورمیانه نقش داشتند .در این راستا ،دادو ستد وایکینگها
با مناطق تحت سلطه اعراب در اسپانیا و پرتغال ،راهگشای تجارت بین اعراب و اروپا بشمار
میآید1.
در حفاریهای باستانشناسی جزیرهی "گوتلند" ) (Gottlandدر دریای بالتیک ،تعوداد
زیادی سکههای پول رایج در زمان امویان و عباسیان کشف شده است که شاهدی بر وجود
رابطه بازرگانی بین وایکینگها و اعراب میباشد.
وایکنیگها در رفتو آمد خود با فرهنگ مسیحیت در اروپای مرکزی و با فرهنگ هند در
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جاده ابریشم نیز آشنا شدند .حضور گسترده آنهوا در بخشهوای مرکوزی اروپوا بوه تبوادل
اصطالحات و لغات نیز کمک میکرد .اکنون بیش از  900کلمه انگلیسی وجوود دارد کوه از
زبان شمالاروپا به این زبان راه یافته است و نام مناطق بسویاری در "نرمانودی" ،نامهوایی
است که وایکینگها برآنها گذاشتهاند.
نقطه قوت وایکینگها کشتیهای آنها بود که در آن زمان سریعترین کشتیها به شمار
میرفت .این کشتیها طوری ساخته میشد که میتوانست در آبهای کم عمق و رودخانهها
نیزحرکت کند و غارتگران را به هر ساحلی برساند .وایکینگها در بردن کشتیها به خشکی
و در امان داشتن آنها در طول غارتگری و یا بازرگانی نیز مهارت داشتند2.
وایکینگها در زمانی دریاها را عرصه تاخت و تاز و غارتگری کردهاند که امپراطووری روم
غربی فرو پاشیده بود و اروپا به مناطق غیرپیوسته و موعیف تقسویم شوده بوود .در آن دوره
دولتهای معیف و گروههای مردمی تووان دفواع از خوود را در برابور مهواجمین نداشوتند.
پیشرفت در صنعت کشتی سازی و موج روزافوزون نقول و انتقوال در سوطح اروپوا نیوز بوه
وایکینگها امکان داد تا برای دستبرد زدن به ثوروت و امکانوات دیگوران بوه هرکجوا کوه
کشتیهایشان راه مییافت ،یورش برند.
برخی ،وایکینگها را مردم پیشین سوئد و اجداد مردم کنونی این کشور میداننود .چنوین
تعبیری نادرست است .وایکینگها هرگز به عنوان یک مجموعوه مردموی و در قالوب یوک
ملت نبودهاند .آنها گروههایی از ملیتهای مختلف شمالاروپا بودهاند که برای امرار معواش
و ثروت اندوزی به غارتگری میپرداختند.
سوئد از نظر مساحت ،چهارمین کشور بزرگ اروپا است .اگر نقشه سوئد را به پیکور یوک
آدم قد بلند تشبیه کنیم که طولش  1600کیلومتر و عرمش بطوور متوسوط  280کیلوومتر
باشد ،این پیکر ،سرش را نزدیک قطبشمال بر زمین گذاشته و پاهایش را تا آبهای شومال
آلمان دراز کرده است .استکهلم که پایتخت است روی زانوی آن پیکردر شرق این کشوور و
در ساحل دریای بالتیک قرار دارد .سوئد ،از شمال و غرب با کشور نروژ و از شمال شرقی بوا
کشور فنالند و از طریق دریا با استونی ،لیتوانی ،لهستان ،روسیه ،آلمان و دانموارک همسوایه
است( .عکس شماره  -1نقشه سوئد و جایگاه جغرافیایی آن در اروپا و پرچم سوئد )
نزدیک به  9درصد از سطح سوئد را دریاچه پوشانده است و بویش از نیموی از زموین آن
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جنگل است .شمال سوئد همیشه سرد است و زمستانهای طوالنی و تاریک و تابستانهای
خنک با روزهای بلند دارد .فاصلهی بین مرز شمالی سوئد و قطبشمال کره زمین متعلق به
کشور نروژ است .در آنجا شش ماه از سال شب است و شش ماه دیگر روز .به عبارت دیگور
فاصله طلوع و غروب خورشید نزدیک به صفر است.
سوئد در حال حامر( )2013نزدیک به نه و نیم میلیون جمعیت دارد که حدود  15در صد
از آن خارجی تبار هستند .تعداد ایرانیان ساکن سوئد اکنون بیش از  60هزار نفور اسوت کوه
بیشترین آنان بعد از تشکیل جمهوری اسالمی در ایران ،به سوئد کوچ کردهاند.
جمعیت نسبی سوئد حدود  20نفر درهرکیلومتر مربع میباشد .نظام اقتصادی این کشوور،
اقتصاد مختلط است .بیشتر شرکتها متعلق به بخش خصوصی است ولی نهادهوایی ماننود
پست ،مخابرات ،راه آهن و بخش مهمی از تولید انرژی توسط دولت و یا با نظوارت آن اداره
میشود.
عمدهترین منابع طبیعی سوئد جنگل ،سنگ آهن و نیروی آب میباشد.
طبق آمار سال  2007تنها  1.7درصد از مردم سوئد در صنعت کشواورزی ،جنگول داری،
دامداری و ماهیگیری مشغول بکار بودهاند .میزان تولیدی که توسط این بخش ارائه میشود
مواد مهم غذایی در سوئد را تامین میکند .در سال  2009سه میلیوون و صود هوزار هکتوار
زمین برای کشت غالت ،سبزیجات و سیب زمینی و نیز به عنوان چراگاه استفاده شده است.
در سال  2009کشاورزان سوئدی  864هزار تن سیب زمینی و بالغ بر  5میلیون و دویست
هزار تن غالت تولید کردهاند .بازدهی متوسط غالت در سطح سوئد 6 ،تن در هکتوار بووده
است .بیشترین بازدهی در جنوب سوئد بوده است که بالغ بر  8تن در هکتار میباشد.
دامداران در سال  2009بطور متوسط ماهیانه  260هزار تن شیر بوه کارخانجوات لبنیوات
تحویل دادهاند .عالوه بر آن  12هزار تن گوشت گاو و  22هزار تن گوشت خوک نیز تولیود
کردهاند.
ماهیگیران سوئدی در آبهای شور دریای بالتیک ،دریای شمال و شمال شورقی اقیوانوس
اطلس ،ماهیگیری میکنند .میزان صید ماهی در این مناطق ،در ماه ژانویه  2009بالغ بر 40
هزار تن بوده است .میزان متوسط صید ماهی در آبهای شیرین داخلی در هور مواه در سوال
 2008بالغ بر  130تن گزارش شده است3.
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درآمد سرانه مردم سوئد در سال  2011میالدی معادل  57000دالر آمریکوا بووده اسوت.
پول رایج در سوئد کرون میباشد(.به ممیمه شماره  1مراجعه شود)
از پیش از دوران کشاورزی ،با رفت و آمد شکارچیان اروپایی به مناطق شومالاروپا ،زبوان
هند -اروپایی در این سرزمین رایج شد .این زبان در طول زمان دستخوش تغییراتی شد و در
فاصله سالهای  800تا  1000میالدی زبان کنونی سوئد شکل گرفت .اکنون زبوان رایوج در
سوئد زبان سوئدی است که از زبان التین سرچشومه مویگیورد .نزدیوکترین زبانهوا بوه
سوئدی به ترتیب عبارتند از نروژی ،دانمارکی ،ایسلندی و تا حدودی آلمانی .امروزه در سوئد
تقریبا همه مردم با زبان انگلیسی آشنایی دارند و در هنگام نیاز از آن استفاده میکنند.
شکل حکومت در سوئد مشروطهپادشاهی است که شاه و خاندانش فقوط نقوش نموادین
دارند و حق دخالت و اظهارنظر در سیاست و اداره کشور را ندارند .امور کشوور را دولوت اداره
میکند .نمایندگان پارلمان هر چهار سال یک بار براساس انتخاباتی آزاد و بدون قید و شرط
از طرف مردم انتخاب میشوند .هر حزب یا گروهی که بیشترین آرا را کسب کنود دولوت را
تشکیل میدهد.
سوئد ،نمونهای از یک جامعه مدنی

اموروزه کشوورهای بسوویاری هسوتند کوه از نتووایج خووب مردمسواالری بهووره بورده و بووه
رفاهاجتماعی و آسایش رسیدهاند .انتخاب سوئد به عنووان نمونوهای بورای رفواه و آسوایش
عمومی به این خاطر است که همه ارزیابیهای بینالمللی نشان مویدهود کوه کشوورهای
اسکاندیناوی *1یعنی سوئد دانمارک و نروژ توانسوتهاند از راه مردمسواالری واقعوی و ایجواد
قوانین و موابطاجتماعی نسبتا عادالنه ،بهترین نوع آسایش و رفاه را برای مردم خود فراهم
کنند .اکنون بسیاری از کشورهای جهان و حتا کشورهای پیشورفته صونعتی ماننود آمریکوا،
چین و ژاپن ،در جستجوی راه حلهای مناسب برای مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و زیست
 *1کشورهای سوئد ،نروژ و دانمارک که در محدوده جغرافیایی شبه جزیرهی اسکاندیناوی قرار دارند
به کشورهای اسکاندیناوی معروفند .این سه کشور همراه با فنالند و ایسلند مجموعه "کشورهای شمال
اروپا" را تشکیل میدهند.
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محیطی خود ،به مطالعه کشورهای اسکاندیناوی و بویژه سوئد میپردازند.
آمار سخن میگوید

علمآمار ابزاری است که برای سنجش و ارزیابی پدیدههای گوناگون بکار میرود .دادههوای
آماری نظیر آمارزیستی ،روانسنجی ،مهندسی و بازرگانی به مردم هر کشوری کمک میکند
که بتوانند آینده خود و کشور خود را با استفاده از نتایج بدست آمدهی آمواری برناموهریوزی
کرده و با خطای کمتری آنها را به اجرا درآورند.
مطالعه آمارزیستی جوامع مختلف ،یک جهانبینیعلمی است که راه موا را بورای مطالعوه
پدیدهها در اقصینقاط دنیا کوتاه میکند و به ما امکان میدهد تا از نتایج عملکورد دیگوران
برای بهتر زیستن بهرهمند شویم.
آمار سازمانملل و نیز گزارشهای سازمانها و گروههای غیر وابسته که به ارزیابی جوامع
انسانی میپردازند ،همه بیانگر آن است که مردم شمال اروپا ،بویژه سوئد ،دانمارک و نروژ از
باالترین سطح زندگی و رفاهاجتماعی در جهان ،برخوردارند .در این کشورها مردم نسبت بوه
کشورهای دیگر آسودهخاطر و بیدغدغه زندگی میکنند .زن و مرد بگونهای برابور از هموه
امتیازات زندگی و قانونی برخوردارند .زندگی شهروندان چه در زموان حوال و چوه در آینوده
تأمین است .کودکان از همه امکانات رفاهی و آموزشوی و پرورشوی برخوردارنود .بیموههای
اجتماعی ،بهداشتی و درمانی بطور فراگیر وجود دارد که باعث آسایشخاطر همگوان اسوت.
کمکهووای اجتموواعی ،همووه بیکوواران ،سووالمندان و ازکارافتادگووان را پوشووش موویدهوود و
بازنشستگان از آسایش و رفاه نسبتا باالیی برخوردارند .فساد اداری و سوءاسوتفاده از قودرت،
کمتر از هر جای دیگر است .اقتصاد این کشورها از چنان رونقی برخوردار اسوت کوه میوزان
اشتغال مردم را به باالترین سطح در جهان رسانده است .عارمه بیکواری و دشوواری امورار
معاش که زمینهساز بسیاری از جرایم و مفاسد اجتماعی است به کمترین میوزان نسوبت بوه
کشورهای دیگر میباشد.
کشورهای شمال اروپا بویژه کشورهای اسکاندیناوی ،در امنیت و آسوایش بووده و
دور از همه تنشها ی سیاسی و اجتماعی به رشد مداوم و پیشورو خوود اداموه موی
دهند .فعالیتها ی علمی ،اجتماعی و فرهنگی در حال شکوفایی است .دولوت مردان
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که هدایت امور جامعه را به عهده دارند در انتخاباتی کامال آزاد ،انتخاب مویشووند.
هر شهروندی با هر عقیده و طرزفکری  ،چه مرد و چه زن ،می توانود خوود را نوامزد
انتخابات کند و همه مردم آزادانه به هر کس و یا به هر حزبی که میخواهنود رأی
می دهند .دولتی که روی کار می آید در برابر رأی دهندگان مسئول و پاسوخگو موی
باشد .این بدین معناست که هر گاه یک مقام دولتی در انجام وظائف خوود نواموفق
باشد کنار گذاشته خواهد شد.
بیان این امتیازات به معنای بیعیب و نق بودن کشورهای اسکاندیناوی نیسوت .نبایود
چنین انگاشت که در آنجا جرم ،ظلم ،جنایت و بدبختی هرگز وجود ندارد بلکه به معنای این
است که در این کشورها بیعدالتی و ناهنجاریهای اجتماعی کمتر از هر جای دیگر بوده و
رفاه و آسایش مردم بیش از هر جای دیگر است.
وجود رفاه و عدالت اجتماعی در برخی کشورها ،گواه بر این است که با بکارگیری قووانین
و موابطاجتماعی و سیاسی ویژهای میتوان زمینه رشود و پیشورفت جامعوه را فوراهم آورد.
آنگاه مردم میتوانند آسودهخاطر از موهبتهایی که در اختیار دارند استفاده کنند و از زندگی
شان لذت ببرند .با شناخت عوامل اصلی پیشرفت در کشورهای پیشرفته ،میتوان راه رشد و
موفقیت را پیمود و از دلبستگی به نظریات و دنبال کردن شعارهایی که هرگز نتوانسته است
در دنیای امروز جامعهای را به رفاه و آسایش برساند رها شد.
دموکراتیکترین کشور جهان

سوئد کشوری است که در آن همه شهروندان حق برخورداری از مسکن مناسوب ،تغذیوه و
پوشش مناسب و سایر امکانات زندگی را دارا میباشند .بیکاران ،بیماران و افوراد ازکارافتواده
همگی تحت پوشش کمکهای دولتی قرار میگیرند تا آنها نیوز از یوک زنودگی مناسوب
بهرهمند شوند .سالمندان و بازنشستگان از یک زندگی راحت و آبرومند استفاده میکننود .در
سوئد ،پیشرفتهترین امکانات بهداشتی و درمانی بطور یکسان دراختیار همه شهروندان ،قورار
دارد .براساس قوانین مدنی سوئد ،آزادیهای فردی و اجتمواعی در بواالترین ابعواد ممکون
تضمین شده است .در این کشور حقوق زنان و مردان بیش از هور کشوور دیگوری بوا هوم
برابری میکند .کودکوان و نوجوانوان از بیشوترین امکانوات رفواهی ،آموزشوی و بهداشوتی
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برخوردارند .سوئد از نظر حفظ محیط زیست ،پیشروترین کشور در جهان است .در این کشور
بطور نسبی ،کمترین میزان جرم و جنایت صورت میگیرد.
بطور خالصه سوئد کشوری است که موردم آن از مرفوهترین موردم در جهوان بووده و از
باالترین سهم امنیت ،آسایش و آرامش برخوردارند.
ویژگیهای نام برده در باال کافی است که این کشور شمالاروپا را به عنوان یوک کشوور
موفق در امور اقتصادی و اجتماعی بشناسیم و آن را مورد مطالعه قرار دهیم.
هفته نامه بریتانیایی و معتبر اکونومیست 167 ،کشور جهان را از لحاظ میزان دموکراسوی
در آنها مورد بررسی قرارداده است و نتیجه آن بعنوان شواخ دموکراسوی در کشوورهای
مختلف جهان منتشر شده است .مانند همیشه نام سوئد و سوایر کشوورهای شومالاروپا ،در
صدر کشورهای دموکراتیک جهان میدرخشد .هفته نامه اکونومیسوت در موورد سووئد موی
نویسد" :سوئد تقریبا یک دموکراسی بدون نق است".
این بررسی ،سیستم انتخاباتی ،کارکرد نهادهای دموکراتیک ،میزان شرکت شوهروندان در
انتخابات و حقوق اجتماعی شهروندان را مورد ارزیوابی قورار مویدهود .در ایون رده بنودی،
باالترین امتیاز در هر زمینهای با نمره  10مشخ میشود .سوئد ،تنهوا در زمینوه فرهنوگ
سیاسی که شامل میزان فعالیتسیاسی شوهروندان و نیوز پوذیرش بودون اعتورا نتیجوه
انتخابات توسط بازندگان انتخابات میباشد ،امتیاز از دست داده است .در نتیجه ،این کشور با
میانگین  ،9.88باالترین مقام را در این ارزیابی کسب کرده است13.
سوئد ،کشوری که در آن فقر بزانو درآمده است

بر اساس گزارشهای آماری بینالمللی ،شاخ های رفاهی در سووئد در بواالترین سوطوح
قرار دارد .همین آمار گویای آن است که سوئد از نظر تقسیم عادالنه درآمودها در بواالترین
ردهها قرار دارد .در سوئد میزان فقر ،چنان کاهش یافته است که میتوان گفت فقور در ایون
کشور از میان رفته است .چه زیباست که در محیط زندگی روزمره ،به جای چهره کریه فقر،
جلوهی رفاه و آسایش مردم به چشم آید .در جایی که فقر وجود نداشته باشد ،شویرینی بوی
نیازی و عدالت جای تلخی ناکامی و بیعدالتی خواهد نشست .بی نیازی ،شادمانی و آرامش
میآفریند و به انسانها شخصیت میبخشد .آسایش مردم یک جامعوه ،توانمنودی جسوم و
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روان جامعه را افزایش میدهد و راه آن را بسوی پیشرفت و خوشبختی همووار مویکنود .در
جایی که نیازهای اولیه انسانها برآورده شده باشد ،صلح و دوستی جوای جنوگ و سوتیز را
خواهد گرفت .ذهن جامعه از آلودگیها پاک خواهد شد و خوبیها گسترش خواهد یافت زیرا
جرم و جنایت بیش از هر چیز ریشه در فقر و فالکت دارد.
در کشورهای اسکاندیناوی ،بویژه در سوئد ،سالهاست که چهره وحشتناک فقور از جامعوه
رخت بر بسته است .شهروندان از موهبتهای اجتماعی ناشوی از رفواه برخوردارنود .سوقفی
باالی سر ،نانی بر سفره و پوشاکی برتن ،حق هر شهروندی است .بهداشت و درمان بطوور
برابر و تقریبا رایگان در اختیار همه قرار دارد.
در سوئد هیچ صندوق خیریه و صدقه وجود ندارد زیرا کسی به چنین کمکهایی نیاز
ندارد .تقسیم ثروتهای جامعه بگونه ایست که هر شهروندی در هر شرایطی از حمایت
جامعه و مؤسسات آن برخوردار است .حق هر شهروندی است که برای تامین نیازهوای
اولیه زندگی از جامعه کمک بگیرد .ادارهیاجتماعی در هر کموون (شوهرداری) موظوف
است به شهروندانی که نمی توانند پاسخگوی نیازمندیهای خود باشوند ،کموک کنود.
بدینترتیب هیچ محنت زدهای در گوشه و کنار خیابان دست نیاز به سوی دیگوران دراز
نمی کند زیرا قبل از اینکه گرسنگی و آوارگی به سراغ کسی بیاید ادارهیاجتماعی نیواز
او را برطرف کرده است .اگر در جایی از سوئد کسی به گدائی نشسوته باشود مویتووان
مطمئن بود که وی شهروند این کشور نیست و کار او خالف موابطاجتماعی اسوت .در
سوئد هرگز یک فرد معلول بخاطر امرار معاش به گدایی نمی نشیند زیرا جامعه امکانات
زندگی آبرومندی را برای افراد ناتوان تهیه دیده است.
در سوئد ،بنابر قانون ،همهی افراد جامعه باید از یوک زنودگی قابول قبوول برخووردار
باشند .یک زندگی قابل قبول با معیار سوئدی آن عبارتست از یک مسکن متناسوب بوا
تعداد نفرات خانواده ،غذای کافی و پوشاک مناسوب .محول سوکونت یوک شوهروند در
سوئد ،باید مجهز به یخچال ،وسایل آشپزی ،مبلمان نشیمن و خواب ،مبلمان غذاخوری،
تلفن و تلویزیون باشد .داشتن هزینه رفت و آمد ،داشتن پول برای گوردش و تفوریح از
جمله سینما و رستوران نیز در حد متعارف آن جزو نیازمندیهای مروری شوناخته موی
شود.
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هرگاه فرد و یا خانوادهای نتواند از راه کسب و کار خود این امکانوات را فوراهم کنود
وظیفه ادارهیاجتماعی منطقه است که کم و کاست آن را تهیه کرده و در اختیار آنهوا
بگذارد.
گرچه ممکن است برخی بجای تون بکوار دادن ،بوا سوءاسوتفاده از امکانوات رفواهی
همگانی امرار معاش کنند اما هدف قانون کمکهای اجتماعی ،هرگز گداپروری نیست.
این قانون بدنبال آنست که هر فرد جامعه بتواند بدون وابستگی به سایر افوراد ،زنودگی
رمایتبخش و مستقل برای خود داشته باشند و کسی بخاطر فقر ،خوود را بوه جورم و
جنایت آلوده نکند .نگاه قانون در سوئد همان نگاهی است که شاعر بنام ایرانی ،سوعدی
به جامعه داشته است.
"بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار".

وقتی در یک جامعه سالم ،همهی افراد جامعه را از یکدیگر بدانیم ،فقر یک نفور نیوز،
عارمهای است که همه جامعه را رنج خواهد داد .زیرا فقر ،عامل اصلی جرایم اجتماعی
است که بنوبه خود ،آرامش و آسایش همه مردم یک جامعه را مورد تهدید قرار میدهد.
بر اساس قوانین سوئد ،پدرها و مادرها تا سن هجده سالگی فرزندان خود و یا تا زمانی که
آنها دبیرستان را به پایان برسانند ،نسبت به آنها مسوئولیت دارنود .بوا عبوور از ایون مورز،
کمونها موظفند جوانان را زیر پوشش خود بگیرند.
در جامعهای که خواستار رفاه همگان است حتا اگر کسی مقرو باشد و قر او موانعی
برای زندگی عادی او بشمار آید ادارهیاجتماعی وظیفه دارد که ایون مشوکل را حول کنود.
هزینههای ویژه درمان و بهداشت مانند نیاز فرد به کفش طبی و یا عینک مخصوص نیوز از
جمله مسائلی است که ادارهیاجتماعی باید پاسخگو باشد.
بدینترتیب کسی بخاطر کمبود امکانات اولیه زندگیاش نیازمند دیگران نیست و مجبوور
نیست برای تامین زندگی خود به دروغ و نیرنگ و رشوه گیوری و دزدی متوسول شوود .در
سوئد اگر فردی دست گدایی بسوی دیگران دراز کند یا سوئدی نیست و یا فردی است کوه
کمکهای دریافتی خود از ادارهیاجتماعی را حیف و میل کرده و بشویوهای نامناسوب بکوار
برده است .چنین ومعی بیشتر در مورد افراد معتاد و بزهکار پیش میآید.
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برخورد ماموران ادارهیاجتماعی با افرادی که برای دریافت کمک به آنهوا مراجعوه موی
کنند باید با احترام و بدون هرگونه تحقیر باشد .این بدان معناست کوه وقتوی کسوی بورای
تامین نیازمندیهایش به ادارهیاجتماعی مراجعه میکند برای دریافت یک حق قوانونی بوه
آنجا رفته است .در اینصورت مامور ادارهیاجتماعی نمی تواند منتی بر او داشته باشد زیرا هم
تقامای کمک و هم ارائه آن در چارچوب قانون بوده و بدون شرمساری و یا فخور فروشوی
انجام میشود.
آنجا که فقر نیست اخالق می تواند نهادینه شود

تجربه کشورهای پیشرفته به ما نشان میدهود کوه آنچوه را کوه اخالقیوات موینوامیم در
کشورهای آزاد و مردمساالر بیشتر از کشورهای غیردموکراتیک و فاقد آزادی ،رایوج اسوت.
در سوئد معموال مردم دروغ نمی گویند .دروغ نگفتن آنها بخاطر ترس از قانون و یا تورس
از عذاب اُخروی نیست .راست گفتن و دروغ نگفتن از عادات مردم شده اسوت .در سووئد بوا
برقراری یک نظام نسوبتا عادالنوه کوه در آن فقور از میوان رفتوه اسوت ریشوه بسویاری از
ناهنجاریهای اخالقی خشکیده است .مردم در شرایط رفواهی ایون کشوور و عدالتنسوبی
موجود در آن نیازی به دروغ گفتن ندارند .پایبندی به اخالقیات را نمی توان به شکل قانون
درآورد .زیرا هیچ قانونی گنجایش کنترل همه اعمال انسان را ندارد .مثال از راه قوانون نموی
توان جلو دروغ گفتن را گرفت زیرا قانون نمی تواند در همه لحظات افراد را کنترل کنود .بوا
پند و اندرز نیز نمی توان انسانها را سر براه و پایبند به درستکاری کرد .زیرا وقتی انسان در
شرایط دشوار قرار میگیرد پند و اندرزها را نیز در جهت حل آن مشکل ،تعبیر و تفسویر موی
کند .اگر تنها پند و اندرز برای اصالح جامعه از ناهنجاریها کافی میبود ،آنگاه میبایسوت
در قرونوسطا که کلیسا حاکمیت مطلق داشت اروپا بهشت موعود میشد .در آن دوران کوه
کلیسا را ه و رسم زندگی را بر اساس اندرزهای کتاب مقدس ترسیم میکرد میبایست همه
بدیها از جامعه رخت برمی بست و منشهای نیکو جایگزین آن میشد .اموا هرگوز چنوین
نشد .زیرا وقتی فقر و بیعدالتی حاکم باشد نه پند و اندرز و نه تورس و وحشوت مویتوانود
انسانهای نیازمند را سربراه آورد و جامهی اخالق و کردار نیک بر آنها بپوشاند.
نهادینه کردن اخالق در جایی میسر است که انسانها برای رفوع مایحتواج زنودگی خوود
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نیازی به دروغ گفتن ،کالهبرداری کردن ،چاپلوسی کردن و رشوه گرفتن و یوا رشووه دادن
نداشته باشند .بنابراین باید قبل از هر چیز به رفاه زندگی عموم مردم اندیشید و برای ایجواد
عدالت در جامعه کوشید.
بنابر مثال "عقل سالم در بدن سالم است" ،جامعهای که در آن همگی از رفاه و آسوایش
برخوردار باشند ،بسان پیکر سالمی است که عقل و خرد بور آن حواکم خواهود شود .رفواه و
آسایش انسان ،زمینه ساز اخالق و رفتارهای خوب در جامعه است .انسانها در طبیعت خوود
قبل از آن که شرور و دغلکار باشند ،پواک و شورافتمند هسوتند .آنچوه کوه انسوانها را بوه
ناهنجاریها سوق میدهد ،فقر ،محرومیوت ،خشوونت و سولب آزادی آنهاسوت .بنوابراین
اخالقیات جامعه در گرو رفاهاجتماعی شهروندان است .رفاهاجتماعی نیز تنها در جوامع آزاد و
مردمساالر میسر است .زیرا در جوامع بسته و در نظامهای استبدادی که مردم حق اعتورا
و نظارت بر عملکرد حاکمیت را ندارند ،فساد در میان طبقه حاکموه رشود مویکنود و هموه
امکانات جامعه در خدمت گروه و یا قشری خاص قرار مویگیورد .در نتیجوه اکثریوت موردم
جامعه از امکانات رفاهی بیبهره بوده و به علت نیازهای اولیوه زنودگی بوه ناهنجاریهوای
اخالقی آلوده میشوند.
کاهش اختالف طبقاتی

اختالف طبقاتی بزرگترین دردی است که جامعه بشری از آن رنج میبرد .هر چه فاصله فقر
و ثروت بیشتر باشد میزان جرائم و مفاسد اجتماعی بیشتر خواهد بود .در سوئد با اصوالحاتی
که در جهت رفاه همگانی انجام شده است فاصله فقر و ثروت نسبت به بسیاری از کشوورها
کاهش یافته است .برخورداری از کمکهای رفاهی برای اقشار مختلف ،متناسب بوا میوزان
درآمد آنها صورت میگیرد .کسانی که درآمد باال دارند مالیاتهای سونگین مویپردازنود و
آنها که درآمد کافی نداشته باشند از کمکهای رفاهی دولت بهره میگیرند .از این رو همه
مردم از یک زندگی قابل قبول و نسبتا مرفه برخوردارند .با توجه به اینکوه هموه گروههوای
شغلی هر کدام به سهم خود در ساختار رفاهاجتماعی شریک هستند ،هویچ کواری ننوگ بوه
حساب نمی آید .همه گروههای شغلی مورد احترام هستند .هر کس به کاری کوه مویکنود
عالقمند است و به آن افتخار میکند .رفاه و آسایش در جامعه ،نتیجهی مجموعهی کواری
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است که همه گروههای شغلی انجام میدهند .هر کواری در جوای خوودش مورورت دارد.
وقتی یک بار رفتگران اعتصاب میکنند و آشغالها در خیابانها انباشته میشود آن وقت می
بینیم که کار این گروه شغلی چقدر مهم است .آنها با رفتگری از آلوودگی محویط زنودگی
جلوگیری میکنند .فعالیت روزمرهی آنها در جهت پیشگیری از پخوش عوامول بیمواری زا
میباشد .پس کار رفتگران از کار یک پزشک کم ارزش تر نیست .یک پزشوک فقوط جوان
تعداد معدودی را که بیمار شدهاند نجات میدهد و یک رفتگور جوان بسویاری را از موریض
شدن محفوظ میدارد .بهمین دلیل رفتگران در سوئد نیوز ماننود سوایر گروههوای شوغلی از
احترام و از حقوق و مزایای مناسب برای یک زندگی راحت برخوردارند.
رفتگری چند سال در همسایگی ما زندگی میکورد .او دارای خانوهی ویالیوی ،اتومبیول
شخصی و قایقی بود که تعطیالت با آن به گردش و ماهیگیری میرفوت .زنودگی او دارای
همهی امکانات رفواهی بوود .او و خوانوادهاش از بهداشوت و درموان و مرخصوی و بیموه و
بازنشستگی نیز مثل هر شاغل دیگری برخوردار بودند.
سوئدیها از دوران کودکی به بچهها میآموزند که کار کنند .بچوههای مودارس از دوران
اول دبیرستان میکوشند در تابستانها کار کنند .عدهای در رستورانها و مغازههوا کوار موی
کنند .برخی هم به استخدام کمون درمی آیند .آشغال خیابانها را جمع مویکننود و نظافوت
شهر را بعهده میگیرند .برخی جای رفتگرانی را پر میکنند که برای استراحت و گردش ،به
مناطق ییالقی سوئد یا به جزایر قناری رفتهاند یا در سفرهای دور اروپا بوه سویر و سویاحت
مشغولند.
رئیس شغلی من که یک شخصیت علمی برجسته و مورد احترام بود .یوک روز سور میوز
صبحانه برای همه همکاران شروع به صحبت کرد .او از جشن دامادی پسرش که روز قبول
در آن شرکت کرده بود تعریف میکرد .او از عروسِ یونوانی تبوار گنودمگونِ سویه گیسووی
خوش اندامش سخنها داشت .پوست گندمگون و موی سیاه برای سوئدیها خیلی جوذاب
است .زیرا در اینجا کمیاب بوده است و هرچه کمیواب اسوت بهوای بیشوتری دارد .بهموین
خاطر ،در کشورهایی که رنگ سیاه غالب است ،فرشتهها را با پوسوت روشون و مووی بوور
نقاشی میکنند و در کشورهای شمالاروپا که رنگ سیاه کمیاب است ،فرشتهها گندمگون و
سیه گیسو میشوند .رئیس به صحبتهایش ادامه داد و خانواده عوروس را معرفوی کورد .او
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گفت "پدر عروسم بیکار است اما آدمی مهربان و خونگرم است .مادرعروسم نظافتچی است
و آدم پرکاری است که در طول جشن دیروز یکریوز مویرقصوید .عروسوم هوم سوال آخور
دبیرستان است ".او از غذاهای خوشمزه و موسیقی دلانگیز یونانی بخوبی یاد میکرد .برای
رئیس من هرگز مهم نبود که پدر و مادر عروسش چکارهاند .مهم رفتار و منش آنها بوود و
بس .در رابطه اجتماعی ،یک رفتگرِ گشاده رو ،صدبار بهتر از یک پروفسوور عبووس اسوت.
شغل هر یک از بچههای رئیس من بخوبی نشان میدهد که هر کودام از آنهوا بوه دنبوال
شغلی رفته است که بیش از هر شغل دیگری آن را دوست دارد .وقتی انسان از آنچه انجوام
میدهد رامی باشد ،زمینه رشد و پیشرفت در آن کار را فراهم کرده است .داموادِ روز پویش،
تکنسین ساختمان بود .دختر رئیس ،مهتر شده بود و در یک کلوب اسبسوواری ،اسوبها را
ترو خشک میکرد .پسر دیگرش معلم بود و دختر دیگرش مهماندار هواپیما .با اینکه همهی
امکانات برای تحصیالت بیشتر در اختیار آنها بود ،هیچکدام دنبال تحصویالت دانشوگاهی
نرفته بودند .شرط داشتن یک زندگی خوب در سوئد ،مدارک دانشگاهی نیست.
همکار دیگری داشتم که یکی از کارشناسان معروف در اشعه ایکس بشومار مویرفوت و
مدیر پروژهی نوسازی دستگاههای تصویربرداری پزشکی در سوئد بود .او همین که  60ساله
شد از کارش کناره گرفت و خود را با حداقل حقوقبازنشستگی بازنشسته کورد و بوه اسوپانیا
رفت .بعداز چند هفته برای ما همکاران سابقش ایمیل فرستاد و با خوشحالی خبر داد که کار
مورد عالقهاش را پیدا کرده است .او در یک باشوگاه اسوبسوواری مهتور شوده بوود و بوه
نگهداری اسبهای آن باشگاه مشغول بود .با دریافت این خبر هویچکس شوگفتزده نشود.
بلکه بسیاری کار او را ستودند زیرا مهمترین چیز این است که انسوان از آنچوه دارد و آنچوه
میکند رامی باشد.
یک خانم روزنامه نگار مشهور و موفق سوئدی که پس از سردبیری چند روزنامه مالی در
سوئد به مدیرکلی سازمانصنایع سوئد منصوب شوده بوود ،در سون پنجواهسوالگی هموهی
مشاغل اداری و رسمی خود را ترک کرد .او در سفری به مصر ،دریافت که از کار کوردن بوا
صنایع دستی آن کشور بویژه کوزههای شیشهای لذت مویبورد .وقتوی بوه سووئد برگشوت
تصمیم گرفت که به خرید و فروش صنایع دستی مصری بپوردازد .او یوک بوتیوک در ایون
ارتباط باز کرد و کار پر رونقی را به راه انداخت .او تصمیم گرفت بخشی از سود بدست آمده
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را صرف کمک به کارکنان صنایع دستی در مصر کند و بخش دیگر را برای یاری دادن بوه
کودکان خیابانی در قاهره بپردازد.
اینها همه نشان میدهد که در یک جامعه دموکراتیک و آزاد که هموه از امکانوات اولیوه
زندگی برخوردارند ،جایی برای فخرفروشی و بازی با القاب و عنواوین نیسوت .معیوار ارزش
گذاری ،رفتار و کردار آدمهاست و نه تیترها و القاب و عناوین دهن پرکن .مردم به کاری که
به آن عالقمند هستند میپردازند و به دنبال نام و شهرت نیستند .کسی از مودارک و مرتبوه
تحصیلی برای اعمال نفوذ در جامعه استفاده نمی کند و آنرا وسیلهای برای برتوری طلبوی و
تحقیر دیگران قرار نمی دهد .در چنین جامعهای است که وارستگیهای رفتاری بوه عنووان
اخالق نیکو میتواند نهادینه شود و همه مردم از هر قشر و گروهی ،در بهبود محیط زندگی
و گسترش رفاه همگانی سهیم باشند.
زندگی معیشتی مردم سوئد نه تنها با جهان در حال رشد و جهان سوم متفاوت است بلکه
وقتی زندگی شغلی سوئدیها را با زندگی شغلی در برخی از کشورهای صنعتی دیگر مقایسه
کنیم میبینیم که سوئدیها از رفاه بیشتری برای زندگی برخوردارند .در سوئد مردم کار می
کنند برای اینکه زندگی کننود .یعنوی هودف ،داشوتن یوک زنودگی راحوت اسوت و کوار و
فعالیتهای شغلی در خدمت آن هستند .حتا کسانی که بهر دلیلوی در کوار روزمورهی خوود
موفق نباشند میتوانند از یک زندگی نسبتا مرفه برخوردار باشند .این در حالی اسوت کوه در
برخی از کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و ژاپن ،شیوهی اقتصادی و سیاسی جامعه بگونه
ای است که میتوان گفت زندگی مردم اسیر کار روزمرهی آنهاست و مردم زندگی میکنند
برای آنکه کار کنند.
در سوئد زندگی همه مردم آنقدر تامین است که کسی نیاز به بردگی و یا به عبارت دیگر
به نوکر و یا کلفت بودن ندارد .همانطور که قبال گفته شد ،دولت و نهادهای دولتی مسوئول
تامین رفاه وآسایش همه شهروندان هستند .در این کشور بیگاری کردن ،نوکری و کُلفتی از
سالها پیش منسوخ شده است .از باالترین مقامات کشور تا پائینترین افراد آن معموال کوار
پخت وپز و نظافت خانه و رسیدگی به بچهها را خودشان انجام میدهند .اگر هم نیوازی بوه
کمک باشد کارگر میگیرند .حقوق کارگر و مزایای اجتماعی او دارای مووابطی اسوت کوه
قانون تعیین کرده است و همهساله مانند حقوق کوارگران صونعتی ،از طریوق گفتگوو میوان
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کارفرمایان و سندیکای مربوطه تعیین میشود.
هر کس در کارهای خانه به دیگری کمک کند باید استخدام شود .قرارداد ساعتی ،روزانه،
هفتگی یا ماهیانه داشته باشد و براساس آن حقوق و مزایا بگیرد و مثل هر شواغل دیگور از
تعطیالت رایج و مرخصی از کار برخوردار باشد .میزان حقوقش هم باید مطابق بوا اسوتاندارد
سوئد باشد .در این مورد ،صاحبخانه ،باید مانند سایر کارفرمایان ،سهم کارفرما و حقوق بگیر،
مالیات بر درآمد بپردازد .بدینترتیب ،فردی که در خانه دیگران کار میکنود ازهموه مزایوای
شغلی از جمله حق بیمه و بازنشستگی و تعطیالت سالیانه برخوردار میشود .بنابراین نوکر و
یا کلفت جای خود را به کارکنان کارهای خانگی ،با تمام حقوق و مزایای شغلی و اجتمواعی
داده است .کار در خانه دیگران مانند همه کارهای دیگر در جامعوهی سووئد ،دارای حیثیوت
اجتماعی میباشد.
ساده زیستی

با کاهش نسبی فاصلهی طبقاتی در سوئد ،بسویاری از عووار جامعوهی طبقواتی در ایون
کشور کم رنگ شده است .حضور زنوان در هموه سوطوح جامعوه و آزادیهوای گسوتردهی
اجتماعی ،موقعیت تازهای به زنان بخشیده است .اسوتفاده ابوزاری از زنوان بورای عشورت و
خوشگذرانی مردان ،تا حد زیادی از میان رفته است .در شرایط کنونی جامعهی سوئد ،مرد یا
زن ،دوست یا شریک زندگی خود را آزادانه و با اراده خود انتخاب میکنود .درایون گوزینش
هیچ یک بر دیگری برتری ندارد .حضور آزادانه زنان در بازار کوار نیوز زنوان را از وابسوتگی
معیشتی به مردان رها کرده است و استقالل شخصی به آنها بخشیده است .نتیجوه چنوین
موقعیتی این است که زنان برای جلب رموایت موردان نیوازی بوه آرایشهوای آنچنوانی و
پوششهای عجیب و غریب ندارند .دوست یابی یا پیدا کردن شریک زندگی ،مسیر طبیعوی
خود را در راستای زندگی روزمره طی میکند .در محافل شغلی ،از جمله در مراکز آموزشوی،
بهداشتی و درمانی ،پوشش و آرایش زنان بسیار ساده و یکنواخت است بگونهای که آنها را
از مردان حامر در آن محیط چندان متمایز نمی کند .در محیط بیمارستانها زنان غالبا شلوار
و پیراهنهای بلند و هم شکل به تن دارند .ساده زیستی زنان در محویط شوغلی از یکسوو و
فارغ بودن مردان از عقدهها و کمبودهای جنسی از سوی دیگر ،همزیستی و همکاری زنوان
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را در سطح جامعه و بویژه در محیط کار ،خالی از هرگونه تشنج روحی یا اذیت و آزار جنسوی
میکند .چنین محیطی شرایط همکاری دو جنس زن و مرد را در راه رشد و پیشرفت وظایف
شغلی هموار میسازد.
ساده زیستی در زندگی روزمره همه سوئدیها دیده میشود .بعضی از روزنامههای سووئد،
در ستون "گزارشهایی از سطح جامعه" ،گفتگو با عابرین در خیابان را مونعکس مویکننود.
روزنامه نگار از عابر میخواهد چگونگی دستیابی به لباسی را که پوشویده اسوت بیوان کنود.
جالبترین سوژهها برای چنوین گفتگوویی دختوران و پسورانی هسوتند کوه ظواهرا شویک
پوشیدهاند .وقتی به پاس ها نگاه میکنید ،حداقل نیمی از لباس و حتا زینت آالت خانمها یا
از مغازههای دست دوم فروشی خریداری شده یوا از ایون و آن قور گرفتوه شوده اسوت.
سوئدیها که غالبا به راستگویی عادت دارند ،بی پروا از اینکه لباس دسوت دوم مویپوشوند
سخن میگویند.
سوئدیها ساده زیستی را از سنین کودکی میآموزند .در محله موا در طوول سوال ،بارهوا
آگهی تعویض لباس و وسایلورزشوی بوه چشوم مویخوورد .روزی معوین هموه خانوادههوا
لباسهای کودکان خود را که به علت رشد سریع آنهوا ،قابول اسوتفاده نیسوت در یکوی از
مدارس به معر فروش میگذارند .آنها در همان بازار مکاره لباسهوا یوا وسایلورزشوی
مورد نیاز فرزندان خود را از سایر خانوادهها خریداری میکنند.
در فاصله نه چندان دور از خانه ما در یوک منطقوه گردشوی در دامون طبیعوت ،محوطوه
وسیعی است که در آن وسایل سرگرمی کودکان و نوجوانان ،از جمله زمینهای بازی گلف و
اسبسواری وجود دارد .هرساله در طول چهار ماه از بهار تا تابستان ،هر یکشنبه ،بوازاری در
آنجا دایر میشود .خانوادهها وسایلی را که برایشان قابل اسوتفاده نیسوت در صوندوق عقوب
ماشینشان گذاشته و در این بازار در معر فروش میگذارند .غالبا همهی افراد خوانواده در
این بازار فعالیت میکنند .گاه چهرههای معروف و شناخته شدهای را در این بازار میبینید که
فروشنده یا خریدارند .در سوئد هر کاری که برای دیگران مزاحمت ایجاد نکند و بوه کسوی
آسیب نرساند ،مجاز ،محترم و قابل تحمل است .چنین مراکزی در سطح سوئد بسیار اسوت.
مردم هم به گردش و تفریح و هم به خرید و فروش میپردازند.
شیکپوشی و لباس مرتب فقط هنگام شرکت در یوک میهموانی ،از قبیول جشون تولود،
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مراسم تدفین یا شرکت در یک همایش ،مورد استفاده است .شورکت کننودگان در اینگونوه
مراسم ،بخاطر احترام به میزبانان یا احترام به جمعی که در آنجا حضور دارد ،لباس مرتب می
پوشند .در چنین مواردی است که آقایان از کت و شلوار اتو کشویده و پواپیون یوا کوراوات و
خانمها از لباسهای رسمی خود استفاده میکننود .از جملوه مهمتورین جشونها در سوطح
جهان ،جشن جایزه نوبل است که هرساله در سوئد برگزار میشود .پس از تقسیم جوایز کوه
توسط شاه در خانه کنسرت استکهلم صورت میگیرد ،میهمانان را با اتومبیل و اتوبووس بوه
سالن بزرگ کمون استکهلم که به "خانهی شهر" معروف است میبرنود .در آنجوا از هموه
میهمانان با شامی تشریفاتی پذیرایی شده و در پی آن ،جشنی بزرگ و مجلول برگوزار موی
گردد .در این جشن هرساله از حدود  1200میهمان پذیرایی میشود .این یکی از مجللترین
و بوا شوکوهترین جشونهای بوزرگ در جهووان اسوت کوه در آن بسویاری از دانشوومندان و
پژوهشگران و خانوادههای آنها و نیز افراد معروف و سرشناس جامعهی سوئد شورکت موی
کنند .در این مراسم آقایان بطور عموم کت و شلوار مشکی و پیوراهن سوفید مویپوشوند و
خانمها لباس خود را آنگونه که دوست داشته باشند انتخاب میکنند .تلویزیوون سووئد ایون
مراسم را مستقیما پخش میکند و همزمان صدها میلیوون نفور در سوطح جهوان از طریوق
تلویزیونهای خود ،این مراسم را تماشا میکنند .مجریان تلویزیون سوئد ،در این برناموه ،بوا
برندگان جایزه نوبل ،خانوادههای آنها و نیز افراد موثر در این مراسوم نیوز بوه گفتگوو موی
پردازند .سال  2008که من این برنامه را تماشا میکردم ،از یک خانم طوراح لبواس دعووت
کرده بودند تا به عنوان سرگرمی درباره لباس خانمهای شرکت کننده اظهوارنظر کنود .ایون
خانم طراح ،گشتی در میان میهمانان زد و چهار خانم را که لباس آنهوا متنووع و اسوتثنایی
بنظر میآمد جلو دوربین تلویزیون آورد و با آنها گفت و شنودی داشت .از جمله میپرسوید
که آنها لباس خود را از کجا تهیه کردهاند .یکی از دو خانم سووئدی کوه لباسشوان خیلوی
جلب توجه میکرد ،با افتخار تومیح داد که برای تهیه لباس به یک مغازه دستدوم فروشی
رفته و با جستجو در بین لباسهای گوناگون آن پیوراهن را پیودا کورده و خریوده بوود .خوانم
سوئدی دیگری که یک نویسنده سرشناس بود تومیح داد که پیراهنش را از یوک مؤسسوه
تئاتر قر گرفته است .او میگفت روزگاری ایون پیوراهن را بوازیگری در نقوش ملکوه در
نمایشهاملت پوشیده است .او نقل میکرد که کسی فکر نمیکرد که آن لباس بور بودن او
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زیبنده باشد .وقتی پوشیده بود دوستانش گفته بودند که آن لباس بر او برازنده نیست زیورا او
سی سال برای آن لباس پیر است .اما این خانم نویسنده بدون توجه به نظر دیگران آنچه را
که خود دوست داشت پوشیده و به جشن آمده بود.
یک بار من به عنوان شرکت کننده در جشنوارهای که پزشکان و کادرهای درمانی در آن
حضور داشتند ،شرکت کردم .یکی از پزشکانِ سرشناس ،کاله شواپوی کهنوه و رنوگ و رو
رفتهای را که یک نوار قرمز دور آن بود برسر داشت .این کاله در آن جشنواره غیرعادی بود
به طوری که توجه هر بینندهای را به خودش جلب میکرد .سرمیز شام این فورد بلنود شود،
چنگالی را به بدنه گیالس نوشیدنی مقابلش کوبید تا حامران بهگوش باشوند .وقتوی هموه
ساکت شدند ،خطاب به حامران گفت "خانمهوا و آقایوان" در نگاههوای کنجکاوانوه شوما
پرسشی نهفته است که باید به آن پاس گفت .همه حامران سراپا گوش شدند .وی چنوین
ادامه داد"حتما میخواهید بدانید که این کاله عتیقه را از کجا تهیه کردهام .چه بسا شما هم
در فکر تهیه چنین کالهی باشید .برای اطالع شما باید بگویم که هفته پیش پسرم سری به
صندوق زباله نزدیک منزلمان زده بود و این کاله را در بین آشغالها پیدا کرده بود .میبینید
که مواد بازیافتی چه زیبا و زیبنده است".
مردمان بیالقاب

به رادیو سوئد گوش میکنم .کلمه "فِرِدریک "( )Fredrikرا میشنوم کوه یوک نوام سواده
است" .فردریک" میتواند یک فرد معمولی جامعه باشد میتواند نخستوزیر هم باشد .بایود
ادامه گفتگو را گوش کنم تا بفهمم این"فردریک" کیست که در برناموه رادیوویی ،شورکت
دارد .نخستوزیر فعلی اسمش "فردریوک رایون فِلوت" ( )Fredrik Reinfeldtاسوت کوه
بیشتر همان "فردریک" صدایش میکنند .بجای جناب مستطاب نخستوزیر حضرت آقای
فردریک راین فِلت فقط از کلمه "فردریک" استفاده میشود .در گفتگوها وقتی بجوای نوام
یک فرد ،از یک ممیر استفاده شود ،کلمات "تو" و "او" را بکار میبرند" .شما" که مومیر
مخاطب جمع است و در فارسی به عنوان کلمهای احترام آمیز برای مخاطب مفورد اسوتفاده
میشود ،از فرهنگ روزمره سوئدیها حذف شده است" .ایشوان" هوم در قواموس کلموات
سوئدی جایی ندارد .فقط وقتی افراد سالخورده مورد خطاب باشند ممکون اسوت از "شوما"
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استفاده شود .این نسل که اکنون غروب زندگی را میگذراند ،در گذشته با این کلمات آشونا
بوده و به آنها خوگرفته است .یکی دو دهه دیگر هیچکس کلمه شما را برای یک فرد بکار
نخواهد برد.
عنوانها و تیترها از دهها سال پیش از جلوی اسامی برداشته شوده اسوت .از اعلیحضورت
پادشاه گرفته تا سادهترین اقشار جامعه همه با اسم و بویژه اسم کوچک خطاب میشوند .آقا،
خانم ،مهندس ،دکتر ،استاد عالیقدر ،جناب آقا ،سرکارخانم ،حاج آقا ،حاجیه خانم ،عالیجنواب،
عظیمالشأن ،واالمقام ،کشیش معظم و سایر القاب کوتاه و بلندی کوه کواربرد آنهوا بیشوتر
تملقگویی است تا احترام به افراد ،در سوئد مصرف ندارد .در زمانی که جامعهی سوئد در فقر
فرهنگی و عقبافتادگی اجتماعی به سر میبرده است ،همه این القاب ،برای متموایز کوردن
یک گروه خاص ،بکار میرفته است .القاب و عناوین دهن پرکن ،متعلق به جوامعی است که
زندگی قشرهای وسیعی از مردم ،اسیر دست ثروتمندان و یا در گورو تصومیمات حاکموان و
قدرتمندان است .در چنین جوامعی ،مردم برای حل و فصول مشوکالت زنودگیشوان از راه
تملق ،گزافهگویی و به کارگرفتن القاب و عناوین ،رمایت خاطر اربابان و حاکمان را بدسوت
میآورند.
امروزه در جامعهی سوئد ،چشم نیاز کسی بدست اربابان و حکام نیست که الزم باشد بوه
تملق گویی از آنها بپردازد .وقتی قانون ،حق یک زندگی قابل قبول را برای هموه محتورم
میشمرد ،بتدریج فرهنگ جامعه از مجیزخوانی برای قدرتمندان و القاب و عناوین دروغوین
پاک خواهد شد.
در تماسهای اداری و رسمی در سوئد ،از نام کوچک و نام خانوادگی استفاده میشوود .در
مراودات روزمره ،در محیط کار ،در دیدارها و محافل خانوادگی و میان دوستان و آشونایان و
هرجا جمعی گرد آمده باشند ،کسی تیتر ،عنوان ،لقب و حتا نام خانوادگی را با خودش یودک
نمی کشد .همه با اسم کوچک ،یکدیگر را صدا میکنند یا به یکدیگر معرفی میشوند.
وقتی از باالترین مقامات و مسئولین جامعه ،یاد میشود بویژه وقتی آن افراد خودشان هم
حضور داشته باشند از نام کوچک استفاده میشود .از شاه با نام کوچکش "کوارل گوسوتاو"
نام برده میشود .باالترین مقام کلیسایی را هم با نام کوچکش صدا میکنند .کاربرد نام افراد
با پیشوند آقا و خانم نیز فقط در برابر میهمانان خارجی که به این عناوین عادت دارند موورد
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استفاده قرار میگیرد.
القاب دکتر ،مهندس ،پروفسور و استاد که نشان درجات علمی و تخص یا مهارتهوای
شغلی است ،در مراودات روزمره مردم جایی ندارد .این قبیول عنواوین فقوط در محیطهوای
علمی مانند سمینارها و کنفرانسها یا برای معرفی نویسنده یک مقاله علمی بکار میرود .در
زندگی معمولی سوئدیها در محافول خوانوادگی ،جشونها و جشونوارهها ،خبوری از دکتور،
مهندس و استاد نیست .بدینترتیب در هر جمعی ،همهی افراد ،هم سطح بنظر مویرسوند و
جایی برای پز و افاده و فخرفروشی با القاب و عناوین پوچ ،باقی نمی ماند.
در جامعهای که همهی انسانها در آن مورد احترام هستند ،و هر نوع پیشه و شوغلی نیوز
مثبت ارزیابی میشود ،نیازی به این نیست که فردی را با القواب یوا تخصصوی کوه دارد بوه رخ
دیگران بکشند.
در محیطهای شغلی در سوئد همه کارکنان یکدیگر را با نام کوچک صدا میکننود زیورا خوود
فرد با آن اسم کوچکش مهم است نه خانواده و ایل و قبیلهای که او به آن منتسب است.
در ماههای اولی که در سوئد اقامت داشتم ،عادات و رفتار موردم سووئد بارهوا مورا شوگفتزده
کرده بود .در کالس زبان سوئدی معلم را فقط با اسم کوچکش صودا مویکردنود و معلوم هموه
شاگردان را با نام کوچکشان مورد خطاب قرار میداد .نامههای اداری همه بودون پیشووند "آقوا"
یا"خانم" بود .اولین بار که برای معاینات عمومی و تشکیل پرونده بهداشوتی بوه یوک درمانگواه
رفته بودم ،در راهرو درمانگاه ،کارکنانی درآمد و شد بودند .همهی آنها لباس یک جوور بوه تون
داشتند و یکدیگر را با اسم کوچک صدا میکردند .سمت شغلی آنهوا بورای یوک بیگانوه قابول
تشخی نبود.
یکسال از اقامتم گذشته بود که در انستیتوی تکنولووژی شویمی در دانشوگاه فنوی اسوتکهلم،
مشغول بکار شدم و در یک پروژه تحقیقاتی شرکت کردم .پس از چندی قرار بور ایون شود کوه
ادامه کار را در "انستیتوی ابزار دقیق" انجام دهیم .آغاز کار ما در این انسوتیتو ،یوک روز دوشونبه
بود .جمعهی قبل از آن ،مسئول پروژه به من گفت که او صبح دوشنبه دیور خواهود آمود .وی از
من خواست که طبق معمول ساعت  8صبح دوشنبه به انستیتوی ابزار دقیوق رفتوه و از سورایدار
آنجا بخواهم که در آزمایشگاه را باز کند و من کارم را شروع کنم .صبح دوشنبه وقتوی وارد ایون
انستیتو شدم مردی را دیدم که پیراهن و شلوار فرسوده جین به تن داشوت و یوک دسوته کلیود
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پرحجم روی کمرش آویزان بود .از اینکه بی درنگ سرایدار را دیده بوودم خوشوحال شودم و بوا
خشنودی سالمی گفتم و دست دادم .خودم را معرفی کردم و او هوم خوود را «هوانس» معرفوی
کرد .از او خواستم که در آزمایشگاه را باز کند .کارم را در آزمایشگاه این انستیتو شوروع کوردم .دو
بار در روز استراحت پانزدهدقیقهای بود که بین ساعت  9تا ده صبح ،و هم چنوین بوین سواعت 2
تا سه بعدازظهر ،از آن استفاده میکردیم .وقوت اسوتراحت معمووال هموهی کارکنوان بوه کافوه
تریای انستیتو میرفتند تا چای یا قهوه بنوشوند .گواهی هوم سواندویچی را کوه هموراه داشوتند
ظهرها به عنوان ناهار در همان کافه تریا صورف مویکردنود .مون بارهوا در آنجوا یوا در راهوروِ
انستیتو ،سرایدار جین پوش را با همان دسته کلیدهای پر حجم روی کمرش دیده بوودم .بودیهی
است که سرایدار باید در رفت و آمد باشد چرا که با هر کسی که در آن انستیتو جوایی یوا کواری
دارد در ارتباط است .یکی نامههایش را از او دریافت میکند ،دیگری کلیدش را پیودا نکورده از او
کمک میگیرد .آن یکی زنگ تلفنش خراب شده باید به او مراجعه کند .چیزی که شواید بورایم
تازگی داشت این بود که او با همه یکجور برخورد داشت .آرام و متین و دوسوتانه بوود .در رابطوه
بین کارکنان هرگز نشانی از رئیس و مرئوس نبود .در هنگام فراغت ،در کافه تریا ،هر کوس هور
جایی مینشست با اطرافیانش همدم و هم صحبت میشودند .ایون یکرنگوی کوه بوا تجربیوات
گذشته من تفاوت بسیار داشت ،برایم جالب بود.
مرد کلید دار را بارها دیده بودم که در کافه تریوا فنجانهوای کثیوف شوده را مویشسوت یوا
ماشین ظرفشویی را خالی میکرد و قهوه دم میکرد .با اینکه اینکارها نوبتی بود ،بنظور مویآمود
که مرد کلید دار جای هر کسی را که غایب بود نیز پر میکرد.
کار پروژه در این انستیتو پس از سه ماه به پایان رسید و ما بوه انسوتیتوی تکنولووژی شویمی
برگشتیم .روزی مسئول پروژه به من گفت که سوه شونبه هفتوه آینوده ،سواعت ده صوبح بایود
گزارشی راجع به پیشبرد کارمان ،به پروفسور ابزار دقیوق ارائوه دهویم .مودارک الزم بورای ایون
گزارش را تهیه کردیم .سه شنبه ،کمی قبل از موعود بوه انسوتیتو ابوزار دقیوق رفوتم .قورار بوود
پروفسور را در کتابخانه انستیتو مالقات کنیم .وقتی به کتابخانه سر کشیدم دیودم مورد کلیود دار
در آنجا نشسته است .بخود گفتم حتموا "سورایدار" خسوتگی در مویکنود و وقتوی پروفسوور و
مسئول پروژه بیایند از اینجا خواهد رفت .ترجیح دادم بیرون کتابخانه باشم توا همکوارم ،مسوئول
پروژه بیاید .سر ساعت ده مسئول پروژه سر رسید و از من پرسوید "هوانس" آموده اسوت .مون
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گفتم سرایدار در کتابخانه نشسته اسوت اموا پروفسوور آنجوا نیسوت .مون کسوی را کوه (طبوق
تجربیات گذشتهام) شمایل یک پروفسور بر او برازنده باشد ندیده بودم و مشتاق بودم بودانم چوه
کسی پروفسور و رئیس انستیتو ابزار دقیق است .مسئول پروژه ،ابرو در هم کشید .وقوتشناسوی
در سوئد یک خصلت همگانی است .چه اتفاقی افتاده است که پروفسور سر وقوت نیاموده باشود.
ما با هم بطرف کتابخانه رفتیم .وقتی وارد شدیم ،مسئول پروژه رو برگرداند و گفت "هوانس کوه
اینجاست ".با کمال تعجب دیدم که مسئول پروژه با موردی کوه مون او را بوه عنووان سورایدار
میشناختم ،دست داد و من را به عنوان همکار در پروژه معرفی کرد .یکبواره متوجوه شودم کوه
همان مرد کلیدداری که بارها او را در انستیتو دیده بوودم و پنداشوته بوودم سورایدار اسوت ،خوود
پروفسور و رئیس انستیتو بوده است .اشتباه من ناشی از تجربیات گذشتهام بوود .فکور مویکوردم
یک پروفسور باید قیافهای شق و رق داشته باشد .در محیط دانشکدهاش همه به او احتورام ویوژه
بگذارند .در رابطهاش با اطرافیان ،نشان رئیس و مرئووس دیوده شوود .هوانس هیچیوک از ایون
ویژگیها را نداشت .لباس و ظاهرش و حرکات و رفتوارش هرگوز او را از دیگوران متموایز نموی
کرد .تمایز او با دیگران در فکر و ذهنش و علم و دانش او بود ،چیزی که ظاهرا بوه چشوم نموی
آمد .او هم ،درجه علمی و سمت خود را به رخ دیگران نمیکشید.
این نوع توامع در رفتار ،در سوئد بسیار رایج است و از این نمونهها در همه جا دیده مویشوود.
اینگونه رفتار ،باعث میشود که محیط کار بسیار دوستانه و خالی از تعارفات و چاپلوسی باشد.
در کشورهای عقبافتاده ،القاب و عناوین ،وسیلهای برای نشان دادن شخصویت افوراد اسوت.
شخصیتی که در بیشتر موارد خالی از واقعیت است .حتا بسیاری میکوشوند ،بوا کسوب مودارک
دانشگاهی قالبی وسیلهای برای ابراز شخصیت خود پیودا کننود و بوا تکیوه بور ایون شخصویت
کاذب ،پست و مقام بدسوت آورنود .توبِ ِ ِ آویوز شودن بوه القواب و عنواوین ،در کشوورهای
عقبافتاده چنان داغ است که یکی از ویژگیهای این جوامع بشمار میآید .هر چه مردم نوا آگواه
تر باشند ،کارآیی تیترها و عناوین بیشتر است .در جوامع عقبافتاده ،القواب و عنواوین وسویلهای
برای نشان دادن برتری و کسب امتیاز است .این برتری و امتیاز همیشوه در جهوت سوءاسوتفاده
از امکانات جامعه ،به نفع صاحبان عناوین و به مرر مردم بینام و نشان جامعه میباشد.
چند سال پیش برای شرکت در یک کنفرانس ،در یک کشور اروپایی بودم .آنجا بوا تعودادی از
ایرانیان که برای شرکت درکنفرانس آمده بودند ،آشنا شدم .یک شب در جموع ایرانیوان در یوک
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رستوران حضور داشتم .خانمی که او را خانم دکتر صدا میکردند در صندلی کنوارم نشسوته بوود.
دلم میخواست بدانم که این خانم دکتر در چوه رشوتهای تخصو دارد .وقتوی از او راجوع بوه
تخص اش پرسیدم ،تکانی خورد و در حالی که به آنسوی میز چشم دوخته بوود چیوزی را بوه
زبان آورد که من متوجه نشدم .به نظر میآمد که سؤال نابجایی کرده باشوم .یکوی از همراهوان
که در طرف مقابل نشسته بود و پرسش من را شنیده بود به داد آن خانم رسید .او در حوالی کوه
به گوشهای از میز اشاره میکرد در پاس من گفت " ایشان خانم آقوای دکتور ...هسوتند" .مون
که سالها از این تعارفات دور بودم ،نمی دانستم که به همسر یک پزشک ،لقب "خانم دکتر"
اطالق میشود.
برخی از هموطنان ما نیز با اینکه سالها در خارج از کشور زندگی کردهاند اما همچنان بور
عادات و رفتار اجتماعی گذشته خود دل بستهاند .آنها با یدک کشیدن القاب قدیمی خود یا
القاب تازه ساخته ،میکوشند به اطرافیان خود فخر بفروشند.
در پاییز  1986خبری صفحه اول روزنامههای سوئد را به خود اختصاص داد .برخی از آن
به عنوان "فاجعهای که سوئد را تکان داد" یاد کردند.
"رفعتالسید" ،جوان مصری ،در دهوه  1960پوس ازگورفتن دیوپلم در مصوربرای اداموه
تحصیل عازم سوئد شد .او چند ماهی در دانشگاه تحصیل کرد اما نتوانست به تحصیل ادامه
دهد .از این رو بکار مشغول شد.
رفعت مدتی در یک آزمایشگاه محیط زیست در شهر دانشوگاهی "اوپسواال" کوار کورد و
سپس در یک کارخانه داروسازی بنوام "فِرمِنتوا"( )Fermentaمشوغول بکوار شود .او در
بخش تولید کار میکرد .وی که جوانی با هوش و مبتکر بود ،راهکار جدیدی برای تولیود در
این کارخانه به ذهنش رسید .پیشنهاد خود را به گوش کارفرمایان رساند و مدیران کارخانه را
قانع کرد که در زنجیره تولید تغییراتی ایجاد کنند .به تدریج رفعوت بسووی مودیریت درایون
کارخانه گام برداشت .در آن هنگام ،فرمنتا در رقابت با سایر تولید کنندگان دارو ،دچار مشکل
بود و برخی آن را در حال ورشکستگی میدانستند .در اوایل دهه  ،1980رفعتالسید توانست
با وامی که از یک بانک سوئدی گرفته بود تعداد زیادی از سهام کارخانه فرمنتا را خریوداری
کند و تغییراتی در شیوهی تولید آن ایجاد نماید .سهام فرمنتوا در بوازار بوورس بوه سورعت
افزایش یافت و رفعت کارخانههای مشابه را در اروپا و سپس آمریکا خریداری میکورد و بوا
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تغییری در شیوهی تولید ،بر ارزش آنها میافزود .در مودت کوتواهی کنسرسویوم نوپوای او
تعداد زیادی کارخانه داروسازی را دربرگرفت .مردم که شیفته سهام جهش کننده فرمنتا شده
بودند ،به خرید این سهام پرداختند .بعضی خانههای خود را فروختند و سهام فرمنتا خریدنود،
برخی زیر بار قر های بزرگ بانکی رفتند تا با خرید سهام فرمنتا ،از این فرصت اسوتثنایی
بهرهمند شوند .در سوال  ،1984جهوش بهوای سوهام فرمنتوا از یکسوو واعتمواد موردم بوه
رفعتالسید از سوی دیگر بورس استکهلم را بر آن داشت که به رفعتالسوید ،عنووان "مورد
بورس سوئد" اعطا کند.
رفعتالسید وقتی در اوایل دهه  1980به مدیریت این شرکت رسیده بود ،به همه کارکنان
خود توصیه کرده بود که بجای بخشی از حقوق ماهیانه ،سوهام فرمنتوا در اختیارشوان قورار
گیرد .کارگرانی که فقط  20هزارکرون سوئد سهام خریده بودند ،در سال  1985بهای سوهام
آنها به بیش از یک میلیون کرون افزایش پیدا کرده بود ،یعنی پنجاه برابر افوزایش قیموت
داشت .در همین سال که کنسرسیوم فرمنتا به یکوی از بزرگتورین شورکتهای سوهامی در
سوئد تبدیل شده بود ،رفعتالسید "مرد سال سوئد" نیز نوام گرفوت .در ایون هنگوام ،ارزش
سهام او بیش از سه میلیارد کرون سوئد بود و ثروتمندترین مرد سوئد بشمار میرفت.
رفعتالسید در میان صاحبان صنایع داروسازی دنیا ،نامی برجسته و پورآوازه شود .شورکت
فرمنتا چنان دراوج پیشرفت چشمگیر خود بود که صواحبان بزرگتورین صونایع سووئد بورای
نشستن در هیئت مدیره آن با هم رقابت مویکردنود .در اواسوط  ،1986کنسرسویوم بوزرگ
"ولوو"( ،)Volvoکه از افتخارات صنایع سوئد بشمار میآید ،با رفعتالسید وارد معامله شود.
رفعتالسید تعداد زیادی سهام فرمنتا را از بازار بورس خریود توا خوود بوه تنهوایی بتوانود بوا
واگذاری آنها به "ولوو" ،نیمی از سهام این کنسرسیوم را در اختیار گیرد .جشن با شوکوهی
برای این معامله استثنایی و بزرگ برپا شد که در همه رسانههای خبری به نموایش درآمود.
رفعتالسید و رییس کنسرسیوم "ولوو" دست هم را فشردند و بهم تبریک گفتنود .بنوا بوود
امضای این قرارداد تاریخی یک هفته بعد انجام گیرد .چند روزی از این روز پرشکوه گذشته
بود که "آفتون بِالدت" ( ،)Aftonbladetروزنامهی پر تیراژ عصر سوئد ،بوا تیتور درشوت و
چشمگیری نوشت "کاله دکترا" .نویسنده مقاله ،زیر این تیتر پرسیده بود که کاله دکتورا در
کجا بر سر رفعتالسید گذاشته شوده اسوت .در اداموه ،ایون مقالوه بوه دروغ بوودن ادعوای
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رفعتالسید پرداخته بود .رفعتالسید ،در چند گفتگوی رسانهای خود را صاحب درجه دکترا در
بیولوژی معرفی کرده بود.
بدیهی است کسانی که رفعت را از پیش میشناختند میدانستند که او دارای درجه دکتورا
نیسوت و ادعوای نادرسووت او را در سوایه توانمنودیهای برجسووتهاش نادیوده مویگرفتنوود.
مدرکدانشگاهی رفعت در روند پیشرفت کنسرسیوم فرمنتا نقشی نداشت .رفعت بوه عنووان
یک مدیر کارآمد و خالق توانسته بود با تغییراتی در شیوهی تولیود ،فرمنتوا را کوه در حوال
ورشکستگی بود تبدیل به یک شرکت موفق و پیشرو کند و بوا هموین شویوه شورکتهای
بسیاری را در سطح جهان متحول سوازد .موردم ،سوهام شورکت او را بوه خواطر پیشورفت
چشمگیر آن در تولید و فروش و سودآوری آن خریداری میکردنود و بوه مدرکدانشوگاهی
رفعت کاری نداشتند .اما رفعت با ذهنیتی که از زندگی گذشتهاش همراه داشت ،میخواسوت
با داشتن عنوانی دانشگاهی ،جلوه بیشتری در انظار داشته باشد .او غافل از ایون بوود کوه در
جامعهای که دروغ در آنجا رایج نیست ،رقبای او میتوانند بوه راحتوی از ایون مسوئله بهوره
برداری کنند و او را از عرش قدرتش پایین آورند.
رفعت در میان سرمایه داران و صاحبان صنایع ،یک شخصیت نامتعوارف و اسوتثنایی بوه
حساب میآمد .یک جوان مصری جین پوش ،فوتبالیست و عضو سوابق حوزب کمونیسوت
سوئد ،توانسته بود گوی سبقت را از مدیران بزرگ صنایع برباید.
با علنی شدن اینکه "رفعتالسید " در باره میزان تحصیالتش دروغ گفته است ،برخوی از
رقبای او که نبض جامعه در دستشان بود فرصت یافتند تا بیاعتمادی نسبت به کنسرسویوم
او را دامن زنند .این فضای غبارآلود برای سهامداران فرمنتوا ،بسویار نگرانکننوده بوود .نورخ
سهام بشدت پایین رفت .بسیاری از سهامداران این کنسرسیوم بزرگ که مردم کوچه و بازار
بودند و هر چه در بساط داشتند به سهام فرمنتا تبدیل کرده بودند ،شتاب زده سوهام خوود را
فروختند .ارزش سهام فرمنتا در ظرف سه روز ،به نصف کاهش یافت.
جریان این بود که رئیس آزمایشگاه محیط زیست اوپساال ،سفری به آمریکوا کورده بوود.
روزی در هتل محل اقامتش نشسته بود و یک نشریه اقتصادی را که روی میز بود ورق می
زد .چشمش به عکس رفعتالسید افتاد .مصاحبهای بوود بوا رفعتالسوید پیراموون موقعیوت
اقتصادی فرمنتا در جهان .از جمله در این مصاحبه خبرنگار نشریه از رفعت پرسیده بوود کوه
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درجه دکترای بیولوژی را در کجا گرفته است .او در پاس گفته بود ،در دانشوگاه اوپسواال در
سوئد .همانجایی که رفعت سالها پیش به عنوان دانشجو در آنجا ثبتنام کرده بود و پوس از
چند ماهی ،از ادامه تحصیل منصرف شده بود.
رئیس آزمایشگاه ،رفعت را از زمانی که در آزمایشگاهش کار میکورد میشوناخت و موی
دانست که او تحصیالت دانشگاهی چندانی ندارد .چندی پیش از ایون جریوان نیوز ،رئویس
آزمایشگاه محیط زیست ،در اعترا به آلوده سازی یک دریاچه توسوط فاموالب یکوی از
کارخانجات فرمنتا ،با رفعت به جر و بحث پرداخته بود .رفعت کوشیده بود از آشنایی قبلی که
با او داشت ،بهره برداری کرده و مسئله را ماسوتمالی کنود .ایون رئویس آزمایشوگاه محویط
زیست ،که از رفتار رفعت ناخرسند بود ،با دقت بیشتری اظهوارات رفعوت را در موورد درجوه
دکترا مطالعه کرد .این اولین ادعای مستند رفعت در مورد درجه دکترا بود.
تا این هنگام ،ادعای رفعت برای داشتن درجه دکترا بطور شفاهی بگوش رسیده بوود اموا
این بار مکتوب بود .رئیس آزمایشگاه پس از بازگشت به سوئد ،مصاحبه رفعوت را بوا مجلوه
آمریکایی در اختیار روزنامه "آفتون بالدت" ( )Aftonbladetگذاشته بود.
با برمال شدن موموع دکترای رفعتالسید ،شرکت "ولووو"( )Volvoبورای پیشوگیری از
لکه دار شدن اعتبار خود اعالم کرد که از تصمیم خود برای تبادل سهام با فرمنتا ،منصورف
شده است .این مربه دیگری بود که سهام فرمنتا را بازهم بشدت کاهش داد .در ادامه ایون
جریان ،کار بجایی رسید که مردم برگههای سهام خود را که تا یک صدم ارزش قبلی افوت
پیدا کرده بود آتش میزدند .به تعبیر یکی از روزنامهها" ،خورشویدی سوقوط کورد و نیمورو
شد".
تعداد بسیاری از سوئدیها که خانهی خود را فروخته و سهام خریده بودند ،یا افرادی کوه
برای خرید سهام فرمنتا زیر بار قر های سنگین رفته بودند از قربانیان این فاجعه اقتصادی
بودند.
پس از ازهم پاشی این کنسرسیوم بزرگ ،حسابرسوان خبوره بوه بررسوی اومواع فرمنتوا
پرداختند .آنها دریافتند که رفعت با همدستی چند کارشناس اقتصادی ،برای باال نگه داشتن
ارزش سهام خود ،بیالنهای اقتصادی نادرست منتشر کرده است .حتا گاهی بجوای اعوالم
زیان در برخی کارخانجات ،سود نشان داده بود .در سال  1989رفعت در دادگاه محاکمه شود
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و به شش سال زندان محکوم گردید .این مجازات نسبت به آنچه در سووئد معموول اسوت،
بسیار شدید به حساب میآمد .او پس از چهار سال از زندان آزاد شد و اکنون مودیر چنودین
شرکت تولیدی در زمینه مواد دارویی و شیمیایی در مصر میباشد.
بدون تردید ،کسانی که به موقعیت رفعت رشک مویورزیدنود ،در سرنوشوت ایون مودیر
استثنائی در سوئد نقش داشتهاند .اما بهر حال سرگذشت رفعتالسید نشان مویدهود کوه در
یک جامعه دموکرات و آزاد ،که در آن دروغ رایج نیست ،با برمال شدن دروغ یک فرد ،تموام
توانمندیهای دیگر او نیز زیر سؤال میرود و اعتماد عمومی از او سلب میشود .گناه رفعوت
این بود که بنابر عاداتی که از یک کشور عقبافتاده ،همراه داشت ،شیفته القواب و عنواوین
بود و برای داشتن عنوان "دکتر" به دروغ متوسل شده بود.
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روند تحوالتسیاسی و اجتماعی در سوئد
روند تحوالتسیاسی و اجتماعی

اولین نهاد مردمساالری در سوئد در سال  1435بنیان گرفت و این هنگامی بوود کوه دربوار
شاه " ِاریک" ( )ERIKبرخی از نخبگان را به یک گردهمایی در شوهرک "آربوگوا" فورا
خواند تا درباره مسائل مهم کشوور تصومیمگیری کننود .یوک شوورای مشوورتی مرکوب از
نخبگان و اشراف تشکیل شد .این شورا اختیوارات شواه را در قالوب قوانون محودود کورد و
تصمیمگیری جمعی را جایگزین فرمانهای فردی شاه نمود.
در زمان گوستاو واسا( )Gustav Vasaپادشاه نوگرای سوئد ،دو شوورای کشووری
در سالهای  1524و  1547در شهر وِسوتروس ( )Västerosتشوکیل شود کوه در آن
نمایندگان برخی گروههای اجتماعی ماننود روحوانیون ،ثروتمنودان و دهقانوان شورکت
داشتند .این گردهمائیها سر آغاز کار پارلمانی در سوئد شناخته میشود .گوسوتاو واسوا
عالوه بر ترویج شورای کشوری ،مذهب کاتولیک را در سوئد بر چید و مذهب پروتستان
را جایگزین آن نمود .در این دوران یک سازماناداری نیز برای اداره کشور پا گرفوت .از
آن پس همواره پارلمان در کنار قدرت سلطنت در تصمیمگیری برای امور کشوور نقوش
داشته است.
گوستاو آدولف دوم ( ،)Gustav II Adolfیکی از نوادگان گوستاو واسا نیوز در تواری
سوئد نقش برجستهای داشته است .وی در سال  1594متولد شد ،در  17سالگی ،بعود از
پدرش کارل نهم به سلطنت رسید و در  38سالگی در جنگ با آلمانها کشته شود .گوسوتاو
آدولف علیرغم درگیر بودن درجنگهای دفاعی یا توسعه طلبانه ،اصالحات نوگرایانهای را کوه
گوستاو واسا آغاز کرده بود ادامه داد و به گسترش و بهبود تشکیالت اداری دولت در سوطح
کشور پرداخت .در دوران وی شهر گوتنبرگ ( )Göteborgبه جامعه شهری سوئد افوزوده
شد ،دانشگاه اوپساال پایهگذاری شود و کشوتی معوروف "واسوا" نیوز بوه عنووان نموادی از
خاندانسلطنتی "واسا" و نشانی از توانمندی رزم دریائی سوئد ،ساخته شد*1.
 *1این کشتی عظیم جنگی در تاری  10اوت  ،1628در اولین آب نشینی ،به علت وزن نا متناسب با
حجم آن ،در  120متری از ساحل استکهلم ،به عمق  32متری دریا فرو نشسوت .از آن پوس تالشوهای
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جنبشکارگری و سوسیالدموکراسی

در فاصله سالهای  1789تا  1799یک جنبش فراگیور سوازمانیافته و مردموی در فرانسوه
جریان داشت که طی آن استبداد پادشاهی سرنگون شد و زمین داران بزرگ از عرصه قدرت
بزیر کشیده شدند .حکومت از آن مردم شد .نمایندگان موردم جوایگزین حکومتاسوتبدادی
پیشین شده و دولت خود را تشکیل دادند .مردمساالری جایگزین استبداد و حکومت فوردی
شد .این تحول تاریخی که به انقالب فرانسه معروف است با تشکیل یک شوورای ملوی در
ژوئن  1789و نیز یورش به زندان باستیل در  14ژوئیه همان سال آغاز شود و بوه تشوکیل
اولین حکومت جمهوری در سوال  1792انجامیود .پوس از انقوالب فرانسوه در بسویاری از
کشورهای اروپایی احزاب و گروههای بسیاری تشکیل شود کوه بوا تأثیرپوذیری از انقوالب
فرانسه ،خواستار دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی اقشار زحمتکش جامعه بودند .در این
بین افکار سوسیالیستی طرفوداران بسویاری پیودا کورد .سوسیالیسوتها خواسوتار حکوومتی
مردمساالر و حاکمیت بر اقتصاد جامعه از جمله ،بانکها ،همه شورکتهای تولیودی و بوازار
کار بودند .هدف سوسیالیستها از میان بردن اختالف طبقاتی و ترویج عودالت و برابوری در
جامعه بود تا همه موردم بطوور مسواوی از امکانوات موجوود بورای زنودگی اسوتفاده کننود.
سوسیالیستها بر این باور بودند که تغییرات بنیادی در جامعه باید از راه انقالب و دگرگوونی
همه جانبهی روابط موجود در آن صورت پذیرد .در اواخر قرن نوزدهم میالدی ،در برخوی از
کشورهای اروپایی ،سوسیالدموکراسی به عنوان بدیلی برای سوسیالیسم رو به رشد گذاشت.
در دانمووارک (کشووور اسووکاندیناوی) پیونوودی آشووکار بووین تشووکلهای سووندیکایی و
سوسیالیستهای اصالح طلب به وجود آمد که موجب تقویوت و توانمنودی هور دو نیوروی
سندیکایی و حزبی در ایون کشورشود .در سوال  1871پیونود سوندیکا و سوسیالیسوتها در
دانمارک ،بصورت حزب سوسیالدموکرات درآن کشور اعالم موجودیت کرد و کار منسجم و
سازمانیافته خود را برای اصالحات بنیادین آغاز نمود .جنبش اصالح طلبی درسوئد نیوز بوا
تاثیرپذیری از احزاب سوسیالیستی در اروپا و بویژه رویداد سیاسوی کوه در دانموارک رخ داده
بسیاری برای خارج کردن این کشتی از آب صورت گرفته بود که نا کوام مانود .سورانجام در سوال 1961
پس از  333سال ،این کشتی از آب خارج شد و اکنوون در مووزه واسوا ( )Vasamuseetدر اسوتکهلم
نگهداری میشود.
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بود ،خواستار اصالحاتاجتماعی مبتنی بر ایدههای سوسیالیستی شد .این جنبش را طیفی از
روشنفکران در ائتالف با خرده بورژوازی رهبری میکرد.
در سال  1872تنها  9درصد از جمعیت حق داشتند در انتخابات برای شورای دوم پارلمان
شرکت کنند4 .
در آن زمان پارلمان سوئد دارای دو شورا بود که آنها را شورای اول و شوورای دوم موی
نامیدند .نمایندگان شورای اول مانند مجالس سونا در برخوی کشوورها ،بطوور انتصوابی بوه
نمایندگی میرسیدند .نمایندگان شورای اول پارلمان ،توسط استانداریها و از بوین اعضوای
انجمنهای شهرها ،بر گزیده میشدند .از آنجا که نمایندگانِ انجمنهای محلوی ،همگوی از
ثروتمندان و نخبگان بودند ،کرسیهای شورای اول پارلمان نیز نصیب افوراد مرفوه و دارای
نام و نشان میشد .نمایندگان شورای دوم پارلمان مسوتقیما توسوط کسوانی کوه حوق رأی
داشتند برگزیده میشدند .در آن زمان حق رأی یک حق همگانی نبوود .افوراد ثروتمنود بوه
نسبت ثروتی که داشتند دارای تعدادی حق رأی بودند و آنها بودند که نماینودگان شوورای
دوم را از بین خودشان انتخاب میکردند .بدینترتیب تنها افراد با نفوذ و ثروتمند بوه عنووان
نماینده به کرسیهای پارلمان راه مییافتند.
در سال  "1881آگوست پالم" ( ) Agust Palm*1که یک سوسیالیست اصالح طلب بود
در چند سخنرانی پر هیجان ،از تغییرات بنیادینی که سوسیالیستها خواستار آن بودند سخن
راند و با شعارهای خود ،توجه اقشار کارگری را به جامعوهای نووین کوه مبتنوی بور عودالت
اجتماعی باشد جلب کرد.
بووه موووازات پیوودایش احووزاب و گروههووای طرفوودار سوسیالیسووم در اروپووا ،جنووبش
سوسیالدموکراسی نیز رایج شد .سوسیالدموکراسی یوا مردمسواالری اجتمواعی ،در اواخور
سدهی نوزدهم و اوایل سدهی  20میالدی از سوی برخی هواداران سوسیالیستها ارائه شد.
سوسیالدموکراتها گرچه مانند سوسیالیستها خواهان تغییرات بنیادی در ساختار اجتمواعی
و اقتصادی جامعه بودند اما بر خالف سوسیالیستها با انقالب مخوالف بودنود .آنهوا بورای
دستیابی به قدرت ،شیوهی انتخابات پارلمانی را در پیش گرفتند .سوسیالدموکراتها حضوور
 *1عکس شماره  -2آگوست پالم
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سرمایهداری آزاد را که در چارچوب منافع کلی جامعه حرکت کند ،موانعی در راه اصوالحات
نمی دانستند.
در سوئد نیز آگوست پالم ممن تبلیغ برخی از ایدههای سوسیالیستی ،مخالفت خوود را بوا
انقالب سوسیالیستی اعالم میکرد و خواستار سوسیالیسم بوه شویوهی دموکراتیوک و از راه
انتخابات آزاد بود .او اصالحاتاجتماعی و حق رأی عمومی را مهمترین اصل برنامه اصوالح
طلبان برمی شمرد .وی توانست گرایش به اصالحات و رفاه همگوانی را در جنبشکوارگری
تبلیغ کرده و بخش عظیمی از کارگران را پیراموون ایون شوعار گورد آورد .بوا قورار گورفتن
جنبشکارگری در کنار دموکراسی خواهان و اصالح طلبان ،پایههای سوسیالدموکراسی در
سوئد شکل گرفت و زمینه پیدایش حزبی با همین نام فراهم آمد5.
در سالهای پایوانی قورن نووزدهم نیوز "یًلمًور برانتینوگ" (،)Hjälmar Branting
اصالح طلبی که در یک خانواده روشنفکر و مرفه ریشه داشت ،تبلیغات وسیعی را برای پیوند
سندیکاها با سوسیالدموکراسی به راه انداخت .او خواستار آن بوود کوه بورای دگرگوونی در
ساختار کلی جامعه ،فعالیتهای سندیکایی و فعالیتهایسیاسوی دسوت بدسوت هوم داده و
مشترکا برای آزادی و رفاه عمومی فعالیت کنند .برانتینگ هم ماننود آگوسوت پوالم ،مومن
مخالفت با هرگونه انقالب ،شرکت در انتخابات عمومی را برای دستیابی به قدرت ،تبلیغ می
کرد .او درصدد آن بود که ائتالفی از جنبشهای سیاسی و سندیکایی بوجود آورد و با اتکا به
آرای مردم و تشکیل دولتی اصالح طلب ،جامعه را دگرگون کند6 .
در راستای این فعالیتها ،دولت حاکم ،با زیر فشار قراردادن جنبشکارگری و دستگیری و
زندانی کردن افراد موثر این جنبش ،از جمله پالم و برانتینگ ،کوشید مانع گسترش جنوبش
ترقی خواهی و اصالح طلبی شود .اما تالش آنها بی نتیجه ماند.
تبلیغ برای دستیابی به قدرت و انجام اصالحات از راه انتخابات پارلمانی در زمانی صورت
میگرفت که تنها ثروتمندان از حق رأی برخوردار بودند .در چنین شرایطی تنها اراده آهنوین
زحمتکشان و فعاالن ترقی خواه و ایمان و اعتماد آنها به توانمندی نیروهای مردمی بود که
میتوانست نوید بخش موفقیت در این راه باشد .این اتحاد و کوششهای هدفمند ،سرانجام
موانعی را که نیروهای حاکم ایجاد کرده بودند یکی پس از دیگری از میان برداشت و جامعه
را به سوی اصالحات عمیق اجتماعی و سیاسی سوق داد .بدیهی است که این کوار طاقوت
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فرسا در زمانی طوالنی و با فداکاریهای بسیار به انجام رسید .نتیجه این کوشوشها اسوت
که امروز کشور سوئد را در صدر پیشرفتهترین جوامع بشری قرار داده است.
شانزده سال پس از پیوند سوسیالیستها و تشکلهای سوندیکائی در دانموارک ،در سوال
 ،1887در نروژ نیز سوسیالیستها و جنبش سندیکائی در یک تشکل سیاسی گرد آمدند و بوه
دنبال آن ،حزب سوسیالدموکرات سوئد در  1889شکل گرفت.
در بیست و دوم آوریل  1889کنگرهای با شرکت هفتاد نماینده از سوازمانهای صونفی و
سیاسی گوناگون تشکیل شد .در این کنگوره کوه نماینودگان سوندیکاهای کوارگری دارای
اکثریت قاطع بودند ،اساسنامه حزب سوسیالدموکرات به تصویب رسید .بودینترتیب حوزب
سوسیالدموکرات سوئد با پیوندی محکوم بوین نیروهوای سیاسوی ترقوی خوواه و جنوبش
سندیکایی کارگران ،پا به عرصه وجود گذاشت7.
سوسیالدموکراتها برنامه حزبی خود را بر پایه برابری حقوق اجتماعی برای همگان و نیز
برخورداری عادالنه همه مردم از امکانات اقتصادی تدوین کردند.
در اساسنامه حزب ،اصالحات به شیوهی دموکراتیک و با اتکا به آرای عموومی در صودر
همه مواد قرار داشت .حوزب سوسویالدموکرات از بودو تشوکیل خوود در پوی آن بوود کوه
جنبشکارگری را در دو شاخه سندیکایی و سیاسی سازماندهی کند .شعار کلیودی حوزب در
آن زمان حق رأی برای همه و نیز هشت ساعت حداکثر کار در روز بود .این شعار با استقبال
در محیطهای کارگری روبرو شد و مورد حمایت تشکلهای کارگری قرار گرفت.
حضور سوسیالدموکراسی در سوئد با دو مانع عمده روبرو بود .طبقه حاکم کوه عمودتا از
قشر ثروتمند جامعه بود هیچگونوه حقوی بورای شورکت سوسویالدموکراتها در انتخابوات
شهری و پارلمانی قائل نبود .از سوی دیگر احزاب سوسیالیستی کوه سوسویالدموکراتها را
یک جریان انحرافی از سوسیالیسم میدانستند ،میکوشویدند توا کوارگران را از حوزب توازه
تشکیل شده سوسیالدموکرات دور کنند.
حزب سوسیالدموکرات در آغاز فعالیت خود بویش از  3000عضوو داشوت .در آن هنگوام
عضویت در سندیکا و نیز در حزب سوسیالدموکرات ،از سوی کارفرمایان جرم به شمار موی
رفت و میتوانست به اخراج آنان از کار منجر شود .هر کس بوه اتهوام عضوویت درایون دو
تشکل اخراج میشد در لیست سیاهی قرار میگرفت کوه از اشوتغال در جاهوای دیگور نیوز
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محروم میشد.
در تابستان  1889کنگره بینالمللی سوسیالیسوتها (،) Socialist Internationa1
روز اول ماه مه را روز تظاهرات بینالمللی کارگران جهان اعالم کرد .سال بعود بویش از 50
هزار نفر در تظاهرات اول ماه مه در استکهلم شرکت کردند8.
در سوال  1896یوک خیواط بنوام "امیول توولین" ( )Emil Tholinاز سووی کمیتوه
انتخاباتی حزب به دبیر کلی حزب سوسیالدموکرات انتخاب شد9.
در انتخابات پارلمانی در همین سال آقای "یًلمًور برانتینوگ" ( )Hjälmar Brantingبوه
عنوان اولین نماینده سوسویالدموکراتها وارد پارلموان سووئد شود .در آن زموان کوه تنهوا
ثروتمندان دارای حق رأی بودند .آقای برانتینگ نیز با یاری برخی از لیبرالها توانسوت آرای
الزم را برای ورود به پارلمان بدست آورد .لیبرالها کوه از رشود و پیشوروی سوسیالیسوم در
اروپا بشدت در هراس بودند ،به ناچار سوسیالدموکراسی را به عنوان بدیلی بهتور پذیرفتوه
بودند.
به موازات جریانات سیاسی اصالح طلب ،جنبش سندیکایی نیز رو به رشد بود .به تودریج
سندیکاهای کارگری به چنان موقعیتی رسیدند که برای پیشبرد اهداف مشترک خود نیاز به
یک سازمان سراسری داشتند .در  1898با پشتیبانی سوسیالدموکراتها اغلوب تشوکلهای
سندیکایی زیر چتر یک سازمان سراسری بنام "سازمان مرکزی اتحادیههای کوارگری -اِل
او" ) )Läns Organisationen -L Oگرد آمدند .از آن پس "اِل او" وزنه قدرتی شود کوه
میتوانست در عرصه سیاسی بنفع کارگران و زحمتکشان تاثیرگذار باشد .پیشورفت جنوبش
سندیکایی در سوئد در دهه  1890در جهان بی نظیر بود .رابطه تنگاتنوگ ایون سوازمان بوا
سوسیالدموکراتها ،از یکسو باعث تقویت حزب سوسویالدموکرات شود و از سووی دیگور
خطمشی جنبشکارگری سوئد را از مسویر انقالبوی گوری و سوسیالیسوم کوه در آن دوران
طرفداران بسیاری در اروپا داشت ،دور کرد.
سوئد در حالی گام به قرن بیستم گذاشت که رژیم پادشاهی با پشتیبانی همه اقتدارگرایان،
ثروتمندان و روحانیون ،قدرت حکومتی را در دست داشت .همه اقدامات دولوت وتصومیمات
آن درجهت حفظ منافع قشر حاکم و مرفه جامعه بود.
در این هنگام ،سازمان اتحادیههای کارگری "اِل او" با اتکا به نیروهای وسیع کارگری در
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برابر کارفرمایان ،قد علم کرده بود و تهدیدی برای منافع آنان بشمار میآمد .در سال ،1902
سرمایه داران نیز برای مقابله با "سازمان مرکزی اتحادیههای کارگری" ،به تشکیل اتحادیه
کارفرمایووان مبووادرت کردنوود .ایوون اتحادیووه بووا نووام اختصوواری "سوواف" کووه مخفووف
"سووندیکایکارفرمایان سوووئد" ) (Sveriges arbetgivare Förbundet-SAFاسووت،
شناخته می شود .بدینترتیب ،ساف به نمایندگی سرمایه داران سوئد حوافظ منوافع آنوان در
برابر خواستهای سازمان سراسری سندیکاها شد.
از آن پس دو نیروی متشکل کارگری و سرمایهداری ،یکی برای دسوتیابی بوه حقووق از
دست رفته خود و دیگری برای از دست ندادن منافع خویش در برابر یکدیگر قرار گرفتند.
این دو نیرو هر کدام از ابزاری برای فشار بر نیروی مقابل خود استفاده میکورد .سوازمان
مرکزی اتحادیههای کارگری برای دستیابی کارگران به حقوق بهتر و شرایط کاری مناسب،
حربه اعتصاب را بکار میبرد .در سوی دیگر اتحادیهکارفرمایان بورای مقابلوه بوا فشوارهای
اتحادیههای کارگری به وسیله "اخراج از کار" متوسل میشد.
مادام که اقشار پایین و کم درآمود جامعوه از شورکت در انتخابوات محوروم بودنود ،هموه
تصمیمات پارلمان و بخش مهمی از فعالیتهای دولت در خدمت بخش ثروتمند جامعه بود.
بهمین خاطر سوسیالدموکراتها همراه با جنبشکارگری برای دستیابی به قودرت سیاسوی
خواستار حق رأی برای همگان شدند .جنبش سراسری کارگری با در دسوت داشوتن اهورم
فشار بر سر مایه داران ،پرچمدار این حرکت بود.
در این راستا تظاهرات گسترد ه ای در سال  1902در میدان " نورا بوان"
( )Norra Bantorgetبرپا شد که طی آن کارگران خواستار حق رأی برای همگوان شودند.
همزمان با آن سازمان اتحادیههای کارگری" ،اِل اؤ" برای تحقق خواسوت عادالنوه اقشوار
زحمت کش فراخوانی صادر کرد که کارگران را به یک اعتصاب سراسری دعوت میکرد.
در پاس به این فراخوان ،بیش از  120هزار نفر از کارگران در پانزدهم ماه مه دست از کار
کشیدند و به اعتصاب پیوستند .این اولین بار بود که کوارگران قودرت فزاینوده اتحادیوههای
کارگری و احزاب نزدیک به آن را به نمایش میگذاشتند .در پی آن اعتصابات مشابهی نیوز
انجام شد که از یک سو پشتوانه محکمی برای دستیابی به حق رأی همگانی بود و از سوی
دیگر نقش بسزایی در برانگیختن افکارعمومی و نشر آگاهی بین اقشار محروم جامعه داشت.
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با ترویج گسترده خواست حق رأی عمومی در بین مردم و تظاهرات و اعتصوابات پوی در
پی ،حزب سوسیالدموکرات با اتکا به محتوای کارگری خوود و نیوز تائیود نسوبی نیروهوای
لیبرال ،محافظه کاران را از مومع خود تا حدی به عقب راند و قانون حق رأی برای موردان
باالی  24سال به تصویب رسید .این گروه از مردان حق داشوتند در انتخابوات شوورای دوم
پارلمان شرکت کنند ممن اینکه کماکان از شرکت در انتخابات برای شورای اول (شوورای
انتصابی) محروم بودند.
در این زمان برخی از کارگران در خانههای سادهای که متعلق به کارفرمایان بوود زنودگی
میکردند .زندگی در این خانهها کارگران را در فعالیتهای سندیکایی و مبارزاتی سست می
کرد .آنها در هراس از اینکه خانهی خود را از دست بدهند از شورکت علنوی در اعتراموات
جمعی پرهیز میکردند .در شهر "مًوک میورا" ) ( Mackmyraوقتوی کوارگرانی را بخواطر
فعالیت سندیکایی اخراج کردند و نیوز اجوازه برگوزاری تجموع در سواختمانهای مسوکونی
کارگران ،از آنوان سولب شود ،کوارگران بوه سواختن محلوی بوه نوام "فوولکِتس هووس"
) )Folketshusیعنی "خانه خلق" مبادرت کردند.
مًک میرا روستایی در بخش شومالی سووئد اسوت کوه در آن زموان بوا ایجواد برخوی از
کارخانجات در آنجا به یک مرکز صنعتی جدید تبدیل شده بود.
پدیده خانههای خلق مورد استقبال کارگران در سراسر کشور قرار گرفت و خانههای خلق
یکی پس از دیگری در مناطق مسکونی کارگری ساخته شد .اکنون نیوز در سراسور سووئد،
مراکز فعالیتهای فرهنگی و سیاسی بسیاری با نام "فولکِتس هوس" دایر هستند .عالوه بر
خانههای خلق ،تجمعات کارگری به ابتکار تازهای برای آموزش کارگران دست زدند .آنها با
ایجاد مراکز آموزشی رایگان برای کارگران و نیز "مدارس عالی خلق" ()Folkhögskolan
به منظور ارتقای دانش کارگران با تجربه ،راه آموزش و کسب دانش را برای کارگران هموار
کردند .امروزه این مدارس به موازات دانشوگاهها و مودارس عوالی در کشوور ،همچنوان بوه
فعالیت خود ادامه میدهند .شرایط ورود به مدارس عالی خلق بگونهای است کوه کوارگرانی
که به جای نشستن در صندلیهای مدارس بکار مشغول بوده و از تجربه شغلی برخوردارنود
بتوانند در مدارس عالی خلق بوه تحصویالت دانشوگاهی نیوز دسوت یابنود .یکوی دیگور از
دستاوردهای جنبشکارگری در سوئد ایجاد اتحادیه آموزشی کارگران است که با نام مخفف
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" آ بِ اِف" ) )Arbetarnasbildningsförbund -ABFدایر شد .ایون مراکوز فرهنگوی و
آموزشی نقش بسزایی در ترویج همگانی فرهنگ ،هنر ،تجربه و دانش در بین اقشوار پوایین
جامعه داشته است .اکنون این مراکز آموزشی در سراسر سوئد دایر هسوتند و بیشوتر هزینوه
آنها توسط دولت تامین میشود.
با توجوه بوه اینکوه مسوکن ،بزرگتورین مسوئله زنودگی روزموره اقشوار پوایین جامعوه بوود.
جنبشکارگری برای رفع مشکل مسکن کارگران و رهایی آنها از پرداخت اجارههوای سونگین،
به ساختن خانههای اجاری ارزان قیمت مبوادرت کورد .همزموان ،انجمنهوای اجواره نشوینان و
سازندگان مسکن ،با همکاری یکدیگر یک شرکت تعاونی مسکن بنام "هو اِس ب"
) )Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening- HSBدایر کردند توا بوا
از میان بردن واسطهها ،خانههای با قیمت مناسب را در اختیار اعضا قرار دهند.
برای آسان کردن دسترسی به کاالهای ارزان قیمت ،به همت تجمعات کارگری" ،تعاونی
مصرف کنندگان" ( )Konsumentföreningenایجاد شد .فروشوگاههای زنجیورهای ایون
تعاونی اکنون در سراسر سوئد با نام "کوپ" ( )Coopفعال هستند .این تعاونی ،اکنون تعداد
زیادی از شرکتهای تولیدی مواد غذایی را زیر پوشش خود دارد و بخش مهمی از کاالهای
مصرفی روزمره را مستقیما از مراکز تولیدی در اختیار خریداران میگذارد .سود ناشی از ایون
فعالیتها هرساله بین اعضا پخش میشود.
به سالهای دهه اول قرن بیستم برموی گوردیم .علوی رغوم اصوالحاتی کوه در قوانون
انتخابات صورت گرفته بود ،حق رأی برای انتخابات انجمنهوای شوهر همچنوان دردسوت
ثروتمندان باقی مانده بود ،شورای اول پارلمان ،همچوون گذشوته ،از نماینودگان ثروتمنودان
تشکیل میشد .افراد ثروتمند به نسبت توانایی مالی که داشتند میتوانستند حق رأی داشوته
باشند .در شهرها ،تعداد حق رأی برخوی از ثروتمنودان توا صود رأی مویرسوید .در بخوش
روستایی که فئودالها ثروتهای کالن دراختیار داشتند افرادی بودند که به تنهایی تا 5000
رأی به صندوق میانداختند.
ستیز بین کارگران و کارفرمایان به تدریج گسترده تر میشد .در ماه اوت  1909به ابتکوار
سازمان مرکزی اتحادیههای کارگران ،سیصد هزار نفر از کوارگران همزموان دسوت از کوار
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کشیدند و در اعتصابی شرکت کردند که تا اوایل سوپتامبر اداموه داشوت .در ایون اعتصواب
طوالنی نه تنها خواستهای کارگران بی نتیجه ماند ،بلکه دستمزد بسیاری از کوارگران نیوز
کاهش یافت ،عدهای اخراج شدند و نام برخی در لیست سیاه گنجانده شد .ایون رویوداد بوه
معنای شکست کارگران نبود .در اثر این اعتصاب زیانهای کالنی نیز نصیب سورمایه داران
شد .طوالنی شدن اعتصاب نشان پا فشاری کارگران برای تحقق خواستهای خود بود .این
قدرت نمایی اتحادیههای کارگری زمینه را برای پیشبرد اهداف آنان فراهم ساخت .کارگران
میدانستند که اخراج آنها از کار ،تنها در مورد تعدادی اندک و در مدتی کوتاه ممکون بوود.
کارفرمایان نمی توانستند همه کارگران را اخراج کنند .آنان به نیروی کار آنها نیاز داشتند .از
آن پس نیز کارگران با عزمی راس تر از پیش به مبارزه خود برای دستیابی به شرایط بهتور
کاری ،دستمزد مناسب و  8ساعت کار در روز ادامه دادند.
دراین هنگام هنوز نیمی از افراد جامعه یعنی زنان کامال از حق رأی محروم بودند و مردان
نیز به میزان محدودی از حق رأی برخوردار میشودند .علیورغم محرومیتهوای انتخابواتی
برای اقشار وسیعی از مردم ،سوسیالدموکراتها بوا برخوورداری از آرای کوارگران موقعیوت
سیاسی خود را به تدریج محکم تر میکردند.
دو دهووه نخسووت قوورن بیسووتم دوران شووکوفایی دموکراسووی در سوووئد بووود .در نتیج وه
فعالیتهای درازمدت جنبشکارگری و سوسیالدموکراسی در  ،1909قانون انتخابوات بوار
دیگر اصالح شد و همه مردان از حق رأی دادن برخوردار شدند .اما مبارزه برای برخوورداری
زنان از حق رأی همچنان ادامه داشت.
1
در سوووال  1911آقوووای "برانتینوووگ" (  )Hjälmar Brantingاز سووووی کنگوووره
سوسیالدموکراتها به رهبری حزب ارتقا یافت.
در انتخاباتی که همین سال برگزار شد ،سوسیالدموکراتها همراه بوا لیبرالهوا اکثریوت
اعضای شورای دوم پارلمان را از آن خود کردند .دستیابی به چنین موقعیتی زمینوه را بورای
پیشبرد اصوالحات فوراهم مویکورد .آقوای برانتینوگ  18سوال در پسوت رهبوری حوزب
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سوسیالدموکرات باقی ماند و نقش برجستهای در انجام بسویاری از برناموههای اصوالحات
داشت .در سال  1921به پاس خدماتی که وی در "جامعه ملل" انجام داده بود هموراه بوا
خانم "کریستین لوسالنگه" به دریافت جایزه صلح نوبل نائل آمد.
در سال  1917مجلس شورای کشوری (پارلمان) که از راه انتخابوات همگوانی تشوکیل
شده بود به نقش پادشاه که به تنهایی رهبری کشور را به عهده داشت خاتمه داد .سلطنت از
صحنه قدرت به حاشیه رانده شد و با محروم شدن از دخالت در امور سیاسی تنها به عنووان
یک نشان باستانی دارای حقوقی مشخ از سوی پارلمان شد .از آن پس تشکیل دولت نیز
مبتنی بر رأی اعتماد نمایندگان مردم در پارلمان بود.
در دهمین کنگره حزب سوسیالدموکرات که در فوریه  1917تشوکیل شود ،انشوعابی در
حزب صورت گرفت .جناح چپ حزب که از سالها پیش با کادر رهبری در تضاد بود ،ایجواد
یک حزب جدید را به نام "سوسیالدموکراسی چپ" اعالم کورد .اخوتالف اصولی بوین دو
جناح بر سر این بود که جنبشکارگری برای رسیدن به اهداف خود چه راهی را باید انتخاب
کند .رهبران حزب سوسیالدموکرات ،شیوهی پارلمانی را حالل همه مشکالت میدانستند و
جناح چپ به شیوههای غیر پارلمانی از جمله انقالب میاندیشید.
سوسیالدموکراتهای چپ بعدها به حزب کمونیست تغییر نام دادنود و بوا از هوم پاشوی
اتحادجماهیرشوروی نام حزب از کمونیست به "چپ" تغییر یافوت .ایون حوزب هموواره بوا
کسب بین  5تا  10درصد آرا در پارلمان سوئد حضور دارد و تا بحال چنودین بوار بورای بوه
قدرت رسیدن سوسیالدموکراتها از آنها پشتیبانی کورده اسوت .پوس از انتخابوات 1917
سوسیالدموکراتها مقام خود را در پارلمان سوئد به عنوان بزرگترین حزب ارتقا دادند.
جوانان به عنوان نیروی رو به رشد جامعه نیز جایگاه خود را در میان احزاب پیودا کردنود.
اتحادیهسراسری جوانان حزب سوسیالدموکرات در سال  1917به پیشونهاد کلووپ جوانوان
حزب از شهر "اِسکیلستونا" ( )Skilstunaتشکیل شد .این اتحادیه از آغاز فعالیتهای خوود
در پیشبرد امور آموزشی ،تحصویلی و رفواهی جوانوان کوشوا بووده اسوت .اتحادیوه جوانوان
سوسیالدموکرات ،از راه نشریه خوود بنوام "آزادی" نقوش عمودهای در تورویج و آمووزش
فرهنگ سیاسی بین جوانان داشته است .این اتحادیه از بدو فعالیتهوایش بسوتر آمووزش و
پرورش کادرهای آینده حزبی و به عبارت دیگر تربیت دولتمردان آینده بوده اسوت .اکنوون
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همه احزاب سوئد ،دارای انجمن جوانان هستند .بیشتر افراد برجسوته در هور دولوت ،سوابقه
عضویت در انجمن جوانان حزب خود را دارند .همچنین بیشتر کادرهای رهبری کمونهوا از
سیاستمدارانی تشکیل میشود که فعالیتسیاسی خود را از انجمن جوانان یک حزب شوروع
کردهاند .بنابراین کسانی که به پیشه سیاستمداری عالقمند باشند به راحتی میتوانند فعالیت
خود را از یک انجمن حزبی جوانان شروع کرده و سلسله مراتب رشد سیاسی را بپیمایند.
سوئد در جنگجهانیاول ( 1914تا  )1918بیطرف بود و بهموین خواطر از مصوائب و
ویرانیهای جنگ در امان ماند.
پس از دستیابی مردان به حق شرکت در انتخابات ،مبارزه برای دستیابی همگان به حوق
رأی و حقوق برابر برای زنان و موردان ،اداموه یافوت .پرچمودار ایون حرکوت اتحادیوههای
کارگری و حوزب سیاسوی وابسوته بوه آن یعنوی سوسویالدموکراتها بودنود .کوششوهای
جنبشکارگری از یکسو و رشد و توانمندی نیروهای انقالبی و سوسیالیستی در سطح جهان
و از جمله انقالب اکتبر  1917در روسیه ،عرصه را بر نیروهای محافظه کار سوئد تنگ کورد
و سرانجام آنها در برابر خواست همگانی به زانو درآمدند .در سوال  1918حوق رأی بورای
همه شهروندان اعم از زن یا مرد توسط پارلمان به رسمیت شناخته شد .همچنین بسیاری از
قوانین در راستای احترام به حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان اصالح شد .در سال 1919
قانون  8ساعت کار در روز به تصویب رسید اما تا اجرای کامل آن در سطح کشووری زموان
زیادی سپری شد.
در برخی از کشورهای نوپای صنعتی ،نیروهای متشکل کارگری در تالش برای دسوتیابی
به حقوق سیاسی و اجتماعی خود خواستار دگرگونی اجتماعی از راه انقالب و بوا بکوارگیری
خشونت در برابر خشونت نیروهای حاکم بودند .در سوئد سوسیالدموکراتها به خاطر رابطه
تنگاتنگی که با جنبش سندیکایی کارگران داشتند ،نقش آرام کنندهای را درجنبشکوارگری
این کشور ایفا کردند .این حزب بزرگ توانست از راه کوششهای اصوالح طلبانوه خوود بور
جنبشکارگری تاثیر بگذارد و نیروهای معتور زحمتکشوان و کوارگران را از پیوسوتن بوه
گروههای سوسیالیسوتی بواز دارد .بودینترتیب سوسویالدموکراتها توانسوتند اتحادیوههای
کارگری را از درگیر شدن در انقالب و جنگ داخلی دور نگه دارند .آنها با تبلیغ دموکراسوی
به شیوهی پارلمانی محیطی خالی از تشنجات اجتماعی را بوجود آورده و زمینه رشد صونعت
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و ایجاد کار برای اکثریت مردم را فراهم کردند.
در انتخابات دهم مارس  ،1920سوسیالدموکراتها با کسب بیشترین آرا نسبت به سوایر
احزاب ،برنده اصلی انتخابات بودند .گرچه این حزب فاقد اکثریت کرسیهای پارلمان بود اما
وظیفه تشکیل دولت را به عهده گرفت و با نخستوزیری آقوای"برانتینوگ" اولوین دولوت
سوسیالدموکرات در سوئد تشکیل شد.
یکسال بعد که زنان از حق شرکت در انتخابات برخوردار شدند ،انتخابات توازهای صوورت
گرفت تا این خیل عظیم رای دهندگان نیز در تعیین سرنوشت کشور شورکت داشوته باشود.
این انتخابوات کوه بایود آن را اولوین انتخابوات همگوانی در سووئد نامیود نیوز بوا پیوروزی
سوسیالدموکراتها به انجام رسید و طی آن دو زن فعال سوسیالدموکرات بوه پارلموان راه
یافتند.
آقای برانتینگ در سال  1925درگذشت و رهبری حزب موقتا به آقای "پَر آلبینهانسون"
( )*1Per Albin Hanssonکه یکی از مقامات با سابقه و عالی رتبه حزب بود ،سپرده شود.
درسال  1928کنگره حزب سوسیالدموکرات ،آقای "هانسون" را رسما بوه رهبوری حوزب
انتخاب کرد.
آقایهانسون که همواره رهنمودهای قابل توجهی در جهت اصالحاتاجتماعی و سیاسوی
میداد در یک سخنرانی مشهور خود ،از کشور ،به عنوان "خانوه موردم" یواد کورد .جامعوه،
دولت و شهر را به یک خانواده تشبیه کرد و آنگاه تاکید کرد کوه "در یوک خوانواده خووب،
تفاوتی بین افراد خانواده نیست .یکی برتر و دیگری پست تر نخواهد بوود .در یوک خوانواده
خوب کسی نمی کوشد به بهای زیر فشار قرار دادن دیگران برای خود امتیاز بدست آورد .در
چنین خانوادهای قدرتمندان به چپاول افراد معیف نمی پردازند .در یک جامعه خوب برابری،
همدردی ،همکاری و مددرسانی حاکم است"10.
اما نتیجه انتخابات پارلمانی در همین سال نشان داد که هنوز تا "خانه واقعوی موردم" راه
درازی در پیش است .بورژوازی بطور بیسابقهای برای حفظ امتیازاتی که در اختیوار داشوت
عکس شماره  -4پَر آلبینهانسون
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فعالیت میکرد .آنها توانستند علوی رغوم رشود روزافوزون هوواداران سوسیالدموکراسوی ،
اکثریت آرا را نصیب خود سازند .صاحبان سورمایه ،بوا تبلیغوات مغرموانه و ایجواد تورس و
وحشووت از هیوووالیی بنووام "کمونیسووم" مووردم را از پیوسووتن بووه جنبشکووارگری و
سوسیالدموکراسی برحذر میداشتند.
آقایهانسون در طی  20سال رهبری حزب و  14سال نخستوزیری ،نقوش برجسوتهای
در ایجاد زیربنای جامعه پیشرفته و مدرن سوئد داشته است .اکنون به پاس خدماتی کوه وی
انجام داده است از او به عنوان "پدر کشور" یاد میشود.
در بحران بزرگ اقتصادی غرب در دهه  ،1930سوئد نیز به عنوان یوک کشوور نوپوای
صنعتی درگیر بحران شد و فقر و گرسنگی بخش عظیمی از مردم را در برگرفوت .بسویاری
همه داراییهای خود را به پول تبدیل میکردند تا مسافر یکی از کشتیهای اقیانوس پیمایی
باشند که انبوه مهاجران را به آمریکا میبرد .همان راهی که بسیاری از پیشینیان آنها را بوه
رفاه و آسایش رسانده بود .در فاصله سالهای  1830توا  1930بویش از یوک میلیوون و
سیصد هزار سوئدی ،تقریبا یک چهارم جمعیت ،به آمریکا کوچ کردنود .مهواجرین بیشوتر از
نیروهای کارآمد و افراد با تجربهای بودند که برای گریز از فقر و داشتن یوک زنودگی بهتور
سوئد را ترک میکردند.
علیرغم بحران اقتصادی دهه  ،1930این دهه دوران درخشانی برای اصالحات سیاسی و
تحوالت اجتماعی در سوئد به شمار میآید .سیاستهای جدیدی که از سوی جنبشکارگری
و سوسیالدموکراسی در این دهه به عمل آمد در بهبود ومع زندگی اقشار کم درآمد ،نقش
بسزایی داشته است.
در انتخابات پارلمانی سال  1932تحولی تاریخی رخ داد .سوسیالدموکراتها برای اولوین
بار توانستند به تنهایی اکثریت کرسیهای پارلمان را بدست آورده و احوزاب بوورژوایی را در
اقلیت کامل قرار دهند .از این پس سوسیالدموکراتها برنامههای اصالحاتی خوود را یکوی
پس از دیگری به اجرا درآوردند .مبارزه با بیکاری در صدر وظایف دولوت سوسویالدموکرات
بود .در این دوره ،سوسیالدموکراتها راه همکاری بوا اتحادیوه کشواورزان را نیوز گشووده و
زمینه تغییرات اساسی در سیاست گذاری در کشور را فراهم کردنود .ایون همکواری موجوب
رشد نیروهای دموکرات در جامعه شد.
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اصالحات پی در پی اجتماعی و سیاسی سوسیالدموکراتها ،موقعیت آنها را در عرصوه
جامعه چنان تقویت کرد که تا سال  1976یعنی طی چهول و چهوار سوال هموواره برنوده
انتخابات بوده و دولت در دست آنها باقی ماند .تنها در دوران جنگجهوانیدوم ( 1939توا
 )1945به علت دشواریهای ناشی از جنگ ،سوسیالدموکراتها ،دولتی ائتالفوی تشوکیل
دادند .در این هنگام دولت آقایهانسون ،ممن حفظ اکثریوت سوسویالدموکرات ،بوا سوایر
احزاب ائتالف کرد.
دولتهای پایدار سوسیالدموکرات سیاستهای اقتصادی جدیدی را بکوار گرفتنود .از راه
سرمایه گذاریهای تولیدی ،اشتغال فزونی یافت .سیاست مبارزه بوا بیکواری در شوکل و در
محتوا دگرگون شد .سرمایه گذاری دولت چنودین برابور افوزایش یافوت .همزموان بوا ایون
اصالحات ،مسئله مسکن بویژه برای کارگران و اقشار کم درآمد مورد توجه قورار گرفوت .در
آن زمان بخش بزرگی از خانوادههای بچهدار در زمره بی خانمانها قورار داشوتند و بویش از
نیمی از خانوادههای کارگری ،حداکثر در یک اتاق و آشپزخانه زندگی میکردند.
عالوه بر مبارزه با بیکاری ،دامنه اصالحات در سایر زمینههای اجتماعی گسوترش یافوت.
کمکهای دولتی ،اقشار معیف جامعه مانند کودکان ،خانوادههای بچهدار و سوالخوردگان را
دربرگرفت .قانونِ مالیات بر ثروت به اجرا گذاشته شد و بخشوی از اندوختوههای ثروتمنودان
وارد بیت المال شد .این پولها دولت را در سرمایه گذاری برای ایجاد کار ،یاری داد .با اینکه
بحران اقتصادی در همه کشورهای غربی از جمله در سوئد مشکالت فراوانوی را بوه وجوود
آورده بود ،اما اقدامات دولت سوسیالدموکرات ،باعث بهبود نسبی زندگی اقشار پایین جامعه
شد .حقوق بازنشستگان افزایش یافت .کارگران تحت پوشش بیمه قرارگرفتند و خانوادههای
بچهدار ،با استفاده از وامهای ارزان قیمت دولتی توانستند برای خود خانوه بسوازند .اقودامات
اولیه برای بهداشت مادران و کودکان صورت پذیرفت .بوا پرداخوت کمکهوای نقودی بوه
مادرانی که فاقد همسر بودند ،آنها نیز موورد حمایوت قرارگرفتنود .در سوال  1938قووانین
بهداشت و درمان دندان برای همه و نیز دو هفته تعطیالت برای افراد شواغل بوه تصوویب
رسید.
هرگاه از شوکوفایی اصوالحاتاجتماعی در دهوه  1930نوام بورده شوود بایود بوه نقوش
نویسندگانی که به جنبشکارگری رهنمود میدادند و به آن یاری میرساندند نیز اشاره کرد.
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در سال  1934یک زوج نویسنده معروف سوئد به نامهای"گونار میردال" و"آلوا میوردال"
) (Gunnar Myrdal & Alva Myrdalکه از سوسیالدموکراسی جانبداری می کردنود،
کتابی با عنوان "بحران جمعیت" ) (Kris i befolkningsfråganمنتشر کردنود .ایون زوج
روشنفکر خواستار تغییرات بنیادی در سیاست خانواده و بکارگیری شیوهی جدیدی از تقسیم
ثروت در جامعه بودند .از جمله آنها پیشنهاد کردند که همه موردم بایود بطوور مشوترک در
تامین هزینه کودکان سهیم باشند .این کتواب ،بحوث سوازندهای را پیراموون سیاسوتهای
مربوووط بووه کودکووان ،خووانواده و مسووکن برانگیخووت کووه بووه خطمشووی جدیوودی از
اصالحاتاجتماعی در سوئد ،منجر شد.
گونار میردال *1اقتصاددان بود و از  1945توا  1947بوه عنووان وزیور بازرگوانی در دولوت
سوسیالدموکراتها خدمت کرد .او در سال  1974برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد11.
در دهه  1930به موازات افزایش هواداران سوسیالدموکراسوی  ،تعوداد اعضوای سوازمان
مرکزی اتحادیههای کارگری" ،اِل او "*2نیز دو برابر شد.
در سال  ،1938سوسیالدموکراتها برای اولین بار ،اکثریوت آرا را در انتخابوات اسوتانی و
کمونها نیز بدست آوردند .در هموین سوال ،قوراردادی بوین سازمانکشووری سوندیکاهای
کارگری و اتحادیهکارفرمایان سوئد به امضا رسید که هدف آن ایجاد فضایی خالی از تشنج و
درگیری بین کارگران و کارفرمایان بود .این قرارداد که در هتلی در منطقه "سالتشوو بوادن"
( )Saltsjöbadenمنعقد شد به همین نام معروف شده اسوت و از آن زموان توا کنوون نیوز
چارچوب مذاکرات بین "اِل او" و اتحادیهکارفرمایان بووده اسوت .ایون قورارداد کوه شوامل
بخشی از شیوههای کاربردی در بازار کار است ،در عرصه بینالمللی به "مدلسوئد" معروف
میباشد.
آنچه امروزه به نام "مدلسوئد" شناخته میشود شوکل تکامول یافتوه برناموه اقتصوادی
سوسیالدموکراتها برای رونق اقتصادی و ایجاد زمینههای شغلی است.
در ادامه انجام اصالحات ،سرانجام در سال  1945کار لومپنی (یعنی افرادی که با دستمزد
*1عکس شماره  - 5آلوا و گونار میردال
 *2عکس شماره  -6پوستر انتخاباتی حزب کارگری سوسیال دموکرات درانتخابات پارلمانی سال 1936
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ناچیز روی زمین کار میکردند و خود فاقد زمین و یا دام و مسکن بودند) از میان رفت و کار
کشاورزان و جنگل داران نیز قانونمند شد ،بودین معنوا کوه سواعات کوار در روز و حقووق و
مزایای آنان بصورت قانون درآمد.
در دوران جنگجهانیدوم کشورهای اسکاندیناوی (سوئد دانمارک و نروژ) بوا اعوالم بوی
طرفی میکوشیدند خود را از عوار جنگ در امان دارند اما اشغال دانمارک و نروژ از سوی
آلمان نازی و لشکرکشی اتحادجماهیرشوروی به فنالند و آلمان ،کشورهای اسوکاندیناوی را
زیر فشار گذاشت .بهر حال علیرغم اینکوه مرزهوای کشوور سووئد از هور سوو در محاصوره
نیروهای اشغالگر بود این کشور توانست با ظاهر بی طرفانه خود ،از هرگونه تجاوزی در امان
باشد .در دوران جنگ ،به علت محرومیتهای تجاری ،سوئد با مشکالت فراوانوی در زمینوه
تهیه مواد اولیه و مواد سوختی روبرو شد که به صنایع در حال رشود آن لطموه فوراوان وارد
آورد .در سال  1940پس از اشغال دانمارک و نروژ توسط ارتش نازی ،مواد سوختی وارداتی
سوئد تا  90درصد کاهش یافت.
با اینکه سیاست امنیتی سوئد ایجاب میکند که در زمان صلح بیطرف و غیرمتعهد باقی
بماند ،اما این کشور هماهنگ با افزایش تبادالت اقتصادی با سایر کشورهای غربی ،فاصوله
سیاسی و نظامی خود را با آنها کاهش میدهد .در هموین راسوتا سووئد از دیور زموان ،بوا
کشورهای غربی همکاری اطالعواتی و امنیتوی گسوتردهای داشوته و بوا کشوورهای عضوو
پیمانناتو در زمینه رشد و توسعه تکنولوژی نظامی همراه بوده است.
بعد از پایان جنگ ،سوسیالدموکراتها به ائتالف با احزاب دیگر پایان دادند و بوار دیگور
دولت تمام عیار سوسیالدموکرات ،به رهبری آقایهانسون ،زمام امور را در دست گرفت .بوا
درگذشووت آقایهانسووون در سووال " ،1946توواگِ اِرلَنوودر (Tage Erlander) "*1بووه
نخستوزیری رسید و  23سال یعنی تا  1969در این پست خودمت کورد .در دوران "تواگ
ارلندر" اصالحات بسیاری در زمینههای گوناگون اجتماعی و سیاسی به انجام رسید.
سال  ،1917نقطه عطفی برای تخوالت سیاسی و اجتماعی در سوئد بشمار موی آیود .در
 *1عکس شماره  - 7تاگ ارلندر در زمان نخست وزیری
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این سال ،اولین شورای نمایندگی مردم گشایش یافت و نقوش سولطنت در سیاسوت بورای
همیشه پایان یافت .در سال  2002جمعی از پروفسورهای علوم سیاسی به بررسوی کارناموه
نخستوزیران سوئد از سال  1917تا بحال پرداختند .در این پژوهش ،عملکرد نخستوزیران
سوئد مورد بررسی قرار گرفته و به آنها نمره داده شده است .با در نظر گورفتن عودد  5بوه
عنوان باالترین نمره ،خدمات  18نخستوزیر سوئد ،از  1917تا بحال ،ارزش گوذاری شوده
است .در این بین آقای آلبینهانسون با نمره  4.4در صدر جدول قرار میگیرد و نفور بعودی
آقای "تاگ اِ رلَندر" با نمره  4.3میباشد .نفرات رتبوه اول توا هشوتم ایون جودول همگوی
نخستوزیران سوسیالدموکرات میباشند12.
در سال  1947کمک هزینه برای کودکان در سوئد بصورت قانون درآمد .از آن پس همه
خانوادهها به نسبت تعداد فرزندان خود از کمک دولت برخوردار شدند .در حوال حامور ایون
کمک بدون در نظر گرفتن درآمد خانواده به همه خانوادههای بچهدار تعلق میگیرد .میوزان
کمک نیز به تعداد افزایش بچهها بطور تصاعدی باال مویرود .از آنجوا کوه جمعیوت رو بوه
کاهش است ،این شیوهی یارانه ،خانوادهها را به داشتن فرزند بیشتر تشویق میکند.
در دهه  ،1950جنبشکارگری با همراهیِ سوسیالدموکراتها خواسوتار تصوویب قوانونی
برای بازنشستگی همگانی بودند .این موموع محوور درگیوری بوین نیروهوای بوورژوازی و
سوسیالدموکراسی شد .تا آن زمان ،تنها بخشی از کارمندان از بیمه بازنشسوتگی برخووردار
بودند و بیمه بازنشستگی برای کارگران وجود نداشت و آنان از هرگونه بیمهای محروم بودند.
سرانجام در سال  1957یک همهپرسی مشورتی پیرامون همگانی کوردن پوشوش بیموهای
انجام شد .در این همهپرسی سه موموع مورد پرسش قرار گرفته بود .اکثریت مردم خواستار
این بودند که همه حقوق بگیران براساس سالیان کار و میزان حقوقشان از حق بازنشسوتگی
برخوردار شوند .همچنین کارفرمایان و صاحبان مشواغل آزاد بوا پرداخوت مبلغوی در طوول
سالهای کاری خود ،از حق بازنشستگی استفاده کنند .یک سوال پوس از ایون همهپرسوی
گروهها و احزاب بورژوازی با نادیده گرفتن خواست مردم به مخالفت با قوانونی شودن حوق
بازنشستگی پرداخته و مانع تصویب آن شدند .اما تالشها اداموه یافوت توا اینکوه در سوال
 1960قانون بازنشستگی به تصویب رسید.
در سالهای میانی دهه پنجاه با به رسمیت شناختن حق بیمه درموانی ،هموه شوهروندان
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سوئد زیر پوشش بیمه همگانی قرار گرفتند .بیمه مادران ،کمک هزینه و وامتحصیلی بورای
دانشجویان نیز در طی همین سالها قانونی شد .به عالوه کاهش ساعات کار در یک روز و
برخورداری همه کارکنان و کارگران از تعطیلی سالیانه به تصویب رسید .از دیگر اصوالحات
گستردهی دهه پنجاه ،خدمات دارویی با قیمت تخفیف یافته بود.
در فاصله  1960تا  1980اصالحات در جهت رفاه و آسایش شوهروندان در سووئد اداموه
یافت .از بارزترین دگرگونیها در این دوره ،گسترش خدمات عمومی توسط کمونهوا بورای
بهبود زندگی همه شهروندان و ارتقای سطح زندگی آنان بود .از جمله قوانین خودماتی ایون
دوره میتوان از موابطی برای کمکهای گسترده به معلولین یاد کرد .در این زموان یارانوه
برای خرید دارو بازهم افزایش یافت.
اقدامات سوسیالدموکراتها در جهت رفاه همگانی همواره با مخالفوت احوزاب بوورژوایی
روبرو بود .آنها میکوشیدند تا از توسعه بخش خدمات عمومی جلوگیری کنند.
سیاستهای سوسیالدموکراسی مبتنی بر شیوهی جدیدی بورای سوامان بخشویدن بوه
اموراجتماعی و اقتصاد بود که هم با سوسیالیسم مارکس و هم با سورمایهداری آزاد و افسوار
گسیخته تفاوت داشت .سوسیالدموکراسی ممن حمایت از مالکیت خصوصی و آزادیهای
فردی و اجتماعی ،دخالت و نظارت دولت را بر اقتصاد بازار مروری میداند .دولوت ،خوود را
موظف میداند که برای شهروندان کار و وسایل معیشتی فوراهم کنود .امکانوات آمووزش و
پرورش و بیمههای بهداشتی و درمانی برای همگان نیز توسط دولوت برناموه ریوزی و اداره
میشود.
در دهه  1960سوسیالدموکراتها با بهره گیری از رونق بی سوابقه اقتصوادی در سووئد،
گامهای مهمی در جهت اصالحات وسیع اجتماعی برداشتند.
در سال " 1969اولوف پالمه )Olof Palme( "*1درسن  42سوالگی بوه رهبوری حوزب
سوسیالدموکرات برگزیده شد و تا آخر عمر خود ( ،)1986در این پست بواقی مانود .او طوی
سالهای  1969تا  1976و همچنین  1982تا  ،1986یعنی  11سال نخستوزیر بود.
*1
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در اوایل دهه  ،1970دولت ،خدمات دندانپزشکی را نیز برعهده گرفت و بوا ایجواد مراکوز
دندانپزشکی دولتی بنام "دندانپزشکی خلق" ( )Folktandvårdenدر سراسر سوئد ،امکوان
استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی دندان را برای همه شهروندان فراهم آورد .این خدمات
که با هزینهای مناسب ارائه میشد ،در بهداشت و درمان و سوالمت دنودانها و در نتیجوه در
بهبود سالمتی شهروندان بسیار موثر بوده است .خدمات رایگان دندانپزشکی برای کودکان و
جوانان زیر  18سال ،باعث شده اسوت کوه نسول جووان و نوجووان اموروز سووئد صواحب
سالمترین دندانها در جهان باشد.
در دهه  1970دولت سوسیالدموکرات سوئد موابط اقتصادی کشوررا دگرگوون کورد و
با تدوین قوانین جدید به بسط عدالت اقتصادی و حمایت از حقوق کوارگران و زحمتکشوان
پرداخت .بدینترتیب اقشار وسیعی از مردم از رونق اقتصادی برخوردار شدند و سطح زنودگی
روزمره آنها بطور چشمگیری ارتقا یافت.
بطور خالصه تحوالت اجتماعی جامعهی سوئد و پیشرفت در همه عرصههای اجتماعی و
اقتصادی آن ناشی از فعالیتهای درازمدت حزب سوسویالدموکرات ،سوازمان اتحادیوههای
کارگری سوئد و جنبش سندیکایی در این کشور میباشد.
پارلمان سوئد تا سال  1971دارای دو شورا بود که نمایندگان شورای اول از سوی شورای
استانها بطور انتصابی انتخاب میشدند .با تغییر قانون در سال  ،1971پارلمان تنهوا از یوک
شورای مستقل تشکیل میشود کوه هموهی  349نماینودهی آن مسوتقیما از سووی موردم
برگزیده میشوند.
در سالهای  1960تا  ،1970برنامههای رفاهی گوناگونی برای بهبود محویط کوار و نیوز
بازسازی قوانین کار به انجام رسید و قانون جدید  40ساعت کوار در هفتوه ،در سوال 1970
تصویب شد .چند سال بعد ،پیشونهاد عضوویت نماینودهای از کارکنوان در هیئوت مودیرهی
شرکتها و موسسات تولیدی به صورت قانون درآمود .در سوال  1973قوانون محافظوت از
استخدام نیز به تصویب رسید .بر اسواس ایون قوانون ،حوق اخوراج کوارگران و کارکنوان از
کارفرمایان گرفته شد .طبق این قانون هرگاه موسسه یا شرکتی به علت عدم نیاز به نیروی
کار ،مجبور باشد کسی را اخراج کند باید به ترتیب کسی اخراج شود که کمترین سابقه کوار
را در آنجا داشته است .به عبارت دیگر کسی که آخر آمده است اول اخراج میشود .در همین
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سال قانون پنج هفته تعطیلی سالیانه برای همه شاغلین نیز به اجرا گذاشته شد.
در سا ل  1974سقط جنین که تا آن زمان غیرقانونی بود ،بطور مشروط و به عنوان حوق
هر شهروند زن ،از حمایت قانون برخوردار شد .این قانون در شرایطی به تصویب رسوید کوه
اصحاب کلیسا و بسیاری از پیروانش مخالف آن بودند .بر اساس قانون جدید ،انجوام سوقط
جنین تنها با درخواست مادر امکان پذیر است .عالوه بر رمایت مادر باید قبل از هور سوقط
جنینی ،متقامی مورد مشاوره پزشکی و روانی قرار گیرد تا در صورت وجود دالیل منطقوی،
اجازه سقط جنین داده شود .در پی قانونی شدن سقط جنین داروهای پیشگیری از بارداری با
نظر مراکز بهداشتی نیز بطور رایگان در دسترس زنان قرار گرفت.
از  1975برای کلیه کودکان شش ساله ،مراکز پیش دبستانی دولتی دایر شد که کودکوان
را بطور رایگان برای ورود به مدرسه آماده میکند .در همین سال قانون بیمه والدین به اجرا
درآمد .بر اساس این قانون ،پدر و مادری که صاحب فرزند میشوند میتواننود بطوور نووبتی
جمعا به مدت  18ماه در خانه مانده و از فرزند خود مراقبت کنند .در صورتی کوه ایون افوراد
شاغل باشند طی این مدت تا هشتاد درصد حقوق ماهیانه خود را دریافت میکنند .افراد غیر
شاغل نیز دارای حقوق ماهیانه ویژهای در این مدت میباشند.
در سال  1976قانونی بنام "تصومیمگیری مشوترک"))Medbestemmandelagen-MBL
به تصویب رسید .این قانون که به "اِم – بِ – اِل " معروف شد ،حق سازماندهی گروهی
کارکنان و کارفرمایان را به رسمیت شناخته و کارفرمایان را موظف می کند که در
همه تصمیمگیریها برای تغییر شرایط اشتغال و توسعهی کار ،با کارکناان ،امام از
کارمندان و یا کارگران مشاورت و همفکاری داشاته باشاند در حوالی کوه کارفرمایوان

شدیدا مخالف چنین قانونی بودند ،قانون به اجرا درآمد و یکی دیگر از جلوه های دموکراسی
به اتاقهای تصمیمگیری کارفرمایان راه یافت.
ترور اولوف پالمه

بسط و گسترش اقدامات رفاهی همراه با شکوفایی اقتصوادی در دو دهوهی  1970و 1980
میالدی و در دوران نخستوزیری اولوف پالمه با سرعت بیشتری اداموه یافوت .ایون دوران
شاهد اصالحاتاجتماعی و سیاستهای رفاهی و بشردوستانه بسیاری بوده است.
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پالمه به خاطر فعالیتهای صلح دوستانهاش در سطح بینالمللی معوروف و موورد احتورام
بود .او در خارج از سوئد به عنوان برجستهترین شخصیت سیاسی سوئدی شناخته میشود.
اولوف پالمه که خود در یک خانواده مرفه ریشه داشت ،در یوک سوخنرانی انتخابواتی در
سال  1982گفت " من یک سوسیالیست دموکرات هستم که با خشنودی به آن افتخار می
کنم .من وقتی چنین (سوسیالدموکرات) شدم که در سفری به گوشه و کنوار هنود ،چهوره
وحشتناک فقر را در کنار ثروتهای باور نکردنی مشاهده کردم .من وقتی چنوین شودم کوه
فقر تحقیر کننده بیشتری را در ایاالت متحده (آمریکا) نیز بچشم خود دیدیم.
اولوف پالمه در سال  ،1986زمانی که در پست نخستوزیری خدمت میکرد ،بوه هنگوام
نیمه شب در یک خیابان مرکزی استکهلم به دست فردی ناشناس ترور شد .پالمه به همراه
همسرش و بدون داشتن گارد محافظ پیاده از سینما عازم منزلش بود.
پس از ترور "اولوف پالمه" در سال  1986پست نخستوزیری به معاون او آقای " اینگور
کارلسون" ( )Ingvar karlssonرسید.
در دوران نخستوزیری "اینگور کارلسون" اصوالحاتاجتمواعی همچنوان اداموه یافوت.
بارزترین تغییورات در دوره نخسوتوزیری او شورکت بوی سوابقه زنوان در اموور اجرایوی و
قانونگووذاری کشووور بووود .در انتخابووات پارلمووانی سووال  1994نیمووی از کاندیووداهای
سوسیالدموکراتها که در برگههای انتخاباتی معرفی شده بودند زن بودند و برای اولین بوار
در این سال نیمی از پستهای وزارتی دولت سوسویالدموکراتها بوه زنوان تعلوق گرفوت.
برنامههای حفاظت از محیط زیست نیز در دوره آقوای کارلسوون پیشورفت قابول توجوهای
داشت.
"اگر میخواهیم به رشد اقتصادی مان ادامه دهیم باید یاد بگیریم که رفاه مادی خود را با
مراقبت از طبیعت و محیط زیست هماهنگ کنیم".
این سخنان را آقای "کارلسون" در کنگره سازمان سراسوری سوندیکاها در سوال 1986
ایراد کرد .این سخنرانی سرآغاز کوششهایی بود که از آن پس برای بهداشت محیط زیست
بکار گرفته شد .در  1988برنامهای مدون برای پیشگیری از آلودگی هوا ،به تصویب رسوید.
در نتیجه سیاستهای زیست محیطی و بکارگیری برنامههای علمی و قابول انجوام ،کشوور
سوئد توانسته است بطور نسبی بهترین اقدامات را در پیشگیری از آلودگی زمین ،هووا و آب،
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انجام دهد تا بستر زیست و زندگی انسان را پاک و نسبتا سالم نگهدارد .اکنوون بویش از 70
درصد آلودگیهای هوا در سوئد آلودگیهایی است که توسط بواد از آلموان بوه ایون کشوور
سرازیر میشود .با این حال استکهلم یکی از شهرهای بزرگ جامعه صنعتی است کوه دارای
هوایی نسبتا پاکیزه است .این شهر تنها پایتخت کشور صونعتی اسوت کوه در آبهوای آزاد
شهری آن میتوان ماهیگیری کرد.
پاکسازی و حفاظت از محیط زیست نیز دستاوردی است که به برکت قوانین درست و به
جا و نیز احساس مسئولیت نسبت به زندگی و سالمت شهروندان و نسلهای آینوده امکوان
پذیر است .در جوامعی که مردم از آزادی و حقووق انسوانی خوود محوروم باشوند ،سوخن از
بهداشت محیط نیز بیهوده است .چرا که در رژیمهای استبدادی افراد و نیروهای سوودجوی
وابسته به محافل قدرت ،برای تامین منافع خود همه قوانین زیست محیطی را زیور پوا موی
گذارند .حتا اگر در چنین جوامعی قوانین مناسبی برای حفاظت از محیط زیست وجود داشوته
باشد ،به علت نبود آزادیبیان و انتقاد ،فساد اداری و رشوه گیری رواج یافتوه و موانع انجوام
قانون خواهد شد .بدینترتیب ،دست تبهکاران برای تخریب محیط زیست و منوابع طبیعوی،
باز خواهود بوود .بنوابراین حفاظوت از محویط زیسوت و پیشوگیری از تخریوب آن تنهوا در
جوامعمردمساالر که از آزادی و دموکراسی برخوردار باشند میسر است.
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ساختار کنونی قدرت سیاسی
مردم ،سرچشمه قدرت

قدرت دولت در سوئد از مردم سرچشمه میگیرد .دولت و کمونهوای خوودگردان ،از سووی
مردم در انتخاباتی آزاد و بدون قید و شرط انتخاب میشوند .مردمساالری در سوئد مبتنی بر
آزادی اظهارنظر و حق رأی برابر برای همه شهروندان اسوت .عملکورد دولوت در چوارچوب
قانون و در راستای احترام به برابری همهی انسانها و احترام به آزادی و ارزشهای فوردی
میباشد.
قانون اساسی سوئد شامل چهار اصل است که عبارتند از "قانون ساختار دولت"" ،قوانون
آزادی مطبوعات"" ،قانون آزادیبیان" و " قانون جانشینی سلطنت"
این چهار اصل قانون اساسی ،زیربنای همه قوانین دیگر است .سایر قووانینی کوه بورای
رهبری کشور و اداره آن تدوین شده است در چارچوب قانون اساسی شکل میگیرد .قوانین
جاری در سوئد ،عالوه بر قانون اساسی ،با کنوانسیون اتحادیه اروپوا ،مصووبات سوازمانملل
متحد و اتحادیه اروپا نیز هماهنگ است14 .
قانون جانشینی ،قدیمیترین بخش قانون اساسی است که در سوال  1810تودوین شوده
است .این قانون چگونگی جانشینی پادشاه را تعریف مویکنود .براسواس ایون قوانون" ،ژان
باپتیست برنادوت"( (Jean Baptiste Bernadotteکه یک ژنرال ارتوش نواپلئون بوود در
سوئد به سلطنت رسید*1.
*1درخالل سالهای  1805تا  1810که ناپلئون در اروپا در اوج قدرت بوود ،در سووئد ،گوسوتاو آدولوف
چهارم سلطنت میکرد .وی که فردی مذهبی و مخالف انقالب فرانسه و نیز مخالف نواپلئون بوود ،بوا فرانسوه
وارد جنگ شد و شکست خورد .همین پادشاه در جنگ با روسیه در فاصوله سوالهای  1808و  1809نیوز
شکست خورد و طی آن فنالند از قلمرو سوئد خارج شد .در پی این شکستها او از سلطنت بر کنار شد و به
جای او برادرش بنام "کارل سوم" به پادشاهی رسید .سوئدیها که ادامه سلطنت را در ایون خانودان بوه نفوع
کشور نمی دانستند ،یک پرنس دانمارکی را به فرزند خواندگی شاه گماردند تا سلطنت به او منتقل شود.
در این زمان سوئدیها میکوشیدند با نزدیک کردن خود به ناپلئون از هجوم احتموالی ارتوش او بوه سووئد
جلوگیری کنند .از این رو همواره پیکهایی در راه بودند تا همه جریانات جاری در سوئد را بوه اطوالع نواپلئون
برسانند و خود را گوش بفرمان او قلمداد کنند .در این راستا دو افسر سوئدی برای گوزارش ولیعهودی پورنس
دانمارکی راهی پاریس شدند .آنها در میان راه بودند که پرنس نامبرده بطور مرموزی درگذشوت و شوایع شود
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طبق این قانون ،جانشین شاه ،اولین فرزند ذکور او بود .در سوال  1979بوا تغییراتوی کوه
دراین قانون داده شد ،جانشین پادشاه ،اولین فرزند او خواهد بود .بنابراین دختر شاه نیوز موی
تواند به سلطنت برسد.
قانون ساختار دولت به چگونگی تشکیل دولت و وظائف آن میپردازد .طبق ایون قوانون،
دولت عبارت است از یک ساختار سیاسی که رهبری سوئد را به عهوده مویگیورد .تشوکیل
دولت بر اساس قانون اساسی و لوایح مربوط به آن و همچنین سنتهای رایج و نظام حزبی
و دموکراسی پارلمانی صورت میگیرد.
اولین بند از قانون تشکیل حکومت ،تاکید دارد که حکومت براساس حاکمیوت موردم بوه
شیوهی پارلمانی و کمونهای خودگردان بوده و نظام کشور پادشاهی مشروطه است .هودف
خدمات دولت باید رفاه هر فرد ،برابری جنسیتی ،پاسداری از آزادی و حقوق هور شوهروند و
توسعه فرهنگ ،زبان و مذهب اقلیتها و زندگی اجتماعی آنان باشد.
قانون آزادی مطبوعات که در سال  1949تدوین شده اسوت ،مسوائل مربووط بوه آزادی
مطبوعات ،تعریف آن و محدودیتهایش را مشخ میکند .این قانون موابط مربووط بوه
که او را مسموم کردهاند .در جریان تشییع جنازه وی ،مارشال کشوری سوئد کوه مظنوون بوه قتول شوده بوود
بدست مردم کشته شد و اوماع نابسامانی بوجود آمد.
یکی از پیکهای فرستاده شده نزد ناپلئون افسر جوانی بنوام "کوارل اوتوو"( )Carl Ottoبوود کوه شودیدا بوه
فرانسویها ارادت داشت .وقتی به پاریس رسید بجای آنکه مسئله ولیعهدی پرنس دانموارکی را بوا نواپلئون در میوان
بگووذارد ،خودسوورانه بووه ژنوورال و دوسووت قوودیمی نوواپلئون"،ژان باپتیسووت برنووادوت"( Jean Baptiste
 )bernadotteپیشنهاد ولیعهدی در سوئد را داد و وی بی درنوگ پوذیرفت .نواپلئون ،از ایون پیشونهاد بوا سوردی
استقبال کرد زیرا ژنرال دیگری را برای چنین مقامی مناسب میدانسوت .پوس از اینکوه ژنورال موورد نظور نواپلئون
پیشنهاد وی را برای سلطنت رد کرد ،ناپلئون با گزینش برنادوت موافقت نموود .برنوادوت هیئتوی را بورای موذاکره از
فرانسه به سوئد فرستاد .کارل سوم و مقامات سوئدی از پیشنهاد خودسورانه کوارل اوتوو شوگفت زده بودنود و بوا آن
مخالفت میکردند .هیئت فرانسوی با مخالفان به گفتگوو پرداخوت و برگزیودن برنوادوت را بورای سووئد موروری
قلمداد میکرد .برنادوت همسر "دزیره" ،نامزد پیشین ناپلئون بود و نزدیکترین فورد بوه قدرتمنودترین مورد جهوان
بشمار میرفت .،هیئوت فرانسووی سورانجام توانسوت موافقوت شواه و اطرافیوان او را بدسوت آورد .در پوی آن ،ژان
باپتیست برنادوت در سال  1810به سوئد کوچ کورد .وی دوسوال بعود سررشوته اموور را در ایون کشوور در دسوت
گرفت و در سال  1818تاج پادشاهی سووئد را بور سور گذاشوت .خانودان سولطنت کنوونی در سووئد اداموه نسول
برنادوت است.
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مدارک عمومی و پاسداری از ابراز نظر بصورت نوشتاری را به شکلی جزیی و دقیق بیان می
نماید.
جزئیات پیش بینی شده در قانون مطبوعات در سوئد ،در نوع خوود بوی نظیور اسوت .بوه
عنوان مثال ،قانون آزادی بیان در آمریکا که در سال  1791بوه عنووان پیوسوت بوه قوانون
اساسی افزوده شده است ،فقط در یک جمله خالصه میشود.
سوئد تنها کشوری است که از سالیانی دراز ،قوانون علنوی بوودن اطالعوات را در قوانون
اساسی خود گنجانده است.
قانون آزادی بیان جوانترین بخش قانون اساسی سوئد است که در سوال  1992تودوین
شده است.
قانون آزادی بیان بر سه اصل زیر استوار است:
همه سوئدیها حق دارند که نظر ،تفکر و احساس خود را از طریق رادیو ،تلویزیون و سایر
وسایل صوتی و تصویری و یا وسائلی مشابه آن ،ابراز دارند.
هیچ اداره یا نهاددولتی حق ندارد مطلبی را که مویخواهود در رادیوو و تلویزیوون و سوایر
رسانهها پخش شود ،بررسی کند .فیلمهای سینمایی از این قانون مستثنی میباشد.
کسی که در رادیو و تلویزیون و یا رسانهای دیگر به اظهارنظر میپردازد میتواند ناشناخته
باقی بماند.
این قانون شامل اظهارنظر در وب سایت و سایر فضاهای اینترنتی و مجازی نیز میباشد.
دولت و پارلمان تجلیگاه خواست مردم

نظام مردمساالری در سوئد مبتنی بر اراده و قدرت مردم اسوت .ایون نظوام بوا تاثیرگوذاری
مستقیم مردم در سطح ملی (کشووری) ،در سوطح منطقوهای (اسوتانی) و در سوطح محلوی
(شهرداریها) شکل میگیرد .هر چهار سال یک بار انتخابات برگزار میشوود و موردم ،آرای
خود را برای تعیین نمایندگان پارلمان ،تعیین اعضای شورای اسوتانی و نیوز تعیوین اعضوای
انجمن شهر همزمان ارائه میدهند.
طی این انتخابات  349نفر برای پارلمان و نیز نمایندگان  21شورای اسوتان و نماینودگان
 290انجمن شهر برگزیده میشوند.
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حق شرکت در انتخابات

کسانی میتوانند نامزد انتخابات باشند که عضو یک حزب ثبت شده باشند .ایون افوراد موی
توانند در لیست مشترک حزب به عنوان کاندید معرفی شوند و یا اینکه مستقال بعنوان یوک
فرد نامزدی خود را اعالم کنند .به عبارت دیگر شرط نامزد شدن در انتخابات فقط این است
که فرد به سن  18سالگی تمام رسیده باشد و در یک حزب ثبتنام کرده باشد.
کلیه شهروندان سوئد که حداکثر در روز رأی گیری به سن  18سالگی تمام رسیده باشند،
از حق رأی در انتخابات پارلمان ،انتخاب کمون و شورای استانی و شرکت در همهپرسویها
برخوردارند.
در سوئد هر کس با هر مرام و عقیده و هرگونه شغل و تحصیالت میتواند نامزد انتخابات
باشد .پس از انتخابات ،تنها کسانی به پارلمان راه پیدا میکننود کوه بیشوترین آراء موردم را
بدست آورده باشند.
برای تشکیل حزب در سوئد هیچگونه محدودیتی وجود نودارد .هور جموع و یوا گروهوی
متشکل از دو نفر یا بیشتر ،با هر عقیده و مرام میتوانود بورای خوود یوک حوزب بوا نوامی
مشخ تشکیل دهد .برای به رسمیت شناخته شدن یک حزب تنها کافی است نام حوزب
قبل از انتخابات نزد اداره انتخابات ثبت شود.
همه احزاب حق شرکت در انتخابات را دارند .هر حزب باید قبل از انتخابات ،نام نامزدهای
گروهی و یا مستقل خود را در اختیار اداره انتخابات بگذارد وبرگههای چاپی انتخاباتی بورای
حزب خود را بطور رایگان دریافت کند.
مهاجرانی که در روز رأی گیری سن آنها باالی  18سال باشد و قبل از روز رأی گیوری
بیش از سه سال متوالی به عنوان مقیم در سوئد زندگی کرده باشند از حق رأی در انتخابات
کمون (شهرداری) و شورای استانی برخوردارند.
پس از پایان انتخابات ،کرسیهای پارلمان متناسب با تعداد آرایی که هور حوزب بدسوت
آورده است تقسیم میشود.
احزاب برای ورود به مجلس باید حداقل  4درصد کل آرای سراسری و یا  12درصد آرا در
یک حوزه انتخاباتی را بدست آورده باشند.
افرادی که بخواهند با کسب آراء مستقل خود به مجلس راه پیدا کنند باید حداقل  8درصد
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از آرای حزب منسوب بخود را در حوزه انتخاباتی شان بدست آورده باشند.
هر حزب و یا ائتالف احزاب که در انتخابات پیروز شود میتواند دولت را تشکیل دهود .در
انتخابات سال  2010که با شرکت  84.6درصد از حوائزین شورایط ،انجوام شود ،نماینودگان
هشت حزب مختلف به مجلس راه یافتند .این احزاب به ترتیب بیشترین آراء عبارتند از حزب
سوسوویال دموووکرات ،میانووه رو "مووودرات" ،محوویط زیسووت ،لیبوورال مووردم ،مرکووز ،چووپ،
دموکراتهای سوئد و دموکرات مسیحی .در این انتخابات برای اولین بوار در تواری سووئد،
ائتالف راست میانه ،برای بار دوم بطور متوالی جناح چپ به رهبری سوسویالدموکراتها را
شکست داد و با بدست آوردن بیشترین کرسیهای پارلمان ،چهار سال دیگر در دولوت ابقوا
شد.
عالوه بر احزاب باال  33حزب نیز کاندیدهای خود را بطور رسمی معرفی کرده بودند کوه
آرای بدست آمده آنها برای ورود به پارلمان کافی نبود 2.7 .درصد از مجموع آرای بدسوت
آمده ،به بیش از صد حوزب کوچوک دیگور تعلوق داشوت کوه آرای خوود را در برگوههای
دستنویس در صندوقها ریخته بودند .در این بین دو حزب جمهوری خواه بچشم مویخوورد
که به ترتیب  14و  10رای بدست آوردهاند.
در سوئد همیشه بخش بزرگی از افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت میکنند زیرا مردم
میدانند که دولت بور اسواس رأی آنهوا روی کوار مویآیود و مسوئولیت پاسوخگویی بوه
خواستهای مردم را به عهده میگیرد.
باالترین میزان شرکت مردم در انتخابات ،در سال  1970بوده است که در آن  90درصود
حائزین شرایط در انتخابات شرکت کرده بودند.
گفتمان تابستانی سیاستمداران و مردم

نمودی از یک مردمساالری خوب را میتوان هر سال در هفته بیست وهفتم که اوائل ماه
ژوئیه میباشد ،در جزیرهی گوتلند شاهد بود.
جزیوورهی گوتلنوود در خلوویج بوتنیووک (دریووای بالتیووک) یووک گردشووگاه عمووومی بوورای
سوئدیهاست که هر تابستان انبوهی از مردم را بسوی خود میکشد .این جزیرهی زیبوا بوا
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شهر قدیمی خود و طبیعت نسبتا مالیمش برای گردشگری و استراحت بسیار مناسب است.
از مشخصات ویژه آن خانههای با دیوارهای بلند آجری و کوچههای تنگ و باریک آن است.
این خانهها یادگار دورانی است که مردم سوئد از دیوار پیرامون خانهی خود به عنوان حفواظ
در برابر دید دیگران و نیز امنیت خانواده استفاده میکردهاند.
در تابستان  ،1969آقای پالمه ،رهبر حزب سوسیالدموکرات و نخستوزیر سووئد ،کوه در
شمال جزیره به استراحت تابستانی میپرداخت ،از تجمع سوئدیها استفاده کرد و روزی بوه
جای استراحت در مناطق ییالقی به منطقه "آلمِدالن") (Almedalenرفت و با مردمی کوه
برای تفریح و استراحت در پارکی جمع شده بودند به گفتگو نشست .در آن روز آقوای پالموه
بطور غیررسمی سخنرانی کرد و نقطه نظرات و برنامههای حزب سوسیالدموکرات را بورای
مردم تومیح داد(.عکس شماره  - 9اولوف پالمه در آلمدالن)
این برنامه با استقبال پر شور مردم روبرو شد .آقای پالمه سال بعد و سال پس از آن نیز به
این کار پرداخت و دیدار با مردم را تکرار کرد .رقیبان آقای پالمه در احزاب دیگر سووئد نیوز
این کار را تقلید کردند و با استفاده از تعطیالت تابستانی ،هفته بیستو هفوتم هرسوال را در
جزیرهی گوتلند ،در میان گردشگران سوئدی میگذرانند تا ممن تماس با مردم برای آنهوا
سخنرانی کنند .سرانجام حضور رهبران احزاب و سیاستمداران بوین موردم در گوتلنود یوک
سنت شد.
هر سال در خالل هفته بیست و هفتم ،صاحبان قدرت ،دولت مردان ،مقامات باالی اداری
و موسسات بزرگ دولتی ،رهبران احزاب سیاسوی ،رهبوران سوندیکاها و هور آن کوس کوه
مسئولیتی از جامعه را بر عهده دارد همراه با مردمی که دوست دارند بوا نماینودگان خوود در
ارگانهای مختلف دولتی و افراد تاثیر گذار در جامعه گفتگو داشته باشند در گوتلند گرد هوم
میآیند .در این جزیره ،مقامات دولتی و مسئوالن مملکوت نوه در زره پوشهوا خودشوان را
مخفی میکنند و نه در کاخها و یا خانههای دژ مانندی که از دسترس مردم دور باشد .آنها
در هتلهای معمولی اقامت میکنند ،در رستورانهای خیابانی غذا میخورند ،در پارکهوا راه
میروند ،در کافه تریاهای کنار خیابان چای و قهوه مینوشند و شانه به شانه با مردموی کوه
مسئولیت اداره کشور را به آنها سپردهاند هم دم و همراه میشوند.
در آلمِدالن هر کس میتواند با هر مسئول حکوومتی و هور مقوام کشووری کوه بخواهود
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صحبت کند ،به آنها اعترا کند ،از آنها قدردانی کند ،خواستهای فردی و یا جمعوی را
به آنها یادآور شود .با آنها شوخی و بازی کند .در این جمع مردمی که غرور و یوا حقوارت
جایی ندارد ،افراد باالی حکومت و سیاستمداران برجسته و کارگزاران اصلی کشور به مودت
یک هفته در میان مردم هستند تا هوم مسوائل و مشوکالت آنهوا را از نزدیوک بشونوند و
بررسی کنند و هم برای کردهها و یا غفلتهای خود پاسخگو باشند .این گردهم آیی مردمی
که نتیجه رشد جامعه و الهام گرفته از دموکراسی است ،همه سدهای غرور و یوا حقوارت را
میشکند و همه حصارهای تنگ و فشردهی تشریفاتی را نیز میگشاید.
در آلمِدالن مردم را میبینی که بی هیچ قید و بندی با لباسهای تابسوتانی و راحوت خوود
آزادانه و دور از هرگونه تبلیغات و یا تلقینات ،در گروههای کوچک و یوا بوزرگ در سوایهی
درختهای انبوه و یا در ساحل دریا جمع شدهاند و به گفت و شنود با مقوامی از دولوت و یوا
احزاب و یا سندیکاها مشغولند.
پشت میز کهنه یک قهوه خانه قدیمی که توی پیاده رو از مشوتریان پوذیرایی مویکنود،
نخست وزیر را میبینی که با شلوار کوتاه و پیراهنی بی آستین در کنار رهبر سرسخت یوک
حزب مخالف خود نشسته است ،این دو با هم قهوه میخورند و به گفتههای طرفداران و یوا
مخالفان خود که گرد آنها حلقه زدهاند گوش میدهند.
در آلمِدالن عطر شکوفههای دموکراسی و آزادی همه جا پیچیده است .همه دشومنیها را
کنار گذاشتهاند و حق اظهارنظر را همان گونه که برای خود میخواهند بورای دیگوران نیوز
محترم میشمارند .همه برای بهبود زندگی و رفاه بیشتر و شکوفایی هر چه بیشتر کشورشان
میاندیشند .در این میان مردم بیش از پیش با تفکر و خواست احزاب مختلف و افوراد موؤثر
در آنها ،آشنا میشوند .آنچه در آلمدالن میگذرد در رسانههای گوناگون منعکس میشود تا
کسانی هم که در آنجا حضور ندارند طعم و عطر دموکراسی و مردمساالری را احساس کنند
و در انتخابات ،بر اساس آگاهی خود به احوزاب موورد قبولشوان رأی دهنود و قودرت را بوه
آنهایی که اکثریت را در کنار خود دارند ،بسپارند.
در آلمِدالن همه میتوانند بدون ترس و واهمه و بدون خود سانسوری آنچه را که در فکور
و اندیشه دارند بیان کنند و با دیگران به چالش بگذارند.
دولت در دست مردم است

یکی از زاللترین نوع مردمساالری را میتوان در سوئد مشاهده کرد .در این کشور دولت در
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دست مردم است .در انتخاباتی کامال آزاد و بدون قید و شرط ،همه حق دارند نامزد انتخاباتی
باشند و آزادانه نیز رأی خود را در صندوق بیندازند.
با تشکیل مجلس نمایندگان مردم ،کلیه تصمیمات مهم برای اداره کشور در این مجلوس
گرفته میشود .قدرت مجلس از اعتمادی سرچشمه میگیرد که مردم بوه نماینودگان خوود
دارند .غیر از پارلمان ،هیچ فرد یا نیروی دیگر نمی تواند در ارائه قوانین و موابط سیاسوی و
اجتماعی نقش تعیین کننده داشته باشد.
پس از انتخابات ،حزب یا ائتالف پیروز ،نماینده خود را برای نخسوتوزیری بوه مجلوس
معرفی میکند تا در صورت بدست آوردن رأی اعتمواد از مجلوس ،کوار خوود را بوه عنووان
نخستوزیر آغاز کند و به تشکیل دولت بپردازد .نخستوزیر نیز اعضای دولوت خوود را بوه
مجلس معرفی میکند و برای هر یک از آنها رأی اعتماد میگیرد.
دولت مجری قوانین و مصوباتی است که مجلس آنها را تایید کرده است .مجلس که به
نمایندگی مردم ،نصب و عزل دولت را در اختیار دارد همواره ناظر بر عملکرد دولت میباشد.
دولت ،ناظر بر عملکرد شوراهای استانی و نیز شوراهای شهر است .شورای هر استان نیز به
نوبه خود بر شوراهای شهری نظارت دارد .در رژیممردمساالر سوئد ،قودرت نصوب و عوزل
دولتمردان در اختیار مردم است .مردم به همان شکل که دولتمردان را انتخاب مویکننود،
میتوانند آنها را از کار برکنار کنند.
قدرت مردم برای عزل کردن در یک نظام مردم ساالر ،بزرگترین نقطه قوت دموکراسوی
است .زیرا برکنار کردن کسی که در مومعی از قدرت نشسته است دشوارتر از انتخواب فورد
برای قبول یک مسئولیت است .به هنگام انتخاب ،انتخاب کننده و انتخاب شونده هور دو در
یک جهت در حرکتند .در حالی که برای برکناری یک مقام ،مردم و آن فرد در برابر یکدیگر
قرار میگیرند .پس قدرت عزل بزرگترین موهبتی است که دموکراسی به مردم عرمه موی
کند .این بدان معناست که هرگاه در نظامی مردم از قدرت عزل کردن دولتمردان محوروم
باشند آن نظام فاقد دموکراسی است.
دولتمردان باید عاری از خطا و اشتباه باشند

در نظاممردمساالر درسوئد ،همهی افرادی که در پستهای دولتی بکار گمارده میشوند باید
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از هرگونه خطایی چه در گذشته و چه در زمانی که مشغول خدمت هستند پاک باشند.
در انتخابات پارلمانی سوئد در سال  2006ائتالفی از احزاب دست راستی با بدست آوردن
 178کرسی نمایندگی ،اکثریت کرسیهای مجلس را نصیب خود کرد و دولت تشوکیل داد.
چندی بعد نخستوزیر به تدریج وزرای کابینهاش را معرفی کرد.
خانم "ماریا بورلیوس" ( )Maria Boreliusبه عنوان وزیر بازرگانی معرفی شد .روز بعود
دختری به یکی از روزنامهها اطالع داد که این خانم چند سال پیش او را بمودت یوک مواه
برای نگهداری از بچهاش استخدام کرده بود بدون اینکه موموع را به اداره مالیات گوزارش
داده باشد.
در سوئد هر گاه کسی فردی را به کاری بگمارد باید آن را به اطالع اداره مالیات برساند و
به عنوان کارفرما مالیات و هزینه بیمه آن فرد را بپردازد .هر کس کار میکند بایود در زموان
انجام کار بیمه باشد تا اگر اتفاقی در حین کار بیافتد بیمه بتواند نیازهای آن فورد را پوشوش
دهد.
خانم بورلیوس به عنوان کارفرما میبایست استخدام آن دختر را به اداره مالیات اطالع می
داد و عالوه بر حقوقی که به آن دختر میداد ،هزینه کارفرما را به اداره مالیات میپرداخت.
خانم بورلیوس به اداره مالیات اطالع نداده بود و خالف قانون رفتار کرده بود .وقتوی ایون
مسئله فاش شد وی از طریق تلویزیون از مردم سوئد پوزش خواست و گفت در زمان انجام
این کار خالف ،که سالها پیش اتفاق افتاده بود ،ومع مالی خانواده آنها چندان خوب نبووده
است.
روزنامه نگاران و وبالگ نویسان که مانند سایر مردم بدون هیچ محدودیتی حق تحقیق و
گزارش دارند دست بکار شدند و پرونده مالی خانم وزیر را طی سالهای گذشنه مورد بررسی
قرار دادند.
همه شهروندان در سوئد میتوانند اطالعات مالی افراد دیگر را مطالعه کنند .برای این کار
کافی است به سالن کامپیوتر ادراه مالیات مراجعوه کننود و بوا وارد کوردن نوام و یوا شوماره
شخصی افراد در رایانهها ،اطالعات مربوط به درآمد افوراد ،اشوتغال آنهوا و مقودار مالیوات
پرداختی توسط هر فرد را ،بدست آورند.
پس از بر مال شدن کار خالف این خانم وزیر ،شهروندی فورا در وبالگ خوود نشوان داد
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که این خانم دروغ میگوید و درآمد آنها در سالی که آن دختر خانم را بکوار گرفتوه اسوت،
بسیار باالتر از درآمد متوسط شهروندان سوئدی بوده است.
دو روز بعد نخستوزیر سوئد اعالم کرد که خانم بورلیوس از کار خود کناره گیوری کورده
است .خانم بورلیوس نه تنها از کار وزارت کنار گذاشته شود بلکوه بنوابر گوزارش روزناموهها
"خانم بورلیوس از سوئد فرار کرد" .او خانه و زندگیاش را در مدت کوتواهی فروخوت و بوه
انگلستان کوچ کرد تا چشمش به چشم مردمی که به آنها دروغ گفته بود نیافتد.
پس از برمال شدن این جریان و فرار این وزیر ،تب بازرسوی وموعیت وزرای جدیود بواال
گرفت و نام خانمی دیگر از اعضای کابینه جدید ،خانم "سسیلیا استگئو" (،)Cecilia Stegö
در تیتر روزنامهها و سرفصل خبرها دیده و شنیده شد.
وی که یکی از اعضای عالی رتبه حزب میانه رو به حساب میآمد به عنوان وزیر فرهنگ
معرفی شده بود .دوره وزارت او فقط ده روز طول کشید .تنها ده روز الزم بوود کوه روزناموه
نگاران سوئدی عملکرد آن خانم را در گذشته بررسی کنند .او دارای نقاط قوت بسیار بود .از
وفاداران ایدئولوژیک حزبش بشمار میرفت .در گذشته بور کرسویهای مودیریتی گونواگون
تکیه زده بود و با سربلندی از پستی به پست دیگر ارتقا یافته بود.
بررسی روزنامه نگاران نشان داد که خانم استگئو قبل از رسیدن بوه پسوت وزارت هرگوز
مالیاتی برای تلویزیون خود نپرداخته بود .اما هنگامی که نامزد پست وزارت شده بوود بورای
پوشاندن خطای خود همه مالیاتهای عقبافتاده تلویزیون را یک جا پرداخت کرده بود.
در سوئد هرکس تلویزیون داشته باشد باید ماهیانه مبلغی به اداره تلویزیون رسمی سووئد
بپردازد .بخش مهمی از هزینه دو کانال تلویزیونی مهم سوئد که فاقد آگهیهوای بازرگوانی
میباشند ،از راه همین مالیات بر تلویزیون تامین میشود .این دو کانال مستقل و غیر وابسته
بوده و مفیدترین برنامهها را به مردم ارائه میدهند.
خالف مالیاتی خانم استگئو در صدر خبرهای روز قرارگرفوت و بحثهوای گسوتردهای را
بین مردم برانگیخت .حتا برخی دولت جدید را به عنوان دولت خالف کواران سورزنش موی
کردند .خانم استگئو چیزی برای گفتن نداشت جز اینکه در تلویزیون ظاهر شد ،بوه خطوای
خودش اعتراف کرد ،از مردم سوئد پوزش خواست و پوذیرفت کوه شایسوته پسوت وزارت و
امانتداری برای مردم نیست و استعفا داد.
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این نمونهها نشان میدهد که در یک جامعه باز و آزاد ،جایی که همه موردم حوق آزادی
بیان و اعترا دارند ،عرصه برای خالفکاری ،حقه بازی و دغلکاری بسیار تنگ است .افراد
نامناسب نمی توانند امانت دار خدمت به مردم باشند .حتا اگرچنین افرادی بر یک حزب قوی
تکیه داشته و از نامداران و معتقدان بلند پایه آن حزب باشند.
در یک جامعه مدنی ،اراده مردم است که دولتمردان را به کرسی مینشاند و بوه هنگوام
بیاعتمادی به دولتمردان ،همین اراده مردم ،آنها را ازعرصه قدرت به زیر میکشد.
در همین زمینه رویداد دیگری را بیان میکنم که گویای توانمندی دموکراسی و آزادی در
پاکسازی یک جامعه میباشد.
سال  ،1995حزب سوسیالدموکرات که تقریبا همیشه بزرگترین حزب در سوئد بوده است
در اوج قدرت بود .نخستوزیر ،آقای "کارلسون" ( )Ingvar Carlssonهنوز میتوانست توا
دوسال دیگر در پست چهارسالهی نخستوزیری باقی بماند اما تصمیم گرفت ظرف چند ماه
این پست را ترک کند .او از پیش اعالم کرده بود که روزی که قدم به شصت و یک سالگی
بگذارد هر پست سیاسی که داشته باشد بر زمین خواهد گذاشت ،کوله پشتی و دوچرخوهاش
را برخواهد داشت و با رکاب زدن دور جزیرهی زیبای گوتلند ،دور تازهای از زنودگی خوود را
آغاز خواهد کرد.
همه میدانستند که در چه تاریخی آقای "کارلسوون" پسوت نخسوتوزیری و دبیرکلوی
حزب بزرگ سوسیالدموکرات را ترک خواهد کرد .مردم سوئد بر این باور بودنود کوه بورای
جانشینی آقای کارلسون کسی شایسته تر از خانم "مونا ساهلین" ( )Mona Sahlinنیست.
وی که معاون نخستوزیربود ،با رفتن آقای "کارلسون" ،بی چون و چرا بوه نخسوتوزیری
میرسید و او اولین زنی بود که در سوئد به چنین مقامی دست مییافت.
حزب سوسیالدموکرات ،بطور رسمی خانم مونا ساهلین را کوه معواون نخسوتوزیر بوود،
برای جانشینی آقای کارلسون برگزیده بود .خانم ساهلین دیپلمات سی و هشت سالهای بوود
که از  25سالگی به نمایندگی مجلس از حزب سوسویالدموکرات انتخواب شود و پلوههای
رسیدن به سطوح باالی حزبی را به تندی پشت سر گذاشت .او توانست در مودت کوتواهی
پستهای مهمی را در حزب و دولت سوسیالدموکرات بدست آورد.
صبح شنبه  17اکتبر  ،1995سه ماه قبل از رسیدن خانم ساهلین به پست نخستوزیری،
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یک خبرنگار فاش کرد که خانم ساهلین در سفری که به جنوب سوئد داشته است با کوارت
خرید خدماتی خود که باید با آن هزینه سفر و رفت و آمد خوود را بپوردازد ،خریود شخصوی
کرده است .خانم ساهلین در این سفر با کارت خدماتی ،شکالت سوییسی و کموی پوشواک
خریده بود .خانم ساهلین قبال نیز با این کارت خرده ریز شخصی خریده بوود و هور بوار بوه
حسابداری نخستوزیری اطالع داده بوود کوه معوادل خریودهای شخصوی او را از حقووق
ماهیانهاش کسر کنند.
خبر خالفکاری معاون نخستوزیر همه جا پیچید .مردم نمی خواهند سرنوشت جامعوه را
بدست کسی بسپارند که کمترین خطا را مرتکب شده باشد .خورشید قدرت و خوشنامی مونا
ساهلین به تندی رو به افول گذاشت .او از معاونت نخستوزیری کناره گیری کرد .از پسوت
دبیرکلی حزب سوسیالدموکرات که چند مواه بعود نصویبش مویشود محوروم شود .هموه
فعالیتهایسیاسی اش را کنار گذاشت و پس از چندی بیکاری با ایجاد یک شرکت مشواور
بازرگانی خود را سرگرم کرد .خانم ساهلین الزم بود چند سوال از چرخوه قودرت و شوهرت
خارج شود تا بتواند بگونهای رفتارکند که مورد اعتماد مردم باشد .چند سال که گذشت او به
توودریج بووه حووزب و سیاسووت بازگشووت و در سووال  2007بووه مقووام دبیوور کلووی حووزب
سوسیالدموکرات برگزیده شد .در انتخابات سوال  ،2010ائوتالف چوپ بوه رهبوری حوزب
سوسیالدموکرات ،در برابر احزاب بورژوائی حاکم ،شکست خورد و خانم ساهلین از مقام خود
کناره گیری کرد .برخی شکست سوسیالدموکراتها در این انتخابات را به عدم اعتماد کامل
مردم به خانم ساهلین نسبت دادنود و آن را ناشوی از خالفکواری او در پوانزده سوال پویش
دانستند.
سرگذشت مونا ساهلین در عرصوه رقابتهوای سیاسوی در سووئد نیوز نشوانی از عودالت
اجتماعی و برابری فرصتها برای هموه ،مویباشود .خوانم سواهلین کوه فاقود تحصویالت
آکادمیک بود ،زندگی شغلی خود را از کارهای بسیار ساده ماننود کوار در رسوتوران و کموک
بهیار شروع کرده بود .پیشرفت او در کار حزبی بر ویژگیهای شخصی او استوار بوده اسوت.
پرکاری ،ساده زیستی ،سخن گفتن به زبان ساده و پشتیبانی او از اقشار پایین جامعه توانست
او را به چهرهای قابل قبول برای بسیاری از سوئدیها تبدیل کند و او را به باالترین مقام در
بزرگترین حزب سیاسی سوئد برساند .اما همین چهره محبوب بخاطر خطائی ناچیز بخشی
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از اعتماد شهروندان به خود را از دست داد و سرانجام از اوج قدرت در عرصه سیاسوی کنوار
گذاشته شد.
آزادی بیان و انتقاد در سوئد باعث میشود که مسئوالن مملکتی نمی توانند دسوت از پوا
خطا کنند .وجود آزادی و محترم شمردن حقوق شهروندان به همه جرأت میدهد که کوار و
زندگی سیاستمداران را زیر نظر داشته باشند .در این بین ،خبرنگاران ،با نگاهی ذره بینی بوه
دنبال خبرهای مردم پسند هستند تا آنهوا را در روزناموهها و سوایر وسوائل ارتبواط جمعوی
منعکس کنند .هیچ خبری برای مردم جذاب تر از خبری نیست که از نادیدهها پرده بوردارد.
بهترین خبرها آنهایی هستند که در ارتباط با منافع و زندگی روزمره مردم باشد که در ایون
راستا اخبار مربوط به عملکرد دولتمردان از مهمترین آنهاست.
ثبات سیاسی و تداوم نهادهای دولتی

نیروهای سیاسی در سوئد بطور عمده به دو دسته تقسیم میشوند که به جناح راست و جناح
چپ معروفند .در جناح راسوت چنود حوزب بوورژوازی و میانوه رو و در جنواح چوپ احوزاب
سوسیالدموکرات ،چپ (کمونیست سابق) و محیط زیست جای مویگیرنود .ایون دو جنواح
راست و چپ که دارای بینشهای سیاسی و راهکارهای متفاوت برای مسائل جامعه هستند،
برای دستیابی به قدرت با یکدیگر رقابت میکنند .رقابت آنها بصوورت مسوالمتآمیز و بوا
احترام متقابل است .همزیستی دموکراتیک این نیروهای سیاسی باعث ثبات در جامعه بووده
و جامعه را از هرگونه تشنجات اجتماعی و اقتصادی دور نگوه مویدارد .در چنوین شورایطی
است که آهنگ رشد و پیشرفت جامعه در همه زمینههای اقتصوادی ،اجتمواعی ،سیاسوی و
علمی بطور شکوفا راه خود را میپیماید.
برخالف بسیاری از کشورها ،تغییر دولت در سوئد باعث تغییرات ناگهانی در رژیم سیاسی
و امور مملکتی نمی شود .پس از روی کار آمدن ائتالف راست میبینیم که مدیران برجسته
دولتی حتا افراد وابسته به جناح سوسیالیست در پستهای خود ابقا میشوند .همین طور کوه
هرگاه سوسیالدموکراتها پس از جناح راست به قدرت میرسند به مدیران دولتوی وابسوته
به جناح راست امکان ادامه فعالیوت داده و از تواناییهوای آنهوا در پیشوبرد اهوداف دولوت
بهرهمند میشوند.
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در انتخابات  ،1998دولت بورژوازی پوس از یوک دوره چهارسواله در انتخابوات پارلموانی
شکست خورد و سوسیالدموکراتها به قدرت رسیدند .در آن هنگام مهمترین پست اقتصاد
پولی کشور یعنی ریاست بانک مرکزی را یکی از افراد حزب بوورژوازی میانوهرو بوه عهوده
داشت .دولت جدید نه تنها وی را از کار برکنار نکرد بلکه با تائید عملکرد او ،وی را یاری داد
تا چرخ اقتصاد پولی کشور را بوه بهتورین شوکل ممکون بچرخانود .وی  8سوال در زموان
سوسیالدموکراتها در این پست باقی ماند تا اینکه شخصا کار دیگوری را انتخواب کورد و
استعفا داد.
در سوئد روال کار براین است که هر دولتی روی کار بیایود ،وزیوران و صواحب منصوبان
دولت قبلی وابسته به جناح رقیب را در پستهای مدنی مهمی مانند فرمانداران ،استانداران و
سفرای کشور در خارج بکار میگمارد .نتیجه این همزیستی مسالمتآمیز ایون اسوت کوه از
تجربیات همه مدیران بدون توجه به وابستگی حزبی و عقیدتی آنها در هر زموانی اسوتفاده
میشود .از این راه بخش عظیمی از سرمایه ملی کشور یعنی توانمندی مدیران آموزش دیده
و با تجربه بدون توجه به رژیم سیاسی حاکم در راه پیشرفت و توسعه امور کشور بکار گرفته
میشود.
همهپرسی

یکی از ابزارهای مهم مردمساالری همهپرسی است .در همهپرسی ،مردم نظور خودشوان را
نسبت به یک موموع خاص در یک رأی گیری رسمی بطور مستقیم اعوالم مویکننود .در
سوئد همهپرسی میتواند منطقهای ،در سطح کمون و یا در سطح کشور باشد.
در قانون سوئد دو نوع همهپرسی تعریف شده است .یوک همهپرسوی بمنظوور آگواهی از
افکارعمومی صورت میگیرد که جنبه پیشنهادی دارد .نتیجه این همهپرسی تنها رهنموودی
برای دولت و مجلس است بدون آنکه دولوت ملوزم بوه اجورای آن باشود .نووع دیگوری از
همهپرسی نیز وجود دارد که به عنوان تصمیمگیری مستقیم مردم درباره یک موموع خاص
است .نظر اکثریت در این همهپرسی بی درنگ حکم قانون را پیدا میکند و دولت ملوزم بوه
اجرای آن میباشد.
همهپرسی میتواند از سوی دولت یا پارلمان پیشنهاد شود و یا اینکه مردم بوا جموعآوری
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امضا خواستار همهپرسی شوند .طبق ماده اصالحی قوانون اساسوی در سوال  ،1994هرگواه
حداقل پنج درصد مردم در سطح شهر و یا کشور خواستار همهپرسی باشند ،به ترتیب ،کمون
و یا دولت موظف به انجام آن است.
از سال  1922تا بحال شش بار همهپرسی در سوئد انجام شده است که آخرین بار آن در
سال  2003برای تبدیل پول سوئد از کرون به یورو (واحد پول مشترک اتحادیه اروپا) بود .در
این همهپرسی مردم سوئد با تبدیل پول مخالفت کردند.
جنجالیترین همهپرسی در سوئد در  23مارس  1980صورت گرفت .در ایون همهپرسوی
نظر رأی دهندگان برای استفاده یا عدم استفاده از انرژی هستهای پرسیده میشد.
طی سالهای دهه  ،1970افکوارعمومی موردم سووئد تحوت تواثیر چنود حادثوه کوه در
رآکتورهای اتمی در گوشه و کنار دنیا اتفاق افتاده بود به شدت نگران آینده محویط زنودگی
خود بود.
حادثه نیروگاه اتمی "هاریسبِرگ" ( )Harrisburgدر آمریکا که در سال  1979اتفاق
افتاد و مناطق گستردهای را به مواد پرتوزا آلوده کرد ،بر نگرانی مردم سوئد افزود .این نگرانی
مخالفتهای بسیاری را علیه ساختن رآکتورهای اتمی برانگیخت .دولت سووئد بوه ناچوار در
سال  1980یک همهپرسی مشورتی پیرامون توقف و یا توسعه رآکتورهای اتمی انجام داد.
اگر حادثهای در یک نیروگاه هستهای رخ دهد که باعث نشط مواد پرتووزا (رادیوو اکتیوو)
شود ،این مواد میتواند تا فواصل بسیار دور نیز توسوط بواد پخوش شوده و محویط زنودگی
انسانها را آلوده کند .در اثر آلودگی هوا ،آب ،محیط شهرها و نیز زمینهای کشاورزی ،مواد
پرتوزا بطور مستقیم و یا از راه مواد خوراکی به بدن انسان سرایت کورده و دیور یوا زود اثور
زیانبار خود را نشان خواهود داد .بحوران و فاجعوهای کوه در نیروگواه اتموی "چرنوبیول" در
اوکراین و در سال  1986میالدی رخ داد ،عالوه بر موایعات آنوی آن ،آلودگیهوائی را بجوا
گذاشت که اثرات مخرب آن تا به امروز ادامه دارد .بر اساس آماری که بیست سال پوس از
حادثه چرنوبیل جمعآوری شده بود ،بیش از ده هزار کودک با سون حودود ده سوال در ایون
کشور به سرطان تیروئید مبتال شده بودند .این گروه از کودکان تقریبا ده سال پوس از بوروز
حادثه به دنیا آمده بودند اما آلودگی محیط زادگاهشان آنها را به این سرنوشت تلو گرفتوار
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کرده بود .مواد پرتوزا میتواند از راه تنفس ،از راه لموس اشویاء آلووده و نیوز از طریوق موواد
خوراکی که در زمینها و آبهای آلوده به مواد پرتوزا ،پرورش پیدا کرده باشند به بدن انسوان
راه یابند.
در سال  ،1980سوئد  6رآکتور اتمی فعال داشت که معادل سی درصد برق مصرفی کشور
را تامین میکرد .عالوه بر آن چهار رآکتور جدید نیز آماده بهره برداری و دو رآکتور در دست
ساخت بود .همانطور که گفته شد به علت نگرانی افکارعمومی از عواقوب احتموالی داشوتن
نیروگاه هستهای  ،دولت اقدام به همهپرسی مشورتی کرد .از میان سه گزینوه کوه بوه رأی
گذاشته شده بود ،گزینهی دوم با  38.7درصد بیشترین آرا را بدست آورد .این نظریه خواستار
آن بود که غیر از  12رآکتور فعلی هیچ رآکتور جدید ساخته نشود .رآکتورهای اتموی موجوود
نیز بتدریج در فرصت مناسب برچیده شود .برچیده شدن رآکتورها باید با توجه به نیاز کشوور
به نیروی برق صورت گیرد .بنابراین زمان انجام آن باید به گونوهای باشود کوه اختاللوی در
صنایع و نیز رفاه عمومی جامعهایجاد نکند .این نظریه ممن تاکید بر دوری جستن از انرژی
هستهای  ،جایگزین کردن منابع جدید انرژی که با محیط زیست نیز همخوانی داشته باشود
را در دستور کار دولت قرار میداد.
در طی سالیان اخیر ممن اینکه هیچ رآکتورجدید ساخته نشده است ،دو رآکتور قدیمی نیز
برچیده شد.
در زمان برچیده شدن این دو راکتور قدیمی بیش از نیمی از نیروی برق مصرفی در سوئد
از نیروگاه اتمی تامین میشد .با اینکه برچیدن این دو رآکتور قیمت برق را یکباره حدود 20
درصد افزایش میداد اما دولت بر اساس رأی مردم در همهپرسی ،به ایون کوار دسوت زد و
مردم برای حفظ محیط زیست خود پذیرفتند که بهای بیشتری برای مصرف برق بپردازند.
الزم به یادآوری است کوه سووئد یکوی از پیشورفتهترین کشوورها در زمینوه تکنولووژی
هستهای است .عالوه بر آن  15درصد از ذخائر اورانیوم طبیعی جهان در این سرزمین نهفته
است .بنابراین سوئد میتواند به راحتی اورانیوم الزم برای سوخت نیروگاههای هستهای خود
را غنی سازی کرده و نیروگاههای هستهای بسیاری را بکار اندازد15.
اما این کشور به خاطر حفظ محیط زندگی شهروندانش و براساس همهپرسی سال 1980
از ساختن رآکتور اتمی جدید خودداری میکند .سوئد با اینکه برای تامین سوخت هسوتهای
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ده رآکتور موجود خود ،به اورانیوم غنی شده نیاز دارد اما از استخراج و غنی کردن اورانیوم در
خاک خود پرهیز میکند.
علت این کار این است که کار غنی سازی به مراقبتهای حفاظتی ویژهای نیواز دارد کوه
انجام آن بسیار پرهزینه است .طبق قوانین سوئد این مراقبتها برای حفظ سالمتی کارکنان
صنایع اتمی ،شهروندان معمولی و نیز نسلهای آینده مروری است .نگهداری موواد زائود و
زبالههای غنی سازی نیز کاری دشوار و پر خرج میباشد .زیرا بیش از هشتاد درصد از موواد
پرتوزا پس از غنی سازی ،در مواد بازمانده باقی میماند .نگهداری این مواد پرتوساز بگونهای
که محیط زندگی را آلوده نکند و پاسخگوی موابط ایمنی در سوئد باشد کاری بس پیچیده
و گران است .از این رو سوئد بجای استخراج و غنی کردن اورانیوم در خواک خوود ،تورجیح
میدهد اورانیوم غنی شده مورد نیاز خود را از روسیه خریداری کند.
دولتهای کوچک و کارهای بزرگ

در سوئد مسئولیتهای کشووری بوین دولوت مرکوزی 23 ،اسوتان و  290کموون (شوهرداری)
تقسیم شده است که هر کدام بخشی از وظایف خدماتی جامعه را به عهده دارند .با ایون تفواوت
که استانداریها بر کار کمونها نظارت میکنند و دولوت بور عملکورد اسوتانداریها و کمونهوا
نظارت دارد .هر کمون دارای یک محدوده جغرافیائی است کوه شوهرها ،شوهرکها ،محلوهها و
روستاهایی را دربرمی گیرد .هر استان نیز مجموعهای از چند کمون را شامل میشود.
در این شیوه ،با تقسیم گستردهی مسئولیتها در سطح کشور ،مردم نیز در هور کجوا کوه
زندگی میکنند ،در ارتباط نزدیک با مسئولین و تصمیم گیرندگان هستند .آنها میتوانند بر
تصمیمگیریها نظارت داشته و عملکرد مسئولین را نیز زیرنظر داشته باشند.
بدینترتیب ،قوه مجریه تنها در دست دولت مرکزی متمرکز نیست بلکه بسیاری از اموور
کشوری بر دوش استانداریها و یا کمونها قرار دارد .هر استان توسط یک شورای استان و
هر کمون توسط یک شورای کمون اداره میشود .اعضای این شووراها کوه ماننود پارلموان
محلی عمل میکنند هر چهار سال یکبار بطور مستقیم توسط مردم آن اسوتان و یوا کموون
انتخاب میشوند.
شورای استان و نیز شورای کمون در چارچوبی که قانون برای آنها تعیوین کورده اسوت
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دارای استقالل و خودمختاری هستند و دولت مرکزی مسئولیت نظارت بر کار آنها را دارد.
وظیفه شورای استان اداره کردن امور داخلی است که رسیدگی و اداره کردن آنها بورای
هر کمون به تنهایی مستلزم هزینوه گوزاف مویباشود .مهمتورین وظوایف شوورای اسوتان
تصمیمگیری و اجرای خدمات بهداشتی -درمانی همگانی ،خدمات دندانپزشوکی مردموی و
نیز ایجاد وسایل و خدمات ایاب و ذهاب ،بوا همکواری کمونهوا مویباشود .عوالوه بور آن
رسیدگی به امور فرهنگی ،خدمات جهانگردی و پشتیبانی از بخش خصوصی نیز بوه عهوده
شورای استان است.
کمونها نیز به نوبه خود عهوده دار اموور آمووزش و پورورش در سوطح پویش دبسوتان٬
دبستان ٬دبیرستان ،کتابخانههای عمومی در سطح کموون و توامین نیازمنودیهای ایواب و
ذهاب عمومی با همکاری شورای استان مویباشوند .عوالوه بور آن مددرسوانی بوه معنوای
کمکهای مادی و انسانی به نیازمندان ساکن کمون ،نگهداری از سالمندان و معلولین ،اداره
آب و فامالب در سطح کمون نیز از وظایف شورای هر کمون است.
شورای هر کمون میزان بودجه سالیانه را تعیین کرده و براسواس آن میوزان مالیوات مسوتقیم
(مالیات بر درآمد) را که شهروندان ساکن آن کمون باید بپردازند مشخ میکند.
شهروندان سوئد تقریبا  80درصد مالیات مستقیم (مالیات بر درآمد) خوود را بوه کموون محول
سکونت خود میپردازند .و  20درصد بقیه را به دولت مرکزی پرداخت مویکننود کوه بخشوی از
آن در اختیار شورای استان قرار میگیرد ..کمونها حودود  70درصود درآمدشوان از راه دریافوت
مالیاتهای مستقیم تأمین میشود و  30درصد نیز از دولت دریافوت موی کننود .درآمود دولوت
عالوه بر بهره گیری از مالیات مستقیم ،مالیات غیرمستقیم نیوز مویباشود .ایون مالیوات شوامل
گمرکی و منابع ملی است*1.
عوار ناشی از فروش کاال و خدمات و نیز عوار

 *1به ممیمه شماره  2مراجعه شود
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حقوق و آزادیهای اساسی
آزادی و برابری

ماده یکم از فصل یک قانون اساسی میگوید که "در سوئد تمام قدرت حکوومتی ناشوی از
مردم است".
ماده دوم از همین قانون تاکید میکند که " قدرت حکومتی بایستی بور پایوه احتورام بوه
ارزش یکسان همهی انسانها و آزادی و ارزش یکایک افراد اعمال گردد"16.
طبق قانون اساسی ،کلیه اتباع سوئدی صرف نظور از سون ،جونس یوا تبوار از حقووق و
آزادیهای اساسی یکسان برخوردارند.
قانون اساسی که پاسدار حقوق و منافع همه مردم سوئد میباشد ،حقوق و آزادی افوراد را
در چارچوب قانون تضمین میکند.
این حقوق و آزادیها در قانون اساسی تصریح شدهاند.
مفاد قانون اساسی تنها در صورتی قابل تغییر است که در دو پارلموان متووالی ،کوه یوک
انتخابات در بین آنها نیز باشد ،مورد تایید قرار گیرد.
آزادی بیان به معنای آزادی ارائه اطالعات و بیان افکار ،عقایود یوا احساسوات ،از طریوق
کالم ،نوشتار ،تصویر یا هر روش دیگر است.
آزادی اطالعات به شهروندان حق میدهد کوه اطالعوات گونواگون را نشور دهنود و یوا
دریافت کنند و از این راه از افکار وعقاید دیگران آگاه شوند.
آزادی اجتماعات ،حق شرکت شهروندان را در گردهماییهای سیاسی ،اجتماعی ،هنری و
فرهنگی تضمین میکند و به آنها حق میدهد که همراه با دیگران به تشوکیل انجمون و
گروه مبادرت کنند.
آزادی تظاهرات به همگان حق میدهد که دراماکن عموومی تجموع کورده ،خواسوتها،
نظرات و اعترامات خود را بیان کنند.
آزادی مذهب و اندیشه ،هر نوع گرایش فکری و عقیدتی را محترم شمرده و حق تبلیغ و
ترویج آن را برای همه تضمین میکند.
آزادیهای نام برده در باال به استثنای آزادی اعتقادات دینی ،میتواند در شورایط ویوژهای
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که قانون آن را تعیین کرده است دارای محدودیتهایی باشد.
آزادی مهمترین پاسدار قانون و اجرای آن است.

در یک جامعهآزاد ،افراد و گروههای گوناگون موردم و هموهی رسوانههای خبوری از جملوه
مطبوعات و رادیو و تلویزیون در اجرای درست قوانین سهیم هستند .رفتار جامعه مجموعهای
از رفتار آحاد آن است .وقتی همه پای بند به قوانین و موابط باشند کل جامعه قانونمند شده
و همه چیز بجا و درست به انجام میرسد .در جوامع آزاد ،نظارت بر اجرای قوانین و نظوارت
بر کار نهادهای رسمی ،به عهده همه مردم است.
در سوئد رسانههای همگانی مستقل ،روزنامهها و مطبوعات غیر وابسته و خبرنگارانی کوه
میتوانند آزاد و بدون قید و شرط خبرها رابه گووش موردم برسوانند مهمتورین نقوش را در
اجرای درست قوانین دارند .این گروه با بیرون کشیدن اخبار از زوایای ناپیدای جامعه و نشور
آنها باعث پیشگیری از قانون شکنی و نیز ترویج درستکاری در جامعه میباشند .به برکوت
آزادی گستردهای که در سوئد وجود دارد ،فساد اداری ،قانون شکنی و حیوف و میول امووال
عمومی کمتر از هر جای دیگری است.
در یک جامعه باز و آزاد ،خبرنگاران را میتوان پاسداران دموکراسی و آزادی نامیود .وقتوی
نگاه ژرف خبرنگاران همه رفتار دولتمردان را زیر نظر دارد ،کمتر کسی میتوانود در انجوام
وظائف خود دچار اشتباهات عمدی و یا غیرعمدی شود .قانون شکنی ،کالهبورداری ،رشووه
دادن و رشوه گرفتن ،پارتی بازی و پایمال کردن حقوق و امووال موردم ،همگوی آفتهوای
اجتماعی زیانباری هستند که در جوامع بسته و غیر آزاد رشد و ترویج پیدا میکنند .جایی که
آزادیبیان واظهار نظر وجود نداشته باشد و انتقاد بر دولت مردان ،خیانت و گناه قلمداد شوود
زمینه رشد فساد درهمه ابعاد جامعه فراهم میشود.
آزادی بیان

درسوئد ،همه از آزادیبیان ،آزادی اعترا و تظاهرات ،آزادی تبلیوغ و تورویج اعتقوادات
برخوردارند .آزادیبیان ،به عنوان یک نیاز انسانی ،یکی از عناصر رفواهی جامعوهی مودنی و
حق مسلم شهروندان است .همانطور که خفقان ،چاپلوسی و خفت دربرابور زور ،روح و روان
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انسان را بیمار میکند و انسانها را از حرکت بازمی دارد ،آزادیبیان ،به شکوفایی روح و روان
و تقویت توانمندیهای انسان کمک خواهد کرد .در جوامع پیشرفته ،قبل از رسیدن به رفواه
و آسایش ،مردم از آزادیهای اجتمواعی و پویش ازهموه ،از آزادیبیوان برخووردار بودهانود.
آزادیبیان ابزاری است که خطاها و انحرافات موجود در جامعه را شفاف کرده و از کژرویها
جلوگیری میکند .فقدان آزادیبیان در یک جامعه مانند آنست که همهی آژیرهای خطور را
ازکارانداخته باشند که در این صورت هر عارمهای  ،بی صدا ،جان و مال شهروندان را مورد
تعر قرار داده و سرمایههای جامعه را به نابودی خواهد کشاند .تحقق یک جامعه مدنی و
سالمتی آن بدون وجود آزادیبیان غیرممکن خواهد بود.
در سوئد ،هر فرد یا گروهی میتواند برای پخش و تبلیغ نظرات خوود در هور زمینوهای از
جمله در زمینه سیاست و مذهب از همه امکانات رسانهای استفاده کند .هر فرد یا گروه موی
تواند برای خود روزنامه ،سایت اینترنتی ،رادیو و تلویزیون داشته باشد .هر فردی میتواند بوا
پرداخت مبلغی نه چندان زیاد ،در ظرف چند ساعت از رادیو و تلویزیون سوئد بورای پخوش
برنامه رادیویی یا تلویزیونی خصوصی اجازه دریافت کند .اکنون با گذری روی امواج رادیویی
اِف ِام در سوئد ،میتوان تعداد بیشماری برنامه رادیویی متعلق به افراد و گروههای مختلف را
پیدا کرد .تبلیغ و ترویج اعتقادات سیاسی ،مذهبی و مسائل صونفی بورای هموه آزاد اسوت.
گروههای مسلمان ،مسیحی ،الییک ،سوسیالیست ،کمونیست ،مود کمونیسوت ،جمهووری
خواه ،سلطنت طلب ،لیبرال ،طرفداران فاشیسوم و غیوره ،هموه دارای برناموههای رادیوویی
هستند و آزادانه برای خود تبلیغ میکنند و نظرات خود را در اختیار مردم قرار میدهند.
یک روز وقتی رادیوی اتومبیلم را روشن کردم شنیدم که مجری برنامهی کانال  1رادیوو
سوئد ،در حال گفتگو با یک آقای ایرانی بود .با کنجکاوی گوش کردم .این آقا یوک برناموه
رادیویی در شهر مالمو در جنوب سوئد راه انداخته بود و برنامههای او سر و صدای زیادی به
پا کرده بود .همانطور که این آقا با برخورداری از آزادی در سوئد توانسوته بوود برناموهاش را
راهاندازی کند و هر چه دلش میخواهد بگوید ،مخالفین او هم از حوق خوود اسوتفاده کورده
بودند و هر روز مقابل دفتر او جمع میشدند و به برنامههای رادیویی او اعترا میکردنود.
تب این اعترامات چنان باال گرفته بود که رادیوی سراسری سوئد ،مصاحبهای را با گرداننده
آن رادیوی شخصی ،ترتیب داده بود.
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آقایی که من او را "حمید " مینامم ،طرفدار سرسخت آقای احمدی نژاد اسوت .از چهوار
سال پیش در سوئد اقامت دارد .به طرفداری از دولت ایران و نظام اسالمی آن فعالیوت موی
کند .حمید میگفت "هرگز فکر نمی کردم بتوانم اینطور راحت برای نظام ایران تبلیغ کونم.
وقتی دوستانم به من گفتند میتوانم برنامه رادیویی داشته باشم فکر کردم مسخره میکنند.
با ناباوری به اداره رادیو رفتم و تقامای برنامه رادیویی کردم .از اینکه به سادگی به من اجازه
پخش رادیویی دادند ،بشدت شگفتزده شدم”.
در این برنامه حمید به زبان سوئدی ساده صحبت میکرد و گفتههای او برای شونوندگان
رادیو سراسری سوئد پخش میشد.
در پایان ،مجری برنامه از حمید پرسید که چه پیامی برای موردم سووئد دارد .حمیود کوه
مزهی شیرین آزادی را در این گفتگوی رادیوئی بخوبی لمس کرده بود ،فرصوت را غنیموت
شمرد و گفت " برای آنکه نظام شما پایدار باشد و پیشرفت کنید تنها راه این است که نظام
پادشاهی را از بین ببرید و سرنوشت امور را مثل ایران ،به یک رهبر دینی بسپارید” .حمیود،
سرنوشت رژیم سلطنتی پهلوی را به عنوان مثال یادآور شد .مجری برنامه از حمیود تشوکر
کرد و گفتگو پایان یافت .حمید که یک برنامه براندازی برای نظام پادشاهی سوئد ارائه داده
بود به لطف قانون آزادیبیان ،با احترام ،اداره رادیو را ترک کرد و بدون هیچگونه نگرانی یوا
مزاحمتی ،سالم به خانهاش رفت تا همچنان بر نقطه نظرات شخصی خود بواقی بمانود و از
طریق رادیوی شخصی خود ،به تبلیغ آن بپردازد.
رسانههای نوشتاری و آزادی مطبوعات

در سوئد ،مرز آزادی نوشتاری و مطبوعات ،همان مرز آزادیبیان است .شهروندان حق دارند
خواستها و نظرات خود را بدون هیچ قید و بندی به دیگران منتقل کنند .حق آزادیبیان به
شهروندان اجازه میدهد که نظرات خود را بصورت نوشتاری نیوز پخوش کننود .اسوتفاده از
اعالمیه ،بیانیه ،روزنامه ،مجله ،کتاب ،فیلم ،اینترنت و یا هور وسویلهی دیگوری کوه فکور و
اندیشهای را در اختیار دیگران بگذارد ،حق مسلم همهی شهروندان است.
در سوئد در سال  ،2008هر روز  168روزنامه مختلف ،با گرایشات گوناگون و با قلمهوایی
که آزادانه نوشتهاند ،منتشر شده است .این روزنامهها که دارای انواع گرایشات سیاسوی و یوا
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ایدئولوژیک میباشند ،با تیراژی که جمعا بالغ بر سه میلیون وهفتصود هوزار نسوخه اسوت،
حداقل پنج روز در هفته ،درسطح کشور پخش شدهاند .عالوه برآن حدود  30روزنامه رایگان
نیز منتشر میشود که با تعداد بیش از یک میلیون نسخه در روز دراختیار مردم قرار میگیرد.
با توجه به اینکه جمعیت سوئد در این سال  9میلیوون و  400هوزار نفور بووده اسوت تیوراژ
روزنامهها در هر روز تقریبا نصف کل جمعیت این کشور بوده است.
دولت میکوشد با گسترش رسانههای خبری ،سطح آموزش و آگواهی جامعوه را توسوعه
بخشد .زیرا رشد و توسعه جامعه مدنی در گرو توانمنودیهای ذهنوی جامعوه اسوت .روابوط
اجتماعی سالم و مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به همنوعان خود و نسبت به کل جامعه
ودولت ،مبتنی بر برخورداری آنها از اطالعات درست و دانش روز مویباشود .رسوالت ایون
آموزش عمومیِ همیشگی ،بر دوش رسانههای خبری از جمله روزنامه نگاران و خبرنگواران
وسائل ارتباط جمعی است.
در سوئد برای راهاندازی یک روزنامه نیازی به گرفتن اجازه از هیچ نهوادی نیسوت .حوق
انتشار روزنامه در قانون آزادی بیان نهفته است و حق مسلم هر شهروندی است که بوه هور
شکل که مایل باشد ،به پخش اخبار و اطالعات در سطح جامعه بپردازد .تنها کافی است بوا
مراجعه به اداره ثبت عالئوم و اختراعوات ،نوام روزناموه موورد نظور را بوه ثبوت رسوانیده و
مشخصات صاحب امتیاز آن را در اختیار این اداره قرار داد .پس از این میتوان اقدام به چاپ
و پخش روزنامه کرد .همه حق دارند دولت و دولت مردان را در رسوانه خوود موورد انتقواد و
اعترا قرار دهند .حق هر شهروندی است که عملکرد هر مقامی را زیر سؤال برده و برای
برکناری او با شیوههای مسالمتآمیز ،کوشش نماید.
هر روزنامه یا مجلهای که بیش از  1500مشترک فعال داشته باشد و حداقل یوک بوار در
هفته منتشر شود ،میتواند از کمکمالی دولت برخوردارشود .این کمک از سووی "شوورای
دولتی فرهنگ"( )Statens kulturrådدر اختیار صاحب امتیاز روزنامه قرار میگیرد .در سال
 2008مبلغی بیش از  420میلیون کرون سوئد بین حدود  80روزنامه واجد شرایط ،به نسبت
میزان تیراژ آنها تقسیم شده است.
هیچکس و در هیچ شرایطی نمی تواند امتیاز روزنامهای را لغو کند .اگور رسوانهای دچوار
اشتباه شده باشد و برخالف قانون آزادیهای اجتماعی عمل کرده باشد ،میتووان از آن بوه
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دادگاه شکایت برد .در این صورت در رابطه با خطای انجام شده ،طبق موازین قانونی حکوم
صادر میشود .در قانون سوئد لغو امتیاز یک رسانه خبری هرگز پیشبینی نشده است.
در سوئد هیچ نهادی بر مطبوعات نظارت ندارد .مطبوعات در چارچوب قوانون آزادیبیوان
فعالیت میکنند .بارزترین کار خالفی که یک رسانه میتوانود انجوام دهود ،پخوش اخبوار و
اطالعاتی است که تجاوز به حوزه شخصی افراد و یا گروههای اجتماعی باشود .بوه عنووان
مثال متهم کردن و یا تحقیر کردن یک فرد ،تحقیر یا تبعیض فرد و یا گروه اجتماعی بخاطر
اندیشه ،مذهب ،رنگ و نژاد ،میتواند به عنوان جرم مطبوعاتی مورد بررسی قرار گیرد.
در سوئد دو نهاد مستقل برای شکایت از مطبوعات وجود دارد کوه عبارتنود از "باازر
عمومی مطبوعات") (Allmänhetens Press Ombudsman-POو "هیئات ارزیاابی
مطبوعااات") .(Pressens Opinionsnämnden-PONایوون نهادهووا کووه بووا هزینووه
سندیکای صاحبان مطبوعات اداره میشود بطور کامال مستقل بوه شوکایات شوهروندان از
رسانههای نوشتاری رسیدگی میکنند .این نهادها هیچ ارتباطی با دولت و حاکمیوت ندارنود.
هر شکایت مطبوعاتی توسط بازرس عمومی مطبوعات موورد مطالعوه قورار مویگیورد و در
صورتی که مدارکی وجود داشته باشد ،آن شکایت و مدارک مربوط به آن در اختیوار هیئوت
ارزیابی گذاشته میشود .هیئت ارزیابی ،دارای  36نماینده است که در آن نماینودگان اقشوار
مختلف مردم ،نمایندگان مطبوعات و یک قامی عضویت دارند .این هیئت کوه کوامال بوی
طرف است ،شکایت از مطبوعات را بررسی میکند و در صوورتی کوه روزناموهای را مقصور
بشناسد ،آن را موظف میکند که در برابر خطای صورت گرفته اقوداماتی بوه عمول آورد توا
شکایت کننده را رامی کند .هرگاه الزم باشد خسارتی به شاکی پرداخت شوود ،مسوئله بوه
دادگاه سپرده میشود تا در باره میزان خسارت تصمیم بگیرد.
نهاد بازرسی مطبوعات ،از  40سال پیش کار خود را آغاز کرده اسوت .توا کنوون بویش از
 14500مورد شکایت در این نهاد به ثبت رسیده است .پس از بررسی شکایتها ،حودود 20
درصد از آنها به عنوان جرم مطبوعاتی مورد قبول این نهواد واقوع شوده و عواملین آن بوه
عذرخواهی و پرداخت غرامت محکوم شدهاند17.
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برخورداری مردم از خدمات فرهنگی

در جامعهمردمساالر سوئد ،توجه به دانش و اطالعات عمومی به عنوان یک اصل مهم برای
پیشرفت جامعه ،مورد توجه دولت مردان است .در ایون کشوور جنوب و جووش فراوانوی در
عرصه فعالیتهای فرهنگی ،آموزشی و هنری به چشم میخورد .خدمات گستردهی دولتوی
زمینه این حرکت سازنده را فراهم میکند .این خدمات از طریق ایجاد تسهیالت الزم برای
چاپ و نشر کتاب ،ایجاد کتابخانههای عمومی و انجمنهای فرهنگی و آموزشوی در سوطح
کشور ،در اختیار مردم قرارمی گیرد .عالوه برآن ،سوئد جوالنگاه آزادِ اندیشوهها ،سولیقهها و
تفکرات انسانی از هر نوع و با هررنگی میباشد .دسترسی به رسانههای صوتی ،تصوویری و
نوشتاری و شبکه اینترنت برای همه میسر است .هر کس میتواند برای تفکر و اندیشه خود
تبلیغ کند و آن را به آگاهی دیگران برساند .در سایهی آزادی و با اسوتفاده از امکانواتی کوه
دولت در سوئد فراهم می کند ،سطح آگاهی عمومی در ایون کشوور هموواره رو بوه رشود و
بالندگی است.
بسط و گسترش اطالعات عمومی در یک کشور ،بر پایهی آزادی های فردی و اجتماعی،
ثبات سیاسی و رشد اقتصادی استوار است .مردمی که از حقوق شهروندی خود آگاه باشوند،
دستاویز بازیهای سیاسی نمی شوند و سرنوشت خود را به دست افراد ناشایست رهوا نموی
کنند .در جامعهای آزاد و آباد ،وعدههای بی اساس ،تلقینات و توهمات نمی تواند مورم را بوه
دنبال مشتی سودجو و قدرت طلب بکشاند.
چاپ و انتشار کتاب

کتاب خوانی از عادات عموی مردم سوئد است .بچهها معموال عادت دارند هر شب در حوال
شنیدن داستانی که پدر و یا مادر برایشان میخوانند به خواب روند .د رمدارس همواره بچهها
به کتاب خوانی تشویق میشوند .در مسیر رفت و برگشت بکار روزانه ،در قطار یا اتوبووس و
در ساعات فراغت و استراحت بسیاری یا کتاب در دست دارند و یا به مطالعه روزنامه و مجله
مشغولند.
میزان کتاب خوانی یکی از شاخ های فرهنوگ جامعوه اسوت و نقوش برجسوتهای در
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گسترش آگاهی عمومی دارد .سوئدیها در این زمینه نیز گووی سوبقت را بردهانود .آخورین
نظرسنجی ( در سال  ) 2008که در باره عادت سوئدیها به کتاب خوانودن ،از سووی پونج
بنگاه مختلف انجام شده است نشان میدهد که حدود  85در صد سووئدیها حوداقل یوک
کتاب در یک سال گذشته خواندهاند .چهل و دو در صد از مردم نیز در یوک هفتوه گذشوته
حداقل به خواندن یک کتاب مشغول بودهاند80.
از سال  ،1990از سوی اداره خدمات فرهنگی وابسته بوه کمونهوا ،هرسواله یوک هفتوه
فستیوال فرهنگی بر گزار میشود .در طی این فستیوال ،کارهای هنری مانند ،فیلم،موسیقی،
تئاتر ،باله ،نقاشی ،مجسمه سازی و انواع دیگر تولیدات هنری در مناطق مختلف به نموایش
در میآید .در پارکها و خیابانها نیز نمایشهایی در فضای آزاد بر گزار میشود کوه بسویاری از
مردم را به تماشا میکشاند .آخرین روز این فستیوال به کتاب تعلق دارد .میزهوای کتواب در
یکی از خیابانهای مرکزی شهرهای بزرگ چیده مویشوود و عالقمنودان بوه کتواب ،انوواع
کتابهای جدید و قدیم را از آن خریداری میکنند .شرکتهای انتشاراتی و سایر عالقمنودان
میتوانند هر کدام یک یا چند میز را اجاره کرده و کتابهای خود را عرمه کنند .در چند سال
اخیر همواره به درازای میز کتاب افزوده شده است .طول میز کتاب در اسوتکهلم بوه هوزارو
سیصد متر رسیده است که درازترین آن در جهان بوده است .در سال های اخیر ،هرسواله در
یک خیابان در مرکز استکهلم دو ردیف میز به موازات یکدیگر ،پر از کتاب به نمایش درآمده
است .مردم در راستای این خیابان به خرید و فروش کتاب ،نوشیدن چای و قهوه و بحوث و
گفتگو میپردازند .در این روز عالقمندان به کتاب میتوانند با بسیاری از نویسندگان ،ناقدان
کتاب ،ناشران و مسئولین امور فرهنگی که در بازار کتاب شرکت میکننود ،دیودار و گفتگوو
داشته باشند81.
حراج کتاب نیز یکی از رویدادهای قابل توجه در بازار فروش کتاب است که از عالقمندی
مردم به کتاب و کتاب خوانی حکایت دارد .حراج سوالیانهی کتواب از دهوه  1920در سووئد
شروع شده است .در آن زمان ،هر چند گاهی ناشران برای خوالی کوردن انبارهوای خوود از
کتابهای باقی مانده ،آنها را به حراج میگذاشتند .برای اولین بار در سال  1945سوه بنگواه
نشر کتاب تصمیم گرفتند هم زمان در  15فوریه به حراج کتابهای مازاد خود به پردازند .بوه
تدریج سایر ناشرین نیز به آنها پیوستند و حراج سالیانه کتاب یک سنت شد .حاال هر سوال
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یکی از روزهای پایانی ماه فوریه روز حراج کتاب است .همه ناشران در سراسر سووئد بواهم
تصمیم میگیرند که در روز معینی حراج را شروع کنند.
در سوئد عدهای از شیفتگان حراج کتاب شب قبل از حراج را در خیابان بسر می برند .آنها
در سرمای زمستانی سوئد در کیسه خوابهای خود پشت کتابفروشیها دراز می کشوند و بوه
نوبت می نشینند .آنها میخواهند اولین کسانی باشوند کوه بوا شوروع حوراج روز بعود وارد
کتابفروشی شوند .در این حراج کتابها با قیمت تخفیف یافته و گاه باورنکردنی به فروش می
رسد .حراج معموال چند روزی به درازا میکشد اما بهترین کتابهوا در اولوین سواعات حوراج
فروخته میشود .اکنون حراج کتاب برای همه کتابفروشها یک موقعیت ویژه به شمار میرود
که در آن بسیاری از کتابها را به فروش برسانند .بورای خواننودگان کتواب نیوز قیمتهوای
تخفیف یافته فرصتی است که باید از آن استفاده کرد .در این حراج همه نوع کتاب از قودیم
تا جدید به خریداران عرمه میشود .بعضی از کتابفروشها از صبح زود کار حراج را شروع می
کنند و بعضی درب مغازههای خود را درست در نیمه شب میگشایند .هور سوال بوه هنگوام
حراج کتاب ،برخی ناشران ،کتابهای پر فروش را برای بازار حوراج ،بوا قیمتوی ارزان تجدیود
چاپ میکنند و با نصب یک اتیکت زرد رنگ ارزان بودن آن کتابها را به نمایش میگذارند.
برای چاپ اینگونه کتابها از کاغذ با کیفیت پایین و ارزان استفاده میشود.
در سوئد عالوه برکتابفروشیها ،فروشگاههای بزرگ مواد غذایی و بنزین فروشویها نیوز
کتاب میفروشند .هم ردیف کردن مواد خوراکی و بنزین با کتاب در این فروشگاهها نشوانی
از عالقه عمومی مردم به کتاب و کتاب خوانی میباشد .در فروشگاههای مواد غذائی نیزهم
زمان با کتابفروشیها حراج کتاب جریان دارد.
در سال  ،2008تعداد  4365کتاب با عنوان جدید در  23میلیوون نسوخه وارد بوازار شوده
است .یعنی بطور متوسط تیراژ چاپ هر کتاب  52000نسخه بوده است .بنابر برآورد اتحادیه
ناشران ،در سال  ،2007بیش از  80میلیون جلد کتاب در بازار سوئد به فروش رفته است .در
سوئد بسیاری از مردم با عضویت در کلوبهای کتاب ،از چاپ کتابهای جدید بوا خبور موی
شوند .معادل یک سوم کتابهایی که در سوئد به فروش میرسد توسط کلوبهای کتواب در
اختیار عالقمندان قرار میگیرد .فروش کتاب از طریق اینترنت نیز به سرعت رو به گسترش
است .اکنون بیش از  8در صد از کتابها بصورت گویا و به شکل "دی وی دی " پخش می
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شوند و بیش از یک در صد کتابها از راه اینترنت خریداری می شود.
چاپ و نشر کتاب در سوئد به هیچ اجازهای از هیچ نهادی نیاز ندارد .هر گاه گروه بررسی
شرکت انتشاراتی ،چاپ کتابی را مفید و مقرون به صرفه ارزیابی کند ،آن کتاب چاپ شده و
در اختیار همگان قرار میگیرد.
در سوئد عالوه بر کتابخانههای عمومی که در سراسر کشور در دسترس همه شوهروندان
میباشند ،کتابخانههای مدارس و کتابخانههای پژوهشی نیز به دستیابی مردم به اطالعوات
کمک میکنند.
در سال  ،2008نزدیک به دو میلیون و هفتصد هزار نفر از جمعیت  9میلیونی سوئد ،عضو
فعال کتابخانههای عمومی بودهاند .کتابخانههای عمومی  43میلیون کتاب و رسانه صوتی را
در این سال به متقامیان ارائه دادهاند .نیمی از کتابهای قر داده شده متعلق به کودکان و
نوجوانان بوده است 70 .درصد برنامههای اجرا شدهی فرهنگی نیز مورد استفاده کودکوان و
نوجوانان بوده است .در همین سال بیش از  500هزار "سی دی" و "دی وی دی" نیوز بوه
قفسه های کتابخانهها افزوده شده است.
عالوه بر کتابخانههای ثابت در سوئد تعداد زیادی کتابخانه سیار و یا جوادهای نیوز وجوود
دارد که کتاب و رسانههای صوتی و تصویری را در اختیوار شوهروندان در منواطق خوارج از
شهرها میگذارد .در سوئد ،هر جا که شهروندی زندگی میکند به نوعی به کتابخانه دسترسی
خواهد داشت .اتوبوسِ کتابخانه هر چند گاه به هر ده کورهای سر موی زنود .در سووئد اگور
کسی بخاطر نق عضو و یا دور بودن از مراکز جمعیت ،به کتابخانه دسترسی نداشته باشد،
میتواند تلفنی کتاب مورد نیاز خود را سوفارش دهود توا کتابخانوه از طریوق پسوت آنورا در
اختیووارش بگووذارد .در ایوون صووورت ،هزینووه پسووت را نیووز کتابخانووه موویپووردازد .از 1984
کتابخانههای جادهای نیز دسترسی به کتاب را برای شهروندانی که در جادهها رفوت و آمود
دارند آسان کرده است .رانندههای وسائل نقلیه بیشترین مشتریان ایون کتابخانوهها هسوتند.
آنها می توانند کتاب مورد عالقهی خود را از قفسهی کتابی که در جایگاه پمپ بنزین قورار
دارد انتخاب کنند.
در سال  ،2009کتابخانههای عمومی در سوئد دارای بویش از  40میلیوون کتواب و سوه
میلیون رسانه صوتی بوده است .عالوه بر آن ،کتابخانههای عموومی بوا اشوتراک در 8400
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خود قرار دادهاند82.

روزنامه و  79000مجله ،این رسانههای نوشتاری را در اختیار مشتریان
در سال  ،2008سوئدیها  68میلیون بار به کتابخانوههای سووئد مراجعوه کردهانود .ایون
مراجعات برای استفاده از رسانههای نوشتاری ،رسانههای صوتی ،استفاده از اینترنت رایگوان
و شرکت در فعالیتهای فرهنگی بوده است.
عالوه بر کتابخانهها هشت انجمن فرهنگی در سطح کشور سوئد به فعالیتهای آموزشی
و هنری میپردازند .شرکت مردم در برنامههای آموزشی که معمووال در سواعات غیرکواری
انجوام مویشوود بسوویار چشومگیر اسوت .در سووال  2007بویش از  18میلیوون ثبتنووام در
انجمنهای فرهنگی -ٱموزشی صورت گرفته است .ازاین رقم نزدیک به دو میلیون نفور در
کالسهای آموزشی شرکت کردهاند .بقیه نیز در بخشهای هنری مانند تئاتر ،کنسرت و غیوره
فعالیت داشتهاند .کالسهای آموزشوی شوامل انوواع آموزشهوای حرفوهای در  179رشوته
مختلف از قبیل خیاطی ،آشپزی ،نجاری ،گل آرایی ،زبانهوای خوارجی ،نقاشوی ،موسویقی و
غیره بوده است.
هزینه فعالیتهای انجمنهای فرهنگوی را عمودتا دولوت و کمونهوا مویپردازنود .ایون
انجمنها در سال  2008برای فعالیتهای خود مبلغی معادل یک و نیم میلیارد کرون سووئد
از دولت و  680میلیون کرون از کمونها دریافت کردهاند .بدینترتیب مردم با پرداخت مبلغ
بسیار ناچیزی میتوانند از برنامههای این انجمنها استفاده کنند.
در یک نمودار تصویری میبینیم که شهروندان مناطق شمالی سوئد بوه مراتوب بویش از
ساکنین شهرهای بزرگ از خدمات انجمنهای فرهنگی استفاده میکنند .با توجه به شرایط
آب و هوایی این کشور و وجود زمستانهای تاریک و درازمدت در مناطق شمالی ،فعالیتهای
آموزشی و فرهنگی به ساکنین این مناطق فرصت میدهد توا از وقوت خوود بورای ارتقوای
اطالعات و دانش خود و نیز شرکت در برنامههای گروهی استفاده کنند.
کل بودجه آموزش و پرورش در سوئد در سال  ،2008معادل  32میلیارد کرون یعنوی 1.1
در صد تولید ناخال ملی ( 2722میلیارد کرون) بوده است.
ارقام باال ،با توجه به جمعیت  9میلیونی سوئد ،نشان میدهد که سطح اطالعات عموومی
در این کشور و عالقه عمومی به بسط و گسترش دانش واطالعات ،بسیار باالسوت .هموین
دانش و آگاهی همگانی زیربنای جامعهای است کوه در آن موردم بوا برخوورداری از آزادی،
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آگاهانه در همه عرصههای اجتماعی نقش دارند .اکنون هیچ نیرو و یا حوزب سیاسوی نموی
تواند مردم سوئد را با وعدههای توخالی به خود جلب کند .مردم با چشمان باز و بوا شوناخت
درست ،در انتخاباتی آزاد به کسی که مورد اطمینان و اعتماد آنها باشد رأی میدهند .موردم
کسانی را انتخاب میکنند که چرخ جامعه را بر وفق مراد آنها به حرکت درآورنود و رفواه و
آسایش آنها را بیش از پیش افزون کنند.
انسان به عنوان یک موجود متفکر و کنجکاو همواره به دنبال کسب اطالعات و آگاهی و
دریافت خبرهای درست و بی غل و غش است .اگر جریان اطالع رسانی به موردم سووئد از
فیلترهای سانسور میگذشت و اخبار و اطالعات از رسانههای دروغ پرداز و وابسته بوه یوک
گروه در جامعه ،در اختیار آنها گذاشته میشد ،آنگاه شوق و ذوق دریافت اطالعات در مردم
از بین میرفت و آنها را به عنوان مردمانی نا آگاه دستخوش سیاست بازی سوود جویوان و
قدرت طلبان قرار میداد .آنوقت به جای یک سوئد پیشرفته و مرفه شواهد کشووری محنوت
زده و فقیر بودیم که مردم آن هم چون گذشته ،در یکی از سردسیرترین مناطق کره زموین،
از خفقان ،سرما و فقر ،رنج میبردند.
دسترسی به اینترنت سریع یک حق شهروندی است

در جهان امروز ،اینترنت به عنوان یک وسیلهی اطالع رسوانی توانسوته اسوت تحووالت
بسیاری را بوجود آورد .دستیابی آسان و سریع به منابع علم و دانش در جهان ،انتقال سوریع
اطالعات و ارتباط سریع و گسترده بین انسانها ،به رشد و پیشرفت جامعهی انسانی سرعت
میبخشد .با افزایش هر چه بیشتر سورعت اینترنوت و گسوترش بهوره گیوری از شوبکهی
رایانهای ،جوامع بشری به یکدیگر نزدیک تر میشوند و با گامهای تند تری بوه پویش موی
روند .برخورداری انسانها از آگاهی روز افزون بی تردید به گسوترش دموکراسوی و آزادی در
جهان خواهد انجامید .امید است با نزدیکتر شدن جوامع مختلف انسانی به یکدیگر تفواهم و
احساس همنوعی بیش از پیش گسترش یابد تا با همدلی با یکدیگر ،زمینوهی ایجواد یوک
جامعهی انسانی فراگیر ،مبتنی بر آزادی ،عدالت ،همبستگی و برابری را فراهم سازد.
امروزه شبکهی سریع رایانهای شیوهی تولید و توزیع کاال را در سطح جهان متحول کرده
است .اکنون رابطهای بین تقویت بنیهی اقتصادی کشورها و سرعت شبکههای رایانوهای در
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آنها برقرار شده است.
در کشورهای پیشرفتهی جهان از جمله در اسکاندیناوی (سوئد ،نروژ و دانمارک) کوشش
دولتمردان بر این است که هر چه سریعتر به ترویج استفاده از اینترنت برای عموم پرداخته
و با افزایش سرعت اینترنت ،تسهیالت بیشتری را برای اطالع رسانی فراهم کننود .بوا بواال
رفتن سطح آگاهی موردم ،رشود اقتصوادی بوا شوتاب بیشوتری اداموه پیودا خواهود کورد و
رفاهاجتماعی و آسایش زندگی شهروندان را بیش از پیش افزون خواهد نمود.
اکنون قانون گذاران سوئد در اندیشه قانونی کردن حق دسترسی به اینترنت سریع بورای
همه شهروندان میباشند .کاری که کشور فنالند ،پیشتاز آن بوده است .بنابر قانون جدیودی
در فنالند ،همهی شهروندان این کشور باید از اول ماه ژوییهی  2010به اینترنت با سورعت
حداقل یک مگا بیت ،دسترسی داشته باشند .بنابر این قانون ،دولوت فنالنود موظوف اسوت
امکان بهره برداری عموم را از اینترنت سریع فراهم کند .بدینترتیب ،حق استفاده از اینترنت
به عنوان یکی از حقوق مدنی شهروندان ،در قانون فنالند گنجانده شده است .ایون حوق در
ردیف سایر حقوق انسانی ،مانند کار ،حق امرار معاش ،غذا ،مسکن ،امنیت ،خدمات بهداشتی
و درمانی ،به شهروندان فنالندی تعلق میگیرد.
بر اساس یک نظرسنجی که اخیرا توسط سرویس جهانی بی بی سی ،انجام شده اسوت،
هشتاد درصد از مردم جهان معتقدند دسترسی به اینترنت جزء حقوق اساسی انسانهاست78.
برای آنکه به بهانهی آزادی بیان ،حقوق فردی شهروندان مورد تجاوز قرار نگیورد ،دولوت
سوئد نهادی بنام "هیئت بازرسی رایانه"(  )Datainspektionدایر کرده است .ایون هیئوت
برای تضمین حقوق شهروندان و حفظ حریم شخصی آنها از هرگونوه تجواوز کوامپیوتری،
فعالیت میکند .این نهاد با اقتدار کامل بر تمام فعالیتهوای اینترنتوی نظوارت دارد توا مبوادا
پردازش اطالعات شخصی در محیط اینترنت به تجاوز به حریم شخصی و خصوصی افوراد
منجر شود .در سوئد هرگونه سانسور و اختالل در شبکه اینترنت جرم به حساب میآیود .در
سالهای اخیر بخاطر سوء استفاده باندهای فساد از اینترنوت و تورویج پورنووگرافی کودکوان
دراین شبکه جهانی ،قوانینی در سوئد ومع شده است کوه پخوش پورنووگرافی کودکوان را
جرمی بزرگ به حساب میآورد .قانون جدیدی نیز به تصویب رسیده است که بر اساس آن،
داشتن پورنوگرافی کودکان در رایانههای شخصی نیز جرم به حساب خواهد آمد
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صیانت اطالعات شخصی

در سوئد ممن اینکه همه از آزادی بیان و تبلیغ و ترویج فکر و اندیشه برخوردارند ،حقوق
فردی افراد محترم بوده و هر فردی صاحب اختیار اطالعات شخصی خود میباشد.
هرکس بدون اینکه الزم باشد دلیلی به دیگران ارائه دهد میتواند نوام و نشوان و آدرس
محل زندگی و هر چه را مربوط به زندگی شخصی اوست از دیگران پنهان کند .هر فرد می
تواند خواستار آن باشد که شماره تلفن و آدرس او در دفترهای تلفن همگانی درج نشود و از
طریق مراکز اطالعات عمومی مانند مرکز درج اطالعات شخصی ،اداره مالیات و تلفن 118
در اختیاردیگران قرار نگیرد.
هرگاه کسی برای بستری شدن به بیمارستانی مراجعه کند پرسشنامهای را دریافت میکند
که باید پاس خود را کتبی و با امضا ارائه دهد .اولین پرسش این است که نام یک یا دو نفر
از نزدیکان خود را اعالم کنید.
پرسش دوم این است که آیا اجازه میدهید نزدیکان شما در باره بیمواری و رونود درموان
شما اطالع پیدا کنند.
در صورتی که بیمار اجازه ندهد ،اطالعات شخصی وی کامال محفوظ مویمانود .در ایون
صورت حتا نام بیمار در لیست بیماران بستری شده دیده نمی شود .تنها پلویس میتوانود در
موارد امطراری به این اطالعات شخصی دست پیدا کند.
اغلب سیم کارتهای تلفن همراه بطور کامال آزاد و در همه کیوسکهای روزنامه فروشی
و بیشتر سوپرمارکتها بفروش میرسد .هر کس میتواند از این کارتها بدون ارائه هرگونه
مشخصات شخصی خریداری کرده و از آن برای ارتبواط بوا دیگوران اسوتفاده کنود .چنوین
تلفنهایی قابل ردیابی نیست.
در رابطه با صیانت اطالعات شخصی خبری را که چندی پیش در روزنامهها منتشور شود
نقل میکنم.
خبر این بود که اخیرا یک مدرسه خصوصی در استکهلم دستگاهی در محل ورود به سالن
غذاخوری دانشآموزان نصب کرده بود توا دانشآمووزانی را کوه وارد غوذاخوری مویشووند
شناسایی کند .هدف از این کار این بود که دانشآموزانی را کوه از خووردن غوذا در مدرسوه
طفره میروند شناسایی کرده و از ورود افراد غیرمجاز به سالن غذاخوری نیز جلوگیری شود.
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برای اینکار الزم بود هر دانشآموزی که وارد سالن مویشود انگشوت خوود را روی یوک
دستگاه کنترل بگذارد .این دستگاه از روی اثر انگشت ،هویت دانشآموز را تشخی میدهد
و ثبت میکند.
وقتی این خبر پخش شد اداره بازرسی خدمات کامپیوتری به این کار اعترا کرد و آن را
مغایر با اصول آزادیهای فردی و صیانت اطالعات شخصی دانست .از این رو مسئله بورای
قضاوت به دادگاه فرستاده شد .حکم دادگاه این بود که مدیریت مدرسه حق دارد که چنوین
دستگاهی را در مسیر سالن غذاخوری نصب کند اما مدرسه نمی تواند دانشآمووزان را وادار
به ارائه اثر انگشت خود کند .بنابراین کاربرد آن به تصمیم هر دانشآموز مربوط است.
در جامعهی سوئد حقوق کودکان و نو جوانان بسیار مورد احترام اسوت .در هموه مودارس
شوراهای دانشآموزی وجود دارد که اعضای آن توسط خود دانشآموزان در انتخاباتی آزاد و
بدون قید و شرط و خالی از هر گونه تاثیر یا تلقین از سوی مقامات اداری ،انتخاب میشوند.
هر شورای دانشآموزی دارای یوک نماینوده در هیئوت مودیره مدرسوه اسوت کوه درهموه
تصمیمگیریهای مربوط به مدرسه ،همراه با مدیر مدرسه و نماینده کادر آموزشوی شورکت
داشته و دارای حق رأی میباشد.
در آستانه انتخابات پارلمانی که هر چهار سال یکبار انجوام مویشوود ،نماینودگان احوزاب
آزادانه به مدارس میروند و سیاستهای حزب خود را برای دانشآموزان بازگو میکننود .در
پی این دیدارها دانشآموزان که تا حدودی با احزاب آشنا شدهاند در یک انتخابات نمایشوی
که با کمک مسئوالن مدرسه برگزار میشود شرکت میکنند و به احزاب مختلف رأی موی
دهند .یک هیئت مرکب از چند دانشآموزان ،بر رأی گیری نظارت میکند و پس از خاتموه
رأی گیری در محیطی آرام آرا شمارش می شود .در پایان احزاب را بوه آرای بدسوت اموده
شان دسته بندی کرده و حزب برنده را اعالم میکنند.
بدینترتیب کودکان و نوجوانان از سالهای نخست زندگی اجتماعی خود ،با وظائفی که در
آینده خواهند داشت آشنا میشووند ،اصول مهوم مردمسواالری را کوه انتخابوات آزاد اسوت
میشناسند .دانشآموزان در آستانه ورود به جامعه با شرکت در انتخابات صوری می آموزنود
که به خواستها و نظرات دیگران احترام بگذارند و به آرای اکثریت پای بند باشند.
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تفتیش عقاید ممنوع

در سوئد تفتیش عقاید ،تجاوز به حریم خصوصی شهروندان بشمار میرود و ممنووع اسوت.
هیچ اداره یا مؤسسهی دولتی حق ندارد از شهروندی در بارهی گرایش سیاسی و یا اعتقادات
مذهبی او سؤال کند .به عنوان مثال ،پلیس حق ندارد از فردی که در رابطه با جرموی موورد
بازپرسی است ،در بارهی گرایش سیاسی و یا اعتقادات مذهبی او چیزی بپرسد .ادارهی آموار
سوئد حق ندارد گروههای مردمی را بر اساس گرایش سیاسی و یوا اعتقوادات دینوی طبقوه
بندی و یا شمارش کند .بنابراین هر نوع تبعیضی بخاطر طرز تفکر و یا اعتقاد موذهبی غیور
قانونی است و جرم به حساب میآید.
علیرغم ممنوع بودن تفتیش عقاید ،ناهنجاریهائی در این زمینه بوقوع میپیوند و اعمالی
خالف قانون انجام میگیرد .ولی دامنه و ابعاد اقدامات غیر قوانونی درسووئد هور گوز آنقودر
گسترده نیست که برای جامعه مشکل ساز باشد .زیورا درسوایهی آزادی بیوان ،دیور یوا زود
کژرویها آشکار شده و به شیوههای قانونی از ادامهی ناهنجاریها جلوگیری میشود.
نمونهی از چنین رویدادی را میتوان در یک رسوائی بزرگ که در دهوهی  1970رخ داد،
مشاهده کرد.
رسوائی "ای ب (")IB

سوسیالدموکراتها ،در نخستین سالهای دستیابی به قودرت حکوومتی ( دهوههای 1930و
 )1940نسبت به سازمان اطالعاتی– امنیتی کشورِ " ،سوپو" ( ،)Säpoبسویار بودبین بودنود.
آنها این سازمان را که ریشه در نیروهای دست راستی داشت ،بوه هموان انودازه کوه مود
کمونیست بود ،مد سوسیالدموکراسی نیز میدانسوتند .از ایون رو سوسویالدموکراتها در
اواخر دههی  ،1940سازمان اطالعاتی خوود را تشوکیل دادنود توا بورای مبوارزه بوا حوزب
کمونیسووت سوووئد ( )SKPبووه شناسووائی عناصوور دارای گرایشووات کمونیسووتی در محافوول
کارگری بپردازند .هم زمان در سازمان اطالعاتی ستاد ارتوش نیوز یوک اداره داخلوی بورای
جمعآوری اطالعات پیرامون عناصری که میتوانسوتند بورای امنیوت کشوور مضور باشوند
تشکیل شد .این اداره با نوام اختصواری "ای بِ" در دهوهی  ،1950در دوران جنوگ سورد
بین شرق و غرب ،فعالیتهای مخفیانهی خوود را آغواز کورد .درایون دوران آمریکوا خواسوتار
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کنترل عناصر کمونیست و طرفداران اتحادجماهیرشوروی در اروپا بوود .در ایون راسوتا" ،ای
بِ " نیز به بهانهی اینکه عناصر چپ میتوانند تکنولووژی تولیودات نظوامی آمریکوا را بوه
اتحادجماهیرشوروی منتقل کنند ،به جمعآوری اطالعات پیرامون عناصور دارای گرایشوهای
کمونیستی پرداخت .به تدریج ،سازمان اطالعاتی وابسته به سوسیالدموکراتها کوه شودیدا
موود کمونیسووت بووود ،بووه همکوواری بووا " ای بِ" مووتهم شوود .بعوودها معلوووم شوود کووه
سوسیالدموکراتها ،اطالعات سازمانیافته خود را که توسط بویش از  20هوزار نماینوده در
محافل کارگری حمع آوری میکردند در اختیار "ای بِ" قرار میدادند.
در سال  1973دو روزنامه نگار جوان بنامهوای یوان گیوو ) )Jan Guilloو پیتور بِورَت (
) ،) Peter Brattاز فعالیتهای غیرقانونی و پنهانی "ای بِ" پرده برداشوتند و در عرصوهی
سیاسی کشور ،دولت سوسیالدموکرات به رهبری اولف پالمه را به چالشی بوزرگ کشواندند.
در این افشاگری که به برکت وجود آزادی بیان صورت گرفت ،فاش شد که این نهاد پنهانی
طی سالیانی دراز ،بر خالف قانون و بدون اطالع پارلمان سوئد به ثبت افکوار و گرایشوهای
سیاسی شهروندان مشغول بوده است .عالوه بور آن فواش شود کوه " ای بِ" بوا سوازمان
جاسوسی اسرائیل ،شوین بِوت ( ) )Shin Bethو سوازمان جاسوسوی آمریکوا ،سویا ))CIA
همکاری کرده و در خارج از سوئد فعالیتهائی به نفع اسرائیل و آمریکا انجام داده است.
با آینکه آقای پالمه ،نخستوزیر ،هر گونه ارتباطی را بین سوسیالدموکراتها و "ای بِ"
انکووار کوورد امووا دیووری نپائیوود کووه یکووی از رؤسووای سووابق سووازمان "سِ وپو" همکوواری
سوسیالدموکراتها و "ای بِ" را تأیید کرد88 .
در پی این افشاگری ،بحثهای بسیاری پیرامون احترام به حریم خصوصی افراد و نیز منع
تفتیش عقایدِ شهروندان در گرفت .کارگزاران حقوقی ،عملکرد "ای بِ" را مورد بررسی قرار
دادند .به بعضی از کسانی که به خاطر گرایشات سیاسی شان از برخی حقووق مودنی ماننود
اشتغال و غیره محروم شده بودند ،غرامت پرداخت شد و حق شهروندان برای اطالع از آنچه
که پلیس مخفی "سِپو" در مورد آنها بایگانی میکند بوه رسومیت شوناخته شود .در سوال
 1999یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی همه جانبهی فعالیتهای پیشین ارگانهای امنیتی،
از جمله "ای بِ" تشکیل شد و نتیجهی تحقیقات این کمیته در سال  2002بصورت علنوی
در اختیار همگان قرار گرفت.
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مدارا بجای زور

سوئدیها معموال با افرادی که خالف عرف جامعه رفتار کنند با مدارا برخورد میکنند بویژه
اگر آن رفتار به آزادی دیگران آسیب نرساند .این منش در قوانین جزائی در این کشوور نیوز
خود را نشان میدهد .احکامی که برای جرائم گوناگون در سوئد صادر مویشوود نسوبت بوه
احکام مشابه در سایر کشورها بسیار سبکتر و دارای مالحظات انسانی بیشتری میباشود .در
بسیاری موارد مجرمین احکام مشروط دریافت میکنند و یا بجای زندان مدتی در یک نهواد
خدماتی بطور رایگان کار میکنند.
در سالهای اخیر پوشیدن نوعی شلوار با خشتک کوتاه ،مد روز بود و بین اندکی از جوانوان
رایج شده بود .آنها نوعی شلوار جین را میپوشیدند که گویی همواره در حال افتادن از روی
کمر بود .بدینترتیب کمرگاه و قسمتی از لباس زیر فردی که آنرا پوشیده بود بیرون میافتاد
و بچشم میخورد .این نوع پوشش که برای بسیاری بی معنی و شاید زشت بنظر میرسوید
نشانی از بی مباالتی شخ را تداعی میکرد .گوئی آن فرد فرصت باال کشیدن شلوارش را
نداشته است و یا آنقدر تنبل و وارفته است که نتوانسته است شلوارش را درست باال بکشد.
یکی از روزنامههای پر تیراژ سوئد در مقالهای به این مسئله توجه کرده و در ارتباط با آن،
از تصمیم یک مدرسه خصوصی در این مورد قودردانی کورده بوود .ایون مدرسوه پوشویدن
شلوارهای با خشتک کوتاه را در محیط آموزشی خود ممنوع کورده بوود .نویسونده مقالوه از
مدیران آموزش و پرورش خواسته بود که از اقدام مدرسه نام برده یواد بگیرنود و ایون نووع
پوشش را در همه مدارس ممنوع کنند.
پاس اداره آموزش و پرورش این بود که این اداره نمی تواند به حقوق فردی دانشآموزان
خدشه وارد کند .مادام که این نوع لباس مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکرده اسوت و باعوث
توهین به دیگران و یا ایجاد ناراحتی برای کسی نشده است ممنوع کردن آن نادرست است.
دیری نپایید که پوشیدن این نوع شلوارها از مد افتاد و تقریبا بعود از دوسوال رو بوه نوابودی
گذاشت .جوانان هیجان زدهای که تشنه خود نمائی به هور شوکل و شویوهای بودنود وقتوی
احساس کردند که این نوع پوشش مورد تایید شهروندان نیست و حتا گاهی بگونهای تحقییر
آمیز به آنها نگاه میکنند ،از این کار دست کشیدند و مثل دیگران لباس پوشیدند.
تجربه نشان میدهد که بسیاری از ممنوعیتها به ترویج آن چه ممنوع اعالم شده است
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میانجامد .چنانکه هرگاه انتشاریک کتاب ،روزنامه و یا فیلمی ممنووع اعوالم شوود ،عالقوه
برای به دست آوردن ،خواندن و تماشا کردن آن افزایش پیدا میکند.
برای رام کردن و به نظم در آوردن یک اقلیت کوچک ،بجای در گیر کردن اکثریت مردم
با ممنوعیتها و محدودیتها ،باید با استفاده از تجربه و دانوش روز ،بوا شویوههای تربیتوی
درست ،آن اقلیت را یاری داد تا مانند اکثریت بزرگ جامعه به حقوق خود واقف شوده و بوه
وظائف شهروندی خود پای بند باشند.
تجربه نشان میدهد که بکار گیری خشونت به منظور پیشگیری و مبارزه با نارسواییها و
ناهنجاریهای اجتماعی هر گز نتیجه بخش نبوده است .خشونت تنها میتواند از بروز علنی
رفتار نکوهیده جلوگیری کند ولی آنچه در متن جامعه وجود دارد به جای خود بواقی خواهود
ماند تا در فرصتی دیگر بوروز کنود .بورای پاکسوازی فضوای جامعوه بایود بوه ریشوه یوابی
ناهنجاریها پرداخت و با شناختن علل آن چاره جست.
بهترین راه پیشگیری از نارسائیهای اجتماعی آگاهی بخشیدن به افراد جامعه اسوت.
در یک جامعه باز و آزاد ،سطح آگاهی مردم ،به سرعت باال میرود .رفتوار نوا هنجوار در
جامعه در پرتو آگاهی ،به تدریج کمرنگ شوده و از بوین مویرود و جوای آن را آداب و
رسومی که در جهت بهبود زندگی و آسایش همگانی باشد پور مویکنود .آزاد ی ،بسوتر
رشد آگاهی است .انسانهای آگاه بخوبی درک میکنند که باید احترام به حقوق خود را
در احترام به حقوق دیگران جستجو کنند .تنها در یوک فضوای آزاد و خوالی از تورس و
وحشت است که خوی همنوع گرائی و احترام به حقوق دیگران در جامعه نهادینوه موی
شود .احترام به حقوق دیگران ،احترام به قانون را نیز به همراه خواهد آورد .قانونمداری
به نظم و انضباط در جامعه میانجامود و بودینترتیب امنیوت و آسوایش نصویب هموه
شهروندان میشود.
آزادی در جوامع پیشرفته به معنای بی بندو باری و تجاوز به حقوق دیگران نیست .جامعه
مدنی بر پایه قوانین استوار است .این قوانین بر آمده از اراده خوود موردم اسوت کوه توسوط
نهادهای انتخاب شده از سوی مردم تدوین و پاسداری میشوند .محور اصلی قوانین مودنی
در جوامع پیشرفته ،احترام به آزادیهای فردی و اجتماعی و ترویج ارزشهای انسوانی اسوت.
مرز آزادیهای فردی و اجتماعی تا جایی است که به آزادی و آسایش افراد و یا اجتماعوات
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دیگر لطمه وارد نسازد.
در سوئد احترام به قانون و رفتار در چارچوب قانون بسیار رواج دارد .مردم به انجام وظائف
قانونی خود آگاهی دارند .آنها میدانند که با انجام ایون وظوائف اسوت کوه مویتواننود در
جامعهای مرفه زندگی کنند.
برای نشان دادن پای بندی سوئدیها به قانون ،یک طنوز تلویزیوونی را کوه بوا دوربوین
مخفی تهیه شده بود شاهد میگیرم.
شهر قدیمی استکهلم دارای کوچهها و ساختمانهای بسیار قدیمی است که عمر برخوی از
آنها به هفتصد سال میرسد .بخشهای گوناگون شهر قدیمی توسط کوچههای سونگفرش
شده ،باریک و نا منظم قدیمی به یکدیگر راه دارد .در محل ورود به یک کوچه باریک ،یک
دوربین مخفی کار گذاشته بودند و سر کوچه یک تابلو نصب شده بوود کوه روی آن نوشوته
شده بود "عبور پیاده یکطرفه است" .عالمت تابلو نشان میداد که ورود بوه کوچوه ممنووع
است و خروج از آن مجاز میباشد.
همین که یک شهروند سوئدی چند قدمی وارد کوچه میشد شخصی با لبواس پلویس و
برگههای جریمه نویسی در دست ،جلو میآمد و به عابر میگفت این کوچه یکطرفوه بووده
است و شما در جهت خالف حرکت کردهایود و بایود جریموه بپردازیود .وقتوی عوابر پیواده
شگفتزده میگفت من از "ورود ممنوع" اطالع نداشتم ،تابلوممنوعیوت ورود بوه او نشوان
داده میشد .با اینکه تا کنون هیچ کوچهای برای عابر پیاده یک طرفه نبوده است اموا عوابر
"خالفکار" با اعتمادی که به دستگاههای اجرایی و پلیس دارد شک بخود راه نموی دهود و
احساس میکند که او خطاکار است .همهی آنهایی که به عنوان عابر پیواده متوقوف شوده
بودند ،با دیدن تابلو "ورود ممنوع" احساس شرمندگی میکردند و با عذر خواهی از اینکه به
تابلو توجه نکردهاند ،جریمه را میپرداختند.
این برنامه که به منظور طنز ویدئویی تهیه شده بود در عین حال نشان میداد که چگونه
سوئدیها به قانون احترام میگذارند وبه پلیس اعتماد دارند.
دربرخی از کشورها با اینکه قوانین بخوبی تدوین شده است اما مردم بعلت بیاعتمادی به
مجریان قانون ،از اجرای قوانین سر باز میزنند .وقتی نهادهای اجرایی شایستگی پاسداری از
قانون و اجرای آن را ندارند ومدیران نا الیق با سوء اسوتفاده از شوغل و مقوام خوود قوانون
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شکنی میکنند بیاعتمادی را در جامعه ترویج میدهند .در چنین شورایطی قانونمنودی بوی
معنا بوده وبهترین قوانین نیز کارایی ندارد.
علنی بودن اسناد و مدارک همگانی

سوئد اولین کشوری است که علنی بودن همه مدارک و اسناد دولتی را در قانون اساسوی
گنجانده است .در سوئد هر فردی حق دارد اسناد و گزارشهای مربوط به موسسات دولتوی را
مطالعه کند.
در قانون اساسی قید شده است که " برای تامین تبادل آزادنوه افکوار و اطالعوات هموه
جانبه ،هر شهروند سوئدی حق دارد کلیه اسناد و مدارک رسمی را مورد مطالعه قرا ردهد".
بنابراین ،عموم مردم و وسائل ارتباط همگانی حق دارند بر فعالیتهوای قودرت حاکموه و
ادارات وابسته به آن نظارت کنند و اسناد مربوط به آن را مورد بازبینی قرار دهند .مردم حوق
دارند بدانند که سیاستمداران و ادارات دولتی از سورمایه و اعتموادی کوه رأی دهنودگان در
اختیار آنان قرار دادهاند چگونه استفاده میکنند .موردم مویتواننود از سیاسوتمداران در موورد
چگونگی مصرف پولهای مالیات تومیح بخواهند.
علنی بودن اسناد و اطالعات به مردم امکان میدهد که با نظارت خود بر عملکورد نظوام
سیاسی و دولت ،مامن اجرای درست قوانین و شاهد انجام وظیفه مجریوان قوانون باشوند.
دراین صورت هر گونه انحراف از قانون و یا سهل انگاری از سوی دولت و نهادهای وابسوته
به آن به سرعت آشکار شده و از نتایج زیانبار آن جلوگیری میشود.
در سوئد همهی افراد میتوانند از مطالبی که در آرشیوهای همگانی و بایگوانی اطالعوات
در مورد افراد و یا مؤسسات وجود دارد اطالع حاصل کنند .به عنوان مثال هور فوردی حوق
دارد از پلیس مخفی و دستگاههای امنیتی بخواهود کوه اگور پرونودهای نوزد آنهوا دارد ،از
محتویات آن پرونده مطلع شود.
اصل علنی بودن اسناد و مدارک رسمی و دولتی در قانون آزادی چاپ و نشر که یکوی از
مفاد قانون اساسی است ،تصریح شده است .این اصل اولین مرتبه در سوال  1766تصوویب
شد و با چند توقف کوتاه ،از بیش از دویست سال پیش در سوئد معتبر و فعال است.
آنچه را دولتمردان و و نهادهای وابسته به دولت انجام میدهند نباید چیوزی جوز بورای
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خدمت به مردم باشد بنابراین همه اسنادی که در این ارتباط وجود دارد به هموه شوهروندان
مربوط است .دبیرخانه دولت همانند سایر ادارات دولتی همه اطالعوات خواسوته شوده را در
اختیار افراد قرار میدهد .نمایندگان وسائل ارتباط همگانی و سایر افرادی که مایل باشند می
توانند عالوه بر اطالعاتی که ادارات دولتی به انتخاب خود در اختیار همگان قرار مویدهنود،
دیگر اسناد و اطالعات در زمینههای گوناگون را نیز دریافت کنند.
کلیه اسناد و مدارکی که به موسسات دولتی وارد و یا از آنها ارسال شوود ،اعوم از ناموه،
تصمیمات ،مصوبات و یا تحقیقات ،عمدتا همگانی بوده و بایستی برای مطالعه همهی افوراد
در دسترس قرار داشته باشند .بطور مثال یک نامه از رئیس یک کشور خوارجی بوه نخسوت
وزیر سوئد در زمره اسناد علنی قرار میگیرد و در دسترس همگان خواهد بود.
هر مدرکی که به یک اداره دولتی فرستاده شود ثبت شده و برای پیگیری بوه بخشوی از
اداره و یا کارمندان سپرده خواهد شد .اگر فردی مایل باشد بداند چه مدارکی بوه یوک اداره
دولتی وارد شده ،یا پرونده چگونه و توسط کدام بخش یا کارمند مورد رسیدگی قرار میگیرد،
میتواند با اداره مربوطه تماس گرفته و پاس الزم را دریافت کند.
اصل علنی بودن اسناد عمومی دارای برخی استثنائات است .اطالعات حسواس در زمینوه
روابط خارجی ،امنیت کشور ویا اطالعات شخصی افرادی کوه نموی خواهنود آن اطالعوات
علنی باشد ،محرمانه تلقی میشود.
حق همگانی برای استفاده از طبیعت ()Allemansrätten

در کشورهای سوئد ،فنالند ،نروژ ،ایسلند و اسکاتلند ،قانونی بنام حق همگانی وجود دارد که
بر اساس آن هر کسی حق دارد آزادانه از طبیعت استفاده کند .بهره بوری از طبیعوت بورای
گردش ،چادر زدن ،چیدن میوههای جنگلی یا جمع کردن قارچ یک حق همگانی است .این
قانون اجازه میدهد که همه شهروندان از فضای طبیعی در همه کشور اسوتفاده کننود ،حتوا
اگر زمین ،آب ،کوه یا جنگل ملک شخصی کسی باشد .این حق در صورتی مجاز است کوه
به محیط استفاده شده صدمهای وارد نشود ،به حیات وحش خسارت وارد نکنود و مزاحمتوی
برای صاحب آن ملک نیز ایجاد نکند .ریختن آشغال ،آسیب رساندن به گل و گیاه ،اسوتفاده
از میوهی باغ شخصی و یا محصول مزارع متعلق به دیگران ،ممنوع است .حق همگوانی در
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مورد دریا و دریاچههای سوئد بدین معنی است که همه میتواننود در هور جوای سووئد بوه
ورزشهای آبی ،قایق سواری و ماهیگیری بپردازند .ماهیگیری با قالب جوزو حوق همگوانی
است اما ماهیگیری با وسایل صید ثابت مثل سبدهای صید و یا تور ماهیگیری در این قانون
نمی گنجد.
فعالیتهای اجتماعی و سیاسی در عرصهی بینالمللی

تحصیالت رایگان ،آزادی بیان ،آزادی تبادل اطالعات ،آزادی اجتماعات و حضوور گسوترده
رسانههای گوناگون و باالخره ،نقش فعال سندیکاهای کارگری و اقشوار آگواه اجتمواعی در
صحنه سیاست ،باعث شده است که مردم سوئد ازآنچه در گوشه وکنار جهان اتفاق میافتود
آگاهی داشته و نسبت به آن مومع گیری کنند .از این رو مبارزات آزادی خواهانوه موردم در
کشورهای دیگر نیز همیشه مورد توجه و در بسیار ی موارد موورد حمایوت سووئدیها بووده
است.
در دورانی که ویتنام در آتش جنگ تجاوزکارانه برخی از کشوورهای غربوی مویسووخت
(جنگ ویتنام  1955توا  ،)1975در سوالهای دهوه شصوت و اوائول دهوه هفتواد مویالدی،
جنبشهای مردمی و احزاب چپ سوئد ،از جمله حزب سوسیالدموکرات که "اولوف پالمه"
آنرا رهبری میکرد علیه تجواوزات غورب در ویتنوام موموع گرفتنود .در ایون راسوتا اولوین
تظاهرات گسترده مد جنگ ویتنام در یک کشور غربی ،در سوئد بر پا شد و در پی آن دامنه
تظاهرات اعترامی علیه جنگ در سراسر کشورهای غربی گسترش یافت .این اعتراموات از
یکسو و پایداری مردم ویتنام از سوی دیگر ،سر انجام نیروهای تجاوز گر را به عقب نشوینی
از ویتنام وا داشت.
در دهه  1970میالدی که رژیم نژاد پرست افریقوای جنووبی بوا پشوتیبانی غورب بوویژه
انگلستان و آمریکا مردم بومی آن کشور را قلع و قمع میکرد ،گروهها و احوزاب مترقوی در
سوئد همراه با دولت سوسیال دمکرات در این کشور ،به جانبداری از مبارزات آزادی خواهانه
سیاهپوستان در آفریقای جنوبی پرداختند .پس از پیروزی جنبش آزادیبخش آفریقای جنوبی
به رهبری "نلسون ماندال" فاش شد که جنبش مقاومت سیاهپوستان آفریقای جنوبی "،آی
ان سووووی ") ،)African National Congress-ANCسووووالیان درازی از دولووووت
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سوسیالدموکرات سوئد کمکمالی دریافت میکرده است.
فعالیتهای اجتماعی در سوئد از سوی دولت حمایت میشوند .هرگواه ایون فعالیتهوا در
ارتباط با ارزشهای انسانی و دموکراتیک باشد و جنبه آموزشی و تربیتی داشته باشد ،میتواند
از کمکهای مالی دولت برخوردار شود .وجود چنین امکانی مردم را یاری مویدهود کوه بوا
ایجاد گروه و انجمن بوه کارهوای فرهنگوی ،سیاسوی و هنوری بسویاری بپردازنود .اکنوون
گروههای طرفدار آزادی و دموکراسی در بسیاری از شهرهای سوئد فعالیت دارنود .آنهوا بوا
استفاده از آزادی و دموکراسی موجود در این کشور و کمکهای مالی دولت ،بوه حمایوت از
نیروها و گروههای آزادی خواه در سایر کشورها می پردازند .در سووئد بسویاری از بنیادهوای
نیکو کاری مردمی نیوز از امووال خوود بورای تورویج دموکراسوی و آموزشهوای مودنی در
کشورهای دیگر استفاده میکنند.
در سوئد هر گاه یک گروه فعال در زمینه فرهنگی و آموزشی خود را به ثبت رسانده باشود
میتواند برای دعوت از سخنرانان خارجی درانجمن خود کمکمالی دریافت کند .فعالیت این
گروه میتواند شعر خوانی و ادبیات و یا تعلیم و تربیت سیاسی و یوا پشوتیبانی از گروههوای
دموکراسی خواه و آزادی طلب در کشورهای دیگر و یا یک برنامه هنری توسط هنرمندان از
گوشه و کنار جهان باشد.
وجود چنین امکاناتی در سوئد نتیجه آن است که نیازمندیهای اولیه زندگی مردم توامین
شده است .پس از تامین نیازمندیهای مروری زندگی است که میتوان از رشود فرهنگوی
جامعه نام برد .در فضائی که دغدغه خاطر برای زندگی معیشتی وجود ندارد ،کار فرهنگوی و
آموزشی برای پاالیش ذهن و فکر جامعه امکان پذیر است .در چنین جامعهای فعالیتهوای
آموزشی ،علمی ،هنری و سیاسی به گسترش آگاهی در جامعه کمک میکند .هر چه موردم
آگاهتر و دارای اطالعات بیشتری باشند ،نقش آنها در قوانون گرایوی و رتوق و فتوق اموور
جامعه پر رنگ تر خواهد بود .بدینترتیب یک جامعهآزاد و دموکرات با امکاناتی که در اختیار
شهروندان قرار میدهد به تداوم دموکراسی و ارتقای سطح زندگی شهروندان خود یاری می
رساند.

115

زنان در جامعهی سوئد
نقش زنان در خانواده

تا اوائل قرن نوزدهم میالدی ،بیشتر مردمِ سوئد از راه کشت و زرع ،امرار معاش مویکردنود.
بخش مهمی از نیروی کار مردم روی زمینهای متعلق به زمین داران بزرگ بکار گرفته می
شد .در جامعه کشاورزی سنتی ،زنان ،همزموان بوا خانوه داری ،بخشوی از کوار پُور زحموت
کشاورزی را نیز بر دوش داشتند .ازدواجها از پیش ،توسط خانوادهها برنامه ریزی شده بوود و
بیشتر پیوندهای زناشویی در شرایطی خالی از عشق بین طرفین صورت میگرفت .با اینکوه
زنان دوشادوش مردان کار میکردند و در نان آوری برای خانواده نیز سهیم بودند اموا مورد،
رییس خانواده بود و زن متعلق به شوهر و تحت فرمان او بشومار مویرفوت و هرگواه دچوار
اشتباهی میشد ،مورد مرب و شتم رییس خانواده قرار میگرفت .بتدریج در سالهای میانی
قرن نوزدهم ،با تغییراتی که در ابزار و شویوهی تولیود رخ داد ،از نیوروی کوار در کشواورزی
کاسته شد و بجای آن نیروی کار بوه شوهرها وکارخانجوات روی آورد .بور خوالف زنودگی
کشاورزی که کودکان میتوانستند در طول روز همراه والدینِ شواغل خوود در بیورونِ خانوه
باشند ،در زندگی شهرنشینی و صنعتی ،جای کودکان درون خانه بوود و موادران وابسوته بوه
خانوادههای کارگری ،اجبارا در خانه میماندند و به بچهداری و کار در خانه میپرداختند .بوه
علت فقدان امکانات عمومی برای نگهداری از کودکان ،امکان کار کردن برای زنوان بسویار
محدود بود .در اواسط قرن نوزدهم ،با پشتیبانی نیروهای لیبرال که در صحنه سیاسی آن روز
نقش فعالی داشتند ،مودارس همگوانی بوروی دختوران و پسوران گشووده شود و بچوههای
خانوادههای فقیر نیز توانستند به مراکز آموزشی راه یابند .جامعهای کوه بوه سورعت بسووی
صنعتی شدن میرفت موابط و قوانین جدیدی را میطلبید .اما همه قوانین جدید ،ممن نوا
دیده گرفتن تبعیض بین فقرا و ثروتمندان ،عموما در جهت منافع مردان رقم میخورد .اما با
گسترش سریع مراکز صنعتی و نیاز بیشتر به نیروی کارِ ،نیروی عظیم زنان که تا آن هنگام
نا دیده گرفته میشد ،مورد توجه قرار گرفت و راه ورود زنانِ کارگر به صونایع بواز شود .اموا
همچنان نقش کلیدی در صحنه تولید ،از آنِ مردان بود.
در دورانی که زنانِ سوئد از بسیاری حقوق اجتماعی خود محروم بودنود و فضوای جامعوه
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برای رشد وپیشرفت آنها تیره و تار بود ،کتابی بنوام "هِرتوا "( )Hertaکوه شواهکار خوانم
نویسندهای بنام "فردریکا بِرِمِر" ، )Fredrika Bremer(* 1بود چوون سوتارهای در تواریکی
درخشید .این کتابِ رُمان که در سال  1856منتشر شد ،زندگی مشقت بار زنان را به شوکل
واقعی آن به تصویر کشید43.
او با هنر نویسندگی خود ،توانست حقوق پایمال شده زنان و رنجی را که مردساالری بور
این قشرعظیم اجتماعی تحمیل میکرد به عنوان بزرگترین بیعدالتی در جامعه ،معرفی کند
و از این راه افکارعمومی را تحت تاثیر قرار دهد .خانم بِرِمِر مُصورانه خواسوتار دگرگوونی در
روابط موجود اجتماعی شد .وی خواستار آن بود که جامعه مرد ساالر آن روز ،بلوغ اجتمواعی
زنان را به رسمیت بشناسد تا آنها از حق تصمیمگیری برای دارایی خوود برخووردار شووند،
اجازه تحصیالت آکادمیک به زنان داده شود و آنها بتوانند آزادانه به اشتغال بپردازنود .خوانم
بِرِمِر از طریق رُمان "هِرتا" ،الگوی مبارزات زنان و پرچمدار برابری حقوق زنان و موردان در
سوئد شد .از آن پس مبارزات حق طلبانه زنان رو به رشد گذاشت.
دو سال بعد از انتشار هِرتا ،کشمکشهای بسیاری در پارلمان سوئد ،بر سر حقوق زنوان رخ
داد تا اینکه سرانجام ،بلوغ اجتماعی زنان به رسمیت شناخته شد .این سرآغاز راه بوود ،هنووز
زنان تا دستیابی به حقوق برابر با مردان ،راه درازی در پیش داشوتند .بتودریج سوواد آمووزی
زنان و شرکت آنان در تولید ،به افزایش آگاهی این قشور انجامیود و آنهوا را در گروههوایی
متشکل کرد که خواستار حقوق اجتماعی برابر با مردان بودند.
در سوئد تا سالهای اول قرن بیستم ( 1900میالدی) ،فقط موردان ثروتمنود از حوق رأی
برخوردار بودند .نیروهای دست راستی که نمایندگان ثروتمندان بودند و در پارلموان اکثریوت
داشتند ،با دادن حق رأی به مردم معمولی مخالفت میکردند .آنها میکوشویدند بوا ایجواد
موانع در برابر حرکت رو به رشد جنبشکارگری ،از تشوکیل یوک دولوت سوسویالدموکرات
جلوگیری کنند .یک جنبش مردمی که از سوی سوسیالدموکراتها و اتحادیههای کارگری
حمایت میشد ،همراه با لیبرالها برای دستیابی همهی مردان به حوق شورکت در انتخابوات،
*1عکس شماره  - 10خانم فردریکا برمر
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فعالیت میکرد .این تشکل که "جنبش حق رأی" نام داشت ،میکوشید به شیوهی پارلمانی
به خواست خود جامه عمل بپوشاند .سر انجام در سال  1909برای اولین بار مردان بالغ حق
شرکت در انتخابات را بدست آوردند.
فنالند اولین کشور جهان بود که در سال  ،1906زنان و مردان آن از حق انتخاب کردن و
نیز انتخاب شدن برخوردار شدند .زنان و مردان در سایر کشوورهای شومالاروپا نیوز قبول از
سوئد ،به حق شرکت در انتخابات دست یافتند .در سوئد با اینکه جنبشِ خواهوان حوق رأی
برای زنان ،نیم قرن پس از انگلستان و آمریکا پا گرفت اما نسبت به حرکتهوای مشوابه در
کشورهای دیگر ،در زمان کوتاهی به هدف خود نائل آمد .زنان سوئد در سوال  ،1919یعنوی
یکسال قبل از دست یافتن زنان انگلستان و آمریکا از حق رأی برخوردار شدند.
حضور زنان در زندگی اجتماعی ،کار در صنایع و عضویت آنان در اتحادیوههای کوارگری،
موجب تالش بیش از پیش زنان برای دستیابی به حقوق برابر با مردان شد .در سوال 1902
اولین انجمن به منظور دستیابی زنان به حقوق سیاسی و اجتماعی خود ،تشکیل شد .در سال
 ،1914برخی از زنان فعال و حق طلب ،تشکلی را بنام " زنان آزاد اندیش" ایجاد کردند.
به علت حضور پر رنگ مردان در سوطوح مختلوف جامعوه ،دسوتیابی موردان بوه حقووق
اجتماعی خود همواره جلوتر از دستیابی زنان به چنین حقوقی بوده است.
تفاوت اساسی بین دو حرکت حق طلبانهی زنان و مردان در این اسوت کوه زنوان بورای
پیشبرد اهداف گروهی خود به حمایت مردان نیز نیاز دارند زیرا در بیشوتر جواموع از محویط
خانواده تا عرصهی دولت ،سکان قدرت در دست مردان است .به این دلیل میبینویم کوه در
روند تحوالت اجتماعی خواستهای گروهی مردان با سرعت بیشتر و به شیوهای آسوان تور
به نتیجه میرسد .در صورتی که تحقق خواستهای گروهی زنان ،در یک جامعه مردساالر،
بدون برخورداری از حمایت مردان بسیار دشوار و گاه نواممکن اسوت .بوا توجوه بوه تفواوت
جنسیت و نیز ساختار قانون در جوامع مرد ساالر ،جلب حمایت مردان در راه دسوتیابی زنوان
به حقوق برابر با آنان ،کار آسانی نیست .بویژه اینکه در بسیاری از جوامع ،از دیدگاه اعتقادات
دینی ،زن و مرد برابر نیستند و از چنین دیدگاهی نباید دارای حقوق اجتماعی یکسان باشند.
نا برابری حقوقی زنان و مردان در جامعه صنعتی سوئد تا دو دههی اول قرن بیستم بسیار
چشمگیر بوده است .این نا برابری بیش از آن که ناشی از اعتقادات دینی باشد بوه شویوهی
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تقسیم کار بین زنان و مردان بستگی داشته است .چنانکه در پیش گفته شد در دوران اولیوه
صنعتی شدن کشور ،انبوهی از کشاورزان به مناطق صونعتی کووچ کردنود و مومن کوار در
کارخانهها در خانههای کارگری ساکن شودند .در ایون دوران ،زنوان کوه در گیور زایموان و
نگهداری فرزندان خانواده بودند به ناچار از فعالیت در بیرون خانه محروم شدند .در نتیجوهی
حضور پر رنگ مردان در همهی عرصههای اجتماعی در بیرون از خانه و باقی مانودن زنوان
در خانه ،موابط و قوانین جدید همواره به نفع مردان شکل میگرفت .عالوه بر آن مردان به
عنوان تنها بازوی اقتصادی خانواده ،بطور طبیعی موقعیت برتری را در میان اعضای خوانواده
کسب میکردند.
اما زندگی نوپای صنعتی در قرن نوزدهم ،باعث گسوترش آگواهی و تحووالت اجتمواعی
بسیاری در سوئد شد .با گسترش سواد آموزی و رشد آگاهی ،بسیاری از موردان ،بیعودالتی
نسبت به نیمی از جمعیت ،یعنی زنان را لمس و احساس موی کردنود .از ایون رو موا شواهد
شرکت و فعالیت بخشی از مردان سوئد ،در جنبش برابری خواهانه زنان چه در گذشته و چه
در زمان حال میباشیم.
از جمله زنانی که در پیش برد خواستهای حق طلبانه زنان نقش مؤثری داشتهاند" ،سِلما
الگِرلوف "  (Selma Lagerlöf) *1میباشد .وی که اولین زن دریافت کننده جوایزه نوبول
در ادبیات بود ( ،)1909از پیشگامان مبارزات حق طلبانه زنان سوئد به شومار مویآیود .او در
کنگره بینالمللی که در سال  1911در استکهلم بر گزار شده بود ،سخنان آتشینی در دفاع از
حقوق زنان ایراد کرد که در آن زمان نقش آگاهی بخش بسزایی داشت.
وقتی در سال  1919پارلمان سوئد به قانون اعطای حق رأی به همه مردم سووئد اعوم از
زن یامرد رأی داد و فعالیتهای سازمانیافته زنان ،برای کسب حوق رأی بوه انجوام رسوید،
خانم "سلما الگر لوف" در یک سخنرانی به مناسبت این پیروزی گفوت" :خواسوت موا بوه
پیروزی رسید زیرا حق ما بود .با انسانهایی که در این کشور به دنیا آمدهاند و در این خواک
زندگی میکنند نباید مانند بیگانگان رفتار کرد .اینها شهروندان نام دارند .حق مسلم کسوانی
که از قانون کشور تبعیت میکنند این است که خودشان در تدوین آن قوانین شریک باشند.
 *1عکس شماره  -11سِلما الگِرلوف
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حق مسلم کسانی که مالیات پرداخت میکنند این است که خود در تعیین آن دخالت داشته
باشند".
تصووویب قووانون حووق رأی بوورای زنووان و مووردان ،در آن شوورایط زمووانی ،ناشووی از
تحوالتسیاسی درسایر کشورهای شمالاروپا و نیز هراس از رویدادی بود که در روسویه رخ
داده بود .دو سال پیش از آن با پیروزی بلشوویکها در روسویه ،اولوین رژیوم سوسیالیسوتی
جهان بنام اتحادجماهیرشوروی تشکیل شده بود و زنان آن کشور از حق رأی برخوردار شده
بودند .در پی این رویداد ،نیروهای دست راستی در سوئد ،دریافتند که مقاومت آنها در برابر
اعطای حقوق سیاسی شهروندان ،میتواند به تقویت نیروهای سوسیالیستی منجر شده و بوه
انقالب بینجامد44.
در سال  1923زنان از حق اشتغال در ادارات و سازمانهای دولتی برخووردار شودند .اموا در
حوزه مذهب و کار کلیسایی ،همچنان تنها مردان بکار گمارده میشدند .برای اولوین بوار در
سال  1958کلیسای سوئد ،شایستگی زنان را برای احراز مقام کشیشی نیز تأیید کرد.
برابری زنان و مردان

"فوروم اقتصادی جهان") )World Economic Forum -WEFیوک کنفورانس سوالیانه
است که با شرکت بسیاری از افراد مؤثر در سیاست و اقتصاد جهانی بورای بررسوی مسوائل
جهان ،تشکیل میشود .یکی از مسائل مورد توجه این کنفورانس برابوری زنوان وموردان در
کشورهای مختلف است .نتیجه مطالعاتی که از سوی این فوروم درسال  2006در سی کشور
صنعتی و بیست و هشت کشور در حال رشد انجام شده است نشان میدهود کوه در کشوور
سوئد ،برابری زن و مرد به بهترین شکل و در باالترین سطح نسبت به سایر کشورها ،تحقق
یافته است.
در این بررسی ،میزان دستمزد زنان ،دسترسی به بازار کار ،سهم آنان در قودرت سیاسوی،
دسترسی به امکانات آموزشی و تحصیالت و همچنین ومعیت سالمتی موورد توجوه بووده
است .پس از سوئد که در صدر جدول قرار دارد ،چهار کشور دیگر شمالاروپا ،نروژ ،ایسولند،
دانمارک و فنالند ،نیز به عنوان موفقترین کشورها در زمینه برابری زنان و موردان ،معرفوی
شدهاند45.
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با دستیابی زنان بوه حوق انتخواب کوردن و انتخواب شودن ،کوه یکوی از ارکوان مهوم
مردمساالری است ،نیمی از نیروی بازماندهی جامعه ،فعال شد .از آن پس زنان رسما اجوازه
یافتند تا همدوش مردان ،در همه فعالیتهایسیاسی ،اقتصادی و اجتمواعی فعالیوت کننود و
درگسترش اصالحات و رفاهاجتماعی سهمی داشته باشند .بدینترتیب موقعیت قانونی زنوان
در عرصه جامعه دگرگون شد .اما تنها به رسمیت شناختن حق برابری زنان با مردان کوافی
نبود .علیرغم داشتن حقوق اجتماعی برابر ،مسئولیت نگهداری فرزندان و ادارهی اموور خانوه
هم چنان بر دوش زنان سنگینی میکرد و آنها را از فعالیتِ بیرون از خانه بواز مویداشوت.
زنان وقتی می توانند در امور سیاسی و اجتماعی و پستهای مدیریتی نقش داشته باشند که
جامعه امکاناتی را برای نگهداری کودکان در ساعات کاری فراهم آورده باشد .در دو دهوهی
 1960و  ،1970گامهای موؤثری در جهت آزادی زنان برداشته شد و کمکهای کمونها به
مادران گسترش یافت .این کمکها از پیش از به دنیا آمدن نوزاد شروع میشود و تا سن 18
سالگی فرزند ،ادامه دارد .مرخصی از کار در ماههای پایانی بارداری ،مرخصی طوالنی از کوار
پس از زایمان برای والدین و ایجاد مهد کودک برای نگهداری همه کودکوانی کوه والودین
آنها شاغل هستند به هر دو جنس زن و مرد امکان میدهد که ممن داشتن فرزند ،فعالیت
شغلی خود را نیز دنبال کنند .در بسیاری از محیطهای شغلی ،مهود کوودک ویوژه کارکنوان
وجود دارد .در پارلمان سوئد نیز با توجه به حضور گسوترده زنوان بوه عنووان نماینوده ،مهود
کودکی دایر است که از کودکان آنها در طول روز نگهداری میکند.
در دهه  ،1970نهادهای کودک یاری در کمونها (شهرداریها) گسترش یافت .کمونهوا
با ایجاد مهد کودک و کودکستان و نیز مراکز پیش دبستانی ،برای نگهداری از کودکان ،بوه
پدران و مادران امکان دادند که با خیال راحت بکار و مشغلهی روزانهی خود بپردازند .عالوه
بر آن ،والدین زیر پوشش بیمههای همگانی قرار گرفتند و در دوران نگهداری از کودکوان از
کمکهای مالی کمونِ محل سکونت خود ،برخوردار شدند .مراقبت از کودکان نیز به عنوان
یک کار شناخته شد و امتیازات شغلی مانند حقوقبازنشسوتگی و سوابقه کوار بوه آن تعلوق
گرفت .با تغییر قوانین خانواده ،زن ،صاحب اصلی فرزند خود شناخته شد .حق تصومیمگیری
برای سقط جنین فقط به مادر تعلق گرفت و پدر از این حق محروم شد .در بدو تولدِ کودک،
حق انتخاب نام و نام خانوادگی برای نوزاد نیز به مادر اعطا شد.
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امروزه به جرأت مویتووان گفوت کوه زنوان در جامعوهی سووئد حوداقل نیموی از هموه
مسئولیتهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور را برعهده داشته و سهمی برابر با موردان
در رشد و پیشرفت این کشور دارند.
حضور فعال و گسترده زنان در جامعهی سوئد و سهم قابل توجه آنهوا در پیشورفت ایون
کشور ،گواه براین است که کشورهایی که به هر دلیلی حقوق زنان را نادیوده مویگیرنود یوا
محدود میکنند ،نیمی از نیروی توانمند جامعه را از کار انداختهاند.
برای ارزیابی چگونگی حقوق زنان و مردان در یک جامعه کافی است نگاهی به سهم هر
یک از آنها در حاکمیت بیاندازیم .در جامعهای که اهرمهای قدرت در دسوت موردان باشود
بدون تردید حقوق زنان پایمال شده است .از آنجوا کوه نیموی از جمعیوت را معمووال زنوان
تشکیل میدهند پس باید آنها در عرصه دولت و قانونگذاری نیز حضور  50درصدی داشته
باشند .نگاهی به بافت حکومت در سوئد نشان میدهد که برابوری زنوان و موردان در ایون
کشور در ابعاد بسیار وسیعی تحقق یافته است.
پارلمان سوئد دارای  349نماینده است که هر چهار سال یکبار در انتخاباتی کامال آزاد بوا
رأی مستقیم مردم برگزیده میشوند .باالترین در صد نمایندگان زن در پارلمان سوئد مربوط
به انتخابات سال  2006است که زنان توانستند  47.3در صد از کرسیهای پارلمان را بخوود
اختصاص دهند .این رقم یکی از باالترین سهم نمایندگی زنان در مجوالس قانونگوذاری در
جهان اسوت .ایون در حوالی اسوت کوه میوانگین نماینودگی زنوان در پارلمانهوا و مجوالس
قانونگذاری در سطح جهان در سال  2009معادل  13درصد و در سطح کشوورهای اروپوایی
 23درصد بوده است .در بسیاری از کشورها و بویژه برخی کشورهای اسالمی قدرت دولتوی
و مجلس قانونگذاری تنها در اختیار مردان است.
در سال  ،2010چهل و پنج درصد از پستهای وزارت در دولت سوئد در اختیار بانوان قرار
گرفت .هم زمان ،فنالند با داشتن دولتی کوه  60در صود از وزیوران آن زن بودهانود ،دارای
باالترین تعداد وزرای زن ،در جهان بوده است.
با توجه به حضور گستردهای که زنان کشورهای شومالاروپا در فعالیوتهوای اجتمواعی،
اقتصادی و سیاسی دارند ،عادالنهترین تقسیم قدرت بوین زنوان و موردان در ایون کشوورها
تحقق یافته است .بدینترتیب کشورهای شمالاروپا و از جمله سووئد ،بیشوترین بهوره را از
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توانمندی نیروهای موجود در جامعه نصیب خود کرده و باالترین سوطح رفواه و آسوایش را
برای شهروندان خود فراهم کردهاند.
بر اساس قانون در سوئد ،زنان و مردان در همه امور دارای حقوق برابر هستند .این بودان
معناست که آنها در محیط خانواده ،در مراکز آموزشوی و در زمینوههای شوغلی گونواگون و
سایر امور روزمرهی زندگی ،بدون هیچگونه محدودیتی میتوانند بطوور یکسوان بوا موردان،
حضور داشته باشند .تنها تفاوت بین زنان و مردان برای خدمت نظوام وظیفوه اسوت .زنوان
هیچگونه اجباری برای رفتن به سربازی ندارند مگر اینکه خودشوان تمایول داشوته باشوند.
درحالیکه همه مردان بین  18تا  24سال برای خدمت سربازی فراخوانوده مویشووند .زنوان
داوطلبِ سربازی در صورت تمایل شخصا باید متقاموی خودمت باشوند .دختورانِ داوطلوبِ
سربازی نیز مانند پسران باید دارای توانمندی بدنی الزم بووده و هموه آزمایشوات ورودی را
گذرانده باشند .پسرانی که همه شرایط الزم برای خدمت سربازی را دارا هستند نیز میتوانند
از خدمت زیر پرچم و آموزش نظامی خودداری کنند .به چنین افرادی اجازه داده میشود که
بجای خدمت سربازی ،در بخش خدمات اجتماعی از جملوه بیمارسوتانها ،مراکوز بهداشوتی،
آموزشی و غیره خدمت میکنند .آنها نیز طی این مدت از حقوق ومزایای سربازی بهرهمند
خواهند شد .در سالهای اخیر تنها  15درصد از جوانوان حوائز شورایط ،بوه خودمت سوربازی
فراخوانده شدهاند تا در یک برنامه آموزشی  11ماهه شرکت کنند .براساس قانونی که اخیورا
در پارلمان سوئد به تصویب رسیده است خدمت نظام وظیفه در زمان صلح ،کامال داوطلبانه
خواهد بود .این قانون از اول ژوالی  ،2010قابل اجرا میباشد.
نهادینه کردن برابری حقوقی زنان و مردان در ذهن جامعه ،مستلزم آموزشهوای الزم از
زمان کودکی است .اولین باورهای کودکان ،در خانواده شکل میگیورد .رفتوار پودر و موادر،
نسبت به یکدیگر و نسبت به فرزندان دختر و پسرِ خوود ،مویتوانود ذهنیتوی را در کودکوان
بسازد که در جهت برابری یا تبعیض بین دو جنس زن و مرد باشد .هرگاه این رفتار بر پایوه
برابری دو جنس باشد ،کودکان نیز میآموزند که بوه حقووق جونس مخوالف خوود احتورام
بگذارند.
در سوئد برای حضور زنان در عرصههای مختلف جامعه ،به توانمندی ذهنی و بدنی آنها
همانند مردان توجه میشود .در این کشور آموزش و پرورش یکسان برای هور دو جونس و
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امکان اشتغال در کلیه حرفهها و پستهای موجود به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
در سوئد ،دختران و پسران از مهد کودک تا باالترین سطوح آموزشی همیشه باهم و بطور
مختلط شرکت دارند .آنها از ابتدای حضورشان در یک جمع میآموزند کوه هور دو جونس
دارای حقوق و تواناییهای یکسان میباشند و هیچ جنسی بور جونس دیگور برتور نیسوت.
نهادینه کردن چنین تفکری در کودکان باعوث مویشوود کوه آنهوا در آینوده و در سونین
بزرگسالی ،حقوق سیاسی و اجتماعی یکدیگر را محتورم بشومارند .در جووامعی کوه از ابتودا
کودکان دختر و پسر بطور جداگانه تربیت میشوند ،از همان سنین کوودکی تفواوت بوین دو
جنس به آنها القا میشود .برتری مردان بر زنان در سطح جامعه نیز به ذهنیت نوابرابری دو
جنس ،دامن میزند .نتیجه چنین باورهایی است که مرد ساالری یعنی تبعیض جنسی را در
جامعه تقویت کرده و زنان را از حقوق برابر اجتماعی و سیاسی با مردان ،محروم میکند.
برنامههای آموزشی و تحصیلی دردوران کودکی و نوجوانی نیز نقوش مووثری در برابوری
حقوق زنان و مردان دارد .در بخش آموزش در سوئد ،هیچ درسی نیست که ویژه پسران یوا
دختران باشد .از خانه داری و خیاطی تا نجاری و مکانیکی و غیره همه درسوهای مشوترکی
است که برای شاگردان در کالسهای مختلط ،تدریس یا تمرین میشود .همانطور که پسرها
باید آشپزی و بچهداری را بیاموزند ،دختران نیز تعمیر وسائل خانه را یاد میگیرند .هیچگونه
شغلی نیست که قانون آن را برای زنان منع کرده باشد .اکنون در سوئد اکثریت شواغلین در
بخش بهداشت و درمان را زنان تشکیل میدهند همچنان که در بخش صنایع مردان حوائز
اکثریت هستند .این تقسیم بندی شغلی که بطور تدریجی شکل گرفته است ناشی از انتخاب
آزاد مشاغل و بر اساس ذوق و سلیقه افراد بوده است .آموار و ارقوام مربووط بوه رشوتههای
تحصیلی در حال حامر نشان میدهد کوه تقسویم بنودی شوغلی کنوونی بوا مورور زموان،
دستخوش تغییر خواهد بود .این تغییر در جهت نزدیک شدن نسبت شواغلین مورد و زن در
بخشهای مختلف خدمات و تولید میباشد.
آنچه در باال گفته شد به معنای این نیست که برابری حقوق موردان و زنوان سووئدی در
همه عرصههای اجتماعی کامال رعایت میشود .با اینکه قانون بور برابوری حقووق زنوان و
مردان در همه جا تاکید دارد و کسانی که آن را نادیده بگیرند تحت پیگرد قرار میدهد ،اموا
در عمل دیده میشود که کارفرمایان ،امتیازات شغلی را بیشتر در اختیار مردها قرا ر میدهند.
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در عرصه مدیریت بویژه در بخش خصوصی ،زنان کمتر از مردان بکوار گموارده مویشووند.
آنچه مهم است این است که قانونگذاران و دولت که مجری قانون است همواره میکوشوند
از هر گونه نابرابری حقوقی زنان با مردان جلوگیری کنند .دولت در تالش است تا با تکیه بر
قوانین ،توازنی عادالنه بین دو جنس زن و مرد در جامعه بر قرار کند .دولت از راه گسوترش
امکانات آموزشی و شغلی و رفاهی ،فرصت آموزش و اشتغال را بورای زنوان افوزایش داده و
شرایطی را فراهم میکند که زنان با اتکا به توان و دانش خود ،از طریق رقابت آزاد به هموه
مشاغل بویژه به پستهای کلیدی ،راه پیدا کنند .عالوه بر آن ،دولت ،برای متعوادل کوردن
تعداد زنان و مردان شاغل در حرفهها و پستهای گوناگون ،قانونی را ومع کرده اسوت کوه
براساس آن ،زنان یا مردان متقامی اشتغال ،در جایی که از جنس آنها کمتر بکار مشوغولند
از امتیاز برخوردارند .مثال برای انتخاب یک پروفسور دانشگاه ،هرگاه دو متقامی یکوی زن و
یکی مرد وجود داشته باشود کوه از نظور علموی و تجربوی تقریبوا برابور باشوند ،آن پسوت
پروفسوری به زن متقامی واگذار میشود زیرا بیشتر پروفسورها هوم اکنوون مورد هسوتند.
بهمین ترتیوب بورای متقامویان کوار در بیمارسوتان ،از میوان دو متقاموی زن و مورد کوه
تحصیالت و تجربه مشابه داشته باشند ،مرد را انتخاب میکنند زیرا در شرایط فعلوی تعوداد
زنان در این زمینه شغلی خیلی بیشتر از مردان است.
بدیهی است که حضور پنجاه درصدی زنان در عرصه خدمات و تولید ،به افوزایش درآمود
ناخال ملی یا به عبارت دیگر به افزایش ثروت جامعه کمک فراوانی خواهد کرد .افوزایش
ثروت عمومی در یک کشور آزاد و دموکرات ،به رفاه همگانی خواهد انجامید.
با اینکه دستیابی زنان سوئدی به آزادی و حقوق اجتماعی خود درجهان بی نظیور اسوت،
گروهی از زنان سوئدی آن را بسنده نمی دانند و خواسوتار اصوالحات بیشوتری در زمینوهی
برابری زنان و مردان میباشند .اخیرا گروههای فعال زنوان در سووئد بوه تصوویرِ "مَورد" در
تابلوهای عابر پیاده اعترا کردند و خواستار حضور تصویر " زن" در این تابلوها شودند .در
پی این اعترا  ،اداره راهنمایی و رانندگی قول داد که در نیمی از تابلوها بجای عالمت یک
مرد ،از تصویر یک زن استفاده شود .پس از چند ی نمونوهای از ایون توابلو در رسوانهها بوه
نمایش گذاشته شد .در این تابلو تصویر خانمی دیده میشد که دامن به تن داشت و در حال
عبور از روی خطوط عابر پیاده بود .عدهای به این تابلو نیز اعترا کردند زیرا زن را با لباس
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دامن نمایش داده بود در حالی که بگفتهی آنها ،زمان دامن پوشیدن زنان سپری شده است
و اکنون بسیاری از زنان ،در لباس مشابه با مردان در جامعه ظاهر میشوند .این اعترا نیز
در دست بررسی است .بدیهی است که مرزهای برابری را میتووان توا گوشوههای ظریوف
جامعه نیز گسترش داد اما چه باک ،برابری ،نماد عدالت است ،هر چه بیشتر باشد به آرامش
و ثبات جامعه کمک خواهد کرد.
روند تشکیل خانواده در سوئد

شکل زندگی زناشویی و تشکیل خانواده در سوئد دستخوش تغییرات بسیاری بوده اسوت .در
هزاره اول میالدی و پیش از آن ،ازدواج به عنوان یک پدیوده مهوم زنودگی ،بوا تشوریفاتی
خاص و در سه مرحله صورت میگرفت .اول نامزدی دو فرد ،علنوی مویشود .سوپس طوی
مراسمی با حضور بستگان و دوستان ،یکی از مردان خانوادهی عروس ،پدر ،برادر و یا مردی
از بستگان وی ،عروس را بدست داماد میسپرد .در سومین مرحله ،عروس و دامواد در برابور
انظار اطرافیان خود به حجله گاه فرستاده و هم آغوش میشدند .این شیوهی تشکیل خانواده
تا اوائل هزاره دوم میالدی که میسیونهای مسیحی ،سوئد را به یک کشور مسویحی تبودیل
کردند ادامه داشت .با گسترش نفوذ کلیسا در سوئد ،مراسم ازدواج در انحصار کشیشان قورار
گرفت .در سوئد نیز مانند سایر مناطقی که در قلمرو کلیسا بود ،عقد کلیسایی جایگزین پیوند
زناشویی سنتی شد .از آن پس تنها کسانی که از پذیرش آیین مسیح خودداری کرده بودنود،
مراسم پیوند زناشویی را به شیوهی سنتی و غیر کلیسایی اجرا میکردند.
تا نیمه دوم قرن نوزدهم ،بیشتر مردم سوئد در روستاها زندگی میکردنود .بورای افوزایش
نیروی کار در مزارع ،میزان زاد و ولد در خانوادهها باال بود .به علت نامناسب بودن بهداشت و
درمان ،بیش از پانزده درصد از نوزادان در سنین کودکی میمردند و موادران بوا زایمانهوای
مکرر ،کمبود نیروی کار را جبران میکردند .زندگی مردان و زنان و حقوق آنها در خوانواده
بسیار متفاوت بود .هرگاه زنی بدون ازدواج ،فرزندی به دنیا میآورد ،رسوایی بزرگی به دنبال
داشت که زندگی را برای آن زن و فرزند او بسیار دشوار میکرد .مذهب و تعلیموات انجیلوی
که مورد احترام مردم بود ،بر همه امور زندگی سایه داشت .کلیسا برتری مردان را بور زنوان
تایید میکرد .بنابر تعالیم دینی ،نابرابری حقوق زن و مرد ،خواست خداوند بود و اعترا بوه
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آن گناه شمرده میشد.
در نیمه دوم قرن نوزدهم ،با گسترش صنایع و تمرکز کارخانجات در محیطهای شهری و
بویژه استکهلم ،بسیاری برای کار در کارخانجوات راهوی پایتخوت شودند .شویوهی زنودگی
دگرگون شد .کارگران در خانههای مشترک و گاه دسته جمعی بسر میبردند و روابط تازهای
بین افرادی که از قبل یکدیگر را نمیشناختند برقرار میشد .از این زموان زنودگی مشوترک
بین زوجهایی که اعتقادات مذهبی نداشتند ،رایج شد .اما همزیستی بودون عقود کلیسوایی،
مورد قبول جامعه نبود و از آن حمایت نمی شد و بدنیا آوردن فرزند در چنین ازدواجی همواره
با مشکالتی روبرو بود.
همراه با رشد صنایع و دگرگونی شیوههای تولید ،افکوار موردم نیوز دسوتخوش تغییراتوی
متناسب با زندگی اقتصادی آنها شد و مردم به تدریج خود را از زیر یوغ کلیسا آزاد کردنود.
بدینترتیب نقش مذهب در همه عرصهها از جمله در عرصه خانواده کم رنگ شد .در قورن
بیستم ،دگرگونیهای بسیاری در شکل روابط زنان و مردان صورت گرفت .طالق کوه قوبال
گناه بشمار میرفت جایز شمرده شد و به زن و شوهری که نموی خواسوتند بوه زنودگی بوا
یکدیگر ادامه دهند ،اجاره داده شد تا با حمایت قانون ،از یکدیگر جدا شوند.
در دهه  ،1960میزان ازدواجهای رسمی و کلیسایی بشدت کاهش یافت .از آن پس تعداد
خانوادههایی که بدون عقد مذهبی تشکیل میشد رو به فزونی گذاشت .تعداد فرزندان ناشی
از ازدواجهای بدون عقد شرعی آنقدر زیاد شد که مسئولین جامعه را به فکر ارائه راهکارهای
جدید انداخت .قانونگذاران با تصویب قوانین جدید ،حق انتخاب نووع ازدواج را بعهوده خوود
مردم گذاشتند .این بدان معنا بود که از آن پس ،قانون ،زوجهایی را کوه بوه ارادهی خوود و
بدون عقد کلیسایی با هم زندگی میکنند به عنوان خانواده میشناسد و آنها و فرزندانشوان
از همه حقوق خانواده برخوردارند .بدنیا آوردن فرزند ،بدون ازدواج شرعی و یوا بودون ازدواج
ثبت شده در شهرداری ،نیز جایز شمرده شد و پخش وسائل جلووگیری از بوارداری و سوقط
جنین مورد پذیرش جامعه قرار گرفت.
اکنون هرساله در سوئد بین  30تا  40هزار سقط جنین صورت میگیرد46.
هرگاه دختری زیر  18سال برای سقط جنین به یک کلینیک مراجعوه کنود ،آن کلینیوک
موظف است وی را تشویق کند تا جریان حاملگی خود را با افرادی از خانواده و یوا بسوتگان
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خود در میان بگذارد .در صورتی که دختر به هیچ وجه مایل به افشای حاملگی خود نباشود،
کارکنان بخش درمان ،باید به خواست او احترام بگذارند و با توجه بوه شورایط جسومی و روانوی
دختر ،خود برای سقط جنین و یا نگهداری جنین تصمیم بگیرند47.
در سوئد ،هر گاه زنی باردار شود ،بدون توجه به اینکه در چه رابطهای باردار شوده اسوت موورد
حمایت قانون قرار میگیرد .او از مراقبتهای بهداشتی و خدمات درمانی بهرهمند مویشوود و در
صورت الزم از مرخصی شغلی نیز استفاده خواهد کرد .زایمان در بیمارسوتان صوورت مویگیورد.
مادر و نوزادش در صورت نیاز ،از کمکهای مالی کمون اسوتفاده مویکننود توا از یوک زنودگی
راحت بهرهمند شوند .طبق قانون ،فرزندی که متولد میشود به مادر تعلق دارد .از آنجا کوه موادر،
صاحب اصلی کودک شناخته میشود ،نام خانوادگی او را روی کودک میگذارند ،مگر اینکوه بوه
خواست مادر نام خانوادگی دیگری ،مثال نام خانوادگی پدر برای او انتخاب شود.
هرگاه زن یا مردی در خارج از زندگی زناشویی رابطه جنسوی بوا کسوی داشوته باشود از نظور
قانون جرمی انجام نداده است .اما این کار که خیانت بوه پیموان زناشوویی بشومار مویآیود ،بور
خالف عرف جامعه بوده و در مواردی به فروپاشی پیوند زناشویی خواهد انجامید.
بدینترتیب سه نوع ازدواج در سوئد رایج شود .یکوی ازدواج موذهبی ،کوه طوی مراسومی در
کلیسا بر گزار میشود و زوجین توسط یک کشیش بوه عقود یکودیگر درموی آینود .نووع دیگور
ازدواج رسمی ،با حضور زن و مرد در دفتر شوهرداری (کموون) و ثبوت پیونود زناشوویی در آنجوا
صورت میگیرد .نوع سوم پیوند زناشویی که امروزه بسیار رایج است ،تشوکیل زنودگی مشوترک
بدون ثبت است که "سامبو"(هم خانگی) نامیده میشود.
سربو
سامبو و َ

سامبو به خانوادهای گفته میشود که در آن دو نفر که از نظر قانونی عزب هستند ،بطور دائم
و مشترک با هم زندگی میکنند بدون اینکه زندگی مشوترک خوود را در جوایی ثبوت کورده
باشند یا برای ایجاد آن خطبه عقد خوانده باشند .پیوند زناشویی به شوکل سوامبو ،تنهوا بور
اساس خواست ،اراده و موافقت زوجین صورت میگیرد و هیچ شاهدی بور آن صوحه نموی
گذارد .رشد سریع زندگی صنعتی و گسترش رفاه عمومی در سوئد ،باعث ترویج گسترده این
نوع زندگی زناشویی شده است .این شیوهی زندگی خانوادگی اموروزه بسویار رایوج اسوت و
نیمی از نوزادان در سوئد ،متعلق به سامبوها هستند .همزیستی دو فرد به شکل سامبو اکنون
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در سایر کشورهای پیشرفته نیز رواج دارد .در حال حامر ده درصود از خانوادههوای اروپوایی
بشکل سامبو زندگی میکنند.
در سوئد ،هم خانگی دو نفر ،مورد قبول جامعه بوده و قانون ،آن را به عنوان کانون خانواده
به رسمیت میشناسد .کسانی که بدون ثبتِ ازدواج خود ،با هم در یک خانه زندگی میکنند،
از همه موابط و امتیازات زندگی خانوادگی برخوردارنود .هرگواه آنهوا دارای فرزنود باشوند
یاکودکی را به فرزند خواندگی خود به پذیرند ،همهی حقووق خانوادههوای ازدواج کورده بوه
آنها تعلق خواهد گرفت .آنها میتوانند از کمک هزینه اوالد ،پول والودین ،مرخصویهای
شغلی درازمدت قبل وبعد از زایمان نیز استفاده کنند48.
برخی از سوئدیها ،قبل از اینکه ازدواج خود را به ثبت برسانند ،سالها به عنوان سوامبو بوا
هم زندگی کرده و حتا بچهدار میشوند .بسیار اتفاق میافتد که در آگهوی ازدواج یوک زوج،
که برای اطالع دوستان و بستگانشان در نشوریهای بچواپ مویرسود ،در عکوس مشوترک
زوجین ،چند کودک قد و نیم قد نیز حضور دارند.
چندی پیش ،در یک خبر رسانهای  ،تیتری با عنوان " خداحافظ سامبو" دیوده مویشود.
این خبر ،حکایت از این داشت که باز سوئدیها پیشتاز یک نوآوری دیگر در موورد خوانواده
شدهاند .شیوهای که مقدمه وداع گفتن به زندگی از نوع سامبو مویباشود .ایون شوکل توازه
زندگی خانوادگی را " سَر بو" مینامند یعنی زندگی جدا از هم .سَربو بوه زوجوی گفتوه موی
شود که با هم رابطه زناشویی دارند ولی جدای از هم ،هر کدام در مسکن متعلوق بوه خوود
بطور مستقل زندگی میکنند .این زوج هر وقوت هور دو مایول باشوند بورای مودتی بواهم
خواهنوود بووود .در ایوون شوویوهی زنوودگی ،زوجووین آزادیهووای فووردی خووود را حفووظ کوورده
وهیچگونه مسئولیت خانوادگی را بر دوش نموی گیرنود .هرگواه زوجوین از یکودیگر خسوته
شوند ،با گفتن "ترا به خیر و مرا به سالمت" ،هر کدام راه خوود را خواهنود رفوت .افورادی
که تنها زندگی میکنند یا در رابطه سَربو هستند ،اگر بخواهند بچوهدار شووند ،مویتواننود از
طریق بانکهای اسپرم که در برخی کشورهای اروپایی موجود است باردار شوند یواکودکی را
به فرزند خواندگی بگیرند.
فرزند خواندگی در سوئد رایج است .اکنون بیش از  138000نفر ( یوک و نویم درصود از
جمعیت ) از شهروندان سوئدی کسانی هستند که به عنوان فرزند خوانوده در یوک خوانواده
سوئدی پرورش پیدا کردهاند .از این رقم تقریبا دو سوم از خارج از سوئد به این کشوور آورده
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شدهاند .بیش از سی درصد از کسانی که فرزند خوانودهای گرفتوه و پورورش دادهانود ،افوراد
مجرد سوئدی ،اعم از زن یامرد میباشند .برخی از این افوراد ،معتقدنود کوه در دنیوایی کوه
بسیاری کودکان بی سرپرست یا کودکان فاقد امکانات زندگی وجود دارند ،آنها مویتواننود
بجای بدنیا آوردن فرزند خود ،یکی از همین کودکان نیازمند را به فرزند خواندگی بپذیرنود و
پرورش دهند .چنین دیدگاهی که یک خصلت خوب انسانی و ناشی از بینش جهوان وطنوی
است ،غالبا در بین مردمی که خود از رفاهاجتماعی برخوردارند ،ترویج پیدا میکنود .در سووئد
خانوادههایی که کودکی را به فرزند خواندگی میپذیرند ،مانند سوایر والودین ،از کمکهوای
ویژه دولتی برخوردار بوده و از تمام حقوق خانوادههای معمولی نیز استفاده میکنند.
در سوئد ،زندگی مشترک هم جنس گرایان ،دو زن با هم و یا دو مرد با هم نیز ،از حقووق
قانونی یک خانواده برخوردار است .آنها مویتواننود ماننود زن و موردی کوه بواهم زنودگی
مشترک دارند و رسما ازدواج کردهاند ،از امتیازات حقوقی خانواده استفاده کنند.
زنان و مردانی که زندگی مشترک ثبت نشده داشته باشند ،در صورت جودایی ،هور کودام
اموال متعلق بخود را برداشته و راهی را که میخواهند در پیش میگیرند .در صوورت وجوود
فرزند مشترک ،آنها میتوانند نگهداری از فرزند را بین خود تقسیم کنند و اگور بوه توافوق
نرسند ،قانون وظیفه هر کدام از آنها را مشخ میکند .زن و مردی کوه فرزنود مشوترک
دارند و از هم جدا میشوند هر دو باید بطور نوبتی از فرزندشان نگهداری کنند.
طالق در صورتی اجرا میشود که زن و مرد رسما با هم ازدواج کورده و ازدواج آنهوا در
دادگاه ثبت شده باشد .دراین صورت هر گاه زن و مردی تصمیم بگیرند از یکدیگر جودا شووند،
کافی است خواست خود را طی نامهای ،به دادگاه محل اعالم دارند .بورای جودائی الزم نیسوت
آنها دلیلی ارائه دهند .در صورتیکه آنها فاقد فرزنود باشوند و هوردو بوا طوالق موافوق باشوند،
دادگاه جدائی آنها را ثبت کرده و سوند آن را برایشوان خواهود فرسوتاد .در صوورتی کوه آنهوا
دارای فرزند باشند ،دادگاه مدتی را برای بازنگری زوجین در مسئلهی طالق ،تعیین مویکنود توا
شاید آنها از خواستهی خود منصرف شوند .در صورت عدم سازش زوجین تا پایان مدت تعیوین
شده ،طالق رسمی مورد تایید دادگاه قرار میگیرد .اگر تنها یکی از زوجین خواستار طالق باشود
و فرزندی در کار نباشد ،دادگاه به مدت شش ماه به هردو فرصت مویدهود توا بوا بوازنگری بوه
زندگی مشترکشان ،تصمیمگیری کنند .بعد از شش ماه اگور حوداقل یکوی از آنهوا هوم چنوان
خواستار جدایی باشد ،حکم رسمی طالق صادر میشود.
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رابطه بین زنان و مردان

رابطه بین زنان و مردان در همه شرایط ،بر استقالل شخصی آنان اسوتوار اسوت.
ازدواج و زندگی مشترک ،از استقالل فردی زن یا مرد نموی کاهود .در سووئد مواده
قانونی «تمکین زوجه» وجود ندارد .بر اساس قانون ،کسوی حوق نودارد دیگوری را
وادار به همخواب گی کند .این قانون در روابط زناشویی بین کسانی که رسوما ازدواج
کرده اند نیز باید رعایت شود .هیچ مرد یا زنی نمی تواند به بهانه اینکه زن و شوهر
هستند دیگری را وادار به عمل جنسی کند.
در سوئد ،چند همسری ،ازدواج با محارم و رابطه جنسوی بوا افوراد زیور  15سوال
ممنوع بوده و جرم بحساب میآید.
زنان و مردان صاحب اختیار خود هستند.

"یک نه یعنی نه"
وقتی زن یا مردی احساس کرده باشد که مورد اهانت یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است
میتواند به دادگاه شکایت کند .در خبرهایی که پیرامون چنین شکایتی از دادگاههوا گوزارش
میشود ،چنین برمی آید که اصل "یک نه یعنی نه" در دادگاهها نقوش تعیوین کننوده دارد.
این اصطالح به معنای آنست که هر گاه زن یا مردی با گفتن یک "نه" امتناع خود را برای
عمل جنسی بروز داده باشد ،طرف مقابل او باید بی درنگ کوتاه بیاید .در غیر این صورت او
مرتکب جرم شده است.
سن قانونی برای روابط آزاد جنسی در سوئد پانزده سال است .در نگاه قوانون ،هور گونوه
رابطه جنسی در سن زیر پانزده سال ،جرم بوده و تجاوز به عنف شناخته میشوود ،حتوا اگور
نوجوان زیر پانزده سال با تمایل به این رابطه تن داده باشد.
در سوئد ،قانون برابری زن و مرد بالهای خود را تا عمق زندگی مشترک افراد نیز گشووده
است .گاهی در دادگاهها شاهد ماجراهایی هستیم که کمتر در کشورهای دیگر اتفاق میافتد.
از جمله اینکه زن یا مردی از همسر قانونی خود به خاطر تجاوز جنسی بوه دادگواه شوکایت
میبرد .در نگاه قانون ،بر اساس برابری حقوق جنسی ،هیچ فرقی بین کسانی که باهم پیوند
زناشویی دارند و کسانی که خارج از این رابطه باشند ،وجود ندارد .بنابراین در رابطوه جنسوی
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بین زن و شوهر نیز هر دو دارای حقوقی یکسان بوده و هیچ یک نمی تواند تمایالت خود را
بر دیگری تحمیل کند.
براساس قانون ،همبستری بین زن و مرد باید همیشه با رمایت کامل دو طورف صوورت
گیرد .هر گاه یکی از طرفین با نارمایتی یا اجبار هم بستر شده باشود موورد تجواوز جنسوی
قرارگرفته و میتواند به دادگاه شکایت کند.
چندی پیش مرد ی به جرم تجاوز جنسی به همسرش به سه سال و نیم زندان و پرداخت
 130هزار کرون غرامت محکوم شد .در خبری دیگر مردی به سه سال زندان محکوم شده
بود زیرا به مدت دو سال بدون تمایل همسرش با وی هم بستر شده بود .این مرد بوه جورم
تجاوز جنسی به همسر قانونی اش محاکمه و محکوم شد.
در همه سطوح جامعهی سوئد از جمله در محیط کار ،حتا به زبان آوردن کلمواتی کوه در
آنها اغرا جنسی نهفته باشد جرم است و میتواند به انفصوال از کوار و محکومیوت بوه
پرداخت غرامت منجر شود .در یک گزارش خبری میخوانیم که طی حکموی رتبوهی یوک
افسر بلند پایهی سوئدی تنزل پیدا کرد زیرا در لحن صحبت وی با یک همکار زن ،اغرا
جنسی به مشام رسیده است .در موردی دیگر یک افسر ارتش ،به اتهام چشم چرانی نسوبت
به همکاری از جنس مخالف به دادگاه فراخوانده شد.
براساس قانون در سوئد مرد و زن دو انسان آزاد و مستقل هستند کوه مویتواننود پیموان
زندگی با یکدیگر برقرار کنند .ازدواج و زندگی مشترک به معنای این نیست که فردی ،فورد
دیگر را در اختیار خود میگیرد و مالک او میشود.
قانون بوموح مشخ کرده است که آمیزش جنسی حتا در یک رابطوه زناشوویی ،یوک
وظیفه نیست .یک رابطه دلخواه است .هیچکس حق ندارد از فردی دیگر ،بدون رموایت او
بهره جنسی ببرد .بنابراین هر زن یا مردی که احساس کند ناخواسوته از وی بهوره بورداری
جنسی شده است میتواند از عامل آن شکایت کند حتا اگر آن فرد همسر او باشد.
حضور زنان در بازار کار

حضور زنان در بازار کار در سوئد چنان گسترده است که تقریبا هیچ محیط شغلی نیست کوه
تنها در اختیار مردان باشد .ممن اینکه هر گونه تبعیض جنسیتی برای اشتغال ممنوع است،
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اما به شکلی طبیعی ،زنان بیشتر به مشاغلی نظیر کار در بخش بهداشت و درموان ،تعلویم و
تربیت و نیز امور اداری روی میآورند .در همین راستا ،مردان بیشتر به مشاغل حرفوهای در
صنعت و ساخت و ساز مشغولند .گرچه عادتهای گذشته و سنتی میتوانود در ایون تقسویم
کار سهیم باشد اما بیش از هر چیز این گونه تقسیم کار به طبیعت فیزیولوژیکی زن و مرد و
نیز تفاوتهای روحی و روانی آنها بستگی دارد .شواهد عینی در محافل شغلی نشوان موی
دهد که توانمندی بدنی و نیز ویژگیهای روحی و روانی زنان و مردان دستخوش تغییر بوده
و به یکدیگر نزدیک میشود و حضور شانه بشوانه زنوان و موردان در هموهی فعالیتهوای
جامعه ،تفاوتها را بتدریج کاهش میدهد.
در خیابان جلو منزلمان ،خانمی را میبینم که با در دست داشوتن ابوزاری سونگین بوه تورمیم
آسفالت خیابان مشغول است .بعد معلوم میشود که او چنان در کارش تبحر دارد که سر پرسوت
گروهی از کارگران مرد نیز میباشد .جای دیگر ،در یک ساختمان که بورای فروشوگاهی بوزرگ
آماده میشود شاهد جنب و جوش زنان برق کشی هستم که باالی نردبانهوای بلنود بکوار سویم
کشی و امتحان مدارهای الکتریکی مشغولند .چنین مشاهداتی که در سوئد بسیار بوه چشوم موی
خورد ،گواه بر این است که یک زن نیز میتواند بدنی ورزیده و روحیوهای قووی داشوته باشود و
کارهایی را که بطور سنتی مردانه مینماید به راحتی انجام دهد.
اشتغال و آزادی زنان

یکی از علل اساسی مردساالری در جامعه انسانی وابستگی اقتصادی زنان بوه موردان بووده
است .اگر در جامعهی سوئد شاهد آزادی زنان و برابری حقوق آنها با مردان هستیم به این
خاطر است که در این کشور عموما زنان دارای استقالل اقتصادی میباشند .آمار نشان موی
دهد که از سال  1998تا  ،2010زنان ،بطوور متوسوط 47 ،درصود از نیوروی کوار کشوور را
تشکیل دادهاند .سهیم کردن زنان در مشاغل از یک سو نیاز به ایجاد فرصتهای شغلی دارد
و از سوی دیگر وجود امکاناتی را برای نگهداری بچهها در زمان کار مادران ،موروری موی
سازد .در جوامعی که زنان از بازار کار و فعالیتهای روزمرهی بیرون از خانه محوروم هسوتند
هرگز نمی توان شاهد برابری حقوق زن و مرد بود .وابستگی اقتصوادی یوک فورد بوه فورد
دیگر ،بخودی خود زمینه سرسپردگی و تمکین را فراهم میکند .چنانکوه در برخوی جواموع
بَدوی که زنان درتامین معاش خانواده نقش اصلی را ایفا میکنند ،زن ساالری حاکم است و
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در آنجا مردان به زنان تمکین میکنند.
برابری حقوق زن و مرد در سووئد ،در عرصوههای مختلوف سیاسوی ،خوانوادگی ،اجتمواعی و
اقتصادی به باالترین سطح در جهان رسیده است .همین طور که قبال نیز اشاره شد ،بنابر آمواری
که سازمان فوروم اقتصادی جهان ،از چند سال پیش هرساله تهیه میکند ،سوئد در زمینه برابری
حقوق مردان و زنان ،همواره در صدر همه کشورهای جهان قرار دارد .در گزارش سال  2007این
سازمان ،سوئد و کشورهای شمالاروپا به عنوان الگوی شایستهای برای برابوری حقووق زنوان و
مردان ،معرفی شدهاند.
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کودکان در جامعهی سوئد
رفاه کودکان

"سازمان نجات کودکان آمریکا" ( ،)Save the childrenهرساله رفاه مادران و کودکوان را
در کشورهای مختلف جهان مورد ارزیابی قرار میدهد .در این پژوهش ،بهداشت ،سوالمتی،
میزان تحصیالت ،میزان فعالیتهای اجتماعی و نرخ مرگ و میر کودکان مورد مطالعه قورار
میگیرد .نتیجه این بررسی که بنام "بیالن مادران" ( )Mothers index rankningمنتشر
میشود نشان میدهد که کدام کشورها بهترین شرایط را برای رفاه مادران و کودکان فراهم
کردهاند.
در بین بیش از صد کشور که هرساله مورد مطالعه قرار میگیرند ،سوئد جایگاه خود را بوه
عنوان باالترین مقام از نظر شرایط رفاهی کودکان و مادران همواره حفظ میکند49.
این بررسیها نشان میدهد که تندرستی و رفاه کودکان رابطهی تنگا تنگی با تندرستی و
رفاه مادران دارد .این پژوهش همچنین حاکی از آنست که میزان مورگ و میور کودکوان در
کشورهایی که دارای میزان سواد باالتری بوده و استفاده از وسائل مد بارداری در آنها رایج
است ،بشدت کاهش مییابد.
در بیالن رفاهی کودکان و مادران ،همواره کشورهای شمالاروپا در صودر جودول بووده و
کشورهای فقیر آفریقایی و آسیایی ،که دارای شرایط غم انگیزی برای کودکان و مادران می
باشند ،در پایینترین رده قرار میگیرند.
همچنین نتایج یک بررسی توسط سازمان یونیسف ( ،(Unicefپیراموون شورایط زنودگی
کودکان در  21کشور پیشرفته صنعتی جهان نشان میدهد که کودکوان سووئد ،از بهتورین
شرایط زندگی در جهان برخوردارند .در ایون بررسوی  40عامول مختلوف از قبیول وموعیت
اقتصادی ،استاندارد درمانی ،امنیت ،روابط کودک با اطرافیان ،خطرات مختلفی که کودکان را
تهدید میکند و همچنین احساس خوشبختی در کودکان ،مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه این بررسی نشان میدهد که در میان  21کشور پیشرفته صونعتی جهوان ،کودکوان
سه کشور سوئد ،دانمارک و هلند در بهترین شرایط زندگی بسر میبرنود .بیشوترین فشوار در
میان  21کشور صنعتی جهان بر روی کودکان آمریکایی و انگلیسوی وجوود دارد و کودکوان
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این دو کشور دارای بدترین شرایط زندگی هستند .عالوه بر این ،نتیجه این بررسی گواه بور
این است که رابطهای بین ثروتمند بودن کشورها و شرایط زندگی کودکان وجود ندارد .برای
مثال کشور نسبتا فقیر چک موفق شده است شرایط زندگی بمراتب بهتری بورای کودکوان
خود در مقایسه با کشور بمراتب ثروتمند تر فرانسه بوجود آورد50.
کودکان ،آینده سازان جهان هستند .ما باید آنها را چنان پرورش دهیم که تجربیات تلو
گذشته تکرار نشود و آنها بتوانند در جهانی از صلح و دوستی زندگی کنند .این آینده سازان
باید از سالمت جسمی و روحی برخوردار باشند تا حرکت جامعه بشری را بسوی یکپوارچگی
هدایت کنند و زندگی انسانهای آینده را با خوشبختی همراه سازند.
در سوئد ،کودک از دوران جنینی تا زمانی که به یک عنصر مفیود جامعوه تبودیل شوود و
برای جامعه بازدهی داشته باشد ،مورد حمایت نهادهای دولتی قرار میگیرد .مرکز بهداشوت
منطقهی محل سکونتِ مادر ،وظیفه دارد که شرایط رشد جنین ،تولد نوزاد و شرایط رشود و
پرورش کودک را بگونهای فراهم کند که تضمین کننده سالمتی و رشد صحیح ایون عضوو
آینده جامعه باشد.
وقتی خانمی باردار میشود ،اداره بهداشتِ محل ،مسئولیت مراقبت از جنین را بوه عهوده
میگیرد .براساس برنامهای که در اختیار والدین قرارمی گیورد ،موادر بایود بورای معاینوات و
مراقبتهای الزم در مورد جنین ،در فواصل معینِ زمانی به این مرکز مراجعه کند.
در خبری میخوانیم که آقای "الرش" که معتاد بوه سویگار اسوت چنودین بوار بوه اداره
بهداشت محل فرا خوانده شده است .مسئولین بهداشت ،زیانهای دود سیگار را برای جنینوی
که در رحم همسرش در حال رشد است ،به او یادآور میشوند و از او میخواهند مانند سوایر
معتادان ،سیگار خود را در فضای آزاد بیرون خانه دود کند.
الرش راهنماییهای اداره بهداشت را رعایت نکرده بود و به یادآوریهای مداوم آنها بی
اعتنا بود .وی که به سیگار کشیدن عادت داشت ،دود غلیظ سیگارش را در فضوای بسوتهی
خانه رها میکرد .سر انجام ادارهیاجتماعی محل ،او را از حضور در خانهای که در آن جنینی
در حال رشد بود منع کرد تا جنین از عوار دود سیگار در امان باشد .طبوق ایون تصومیم،
الرش در دورهی بارداری همسرش ،اجازه ورود به خانوه را نخواهود داشوت مگور اینکوه از
سیگار کشیدن در خانه ،خودداری کند.
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مراقبتهای بهداشتی و درمانی در دوران جنینی بطور رایگوان در اختیوار خانوادههوا قورار موی
گیرد .بدین ترتیب ،یک زن حامله از تغذیه الزم و کافی برخوردار است .خانه و محول زنودگی او
شرایط مناسب برای یک مادر باردار را دارد .در چنین شرایطی جنین میتوانود بوه رشود طبیعوی
خود ادامه دهد و با سوخت و سازی تند به فزون بخشی سلولهایش بپردازد و رشد کند.
وقتی مادر و جنین او در پوشش مراقبتهای بهداشتی و توجه ادارهیاجتماعی هستند ،پدر
نیز با خیالی آسوده ،به تالش برای تامین هر چه بهتر زندگی آینده شان خواهد کوشید و در
هر شغل و حرفهای که باشد به تالش برای پیشبرد وظیفه شغلی اش ادامه خواهد داد.
قبل از به دنیا آمدن کودک ،مأموران بهداشت منطقه ،از خانهای که بناست کودک در آن
نگهداری شود دیدن میکنند تا مطمئن شوند که امکانات اولیه و مروری بهداشتی و رفاهیِ
کودک وجود دارد .در صورتی که خانوادهای فاقد چنین امکاناتی باشد ،ادارهیاجتماعی محل
موظف است وسائل الزم را در اختیار آن خانواده قرار دهد .داشتن فضوای کوافی مسوکونی،
داشتن آب سرد و گرم در منزل ،داشتن حمام ،یخچال ،فریوزر ،وسوائل بهداشوتی و وسوائل
خواب از مروریات بشمار میآید.
در همین بازرسی ،موقعیت پدر و مادر در خانواده نیز ارزیابی میشوود .اگور نارسواییهای
رفتاری و یا روانی و یا مشکالت اجتماعی مشاهده شود ،ادارهیاجتماعی موظف اسوت کوه
کودک را از آن خانواده گرفته و به خانوادهای که شرایط رشد و پرورش کودک را داشته باشد
منتقل کند.
در دوران حاملگی ،مادر و پدر آینده ،باید همراه با هم در کالسهایی که اداره بهداشوت بورای
آنها ترتیب میدهود شورکت کننود .در ایون کالسهوا مسوائل موروری بهداشوتی در دوران
بارداری ،آموزش داده میشود .مرد و زن ،ورزشها و تمرینات بدنی ویژهای را فرا مویگیرنود توا
با همکاری آنها ،مادر به ورزش و حرکات مفید برای رشد جنین بپردازد .با نزدیک شودن موعود
زایمان ،اطالعات الزم از قبیل تشخی زمان زایمان و چگونگی انتقال موادر بوه بیمارسوتان در
اختیار پدر و مادرقرار میگیرد .عالوه بر آن ،در بسیاری از موارد ،از والدین دعوت میشوود کوه از
اتاق زایمان دیدن کنند و با تیم پزشکی که زایمان را انجوام خواهود داد دیودار داشوته باشوند .در
جریان زایمان باید مرد در کنار همسرش حضور داشته باشد تا به عنوان تکیوه گواهی بورای وی
و دلجوئی از او ،جریان ومع حملش را راحت تر کند.
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قوانین رفاهی در سوئد ،به خانمهای شواغل و بواردار اجوازه مویدهود کوه از  60روز قبول از
زایمان مرخصی شغلی گرفته و حقوق خود را از صندوق بیمههای اجتماعی دریافوت کننود .ایون
حقوق که "پول والدین " نامیده میشود پس از تولد نوزاد ،نیز ،بورای  480روز بوه پودر و موادر
تعلق میگیرد .آنها میتوانند تا سن  8سالگی کودک هرگاه نیواز باشود از کوار خوود مرخصوی
گرفته و با استفاده از پول والدین ،در خانه بمانند و از کودک خود نگهداری کنند.
مطالعات روانشناسی نشان داه است که کودک در  18ماه اول زنودگی خوود نیواز بوه حضوور
مادر و یا پدر (در نقش مادر) در کنار خود دارد و بخش مهوم شخصویت او در ایون دوران شوکل
میگیرد .به این دلیل در سوئد ،پدر و مادری که کار میکنند ،میتوانند به مودت 18مواه پوس از
تولد کودک بطور انفرادی در خانه مانده و از کودک خود نگهداری کنند .در طول این مودت هور
یک از والدین که برای نگهداری از کودک در خانه بماند 80 ،درصد حقوق خود را دریافوت موی
کند و زمانی که صرف نگهداری کودک در خانه میشود ،به عنوان سوابقه شوغلی آنهوا بشومار
میآید و همه مزایای شغلی ،مانند کسانی که در آن مدت کار کردهاند به آنهوا نیوز تعلوق موی
گیرد .بدینترتیب ،حضور زنان در فعالیتهای جامعه به معنوای از میوان رفوتن نقوش آنهوا بوه
عنوان مادر نیست .برای آنکه همهی بار مراقبت از کودکان بدوش یکوی از والودین نباشود ،هور
کدام از آنها موظف هستند که حداقل سه ماه از مجموعه  18ماه را بوه نگهوداری و مراقبوت از
کودک خود بپردازند .بنابراین وقتی میشنویم که یک وزیر یا مدیر کل مورد بورای نگهوداری از
کودکش به مدت سه ماه از کار کناره گیری میکند ،امری عوادی بشومار مویرود زیورا وی بور
اساس وظیفه قانونی خود باید حداقل  3ماه از  18ماه را در خانه بماند و از کودک مراقبوت کنود.
عالوه بر این تا زمانی که کودک زیر  8سالگی باشد ،پدر یا مادر میتوانند تا  25درصود از زموان
کار خود بکاهند .در این صورت حقوق آنها نیز  %25کاهش پیدا خواهد کرد.
در سوئد ،هر گاه خوانوادهای در پاسو گوویی بوه نیازهوای یوک کوودک ،نواتوان باشود.
ادارهیاجتماعی آن کودک را از آن خانواده میگیرند و به خانوادهای کوه شایسوتگی تربیوت
کودک را داشته باشد میسپارد.
پدر و مادر معتاد ،بیمار ،بد خو و کسانی که دارای مشوکالت روانوی باشوند نموی تواننود
کودکی را به بهانه اینکه فرزند آنهاست در گرو خود بگیرند و مطابق میل خود بوا او رفتوار
کنند.
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کودکان متعلق به جامعه هستند

در نگاه رسمیِ جامعهی سووئد ،هور کوودکی متعلوق بوه جامعوه اسوت .خوانواده و پودر وموادر،
داوطلبانی هستند کوه مسوئولیت نگهوداری امانوت جامعوه را بعهوده گرفتهانود .از اینورو هرگواه
خانوادهای نتواند از این امانت بخوبی نگهداری کنود ،کوودک را از آن خوانواده مویگیرنود و بوه
خانوادهای که شایستگی نگهداری و پرورش کودک را داشته باشد میسپارند.
بسیاری از هزینههای رشد و مراقبت کودک از مرحله جنینوی توا پایوان دبیرسوتان بوه عهوده
دولت است .خانوادهای که از کودکی نگهداری میکند ،باید بوا رعایوت حقووق کوودک ،وسوائل
رشد و تربیت او را فراهم کند .اگر در شیوهی رفتاری و تربیتی خانواده نارساییهای جودی وجوود
داشته باشد ،آن خانواده ،حق داشتن فرزند را از خود سلب کرده است .نمونوهای از ایون رویوداد را
در داستان زیر که بر اساس یک رویداد واقعی نگاشته شده است ،میخوانید.
"بعدازظهر شنبه بود که زنگ در آپارتمان به صدا درآمد .احمود از چشومک روی در ،دو زن را
دید و از موی بور آنها فهمید که غریبه هستند .احمد که از مزاحمت بی وقوت آنهوا زیور لوب
گالیه میکرد بخود گفت که او را با غریبه کاری نیست .به اتاق پذیرایی برگشت .بار دیگور کوه
زنگ در به صدا درآمد ،از همسرش مریم خواست ببیند غریبهها چوه مویخواهنود .موریم داشوت
موهایش را با دست صاف میکرد که مشتی بر در کوبیده شد .او در را کمی گشوود و از شوکاف
در با دیدن پلیس زن و خانم همراهش یکه خورد.
مریم پانزده سال در سوئد زندگی کرده بود و به حکوم سونتیِ زن بوودن در جواموع آسویائی،
فقط در خانه مانده بود و خانه داری کرده بود .احمد هم در میدان تره بار سالهای سوال ،صوبح را
به شب رسانده بود بدون اینکه زبان سوئدی را یاد بگیرد .او هر وقت کواری اداری و یوا درموانی
داشت از حق داشتن مترجم برای خارجیان استفاده میکرد و هزینوه آن را دولوت مویپرداخوت.
مراد ،پسر  11سالهی خانواده که براساس قوانین سوئد اجبارا به مدرسه رفتوه بوود سووئدی موی
دانست .او تنها پل ارتباطی بین پدر و مادرش با جامعهی سوئد بود.
مأموران کمون و پلیس وارد آپارتمان شدند .بوی غلیظ غذاهای آسویایی ،شوامه سووئدیها را
که کمتر در خانه پخت و پز میکنند ،میآزرد .در آپارتمان دو اتاقهی  70متری سر و کلوه  6نفور
پیدا شد که به مأموران خیره شده بودند .حضور اینهموه آدم در آپارتموانی کوچوک بوا اسوتاندارد
سوئد بیگانه است.
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بنا بر قانون ،همه کسانی که در سوئد اجازه کار و اقامت دارند بایود از امکانوات رفواهی مشوابه
سوئدیها برخوردار باشند .یکی از آن امکانات ،داشتن مسوکنی اسوت کوه بتووان در آن راحوت
زندگی کرد .برخی از خارجیها که فقط برای پس انداز کردن پوول بوه سووئد آمدهانود و بجوای
یک نوبت کار دو شیفت و یا بیشتر کار میکنند ،آپارتمانهای خود را دست دوم اجاره مویدهنود و
خود بطور شریکی در یک آپارتمان دیگر بسر میبرند.
مددکار اجتماعی و مأمور پلیس این بار کاری به تنگ زیستن آنها نداشتند .این بوار صوحبت
درباره لکههای کبودی است که زیر چشم مُراد دیده شده اسوت .موراد را از دو هفتوه پویش بوه
بهانه مریضی ،در خانه نگه داشته بودند .روز پیش وقتی موراد پوس از یوک غیبوت طووالنی در
مدرسه حامر شده بود ،معلم وموع غیرعوادی او را بوه روانشوناس مدرسوه گوزارش داده بوود.
روانشناس ،مراد را احضار کرده بود و پس از گفتگو با مراد ،بوا پلویس و ادارهیاجتمواعی تمواس
گرفته بود.
پدر و مادر مراد در برابر مأموران ،خوود را بوه کور و اللوی زده بودنود .موأمور ادارهیاجتمواعی
مجبور شد از اداره مترجمین کمک بخواهد .گفتگو و ترجمه از راه تلفن انجام میشود .احمود بوا
پرخاش از مأموران خواست که از حریم خانهاش دور شوند .او از گسوتاخی موأموران شوگفتزده
بود که بی پروا در مسائل شخصی او دخالت کرده بودند .او حضوور موأموران را تجواوز بوه حوق
مطلق خود میدانست .احمد مانند پدرش و پدربزرگش و همه مردهای روسوتایی در زادگواهش،
حاکم مطلق و فرمانده بی چون و چرای خانواده بود .احمد از اینکوه موأموران اعتراموات او را نوا
دیده گرفته بودند عصیان زده شده بود و با زبانی که سوئدیها آن را نموی فهمیدنود حرفهوایش
را تکرار میکرد .مترجم نیز از راه تلفن آنها را درسوت نموی شونید .اموا بلنودی صودا ،حرکوت
دستها ،چینهای عمیق روی پیشانی و لبهای بهم فشوردهی احمود ،محویط خانوه را نوا امون
کرده بود .مأموران پشت به در ورودی آپارتمان که هم چنان باز بود ایستاده بودند توا بوه هنگوام
مرورت ،راه گریزی داشته باشند .مأمور پلیس با تلفنی که در دستش میفشرد ،گوزارش داد کوه
در برابر افرادی خشن و نامطمئن قرار گرفته است .وی از مرکز پلیس کمک خواسوت .مقاوموت
و خشونت احمد بیشتر از آن بود که پلیس پیش بینی کورده بوود .دقوایقی بعود ،دو پلویس مورد
دستهای فرمانده مطلق خانه را بهم قفل زدند و بازوهای زمخت او را از دو سو مهوار کردنود توا
ازحرکات تهدید آمیز او جلوگیری کرده باشند .این لحظه نقطوه شکسوتی در درازای عمور احمود
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بود .او از عرش مردساالری و فرمانروایی به حصوار تنوگ بوین دو پلویس سوقوط کورده بوود و
دستان نیرومند او عاجزانه در قفل و زنجیر بی حرکت مانده بود.
با خروج احمد از خانه ،جو آرام شد .مدد کار اجتماعی بوه اتواق موراد رفوت وبوا او بوه گفتگوو
نشست .قبال این مأمور در حضور روانشناس ،چندین بار با موراد دیودار کورده بوود .موراد کوه در
یادگیری درسهای مدرسه ناموفق بود بارها مورد سووال و جوواب معلوم و روان شوناس مدرسوه
قرار گرفته بود و مدرسه نیز ادارهیاجتماعی را در جریان گذاشته بود .آنها که از وموع نامسواعد
مراد در خانوادهاش اطالع داشتند ،به او قول داده بودند که او را از خانهای کوه بورای او شوکنجه
گاه بود رها کنند .آنها به مراد گفته بودند که پدر و مادری بورایش پیودا خواهنود کورد کوه او را
دوست داشته باشند و به او و خواستهای او احترام بگذارند.
وقتی مراد در میان مددکار اجتماعی و مأمور پلیسِ زن از خانه بیورون بورده مویشود ،شویون
مادرش او را متاثر کرد .چند بار کلموه ی"موادر" را بزبوان آورد و آخورین صودایی کوه بگووش
مادرش رسید این بود که " ماما دوستت دارم".
اما مادر او نمی توانست محیط تربیتی الزم را برای مراد فراهم کند .او زنوی بیسوواد بوود کوه
کلمهای سوئدی نمی دانست .او به فرمانبرداری از شوهرش خو گرفته بود و حکوموت مطلقوه او
را حق مرد بودن او میدانست .اگر این فضای تربیتی برای مراد ادامه پیدا میکرد ،از موراد یوک
احمد دیگر ساخته میشد".
در سوئد خانواده هائی که به هر علتی صالحیت نگهداری و تربیت کودکوان خوود را نداشوته
باشند می توانند از نگهداری فرزند خود محروم شوند.
هر چندگاه ادارهیاجتماعی از طریق رسانههای خبری اعالم میکند که برای نگهوداری یوک
کودک ،نیاز به یک خانوادهی واجد شرایط دارد .متقامیان ،مشخصات خود را بوه ایون اداره موی
فرستند .پس از بررسی ومع خانوادهها ،آنکه بهترین امکانات را بورای رشود و پورورش کوودک
مورد نظر دارد ،انتخاب میشود .با انتقال کودک بوه آن خوانواده و تغییور نوام کوودک ،تمواس او
برای همیشه با خانوادهی اولش قطع میشود.
انتقال کودکی از یک خانواده به خانوادهای دیگر در سوئد پشتوانه قانونی دارد.
در سال  ،2008حق نگهداری کودک از  176خانواده در سووئد َسولب شوده اسوت و کوودک
آنها به خانوادههای صاحب صالحیت منتقل شده است .سلبِ حوق نگهوداری کوودک ،بورای
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همیشه صورت میگیرد .بنابراین ،کودکِ منتقل شده هرگز بوه خوانواده اصولی خوود برنخواهود
گشت .همچنین در این سال 22700 ،کودک و نوجوان زیور بیسوت سوال کوه دچوار عووار
نادرست رفتاری بودهاند ،توسط ادارهیاجتماعی به مراکز تربیتی کودکوان یاخانوادههوایی غیور از
خانواده خود منتقل شدهاند .به عبارت دیگر کمی بیش از یک درصد از کل کودکوان و نوجوانوان
زیر بیست سال ،تحت مراقبت ویژه ادارهیاجتماعی یاخانوادهای جدید قرار گرفتهانود 75 .درصودِ
این جابجاییها ،با تمایل خانواده یاخود کودک انجام شده است و  25درصد بقیوه بوا اجبوار بووده
است51.
سوئد اولین کشور جهان است که از سال  1979تنبیه کودکان را ممنوع کرده اسوت .در حوال
حامر( )2012چنوین قوانونی تنهوا در  23کشوور جهوان بوه تصوویب رسویده اسوت .هنووز در
کشورهای آنگلوساکسون مانند آمریکا ،انگلسوتان ،کانوادا و نیوزلنود ،مقاوموت شودیدی در برابور
چنین قانونی وجود دارد.
پژوهشهای علمی نشان داده است که تنبیه کودکان ،درجه هوشمندی آنهوا را کواهش موی
دهد .هر چه کودکی بیشتر مورد مرب و شتم اطرافیوان خوود قورار گیورد ،هووش و اسوتعداد او
بیشتر اُفت پیدا خواهد کرد .بیشترین کاهش هوشمندی نزد کودکانی دیوده شوده اسوت کوه در
سنین نوجوانی مورد تنبیه قرار گرفته باشند .علت تأثیرگذاری تنبیه بر هوشمندی این اسوت کوه
کودک تنبیه شده به عارمهی اِسترس مُزمن دچار میشود .پژوهشهای ژنتیکی نیوز حواکی از
آنست که تنبیه بدنی در دوران کودکی ،باعث تغییرات ژنتیکی در مغز کودک مویگوردد .نتیجوه
همین تغییرات است که فعالیت ذهنی کودک را کند کرده و درجه هوشمندی او را کواهش موی
دهد.
در این ارتباط ،پژوهشی به منظور مطالعهی رابطه هوشمندی با تنبیه بدنی انجوام شوده اسوت
که  17000نوجوان ،از  32کشور را دربرمی گیرد .بیالن نهایی این پژوهش نشان مویدهود کوه
میانگین درجه هوشمندی نوجوانان ،در سوئد ،بلژیک و هلند ،بواالترین مقوام را بوین  32کشوور
داشته است .در این میان ،جنوب آفریقا و تانزانیا در ردیف آخر قرار میگیرند.
پرورش کودکان

کمونها (شهرداریها) وظیفه دارند که بورای هور کوودک متقاموی بواالی یکسوال در ظورف
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چهارماه ،جایی در مهدکودک آماده کنند .این قانون از سال  1995در سوئد به اجرا گذاشته شوده
است .خانوادههایی میتوانند از این قانون استفاده کنند که پدر و مادر هر دو بکار مشوغول باشوند.
بچههایی که والدین آنها بیکارند یا دوران مرخصی  18ماههی بعد از تولد را مویگذراننود ،حوق
دارند کودک خود را  15ساعت در هفته به مهد کودک بسپارند.
بخش ناچیزی از هزینه مهدکودک را باید خانواده کودک بطور ماهیانوه بپوردازد .ایون هزینوه
نباید بیش از  3درصد مجموع درآمد ماهیانه خانواده باشد .مهود کوودک ،بچوهها را در روزهوای
کاری از ساعت  6صبح تا حد اکثر شش بعدازظهر نگهداری میکنود .بچوهها در زموانی کوه در
مهد کودک هستند همه وعدههای غذایی و تنقالت بوین آنهوا را رایگوان دریافوت مویکننود.
کودکان واجد شرایط ،میتوانند همه روزهای کاری را توا سون شوشسوالگی ،در مهود کوودک
بگذرانند.
همه کارکنان مهد کودک ،باید از آموزشهای الزم برخوردار باشند .مربیان مهد کوودک بایود
شرایطی را برای بچهها فراهم کنند که تمایزی برای پسر یوادختر بوودن دیوده نشوود .موثال در
هنگام تقسیم وسائل بازی بین بچه ها ،سعی می شود بوه دختوران و پسوران شوانس مشوابهی
برای انتخاب انواع اسباب بازی داده شود و پسرها هموه ماشوینهای اسوباب بوازی را تصواحب
نکنند .بچهها باید در مهدکودک بیاموزند که بوین حقووق آنهوا و جونس مخالفشوان ،تفواوتی
نیست و همه دارای حقی یکسان و احترامی برابرهستند.
برای متعادل کردن جنس مربیوان کوه بیشوتر زن هسوتند ،اکنوون مردهوا بورای اشوتغال در
مهدکودک امتیاز دارند.
مربیان مهد کودک در آخر هر هفته یک گزارش کتبی برای خانوادهی کودک میفرسوتند .بوا
این گزارش آنچه را که در طول هفته انجام دادهاند به اطالع والودین کوودک مویرسوانند .اگور
کودکی خارج از معیارهای معمول رفتوار کنود ،کارکنوان مهود کوودک بایود بوا والودین کوودک
پیرامون مشکالت او صحبت کنند و راهکاری برای بهبود ورفتار کودک بیندیشند .هر تِورم یوک
بار خانوادهی کودک به یک دیدار  45دقیقهای دعوت میشود تا پیرامون مسائل مربوط بوه هور
کودک با مربیان گفتگو کنند .یک بار در هر تِرم نیز مالقات دسوته جمعوی بوین کارکنوان مهود
کودک و والدین کودکان صورت میگیرد تا مسائل عمومی مورد بحث قرار گیورد و والودین نیوز
پیشنهادات خود را مطرح کنند.
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هزینه درمان و دارو و همچنوین هزینوه دندانپزشوکی کودکوان و نوجوانوان توا سون هیجوده
سالگی به عهده دولت است .خانوادهها از بدو تولد کودک تا  16سالگی هر ماهوه کموک هزینوه
دریافت میکنند.
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آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان
آموزش عمومی

همه بچهها در سن ششسالگی میتوانند در یک کالس پیشدبستانی ثبتنوام کننود .تحصویل
در سوئد تا کالس نهم برای همه اجباری است.
دورههای آموزشی بعد از مهد کودک تا پایان دبیرستان شامل پنج دوره اسوت .بچوههایی کوه
شش سال آنها تمام شده است وارد دورهی پیش دبستانی میشووند .در ایون مقطوع کوه یوک
سال است کودکان با کتاب ،کالس ،معلم و کار گروهی آشنا میشوند .پوس از پویش دبسوتانی،
دورهی سهساله "پایه" شروع میشود .بعد از پایه ،بخش "میانی" بمدت سوه سوال اداموه پیودا
خواهد کرد .در دورههای سه سالهی پایه و میانی ،شاگردان هر سوه سوال را بوا هموان معلموی
همراه هستند که آن دوره را با او آغاز کرده اند .بدینترتیب رابطوه بوین معلوم و شواگردانی کوه
بخوبی یکدیگر را میشناسند بسیار صمیمانه و نزدیک خواهد بود.
نمره دادن ممنوع

در دبستانهای سوئد نمره دادن ممنوع است .مطالعات روانشاسی نشان میدهد که درجوه بنودی
کودکان از طریق نمره دادن ،به شخصیت آنها آسیب میرساند .معلم از راه تماس نزدیکوی کوه
با شاگردان خود دارد ،نقاط قوت و معف آنها را میشناسد .دانشآمووزی کوه در مدرسوه نموی
تواند مانند سایر شاگردان به راحتی درس بخواند ،بی تردید دچار مشکالتی است که معلوم بایود
به بررسی آنها بپردازد .بنابراین بجوای نموره دادن و تشوویق کوردن بعضوی از دانشآمووزان و
تحقیر کردن برخی دیگر ،مدرسه باید به دانشآموزان معیف کموک کنود .گواهی رابطوه سوایر
دانشآموزان باعث گوشه نشینی و عقبافتادگی یک دانشآموز میشود .در این صوورت وظیفوه
مدرسه است که این مشکل را از راه گفتگو با دانشآموزان حل کند .گاهی عووار بازدارنودهی
دانشآموز ناشی از رفتاری است که با او در خانواده صورت میگیورد .سوخت گیوری والودین در
خانووه ،موویتوانوود باعووث افسووردگی یووا نوواآرامی دانشآموووز شووود .در چنووین مووواردی مدرسووه،
ادارهیاجتماعی را در جریان میگذارد .وظیفوه ادارهیاجتمواعی اسوت کوه موقعیوت خوانوادهی
دانشآموز و روابط افراد خانواده را مورد بررسی قرار داده و راه حلهای مناسب را بکار گیرد.
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در مدارس چه میگذرد

در همه مراحل آموزشی ،از مهد کودک تا تحصیالت دانشگاهی ،دختران و پسوران در کنوار
هم هستند و بطور مختلط در کالسهای درس و محیط آموزشی حضور دارند.
بچهها از مهد کودک و دبستان عادت میکنند که دیگران را با نوام کوچوک آنهوا صودا
کنند .حتا معلم با اسم کوچک و با ممیر "تو" مورد خطاب قرار میگیرد.
در دبستانها برای تمیز نگه داشتن محیط کالسهای درس ،دانشآموزان قبل از ورود بوه
کالس ،کفشهای خود را در میآورند .با تمیز بودن زمین ،دانشآموزان و معلم میتواننود در
گردهماییهایی که دارند ،دایره وار روی زمین بنشینند .در این حالوت جوای هموه شورکت
کنندگان در گردهمایی ،موقعیت مشابهی دارد.
روزهای دوشنبه که آغاز هفته است ،شاگردان و معلم گِردِ هوم موینشوینند و بچوهها در
بارهی آنچه در روزهای تعطیل انجام دادهاند ،برای همکالسیها و معلم خوود صوحبت موی
کنند .صحبت در برابر جمع بطور نووبتی بووده و هموه بایود در آن شورکت داشوته باشوند.
بدینترتیب همه شاگردان میآموزند که در برابر دیگران صحبت کننود .در محویط دبسوتان
کوشش میشود از بروز اطالعاتی که نشان دهنده تمایز خانوادهها از یکدیگر باشد جلوگیری
شود .به عنوان مثال معلم حق ندارد در باره شغل والدین کودک یامذهب آنهوا سوخنی بوه
میان آورد .بورمال شودن اطالعوات شخصوی و خوانوادگی در محویط آموزشوی مویتوانود
دانشآموزان را نسبت به یکدیگر متمایز کرده و بین آنها فاصله اندازد .هدف این است کوه
عدم تبعیضات شغلی یا مذهبی از همان دوران کودک در بچهها نهادینه شود.
تبلیغات و تلقینات مذهبی در سیستم آموزشی سوئد کوامال ممنووع اسوت .از سوال سووم
دبستان هرساله ممن درس تاری و علوم اجتماعی ،تاری مذاهب تدریس میشود .اما معلم
حق ندارد نسبت به یک مذهب یاسیاست مومع گیری کند یا اینکه اعتقادات شخصی خود
را برای شاگردان کالس بیان نماید.
همه مدارس دارای سالن ناهار خوری میباشد که دانشآموزان ناهار را در آنجا صرف می
کنند .در مناطقی که خانوادههای کارگری زندگی میکنند ،صبحانه نیز در مدارس آماده می
146

شود تا بچههایی که مایل باشند ،قبل از شروع کالسها از آن استفاده کنند.
در همه مدارس ،کتابخانه وجود دارد که به تعداد مورد نیاز ،کتاب ،نوار و سی دی در اختیار
دارد .این کتابخانهها به کتابخانهی مرکزی شهر وصل هستند و از طریق آن تغذیه میشوند.
در مدارس ،بچهها به خواندن کتواب بطوور فوردی یواگروهی تشوویق مویشووند .یکوی از
برنامههای جمعی این است که هرگاه دانشآموزی کتابی میخواند ،خالصهی آنرا برای بقیه
تعریف کند .در هر مدرسهای بوه ذوق و سولیقه کارکنوان آن ،راهکارهوای گونواگون بورای
تشویق بچهها به کتاب خوانی وجود دارد.
در یک مدرسه ،لوله پالستیکی درازی در کنار حیاط مدرسه قراردادهاند .در هر کالس نیز
تعدادی گلوله پالستیکی در دسترس است .وقتی دانشآموزی یک کتاب را بوه پایوان موی
رساند ،معلمِ او یکی از گلولهها را در آن لوله پالستیکی میاندازد .گنجایش لوله  1000گلوله
است .همه میدانند وقتی ظرفیت لوله پُرشود ،جشن بزرگی در مدرسه بر پا خواهد شد .توب
خواندن کتاب بویژه هنگامی که لوله بیش از نصف پر شده باشد باال میگیرد و بچوهها بوه
کتاب خوانی تشویق میشوند.
کتاب ،دفتر و نوشت افزار در دوره دبستان و دبیرسوتان رایگوان اسوت و در اختیوار هموه
دانشآموزان قرار میگیرد .در هر کالس کُمُدی ویژهی این وسائل قراردارد که کلیود آن در
اختیار معلم است و دانشآموزان وسائل مورد نیاز خود را از او دریافت میکنند.
در هر دبستان یک روان شناس حضور دارد تا با کموک معلموان مسوائل دانشآمووزان را
مورد بررسی قرارداده و راهکارهای مناسب را ارائه دهد.
نظافت و جمعآوری وسائل در کالسوهای درس بوا کموک و نظوارت معلوم و همکواری
شاگردان صورت میگیرد .هفتهای یکبار ،میز و صندلی و گنجههای کتواب و سوایر وسوائل
کالس درس ،تمیز شده و مرتب چیده میشود .در هر کالس یک دستشویی بوا آب گورم و
سرد وجود دارد که به نظافت دانشآموزان کمک میکند .نظافت کف اتاقها و اماکن عمومی
مدرسه توسط نظافت چی مدرسه انجام میشود.
کمک هزینهای که از بدو تولد به هر کودک تعلق میگیرد ،توا پوانزده سوالگی بوه موادر
پرداخت میشود و سپس به عنوان پول تو جیبی به خود دانشآموز پرداخت میگردد.
در مدارس سووئد بچوهها یونیفوورم (لبواس متحود الشوکل) ندارنود .اصووال در فرهنوگ
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دموکراتیک سوئد ،پوشش ،یک مسئله شخصی است که هر کس به هور شوکل کوه خوود
دوست دارد میتواند در مأل عام ظاهر شود.
در هر کالس درس ،دانشآموزان از طریق رأی دادن دو نفر را به نمایندگی خود انتخواب
میکنند .این انتخاب گردشی بوده و هر چند گاه تکرار میشود .نمایندگان ،مسئولیت ارتبواط
با کالسهای دیگر و نیز با سالن غذا خوری را به عهوده مویگیرنود .نماینودگان کالسوها در
گروهی بنام شورای دانشآموزان شر کت میکنند .دراین شورا یکی از معلمان نیز به عنوان
نمایندهی مدرسه حضور دارد .شورای دانشآموزان ،مسائل مورد نیاز را با این معلم در میوان
گذاشته و از این طریق خواستهای خود را به مدیریت مدرسه میرساند.
در سوئد ،هر گونه ،تحقیر ،تنبیه و مجازات نسوبت بوه دانشآمووزان جورم اسوت .هرگواه
معلمی مرتکب چنین جرمی شود به دادگاه فرستاده خواهود شود و در صوورت محکومیوت،
شغل معلمی را از دست خواهد داد.
در دوره متوسووطه ( از هفووتم تووا نهووم) امتحانووات دورهای و پایووان سووالی وجووود دارد و
دانشآموزان نمره دریافت میکنند .شورای دانشآموزی در دوره متوسطه و دبیرستان ،یوک
نفر را از میان خود به عنوان سخنگوی شورا تعیین میکند که در جلسات معلموان و هیئوت
مدیرهی مدرسه حضور دارد و رابط بین دانشآموزان و مدیریت مدرسه است.
آموزش امور جنسی در مدارس

سوئدیها پیشتاز آموزش امور جنسی در مدارس هستند .در سال  1955آمووزش جنسوی
در مدارس به تصویب رسید و ار آن پوس بوه عنووان بخشوی از درس زیسوت شناسوی در
مدارس تدریس میشود .این آموزش از کالس چهارم دبستان شروع میشود و توا کوالس
نهم ادامه دارد .هدف از این آموزش ،آشونایی بوا بیولووژی و فیزیولووژی اعضوای جنسوی،
چگونگی روابط جنسی سالم و نیز اطالعات وسیعی پیرامون بیماریهای مقاربتی است .اموا
برخی خانوادهها بویژه از اقلیت های مذهبی ،فرزندان خود را از شرکت در کالسهای شنا و یا
آموزشجنسی منع میکردند بر اساس یک طرح جدید آموزشی که از سال  2011به اجورا
در آمده است ،شنا ،ورزش و امور جنسی در متن مواد آموزشی گنجانده شده و شرکت هموه
دانشآموزان در آنها الزامی است .تنها در صورتی که شرایط ویژهی یک دانش آمووز بورای
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شرکت در این مواد درسی مناسب نباشد می تواند از شرکت در آنها خودداری کند..
برخی ،آموزشجنسی در دورهابتدایی را مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که باعث میشوود،
بچهها در سنین پایین به معاشرتهای جنسی بپردازند .اما آمار نشان میدهد در کشورهایی
مانند آمریکا و انگلیس که آموزشجنسی مانند سوئد شفاف و سازمانیافته نیست ،جوانان در
سنین پائین تری نسبت به سوئد ،فعالیت جنسی خود را شروع میکنند و میزان نسبی سوقط
جنین و ابتال به بیماریهای مقاربتی بمراتب بیشتر از سوئد است.
مدارسخصوصی

در سوئد مدارسخصوصی نیز میتواننود در کنوار مودارس دولتوی بکوار آمووزش بپردازنود.
مدارسخصوصی در سایر کشورها ،هزینه خود را از راه کسوب شوهریه از والودین کودکوان،
تأمین میکنند .اما در سوئد کمونها موظوف هسوتند هزینوهای را کوه بورای آمووزش هور
دانشآموز در مدارس دولتی در نظر گرفتهاند بوه مدرسوه خصوصوی کوه دانشآمووز در آن
ثبتنام کرده است بپردازند.
در سال  2008هزینهای که کمونها برای آمووزش پرداختهانود ،بورای یوک دانشآمووز
دورهابتدایی ،معادل یازده هزار دالر و برای یک دانشآموز دبیرستان معادل سیزده هزار دالر
بوده است52.
آزادی در انتخاب مدرسه ،به اقلیتهای قومی و مهاجرین سوئد نیز فرصت میدهد که از
مدارسخصوصی مورد عالقه خود از جمله مدارسی که به زبان خانوادگیِ آنها تدریس موی
کنند ،استفاده کنند.
روش و برنامهی آموزشیِ مدارسخصوصی باید مطابق با برنامههایی باشد که بورای
مدارس دولتی تدوین شده است .اکنون چندین مدرسه خصوصی نیز بورای اقلیتهوای
مذهبی در سوئد دایر است که هزینه آنها مانند سایر مدارسخصوصی از سوی کموون
منطقه تأمین میشود و دانشآموزان به تحصیالت رایگان در مدرسه دلخواهشوان موی
پردازند.
نفی خشونت و ترویج ُمدارا

در سوئد ،هر گونه مجازات کودکان ممنوع است .در خانه ،در مدرسوه ،در محویط بوازی ،در
149

کوچه و خیابان ،کودکان باید امنیت و آسایش داشته باشند .در محیط خانوه و مدرسوه ،حتوا
تحقیر کودکان و تهدید لفظی آنها جرم است .کسی که کودک آزاری کرده باشد تعقیوب و
مجازات میشود .این قانون ،پدر و مادر کودک را نیز در بر می گیرد.
در برنامههای ویژه کودکان در تلویزیون دولتی ،به کودکان یاد آور میشوند که کسی حق
مجازات یاتوهین به آنها را ندارد .درهمین برنامهها شماره تلفنهایی کوه کودکوان بتواننود
ومعیت خود را به آنها گزارش کنند و کمک بگیرند نیز اعالم میشود .معلمها وظیفه دارنود
که حقوق کودکان و وظائف بزرگساالن را نسبت به آنها ،آموزش دهند و شماره تلفنهوای
پلیس و مدد کاران اجتماعی را در اختیار دانشآموزان بگذارند.
هرگاه در مدرسه ،درگیری بین دانشآموزان صورت گیرد .همه بچههای کالس بوه یوک
گردهمایی ،با نظارت معلم دعوت میشوند و جریان درگیری به اطالع همه میرسود .آنگواه
خود دانشآموزان از راه گفتگو ،به حل و فصل مسئله میپردازند .بدین وسیله ،بچهها یاد می
گیرند که همه اختالفات خود را با بحث و گفتگو حل کنند.
سیستم آموزشی سوئد تأکید بر نفی خشونت و ترویج مدارا دارد.
نفی هر نوع خشونت از جمله نسبت به حیوانات

در سوئد قانون حمایت از حیوانات وجود دارد .این قانون بمنظوور پیشوگیری از اذیوت و آزار
حیوانات تدوین شده است .تا بحال افراد بسیاری به خاطر آزار حیوانات جریمه شوده یوا بوه
زندان افتادهاند .جرم برخی از آنها اذیت کردن سگ ،به جنگ واداشوتن دو خوروس ،نگوه
داشتن تعداد زیادی قو در یک آپارتمان و حمل و نقل حیوانات اهلی با شورایط دشووار بووده
است .گروههای حیوان دوست بمناسبتهای گوناگون ،بوه حرکوات اعتراموی مویپردازنود.
گاهی تظاهرات میکنند و دیگر بار راه را بر کامیونهایی که حیوانات را به کشتارگاه مویبورد
میبندند .چندی پیش گروههای حیوان دوست ،شبانه به یک مزرعه سومورها یوورش بورده
بودند و صدها سمور را از قفسها آزاد کرده بودند .سمورهایی که در قفس زاده شده و همانجا
پرورش یافته بودند فرار کردن را نیاموخته بودند .تقریبا همهی آنها روز بعود در اطوراف آن
مزرعه جمعآوری شدند.
گروههای حیوان دوست که به فعالیتهای اعترامی میپردازند اقلیتی بیش نیسوتند .اموا
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فعالیتهای اعترامی آنها در رسانههای خبری منعکس میشود و توجه همه موردم بوویژه
کودکان را به مسئله حمایت از حیوانات جلوب مویکنود .افوراد و گروههوایی کوه آزار دادن
حیوانات را نکوهش میکنند بر مرورت احترام به حقوق و آزادی انسان نیز به شودت پوای
بند هستند.
به عنوان یک نمونه از برخورد سوئدیها با حیوانات ،رویدادی را بیان میکنم که از زبوان
یک بانوی ایرانی برای سایت اینترنتی "استکهلمیان" نقل شده بود.
" من همراه شوهر و دخترم توازه از ایوران بوه سووئد آموده بوودیم .یوک روز معلمهوای
کودکستانِ دخترم ،از ما دعوت کردند که همراه سایر والدین و بچهها به گوردش در جنگول
برویم .جنگل بسیار زیبایی بود و آن روز به همه ما خوش گذشت .در راه برگشت یوک موار
کوچک پیچ و تاب خوران در باریک راهی نمایان شد .بچههای سووئدی بوا دیودن موار بوه
هیجان آمده و باشادی فریاد میکشیدند "ببینید! ببینیود موار! " در هموین حوال نوا گهوان
شوهرم با رشادت تمام بسوی بچه مار کوچک و غیرسمی حمله ور شد و بوا تموام نیورو ،در
برابر چشمان از حدقه درآمده سوئدیها با لگد مار را له و لورده کرد.
شوهرم نگاهی فاتحانه به اطراف خود انداخت و منتظر بود که موورد تحسوین سووئدیها
قرار گیرد .بچه سوئدیها ناراحت و گریان میگفتند "نه ،نه ،ولش کن ،چکار میکنوی " .موا
آن روز با شرمساری فهمیدیم که در دنیای متمدن حتا حیوانات هوم دارای حوق و حقووقی
هستند ونمی توان بی حساب و کتاب جان یک مار را گرفت .معلم کودکستان در حالیکه بوا
شماتت به شوهرم نگاه میکرد ،برای وی تومیح داد که در سوئد کشوتن حیوانوات ممنووع
بوده و حتا جرم به حساب میآید .او امافه کرد که عوالوه بور آن ،بکوار بوردن خشوونت و
کشتن یک "مار" توسط شوهرم ،آنهم در برابر چشمان کودکان ،نیز عملی بسویار نادرسوت
بوده است و تأثیر بدی بر روحیه کودکان برجای خواهد گذاشت .ما بوا شرمسواری زیور بوار
سنگین نگاههای شماتت آمیز بچهها و والدین آنها به خانه برگشتیم و تا مدتی نگوران آن
بودیم که کارمان به پلیس و دادگاه هم بکشد".
نهاد بازرسی مدارس ()skolinspektionen

نهاد بازرسی مدارس یک ادارهی دولتی است که بر محیط آموزشی قبل از دانشگاه ،نظوارت
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دارد .این بازرسی ،برای حفظ منافع کودکوان و دانشآمووزان در مقواطع مختلوف تحصویلی
فعالیت میکند .تبعیض ،تحقیر و زورگویی نسبت به دانشآموز ،از سوی کارکنان مدارس یوا
از سوی برخی دانشآموزان ،مورد بررسی این نهاد قرار میگیرد .هرگاه ،کاری خالف قوانون
انجام شده باشد و حقوق کودک یا دانشآموزی نادیده انگاشته شده باشد ،بازرسوی مودارس
برای پیشگیری از آن ،اقدام میکند و در صورت لزوم به نفع کسی که حقوش موایع شوده
است از عاملین جرم خسارت میگیرد.56
پرداخت خسارت به کودکان تحقیر شده

همه مدارس وظیفه دارند محیط مدرسه را برای رفاه دانشآموزان از هرگونه تبعیضوی پواک
نگه دارند .گاهی دانشآموزی به علت همگن نبودن با سایر دانشآموزان ،مورد بی مهری و
تحقیر قرار میگیرد .چنین رفتاری ،به دانشآموز نحقیور شوده ،آسویب مویرسواند و او را از
مدرسه دلزده میکند .هرگاه کودکی مورد تحقیر قرار گیرد ،کودک یا والدین او میتوانند بوه
نهاد بازرسی مدارس شکایت کنند .با اینکوه اداره کننودگان مودارس مویکوشوند از چنوین
رویدادی در مدارس جلوگیری کنند اما مواردی از این قبیل گاه رخ میدهد و دانشآمووزانی
که باعث تحقیر بودهاند از سوی بازرسی مدارس تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند .در برخی
موارد دانشآموزی که مقصر شناخته شود ،در دادگاه محاکمه شوده و بوه پرداخوت غراموت
محکوم میشود.
اخیرا خانوادهی دانشآموزی که به علت احساس حقارت در مدرسه ،مدتی در خانه مانوده
بود ،به "بازرسی مدارس" ،شکایت برده بودند .پس از بررسی این موموع ،مدرسوه کوودک
که وابسته به کمون بود .مقصر شناخته شد .بازرسی مدارس ،کمون را به پرداخت مبلغ قابل
توجهی به عنوان خسارت به دانشآموز تحقیر شده ،محکووم کورد .ایون دانشآمووز مومن
دریافت غرامت ،با کمک اداره آموزش و پرورش به مدرسه دیگری منتقل شد تا به تحصیل
خود ادامه دهد.
پرداخت خسارت به کودکان خشونت دیده

در سوئد همه قربانیان خشونت مورد حمایت یوک نهواددولتی بنوام "شوورای پیشوگیری از
جرائم" ( ) Brottsförebyggande rådetقرا ر مویگیرنود .از سوال  2006قوانونی نیوز در
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حمایت از کودکان به اجرا درآمده است که طبق آن ،دولت موظف اسوت بوه کودکوانی کوه
شاهد اِعمال خشونت نسبت به یکی از نزدیکان خود بودهاند ،خسارت پرداخت کنود .از نگواه
قانون ،این کودکان نیز قربانیان خشونت هستند.
پرداخت خسارت به کودکان ،نشان پشتیبانی آشکار جامعه از حقوق کودکوان اسوت .ایون
حمایت میتواند بخشی از جراحات روحی کودکان آسیب دیده را التیام بخشد.
منظور از کودکان در این قانون ،همهی افراد زیر  18سال است .این قانون شامل هموهی
کسانی است که در سوئد ساکن هستند .حتا اگر کودکی متعلق به خانوادهای ساکن سوئد ،در
خارج از این کشور شاهد اِعمال خشونت نسبت بوه یکوی از نزدیکوان خوود باشود ،پوس از
بازگشت به سوئد حق دریافت خسارت را دارد.
تحقیقات روانشناسی نشان میدهد که مشاهدات درگیریهای خشونت بار ،مویتوانود توا
پایان زندگی بر ذهن کودکان سنگینی کرده و باعث عوار روانی در آنها شود.
بنابراین قانون ،برای پرداخت خسارت به کودک الزم نیست وجود عوار ناشی از دیدن
خشونت ،به اثبات برسد .تنها کافی است تصور شود که ذهن کودک بوا دیودن صوحنههای
خشن ،آزرده شده است.
پرداخت خسارت به کودکان آسیب دیده نیاز به حکوم دادگواه نودارد .در چنوین موواردی
گزارش پلیس ،شاهد عینی یا گفتههای خود کودک به عنوان اثبات جرم پذیرفته میشوود و
کودک به عنوان قربانی خشونت مورد حمایت قرار گیرد.
در سوئد ،بیشترین موارد اِعمال خشونت نسبت به کودکان ،در خانوادههای مهاجرین غیور
اروپایی یا خانوادههای معتاد به الکل یا مواد مخدر صورت میگیرد.
آموزش فعالیتهای اجتماعی

در مدارس مختلف ،به ابتکار کارکنان مدرسه ،برای بورانگیختن احسواس همبسوتگی بوین
انسانها برنامههای متنوع بکار گرفته میشود .در برخی از دبستانها سالروز تشکیل سوازمان
ملل جشن گرفته میشود .همه بچهها شکل یک پرنده سفید را با مقوا بریده ،نام کوالس و
آدرس مدرسه و پیام صلح و دوستی را روی آن مینویسند و آنرا در پوششی از نوایلون قورار
میدهند .سپس هر دانشآموز پرندهی صلح خود را به یک بالن پر از گازِ سبک وصول موی
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کند .پس از سخنرانی و اعالم همبستگی با همه مردم جهان ،یکباره هموه بالنهوا را در هووا
رها میکنند .باد ،پیامهای صلح را به هر سو میبرد .گاه اتفواق مویافتود کوه ایون پیوام در
کشوری دیگر فرود میآید و بدست کسی میرسد و دریافت کننده متقوابال از طریوق ناموه
پستی ،پیام ستایش آمیز خود را به مدرسهی ارسال کنندهی پیام ،ارسال میدارد.
در دوره متوسطه و دبیرستان ،دانشآموزان برای آشنایی با زندگی شغلی ،مدتی با نظوارت
مدرسه در یک محل ،بمدت یک تا چند هفته کار میکنند و دستمزد دریافت مویکننود .در
بسیاری موارد با راهنمایی معلمان ،درآمد کسب شده توسط دانشآموزان ،از طریق بنگاههای
خیریه و کمک رسانی برای کمک به کشورهای فقیر فرستاده میشود.
در همه دبیرستانها یک مشاور تحصیلی حضور دارد که دانشآمووزان مویتواننود بورای
کسب اطالعات الزم پیرامون رشتههای تحصیلی و چگونگی بازار کار با وی مشورت کننود.
عالوه بر آن هرساله بروشورهای متعددی که شامل آخرین اطالعات مربووط بوه بوازار کوار
است در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
جشن فارغالتحصیلی از دبیرستان

در سوئد بزرگترین جشن خانوادگی وقتی برگزار میشود که فرزند خانواده دیوپلم دبیرسوتان
خود را دریافت میکند .سایر جشنهای خانوادگی از جمله جشن فارغالتحصویلی از دانشوگاه،
جشن ازدواج ،جشن تولد و غیوره ،سواده تور از جشون دیوپلم برگوزار مویشوود .روزی کوه
دانشآموزان برای دریافت مدرک تحصیلی خود به دبیرستان میروند ،همهی آنها لباسهای
رسمی سیاه و سفید میپوشند و کاله مخصوص جشن فارغالتحصیلی را بر سر مویگذارنود.
افراد خانوادهی هر دانشآموز به همراه نزدیکان و دوستانشان ،با دسته گلها و یوک پالکوارد
که جالبترین عکس زمان کودکی دانشآموز روی آنسوت ،در مدرسوه حامور مویشووند.
خانوادهها برای انتقال دانشآموز خود به خانه ،از اتومبیلهای آنتیوک (قودیمی) ،ماشوینهای
باری ،درشکه ،گاری یا یک وسیله نقلیه دیگر که جلب توجه کند ،استفاده میکنند و قبل از
حرکت بسوی خانه در نقاط پر جمعیت شهر گردش میکنند .بسیاری از دانشآموزان دسوته
جمعی در یک کامیون یاگاری حرکت میکنند تا بتوانند باهم به پایکوبی و شادی بپردازنود.
پس از گردش خیابانی در خانهی هر دانشآموز از میهمانان با غذا ،شیرینی جات و تونقالت
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پذیرایی میشود و میهمانان به سلیقه خود هدیهای برای دانشآموز فارغ از دبیرستان تهیوه
میکنند تا ممن تبریک گویی ،به او هدیه کنند.
این جشن عالوه بر جشن فارغالتحصیلی ،در بسیاری موارد جشن خداحافظی بوا خوانواده
نیز هست .براساس قوانین سوئد ،پس از پایان دبیرستان و پس از رسیدن بچهها به سن 18
سالگی ،خانواده مسئولیت نگهداری و پذیرایی از فرزند خود را ندارد .یک فرد  18ساله که از
نظر اجتماعی بالغ بشمار میآید ،همه حساب و کتابش با نهادهای دولتی اسوت .اگور بیکوار
است حق دارد از طریق اداره کار در جستجوی یک شغل مناسب باشد .اگر مسکن ندارد می
تواند از اداره مسکن برای پیدا کردن جائی مناسب کمک بگیرد .در صورتی که کسی نتوانود
هزینه داشتن مسکن و یا مخارج روزمره خود را بپردازد ،از کمک ادارهیاجتمواعی برخووردار
خواهد شد .بدینترتیب ،جوانان پس از پایان دبیرستان ،از خانواده کوچ کرده و آزادانه به هور
شکلی که میخواهند زندگی میکنند .پدر و مادر آنها نیز از آن پس با کاهش بار مسئولیتی
که داشتهاند ،بیشتر از پیش از زندگی خود لذت میبرند.
تحصیالت عالی در اختیار همه

دانشآموزانی که دوره دبیرستان را به پایان رساندهاند میتوانند برای ورود به دانشگاه اقودام
کنند .در سوئد به علت وجود بازار نسبتا وسیع کار ،کسب درآمدهای خوب و نیز محترم بودن
همه مشاغل ،تب تحصیالت دانشگاهی چندان داغ نیست .بسیاری از دانشآمووزان تورجیح
میدهند که بعد از دیپلم مدتی به مسافرتهای خارج از کشور بپردازند و با فرهنگ و زندگی
مردم دیگر آشنا شوند .از این رو آنها به سراغ یک کار ساده از قبیول کوار در رسوتوران یوا
نظافت در خیابانها وغیره میروند تا هزینه سفر خود را فراهم کنند.
بسیاری از جوانان سوئدی ،قبل از تحصیالت دانشگاهی به زندگی مشترک مویپردازنود.
بسیاری در اوج جوانی صاحب فرزند میشوند تا با حوصله و توانمندیِ دوران جوانی خود ،به
رشد و پرورش فرزندشان کمک کنند .وقتی بچهها از آب و گِل گذشتند و جای مطمئنی در
مهد کودک یا دبستان داشتند ،پدر و مادر وارد دانشگاه میشوند .بهمین خاطر است که سن
متوسط دانشجویان دوره لیسانیس در دانشگاههای سوئد حدود  29سال است.
شرط ورود به دانشگاه ،داشتن دیپلم معتبر از کشورسوئد است .داوطلبان ورود به هررشوته
155

دانشگاهی ،به ترتیب جمع نمرههای دوره دبیرستان یا به ترتیب نمره درسوهایی کوه بورای
یک رشته خاص مروری است ،گزینش میشوند.
برای آنکه در گزینش دانشجویان بیعدالتی صورت نگیرد ،بوه دانشوجویانی کوه در دوره
دبیرستان نمرات خوبی ندارند فرصت داده میشود که در یک آزمون سراسری شرکت کنند.
در این آزمون ،معلومات عمومی ،زبان و هوش داوطلب مورد ارزیابی قورار مویگیورد و هور
شرکت کننده نمرهای دریافت میکند .همه دانشجویان میتوانند در آزمون سراسری شرکت
کنند .هر داوطلب ورود به دانشگاه یکی از دو شیوهی گزینش را برای ورود خود به دانشوگاه
انتخاب میکند تا بر اساس آن گزینش شود .بدینترتیب دانشجویان جدید یا براساس جموع
نمرات دبیرستان و یا به ترتیب نمره آزمون سراسری وارد دانشگاه میشوند.
در سال  2012تعداد متقامیان ورود به دانشگاه و آموزش عالی 403195 ،نفر بوده اسوت
که از این عده  ،256635یعنی  64در صد متقامیان پذیرفته شده و در رشته مورد عالقوهی
خود به تحصیل پرداختهاند .در این سال  62درصود از پذیرفتوه شودگان دانشوجویان دختور
بودهاند .در سوئد تحصیالت دانشگاهی نیز مانند تحصیالت ابتدایی ،متوسوطه و دبیرسوتان،
رایگان است .تا سال  2010ورود به دانشگاهای سوئد برای دانشجویان خارجی نیوز رایگوان
بود اما به علت اینکه در بیشتر کشورهای اروپائی دانشجوی خارجی باید هزینوه تحصویالت
خود را بپردازد ،دانشجویان خارجی بیشماری خواستار تحصیل رایگان در سوئد بودند .از اینرو
سوئد نیز از سال  2011برای تحصیل دانشجویان خارجی هزینهای را مشخ کرده اسوت
که باید از سوی دانشجو پرداخت شود.
همه دانشجویان سوئدی و یا غیر سوئدی که اجازه اقامت دائم در سوئد دارنود ،از کموک
هزینه و وامتحصیلی برخوردارند .کمک هزینه و وام ،در حدی است که یک دانشجو میتواند
مستقل و راحت زندگی کند .کمک هزینه که بالعو است تقریبا معوادل نصوف وام موی
باشد .کسانی که از وامتحصیلی استفاده میکنند ،پس از پایان تحصیل و هنگامی که دارای
درآمد کافی باشند ،باید آنرا بازپرداخت کنند .این بازپرداختها طبق یک جدول زمانی صورت
میگیرد و هرگاه شخ از سن  55سالگی عبور کند ،از بازپرداخت وام بواقی مانوده معواف
خواهد بود .دانشجویان سوئدی میتوانند تحصیالت دانشگاهی خود را در هر کشووری و در
هر رشتهای که بخواهند ادامه دهند و از وام و کمک هزینه تحصیلی کشوور خوود ،اسوتفاده
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کنند.
امروزه تقامای ورود و نام نویسی و گزینش دانشآموز و دانشوجو بورای هموه ردههوای
تحصیلی از جمله دانشگاهها ،از طریق اینترنت انجام میگیرد57.
دانشگاه برای دانشآموختن و حزب برای کار سیاسی

دانشگاههای سوئد در سطح بینالمللی از اعتبار باالیی برخوردارنود .از سوال  ،2003هرسواله
دانشگاه "جیائو تونگ" ( (Jiao Tongدرشانگهای لیستی برای رتبه بندی علموی دانشوگاه
های جهان ( )Academic Ranking of World Universitiesمنتشر مویکنود کوه در
آن  500دانشگاه و مؤسسه علمی برجستهی جهان به ترتیب معرفی می شوند .ایون لیسوت
که دارای اعتبار بینالمللی است ،بر اساس معیارهایی از قبیل تعداد استادان برنده جایزه نوبل
و نیز تعداد مقاالت علمی منتشر شده در نشریات علمی معتبر بینالمللی ،تهیه میشود.
بر اساس گزارش  ARWUدر سال  ،2009کشور سوئد با جمعیت  9میلیونی خوود دارای
 11دانشگاه در بین  500دانشگاه بر تر جهان بوده اسوت .آمریکوا بوا  152دانشوگاه در ایون
لیست ،بیشترین دانشگاههای معتبر را دارا میباشد .اگر تعداد دانشگاههای معتبور کشوورها را
نسبت به جمعیت آنها به سنجیم ،سوئد دارای باالترین مقام در جهان خواهد بود58.
عالوه بر جایگاه بر جستهای که دانشگاههای سوئد در جهان دارند ،دارای ویژگیهایی در
فضای آموزشی نیز میباشند .دانشگاهها در سوئد محیطی باز و غیر رسمی است .رابطه بوین
استاد و دانشجو مانند رابطه دو همکار میباشد .این رابطه فاقد احترامات تشریفاتی ناشوی از
موقعیت شغلی است .به همان شکل که در جامعهی سوئد از بکار بردن القاب تملوق آمیوز و
تیتر و عنوان پرهیز میشود ،در دانشگاهها نیز از کالس درس تا تریبونهای تخصصی ،همه
از اسم کوچک استفاده میکنند .پیشوندهای "اقا"" ،خانم"" ،استاد"" ،دکتر" و "مهنودس"
مربوط به گذشته است و امروزه در سوئد کاربرد ندارد.
چنین فضایی به دانشجو امکان میدهد که توانمندیهای خود را کشف کند و بر اسواس
آن دانش و تجربهاش را گسترش دهد .فضوای آرام و سواده تحصویلی ،شورایطی را فوراهم
میکند که دانشجو بتواند به راحتی وارد موموعات درسی شده ،نظرات خود را مطرح کنود و
با استادش به بحث و گفتگو بنشیند.
157

شیوهی آموزش در دانشگاههای سوئد مبتنی بور کوار گروهوی اسوت .بورای هور درسوی
دانشجویان باید در گروههای چند نفره به تمرین و تحقیق بپردازند و سوپس نتیجوهی آن را
برای همهی شرکت کنندگان در آن کالس بیان کنند.
در دانشگاههای سوئد ،نظر دانشجویان در چگونگی برنامههای آموزشی و شیوهی تدریس
بسیار تأثیر گذار است .در نتیجهی همکاری و هم فکری بین دانشجویان و کوادر آموزشوی،
مواد درسی و شیوهی آموزش بطور پیوسته مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و با تغییراتی که
همواره صورت میگیورد ،بوه روز مویشوود .در پایوان هور دورهی درسوی ،از دانشوجویان،
نظرسنجی به عمل میآید تا بر اساس آن ،تغییرات الزم در مواد درسی و شویوهی آمووزش
انجام شود.
در سوئد رشتههای تحصیلی در دانشگاه متناسب با نیاز به متخص در بازار کار هموواره
در حال تغییر است .گاه یک رشتهی تحصیلی جدید که مورد نیاز است دایر میشود و پوس
از اندک زمانی به علت بی نیازی بازار به آن رشته ،از برنامهی آموزشی حذف میگردد.
در سوئد برخالف بسیاری از کشورها ،دانشگاه فقط مرکز دانش آموختن است و نوه چیوز
دیگر .در مراکز آموزشی و دانشگاهی سوئد از فعالیتسیاسی و جنبشهای اعترامی خبوری
نیست .دانشجویان ،در هنگام حضور در دانشگاه ،تمام نیروی خود را صرف پیشوبرد اهوداف
تحصیلی میکنند .علت آرامش در دانشگاهها و مراکز آموزشی در سوئد این است که جامعه
برای هر نوع فعالیتی با هر گرایشوی جایگواه ویوژهی آنورا فوراهم کورده اسوت .آراموش در
دانشگاههای سوئد به معنای دور بودن دانشجویان از فعالیتهایسیاسی یا بی اعتنایی آنهوا
به مسائل اجتماعی و سیاسی نیست .علت این است که در جامعهی باز و آزاد سوئد ،احوزاب
سیاسی گوناگون با گرایشات مختلف وجود دارد .همهی مردم از جمله دانشجویان ،میتوانند
به عضویت حزبی که با خواستهای آنها همخوانی داشته باشود ،در آینود و خواسوتهای
سیاسی خود را از طریق آن حزب دنبال کنند .بسیاری از جوانان و از جملوه دانشوجویان ،بوا
عضویت در سازمان جوانان وابسته به یک حزب سیاسی فعالیت می کنند .آنها که نیوروی
پر تحرک هر حزبی بشمار میآیند ،از راه آموزش و کار سیاسی در چارچوب حزب به پرورش
کادرهای حزبی و سیاستمداران آینده میپردازند.
در کشورهای فاقد آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،مردم از داشتن تشکلهای سیاسی آزاد
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و غیروابسته و نیز شورکت در تصومیمگیریهای سیاسوی محرومنود .فقودان احوزاب آزاد و
مستقل و محرومیت اقشار مختلف جامعه از دخالت در سرنوشت سیاسی کشور ،باعوث موی
شود کوه موردم و از جملوه دانشوجویان در هور جوا و در هور فرصوتی کوه بدسوت آورنود،
خواستهای سیاسی و اجتماعی خود را ابراز دارند .بدیهی است که چنوین شورایطی محویط
دانشگاهها را که مرکز فکر و اندیشههای نو میباشد ،به مرکز فعالیتهایسیاسی و اجتماعی
تبدیل میکند .بدین وسیله ،محیط تحصیلی بجای آرامش ،شاهد تشنجات و درگیریهوایی
خواهد بود که عرصهی تحصیل ،پژوهش و خالقیت را تنگ یا نابود میکند.
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ورزش و هنر
ورزش

ورزش یک فعالیت اجتماعی است که بیش از هر پدیودهای دیگور در جامعوه مویتوانود بوه
سالمت تن و روان شهروندان کمک کند .افرادی که ورزش میکنند دارای بدنی سوالم تور،
نشاطی برتر ،امیدواری بیشتر ،روحیهی همکاری بهتر ،استرس کمتر ،و اعتیاد کمتر به سیگار
و الکل میباشند.
در سوئد ورزش یک عادت همگانی اسوت و عوالوه بور شواغلین در رشوتههای ورزشوی
نیروهای داوطلب بسیاری بطور رایگان در آموزش و گسترش ورزش فعالیت میکنند.
فدراسیون ملوی ورزش" ،آر اِف"( )Riksidrottsförbundet-RFبوه نماینودگی هموهی
سازمانهای ورزشی کشور ،منافع این سازمانها را در سطح کشوری و بینالمللی دنبال میکند
و راه ورزش را در آینده نیز هموار میسازد.
آمار و ارقام زیر که مربوط به سال  2009میباشد سازماندهی ورزش را در کشور سوئد به
نمایش میگذارد.
فدراسیون ملوی ورزش 68 ،رشوتهی ورزشوی را در بور مویگیورد .سوازمانهای ورزشوی
منطقهای و کمیتهی المپیک سوئد در زیر مجموعهی این فدراسیون جای دارند.
در سوئد بیش از  22000انجمن ورزشی وجود دارد که میتوان گفت جایی روی نقشهی
این کشور خالی از امکانات ورزشی نیست .در همه جای سوئد ،،زن و مرد ،پیر و جوان ،سالم
و معلول ،سوئدی و غیر سوئدی دارای یک وجه مشترک میباشند که ورزش است .در همه
جا انجمنهای غیرانتفاعی به معنای واقعی آن ،توسط مربیوان داوطلوب رهبوری مویشوود.
رهبران ورزشی داوطلب ،ستون فقرات فعالیتهای ورزشی در سوئد هستند .اکنوون نزدیوک
به  600هزار نفر سوئدی داوطلبانه ،یک یا چند رشتهی ورزشی را هودایت مویکننود بودون
اینکه کمترین پاداشی برای کار خود دریافت کنند .این افراد در ردههای مختلف ورزشی بوه
عنوان مربی ،رهبر جوانان ،رهبر تیم و غیره کار میکنند .بعضی میخواهند خودماتی را کوه
خود قبال دریافت کردهاند با این کار جبران کنند .برخی فعالیتهای ورزشوی را پوا بوه پوای
فرزندان خود شروع میکنند و بعد از اینکه بچهها بزرگ شدند و از خانه و محله خوود کووچ
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کردند ،والدین همچنان بکار خود در زمینهی ورزش ادامه میدهند .ارزش خودمات ورزشوی
این داوطلبان هم وزن  70هزار کار ،بطور تمام وقت میباشد .بنابراین اگر این داوطلبان می
خواستند حقوقی مناسب خدمات خود دریافت کنند ،تنها در سال  2009هزینهای معوادل 15
میلیارد کرون را بر دوش جامعه میگذاشت .در آن صورت میبایست کمونها میزان مالیات
خود را به شدت افزایش میدادند.
عالوه بر ورزش باشگاهی ،ورزشهای آزاد از قبیل دویدن ،اسکی و دوچرخه سواری نیوز
در سوئد بسیار رایج است .بسیاری از مردم پیاده و یا با دوچرخه بین خانه و محل کوار خوود
رفت و آمد میکنند.
بنابر گزارش "سازمان یونیسف"( )Unicefدر سوال  ،2007سووئدیها سوالمترین موردم
جهان هستند18.
ورزش در سوئد دارای ساختاری دموکراتیک است .هر فرد با عضوویت در یوک سوازمان
ورزشی عمال وارد یک جریان دموکراتیوک مویشوود .سوازمان ملوی ورزش (آر اِف) ،تنهوا
انجمنهای غیرانتفواعی را بوه عنووان عضوو خوود ،بوه رسومیت میشناسود .انجمنهوای
غیرانتفاعی دارای اساسنامهای هستند که فعالیت اعضا را به شویوهی دموکراتیوک سوازمان
دهی میکند .نشست ساالنه ،انتخاب یا بر کناری هیئت مودیره ،نوامزد کوردن کاندیوداها و
آمادگی برای انتخابات و باالخره انتخاب کردن به شیوهای کامال آزاد ،همگی گامهایی است
که توسط مردم و با اراده و خواست آنها برداشته میشود و انجمنورزشی مورد اعتماد آنها
شکل میگیرد .بدینترتیب ،شهروندان با عضو شدن در یک انجمن ورزشی نیز دموکراسوی
و مردمساالری را تمرین میکنند.
نشست ساالنهی سازمان ملی ورزش سوئد ،به عنوان پارلمان این نهاد دموکراتیک است.
در این نشست 21 ،نماینده از سازمانهای ورزشی منطقوهای و  185نماینوده از  68سوازمان
ویژه ورزش متعلق به شاخههای گوناگون ،شرکت میکنند .در این نشست ،نمایندگان عالوه
بر انتخاب هیئترییسه سازمان ملی ورزش ،باید خطمشی امور ورزشی را بورای حوداقل دو
سال آینده مشخ کنند .نمایندگان ،نظرات خود را نسبت به پیشنهادات مطرح شوده ابوراز
میکنند و اگر تقامایی برای ورود یک رشته ورزشی جدید به خانواده ورزش مطرح باشد آن
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رامورد رسیدگی قرار داده و در باره آن تصمیمگیری میکنند.
انجمنهایورزشی برنامههای عمومی خود را به شکل مسابقات سالیانه نیز اجرا میکننود
که در آن تعداد زیادی از سوئدیها شرکت میکنند .دوِ ماراتون آقایان ،در یک مسیر چهول
کیلومتری هرساله در خیابانهای مرکزی استکهلم برگزار میشوود و هوزاران نفور از هموهی
ردههای سنی در آن شرکت میکنند .دوِ مارتون بانوان نیز هرساله با شرکت هوزاران نفور از
بانوان در خیابانهوای اسوتکهلم صوورت موی گیورد .مسوابقات دسوته جمعوی اسوکی بنوام
"واسالوپ" ،همهساله با شرکت انبوهی از اسکی سواران در مسافتی بطوول  80کیلوومتر
در جنگلهای غرب سوئد به انجام میرسد .در سال  2010تعداد شرکت کنندگان در اسکی
واسالوپ بیش از  16000نفر بوده است .سووئدیها در ورزشوهای انفورادی ماننود اسوکی،
اسبسواری ،پرش ،شنا ،تنیس ،گلف و ورزشهای گروهی مانند آیسووکی) (Ice Hockeyو
فوتبال نیز از گروههای موفق و پیشرو در جهان بشمار میروند.
"بیورن بوری" ) (Björn Borgقهرمان پر آوازه تنیس که در فاصوله سوالهای  1974توا
 1981در یازده مسابقهی تک نفره باالترین مقام جهانی را نصیب خوود کورد ،از افتخوارات
ورزش سوئد به شمار میآید .همچنین "اینگمار استنمارک") (Ingmar Stenmarkقهرمان
اسکی سوئد که در فاصله سالهای  1973تا  1989هشتاد و شش کاپ جهانی اسوکی را بوه
دست آورد از محبوبترین ورزشکاران در تاری ورزش سوئد است.
در سال  ،2008دولت سوئد نزدیک به  600میلیوون کورون بوه فدراسویون ملوی ورزش
پرداخت کرده است که در اختیار  24900انجمنورزشی در 68رشتهی مختلف ،قورار گرفتوه
است19.
هنر

کار هنری در انسان احساس بر میانگیزد ،دلبستگی ایجاد میکند ،ذهن را شفاف میکند،
شیفتگی میآفریند و انسانها را از جهانی که در آن هستند و سن و سوالی کوه در آن قورار
دارند ،به جهانی متفاوت میبرد تا در آن آرامش و آسایش روانی را تجربه کنند.
در سوئد ،هنر ،یک نیاز اجتماعی برای صیقل دادن روان و احساس انسانها به شمار موی
آید .بگفته کارشناسان اموراجتماعی ،امروزه کارهای هنری جایگاه ویوژهای در جامعوه دارد و
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عالقمندی به هنر معاصر بیش از هر زمانی احساس مویشوود .اکنوون هنور بوه گونوههای
مختلف خود را مطرح میکند .همه فناوریهای هنوری از شویوهی سونتی آن یعنوی رنوگ
روغن تا هنر در تاسیسات و هنر ویدئویی و عکاسی ،مورد توجه مردم است .بوه نودرت موی
توان مرزی بین هنر ،مد ،موزیک ،طراحی و معماری قایل شد.
"شورای فرهنگ"() Kulturrådet

در سوئد ،نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی به تبلیغ و ترویج هنور مویپردازنود .بواالترین
نهادها دراین زمینه ،شورای فرهنگ ،وابسته به وزارت فرهنگ و هنور مویباشود کوه یوک
نهاددولتی است .این شورا کمکهای مالی دولت را به بخش هنر منتقل میکند و بر کاربرد
آنها نیز نظارت دارد .هم چنین شورای فرهنگ ،اطالعات مربوط به نیازمندی هنرمنودان و
دستاوردهای بخش هنر را جمعآوری کرده و دراختیار دولت قرار میدهد.
هیئت هنرمندان ()Konstnärsnämnden

هیئت هنرمندان ،یک نهاددولتی است که هدف آن کمک به هنرمندان بورای پیشوبرد کوار
هنری آنها میباشد .این نهاد نیز وابسته به وزارت فرهنگ و هنر است .فعالیت این هیئوت
بطور عمده عبارت است از کمکمالی و تقسیم بورسیه بین هنرمندان شاغل در کار هنوری،
جمعآوری اطالعوات پیراموون چگوونگی شورایط موالی و اجتمواعی هنرمنودان وگسوترش
ارتباطات هنرمندان سوئد در سطح بینالمللی.
هیئت هنرمندان دارای یازده عضو میباشد که از سوی دولت و سازمانهای هنری انتخاب
میشوند .تصمیمگیری برای توزیع کمکهای مالی بین هنرمندان ،توسط چهار گروه کواری
وابسته به رشتههای گوناگون هنری صورت میگیرد.
یکی از گروههای کاری در هیئت هنرمندان ،گوروه صوندوق هنرهوای تصوویری اسوت.
هرساله دولت مبلغی را در ازای نمایش هنرهای تصویری که در معر عموم قورار گرفتوه
است و مردم از آن استفاده کردهاند ،به صندوق هنرهای تصویری واریز میکند .این پول نیز
در اختیار هنرمندان قرار میگیرد.
بیش از نیمی از بورسیه و کمکهای مالی به هنرمندانی تعلق میگیورد کوه در هنرهوای
تصویری و حجمی ،رق  ،فیلم ،موزیک و تئاتر فعال بودهاند .هر سال بین شوش توا هفوت
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هزار هنرمند تقامای دریافت کمک میکننود کوه از میوان آنهوا  1700نفور بورسویه و یوا
کمکمالی دریافت خواهند کرد .توزیع این کمکها بگونوهای صوورت مویگیورد کوه بوین
رشتههای هنری ،ردههای سِنی و مکانهای جغرافیایی هماهنگی ایجاد کند.
هنرمندان بازنشستهای که هم چنان به فعالیت هنری خود ادامه میدهنود نیزموی تواننود
متقامی کمکمالی و یا بورسیه باشند
عالوه بر بورسیهها و کمکهای مالی باال ،هنرمندان میتوانند برای مسافرت مطالعواتی و
یا هزینه کردن در پروژهای خاص از هیئت هنرمندان ،تقامای کمکمالی کنند.
تضمینمالی

در سوئد هنرمندانی که کار آنها دارای کیفیت باال بوده و جایگواه خووبی در جامعوه داشوته
باشند مورد حمایت مستقیم دولت قرار میگیرند .حمایت به این شکل است که دولت درآمد
ویژهای را برای آنها تضمین میکند تا درصورتی که هنرمند از راه فروش تولیداتش نتوانود
درآمد مناسب را کسب کند ،دولت آن را جبران نماید .این تضمین تا آخر عمر هنرمند بواقی
خواهد بود .در سپتامبر سال  156 ،2009نفور از هنرمنودان از ایون تضومینموالی برخووردار
بودهاند که در بین آنها نویسنده ،مترجم ،نقاش ،عکاس ،فیلمبوردار ،سورامیکسواز ،بافنوده،
مجسمه ساز ،هنرمند رق  ،موسیقی دان ،هنر پیشه ،دلقک و شطرنج باز دیده میشود.
گزینش دریافتکنندگان این تضمینمالی بدون ارائه تقاما از سوی هنرمند صوورت موی
گیرد .نویسنده و مترجم حائز شرایط از سوی انجمن نویسندگان انتخاب میشود و هنرمندان
حائز شرایط از سایر رشتهها توسط هیئت هنرمندان برگزیده میشوند.
انجمن هنر سوئد ) (Sveriges Allmänna Konstförening
"انجمن هنر سوئد" با نام مخفف "ساک" (  )SAKیک انجمن غیرانتفاعی اسوت کوه در

راستای منافع هنرمندان و پیشبرد اهداف آنها فعالیت میکنود .ایون انجمون کوه در سوال
 1823تشکیل شد ه است اکنون دارای  8000عضو میباشد .انجمن هنر سوئد ،هزینه خوود
را از راه دریافت حق عضویت از اعضای انجمن تأمین میکند .زمانی که ایون انجمون کوار
خود را آغاز کرد ،دنیای هنر و کار فرهنگی بسیار با امروز متفاوت بود .در آن زمان کار هنری
به عنوان یک کاالی همگانی مطرح نبود .تا سالیان درازی نیز مووزهای وجوود نداشوت کوه
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بتواند کار هنرمندان را به جامعه معرفی کند .موزه ملی سوئد در سال  1866و موزه هنرهای
مدرن در سال  1958تاسیس شد .قبال تنها انجمن هنر سوئد بود که از طریق خرید کارهای
هنری و توزیع آنها ،به هنرمندان کمک میکرد .این انجمن با ایجواد نمایشوگاه و چواپ و
پخش "کتاب هنر" ،کارهای تولیدی هنرمندان را به بازار عرمه مویکورد .ایون انجمون در
ترویج آگاهی پیرامون هنر و کارهای هنری نیز نقش بسزایی داشته است.
اکنون هنرمندان با همکاری انجمن هنور سووئد ،کارهوای هنوری خوود را در سوالنهای
نمایش هنر ،گالریها ،کاتالوگهای مختلوف ،کتابخانوهها ،بازارهوای گونواگون ،دیوارهوای
محافل شغلی از جمله ادارات و کارخانجات و حتا معابد و کلیساها بوه نموایش مویگذارنود.
انجمن هنر ،خبر رویدادهایی را که در عرصه هنر بویژه در سوئد رخ میدهد نیوز جموعآوری
کرده و در اختیار عالقمندان قرار میدهد20 .

فدراسیون انجمنهای هنر در سوئد ()Sverigeskonstforeningar
در سوئد عالوه بر " انجمن هنر" که قدیمیترین و بزرگترین مجمع هنرمندان حرفوهای
میباشد ،هنرمندان غیر حرفهای و عالقمندان به هنر نیز در انجمنهای گوناگون جمع موی
شوند .در ادارات و محافل شغلی مانند کمونها ،بیمارستانها ،بانکها ،مودارس و کارخانجوات،
عالقمندان به هنر دارای انجمنی هستند که هر چند گاه در آن گرد هم میآیند .هنرمنودان
عضو در این انجمنها میتوانند تولیدات هنری خود را برای دیگران در محیط شوغلی خوود،
به نمایش بگذارند .دعوت از هنرمنودان حرفوه ای ،ایجواد نمایشوگاه ،تشوکیل سومینارهای
هنری ،دیدار دسته جمعی از موزهها و نمایشگاهها و مسافرتهایی نیز در این راستا ،از جمله
فعالیتهای این انجمنها میباشد .خرید کارهای هنری و توزیع آن از طریوق قرعوه کشوی
بین اعضای انجمن نیز در بر نامهی کاری این مجموعهها قرار دارد.
از سال  1973یک سازمان سراسری هنر نیز تشکیل شده است که هموهی آنجمنهوای
هنری اعم از حرفهای و یا آماتور را در خود جای میدهود .وظیفوه ایون انجمون سراسوری،
پشتیبانی از منافع انجمنهای هنری در زیر مجموعه خود بوده و در گسترش آمووزش هنور
فعالیت میکند.
سازمان سراسری هنر در سال  2010دارای  25بخش منطقهای بووده اسوت کوه در آن
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بیش از  1000انجمن هنری عضو بودهاند .این مجموعه حدود  350انجمن هنری حرفوهای
و  650انجمن هنری مربوط بوه محیطهوای شوغلی را در بور مویگیورد .انجمنهوای زیور
مجموعهی سازمان سراسری هنر روی هم دارای  425000نفر عضو میباشد .یعنی نزدیک
به  5در صد جمعیت سوئد در انجمنهای هنری عضویت دارند.
انجمنهای هنر میتوانند برای پوشوش دادن هزینوه فعالیتهوای هنوری ،از فدراسویون
انجمنهای هنر تقامای کمکمالی کنند .شورای فرهنگ که یک نهاددولتی است هرسواله
بودجهای را از سوی دولت ،در اختیار فدراسیون انجمنهای هنر قرار میدهد و از این طریق
به انجمنهای هنر یاری میرساند21.
"جنبش مردمی برای ترویج هنر" ( (folkrörelsen för konst främjande
در سوئد عالوه بر انجمنهای هنر ،سازمانی بنام "جنبش مردمی برای ترویج هنر" وجود
دارد که از سال  1947به فعالیوت مشوغول اسوت .ایون سوازمان کوه در جنبشکوارگری و
سوسیالدموکراسی ریشه دارد ،اکنون به شکل مستقل و بصورت غیرانتفواعی فعالیوت موی
کند .هدف آن تبلیغ و ترویج هنر تصویری در بین عموم مردم است .این سوازمان دارای ده
بخش منطقهای است که هر کدام در قسمتی از سوئد بوا انجمنهوای هنور و هنرمنودان از
یکسو و موسسات خصوصی و دولتی از سوی دیگر در ارتباط هستند .جنبش ترویج هنور در
مناطق مختلف ،مورد حمایوت کمونهوا و اسوتانداریهای محول فعالیوت خوود اسوت و از
کمکهای مالی آنها نیز بهرهمند می شود .این جنوبش مردموی از کتابخانوهها ،موزههوا و
مدارس برای آموزش و آشنایی عموم مردم با کارهای هنری استفاده مویکنود و بوا ترتیوب
دادن نمایشگاههای هنری ،کارهای هنری را در دسترس عموم قرار میدهد22.
هنرمندان نامدار سوئد

" اینگمار بِر گمان ") (Ingmar Bergmanپر آوازه ترین هن رمنود سووئد در زمینوه
فیلم و کارگردانی می باشد که در سال  2007در سون  89سوالگی در گذشوت .ایون
کارگردان مشهور ،در زمینه تئاتر و سینما و نیز نویسندگی آثوار جاودانوه ای از خوود
باقی گذاشته است .چهار فیلم او به دریافت جایزه اسکار ( (Oscarنایل شد و عالوه
بر آن جوایز بس یاری از فستیوالهای فیلم در سطح جهان نصیب کارهای این هنرمند
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شده است و او را در جایگاه یکوی از بزرگتورین فیلمسوازان هموهی دورانهوا و یکوی از
بزرگان سینمای مدرن قرار داده است.*1
"اینگرید بِرگمن" ) (Ingrid bergmanهنر پیشه و ستاره مشهور پیشین درهالیود ،که
در  1982در سن  67سالگی در گذشت یکی از افتخارات هنری سوئد است .وی بوه خواطر
بازی در فیلم ،سه بار برنده جایزه اسکار بوده است*2 .
"آسترید لیندگِرِن" ) (Astrid Lindgrenنویسنده مشهور سوئدی در زمینوه کتابهوای
کودکان است .وی در سال  2002در سن  95سالگی درگذشت .او رمانهای بسویاری بورای
*3
بچهها نوشت که برخی از آنها به بیش از هشتاد زبان مختلف ترجمه شده است.
"کارل فِرِدریک روتِس وَرد" ) (Carl Fredrik Ruterswärd-1934--بسیاری از
هنر مندان سوئدی در هنرهای تجسمی شهرت جهانی دارند .یکی از ایون ناموداران،
مجسمه ساز زمان حامر " کارل روتس ورد" ،خالق مجسمهی معروف "خشونت نه"
می باشد .نسخه اصلی این مجسمه در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نصب
شده است4.
" آندرش زورن" (Anders Zorn, 1860-1920) *5یکی از هنرمندان بر
جسته سوئدی به شمار میآید .وی به عنوان یک نقاش پرتره در سوئد و در آمریکا
بکار هنری پرداخت .مشتریان او رؤسای جمهور و افراد مشهور بوده اند .وی در تابلو
"نیمه شب" دختری را در افق کم رنگ بامداد ،در تابستان سوئد و در حال پارو زدن
نشان می دهد .هنرمند ،جریان تابش معیف نور را بر طبیعت به شکلی زیبا مجسوم
*1عکس شماره  - 12اینگمار برگمن
 *2عکس شماره  - 13اینگرید برگمن
 *3عکس شماره -14آسترید لیندگرن
 *1عکس شماره  – 15خشونت نه Non Violence
 *2عکس شماره  -16آندرش زورن
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کرده است .پرترهی شخصی " آندرش زورن" که در لباس قرمز و بوه قلوم خوود او
نقاشی شده است  ،یکی از آثار جاودانه او میباشد.
" کارل الرشون" (Calr Larsson ,1 853-1922) *1یکی از هنرمندان سوئدی
میباشد که کارهای درخشوانی بوا آبرنوگ آفریوده اسوت  .او در بیشوتر کارهوایش،
رویدادهای خانوادگی را به تصویر کشیده است  .بسیاری کارل الرشون را محبوبترین
هنرمند نقاش سوئد می شناسند .پرتورهی او و نیوز " شوب کریسومس" دو نمونوهی
درخشان از تابلوهای وی می باشد که با آب رنگ نقاشی شده است.
" کارل میل لِس" (Carl Milles, 1875 -1955) *2یک هنرمند مجسمه سواز
سوئدی است که مجسمهها ی بسیاری از خود باقی گذاشته است .اومدت زیادی نیز
در آمریکا بکار هنری پرداخت .بیشتر مجسمههای "میل لوس" پورواز در آسومان و
عظمت اوج را نشان می دهد .از جمله کارهای وی دو اثر به نامهای "اسب بال دار" و
"دست خدا" میباشد.
"یوهان آگوست اسوتریندبِرگ" (August Strindberg , 1849-1912( * 3یوک
رمان نویس ،نمایشنامه نویس و هنرمند نقاش بود .او در سطح بین المللی به عنوان
یک نمایشنامه نویش موفوق شوناخته شوده اسوت .اسوتریندبرگ در طوول چهوار دهوه
برجستهترین چهرهی ادبی در سوئد بشمار میرفت .کار او شامل چندین رمان ،داستان کوتاه
و درام است که همگی از آثار ارزشمند ادبیات کالسیک در زبان سوئدی میباشند.
"یوسای بیورلینا " ( )Jussi Björling 1911-1960خوانناده ساوئدی
اپرا ،از موفق ترین خوانندگان اپرا در قرن بیستم بشامار مای آیاد .ماوزه
ای بیاد بود او در زادگاهش ،شهر"بورلن ِ"( ،)Borlängeبنا شده است.
 *3عکس شماره  – 17کارل الرشون
*4عکس شماره  – 18کارل میل لس
*5عکس شماره  - 19آگوست استریندبرگ
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روند توسعه اقتصادی سوئد در قرن بیستم
کارفرمایان و اتحادیهکارگری

در سال  1909در پی کاهش ظرفیتهای تولیدی و بحران اقتصادی ،بسیاری از شرکتها و
نیز اتحادیهکارفرمایان خواستار کواهش دسوتمزدها شودند .اخوتالف بوین نیروهوای کوار و
کارفرمایان منجر به یک اعتصاب سراسری به مدت یک ماه شد .این اولین رویارویی بزرگ
بوووین سوووازمان اتحادیوووههای کوووارگری "اِل او" ( )Läns Organisatione -LOو
اتحادیهکارفرمایان بنام "ساف") )Sveriges arbetsgivare Förbundet-SAFبود .در این
اعتصاب بیش از سیصد هزار نفور از مزدبگیوران شورکت کردنود .خسوارت بزرگوی نصویب
کارفرمایان شد .سازمان کارگری که با صندوق اعانوات کووچکش ،تووان جبوران خسوارت
کارگران را نداشت ،بناچار پس از یک ماه اعتصاب را پایان داد .بسیاری از کارگران ،سوازمان
سراسری خود را به بی مباالتی نسبت به حقوق خود متهم کردند و تعداد اعضوای سوازمان
کارگری در مدت کوتاهی به نصف کاهش یافت .کارفرمایان موقعیت را غنیموت شومردند و
بیست هزار نفر از افراد موثر در اعتصابات را اخراج کردند و بدین وسیله بوه مووج نارموایی
کارگران ،از سازمان کارگری دامن زدند .از آن پس بازار کار شاهد درگیریهای بسیاری بین
سازمان کارگری و سازمان کارفرمایان بود.
بحران اقتصادی فراگیری که در دههی  1930اروپا و آمریکوا را بوا مشوکالت فراوانوی
روبرو کرده بود ،سوئد را نیز در بر گرفت .اعترامات گسترده مردم به ومع نا هنجار موجوود
از جمله بیکاری و گرانیِ سر سام آور ،به تظاهرات گسترده و فرا گیر منجر شد .در  14مواه
مه  1931گروهی از کارگران در شهر" اُدالِن"( ،)Ådalenبه کاهش حقوقِ نا چیوز خوود
اعترا کرده و دست به تظاهرات زدند .نظامیان مسلح به تظاهرات کنندگان یورش بردنود
تا از راه بکار گیری خشونت ،موج اعترامات را خاموش کننود .آنهوا پونج تظواهر کننوده را
کشتند و عدهای را نیز مجروح کردند35.
این رویداد ،احساسات عمومی کارگران و نیروهای عدالت خوواه جامعوه را بوه شودت بور
آشفت و جنبش اصالح طلبانه مردم سوئد را بیش از پیش تقویت کرد .کشتار ادالِون ،نقطوه
عطفی در تحوالتسیاسی جامعوه شود .در نتیجوهی ایون حادثوهی نوا گووار ،پشوتیبانی از
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جنبشکارگری و گرایش بوه حوزب سوسویالدموکرات بشودت افوزایش یافوت .در نتیجوه،
سوسیالدموکراتها در انتخابات پارلمانی سال  1932برای اولین بار ،اکثریوت کرسویهای
پارلمان را بدسوت آوردنود و بوا در اقلیوت قورار دادن احوزاب بوورژوایی راه را بورای انجوام
سیاستهای سوسیالدموکراسی هموار کردنود .از آن پوس سوسویالدموکراتها برناموههای
اصالحاتی خود را یکی پس از دیگری به اجرا در آوردند.
برای حل و فصول درگیریهوای بوین کوارگران و سورمایه داران ،کوششوهایی از سووی
واسطههای بی طرف انجام میشد که در چارچوب مشخصی نبود و هر بوار بنوابر موقعیوت
بازار ،سازشی ناپایدار بین این دو نیرو به وجود میآورد که تا مدت کوتاهی ادامه داشت.
اقتصاد سوئد در دوران جنگ
سوئد در جنگهای فراگیر اول و دوم جهانی شرکت نداشوت و از ویرانیهوای جنوگ در
امان ماند .پس از هر یک از این دو جنگ ،سوئد با صنایع و نیروی کوار دسوت نخووردهاش
فرصت یافت تا در بازسازی اروپای ویران شده نقش مهمی را ایفا کند.
بعد از جنگجهانیاول ،بازار بزرگی در کشورهای جنگ زده اروپا به وجود آمد کوه تشونه
هر نوع کاال و مواد اولیه بود .سوئد از این فرصت استفاده کرد و اقتصاد خود را رونق بخشید.
با اینکه ومع اقتصادی بهبود پیدا کرد اما هویچ تحوول اساسوی در شویوهی تولیود صوورت
نگرفت .عدم برنامه ریزی درست اقتصادی ،باعث کمبوود موواد سووختی و انورژی زا و نیوز
کمبود نیروی کار در بازار تولید شد .چند سال پس از پایان جنگ ،چرخ تولید در کشوورهای
جنگ زده نیز بکار افتاد و عرمهی کاال به صورت آزاد و به حالت قبل از جنگ برگشوت .در
نتیجهی تولید فراوان و انباشت کاال در بازار سوئد ،قیمتها به شدت کاهش یافت بگونوهای
که بخشی از شرکتهای تولیدی ورشکست شدند .دراکتبر  1929بحران اقتصادی بزرگ در
آمریکا شروع شد .مربات ناشی از این بحران ،یک سال بعد اقتصاد سوئد را نیز در بر گرفت.
تعداد بیکاران به اوج خود رسید و  25در صد از نیروهای کار آمد بیکار شودند .دولوت بورای
حمایت از تولیدات داخلی ،سیاست پولی جدیدی را تدوین کرد .اموا اقودامات دولوت بخوش
صادرات سوئد را با بحران مواجه کرد .برای مقابله با بحران موجود ،سوئد بناچار ارزش پوول
خود را در برابر دالر آمریکا  30در صد کاهش داد .با این کار ،صادرات مواد معدنی و تولیدات
چوپ و کاغذ بشدت افزایش یافت و اقتصاد نیمه فلج را دوباره احیا کرد .در پی این تحول ،با
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درس آموزی از بحران دهه  ،1920صنایع سوئد به نوسازی و تکامل تولیدات خود پرداختنود
و از این راه به گسترش تولیدات با کیفیت باال مبادرت کردند .موفقترین بخوش صونایع در
این دوران صنایع نساجی ،چوب ،کاغذ و فوالد بود.
همراه با دگرگونی در بخش اقتصاد ،در سال  1932تحولی در زمینه سیاستهای رفواهی
در سوئد رخ داد .در این هنگام کوه سوسویالدموکراتها اکثریوت کرسویهای پالموان را در
اختیار داشتند ،دستشان برای پیاده کردن اصوالحات بواز بوود .بورای اولوین بوار ،دولوت بوه
اصالحاتاجتماعی بر اساس برنامه حزب سوسویالدموکرات مبوادرت کورد و بوا مسوئولیت
پذیری در مسائل اجتماعی ،به کنترل و مبارزه با بیکاری پرداخت .ایون سور آغواز برناموهی
اصالحات سوسیالدموکراتها بر پایه عدالت اقتصادی و رفاه همگانی بود .از آن پس ،مبارزه
با بیکاری در صدر برنامههای دولت جای گرفت ،چرخه تولید و بازار ،تحت نظارت و کنتورل
دولت درآمد و اولین گام بسوی یک شیوهی اقتصادی جدید بر داشته شد که بعودها "مودل
اقتصادی سوئد" نام گرفت.
موافقتنامه "سالتشوباد" ()Saltsjöbadsavtalet

در سال  ،1935سوسیالدموکراتها قانونی را در رابطه بوا حقووق اتحادیوههای کوارگری و
کارفرمایان ،به پارلمان ارائه دادند که به تصویب نرسید .در پی آن ایون دو اتحادیوه تصومیم
گرفتند برای حل مسوائل بوین خوود مسوتقیما بوا یکودیگر گفتگوو کننود .در سوال ،1938
سووازمانهای کارفرمایووان و ک وارگران یعنووی "سوواف" و "اِل او" در نشسووتی در شووهرک
"سالتشووبادِن" در حومووه اسووتکهلم ،موافقتناموهای را امضووا کردنوود کووه بووه موافقتنامووهی
"سالتشوباد" معروف شد .امضای چنین موافقتنامهای برای هر دو نیرو یعنوی کارفرمایوان و
کارگران ،به معنای عقب نشینی از برخی موامع پیشین خود بود.
سازمان سراسری کارگران" ،اِل او" ،برای هماهنگی با این موافقتنامه ناچار شد تغییراتوی
در اساسنامه خود بوجود آورد .از جمله اینکه دبیرخانه سازمان کوارگری اجوازه یافوت کوه در
مواردی ویژه ،اعتصاب کارگران را ممنوع اعالم کند.
بر اساس موافقتنامهی سالتشوباد ،اتحادیههای کارگران و کارفرمایان موظفند بورای حول
اختالفات خود بطور مستقیم و بدون هر نوع دخالتی از سوی دولت با هم گفتگو کننود .ایون
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موافقتنامه ،موابطی را برای حل و فصل مسائل بین کارگران و کارفرمایان ارائه میدهد که
تا حد امکان از ایجاد اعتصاب و تشنج در بازار کوار جلووگیری مویکنود .در هموین رابطوه،
مسائلی از قبیل اخراج کارگران و مجازاتهای اقتصادی از سوی کارفرمایوان و اعتصواب از
سوی کارگران ،قبل از انجام ،باید در یک هیئت مشترک مورد گفتگو قرار گیرد توا یوک راه
حل جایگزینی مناسب برای آن پیدا شود.
این هیئت مشترک ،بنام "هیئت بازار کار" متشکل از سه نماینوده از سوازمان کوارگری و
سه نماینده از سازمان کارفرمایان میباشد .بنابر موافقتنامهی باال ،هر گواه هیئوت مشوترک،
تشخی دهد اقدامی که یکی از نیروها مصمم به انجام آن است ،برای جامعه زیانبار خواهد
بود ،آن نیرو باید از انجام تصمیم خود صرف نظر کند.
هر گاه کارگران یا کارفرمایان ،پیرامون خواسوتهای خوود بوه تووافقی نرسوند و هیئوت
مشترک نیز مانعی برای اقدامات بعدی ایجاد نکند ،هر یک از این دو نیرو میتوانود از حوق
قانونی خود استفاده کرده و از ابزارهای فشار نظیر اعتصاب و یا مجوازات اقتصوادی اسوتفاده
کند36.
پس ا ز شکل گیری موافقتنامهی "سالتشو باد" و ایجاد یک آرامش نسبی در بازار تولید و
کار ،زمینه مناسبی برای رشد و گسترش صنایع ایجاد شد.
با پایان گرفتن جنگجهانیدوم ،شرایط یک جهش بزرگ اقتصادی بورای سووئد فوراهم
آمد .یک بار دیگر سوئد از جنگ فراگیر اروپا در امان مانده بود .صنایع و تولیودات آن بودون
اینکه از جنگ آسیبی دیده باشد ،به تولید و رشد بی وقفهی خود ادامه میداد .ایون بوار نیوز
مانند دوران پس از جنگجهانیاول تولیدات روز افزون سوئد روانهی بازار بزرگ کشوورهای
جنگ زدهی اروپا شد .اما این بار سوئد با یک اقتصاد برنامه ریزی شده ،تولیدات بوی رقیوب
خود را به بازار تشنهی بعد از جنگ عرمه میکرد و سودهای کالن را با نظارت دولت برای
توسعه و آبادانی مراکز تولیدی خود بکار میگرفت.
بدینترتیب ترکیبی از عوامل اقتصادی و اجتماعی نوام بورده در بواال و سیاسوت گوذاری
سوسیالدموکراتها مبتنی بر مردمساالری و رفاه همگانی ،توانست سوئد را از یوک کشوور
فقیر و عقبافتاده ،به سوی یک کشور صنعتی پیشرفته و ثروتمند سوق دهد.
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مدل اقتصادی سوئد ()Swedish-Model

در نیمووه اول قوورن بیسووتم ،علیوورغم بهبووود نسووبی اقتصووادی و بووه قوودرت رسوویدن
سوسیالدموکراتها در سوئد ،این کشور سالها درگیر بحران سیاسی ،تورم زیاد و بیکاری بود.
پس از موافقتنامهی سالتشوباد در سال  1938که آرامش نسوبی در بوازار کوار و سورمایه را
تضمین میکرد ،حزب سوسیالدموکرات یک برنامهی ویژهی اقتصادی را مطورح کورد کوه
روند رشد اقتصادی را در سوئد سرعت بخشید .این راهکار اقتصادی افتخار آمیز کوه توسوط
دو اقتصاددان سازمان اتحادیههای کارگری تدوین شده بود ،بعدها در سطح بینالمللی به نام
" مدلسوئد " معروف شد37.
در راستای این مدل اقتصادی ،دولت ،از طریق وموع لووایح جدیود و تصوویب آنهوا در
پارلمان ،نظارت خود را بر بازار کار گسترش داد و نیروهای فعوال در بوازار کوار را ،در جهوت
رشد اقتصادی و غنا بخشیدن به رفاه عمومی هدایت کرد.
در مدلسوئد ،دولت به عنوان ناظر بور منوابع موالی و اقتصوادی جامعوه مویکوشود کوه
سرمایهها را از فعالیتهای اقتصادی کهنه ،به بازار در حال رشد نوین هودایت کنود .ازجملوه
ویژگیهای این مدل اقتصادی ،توزیع عادالنهتر درآمدها میباشد .بورای تقسویم عادالنوهتر
ثروتها ،قوانین مالیاتی جدیدی تدوین شد که براساس آن مریب مالیاتی نسبت به میوزان
درآمدها بطور تصاعدی افزایش یافت.
ویژگی اصلی "مدل اقتصادی سوئد" ،سازش تاریخی کم نظیر بین دولت دارای خطمشی
سوسیالدموکراسی و بخش گستردهای از صنایع خصوصی در این کشوور مویباشود .ایون
سازش به معنای پذیرش یک شیوهی نوین اقتصادی است که ممن حمایت از سرمایهداری
خصوصی توجه ویژهای نیز به تقسیم عادالنهتر ثروت بر اساس معیارهای سوسیالیستی دارد.
در نتیجهی کار برد این مدل اقتصادی ،بازار اقتصاد نه در دست سرمایهداری لجام گسویخته
قرار میگیرد و نه در انحصار یک رژیم سوسیالیستی.
در مدل اقتصادی سوئد ،نیروهای مختلف تولیدی و خدماتی به شکل زیر کنترل میشود.
 -1بخش اعظم سرمایه و تولید توسط بخش خصوصی اداره میشود.
 -2خدمات همگانی در جهت سالمت و رفاه جامعوه بوا سورمایه گوذاری دولوت و از راه
مالیاتها به انجام میرسد.
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 -3اتحادیه بزرگ تجاری که تولیدات بخش خصوصی و دولتی را در بر مویگیورد بطوور
مستقل عمل میکند.
 -4دولت با سیاست گذاری در بازار کار ،زمینه ایجواد اشوتغال بورای هموه شوهروندان را
فراهم میسازد26.
این رژیم اقتصادی ،توانست راه رشد و توسعه اقتصاد سوئد را هموار کنود38.در دو دهوهی
 1950و  ،1960که اقتصاد جهان صنعتی با رشد  4تا  5در صد در سال همراه بوود .اقتصواد
سوئد ،از موفقترین آنها بشمار میرفت .در این دوران ،بازار کار به شدت متحول شد و نرخ
بیکاری در سوئد به  2در صد کاهش یافت .در فاصلهی سالهای  1960تا  ،1965رشد تولیود
نا خال ملی (مجموع ارزش کاالها و خدمات تولیدی ساالنه در یک کشور) بطور متوسوط
 5.6در صد بوده است که باالترین نرخ رشد اقتصادی سوئد بشمار میرود.
در دو دهه  1960و  ،1970در حالی کوه ظرفیوت شوغلی در صونایع نسواجی و چورم ،رو
بکاهش میرفت ،اشتغال دربخش خدمات عمومی به سرعت افزایش یافت و تعوداد زیوادی
در این بخش مشغول بکار شدند .افزایش امکانات شوغلی در بخوش عموومی ،در چوارچوب
سیاستهای رفاهی سوسیالدموکراتها صورت گرفت .گسترش بخش خدمات عمومی ،به
عنوان زیربنای یک جامعه سالم و مرفه ،یکوی از راهکارهوای مدلسووئد بووده اسوت .ایون
خدمات ،شامل بهداشت و درمان ،آموزش همگوانی و آمووزش و پورورش کودکوان اسوت.
امروزه بخش مهمی از نیروی کارسوئد در بخش خدمات عمومی با سرمایه دولتی ،مشوغول
بکار است .تولیدات بخش خدمات عمومی در سوال  ،2008معوادل  24درصود از درآمود نوا
خال ملی (مجموع تولیدات نا خال ملی و درآمدهای بدست آمده از خارج از مرزها) بوده
است .کارنامهی درخشان"مدل اقتصادی سوئد" ،توا بحوال نشوانگر یوک اقتصواد موفوق و
کارآمد بوده است .اکنون چرخ اقتصاد و بازار سوئد ،بر پاشنه برنامهای میچرخود کوه شوکل
تکامل یافته مدل اقتصادی سوئد است.
اقتصاد سوئد یک اقتصاد بازار است که شامل بخشهایی با سرمایه گذاری دولتی نیز می
باشد .دولت با هدف کنترل و نظارت بر بازار ،با بخشی از پول مالیاتهوا در بخوش تولیود و
خدمات ،سرمایه گذاری میکند .دراین اقتصاد بخش مهمی از درآمدها از طریق یک سیستم
مالیاتی فعال به خزانه دولت واریز میشود و دولت آن را در جهت تقسیم عادالنه ثروتهای
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جامعه ،برای ایجاد رفاه همگانی بکار میگیرد.
اکنون سوئد یکی از پیشرفتهترین کشورهای صنعتی وثروتمند جهان است .در سال 2011
تولید سرانهی نا خال ملی در این کشور برابر با  40394دالر آمریکا و درآمد سرانه معوادل
 57134دالر آمریکار بوده است .در این بین ،نزدیک به  90درصد تولیدات صنعتی متعلق به
بخش خصوصی است .خدمات عمومی (دولتی)  70درصد تولیود ناخوال ملوی را دربرموی
گیرد .نیروی کار در سوئد نسبت به سایر کشورها یک نیروی آموزش دیده و با تجربه است.
بخش کشاورزی کمتر از دو درصد از نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده اسوت .ایون
بخش ،دو درصد از درآمد ناخال ملی را تولید میکند.
سوئد دارای یک سیستم پیشرفتهی پخش کاال میباشد که با استفاده از وسائل مودرن و
نیروهای کار آزموده در شبکه پخش کاال در داخل و نیوز در بخوش صوادرات فعوال اسوت.
بزرگترین بخش تجارت خارجی سوئد با اتحادیه اروپا است که در بین آنهوا کشوور آلموان
مهمترین شریک اقتصادی سوئد به شمار میآید .سوئد از  1995عضو بازار داخلوی اتحادیوه
اروپا ) (European unionبوده است .در سال  2003یوک همهپرسوی مشوورتی از سووی
دولت برای تبدیل پول سوئد به یورو انجام شد که  51درصد با تبدیل پول مخالفت کردنود.
دولت با احترام به این نظرسنجی از تبدیل پول سوئد خودداری کرد و پول سووئد ،بصوورت
"کُرون" باقی ماند.
وجود جنگلهای گسترده ،مواد معدنی فراوان و فن آوری مناسب ،کشور سوئد را از سالهای
میانی قرن نوزدهم به یک کشور صادراتی موفق تبدیل کرده است .سوئد نسوبت بوه سوایر
کشورهای اروپای غربی ،دیر به پروسهی صنعتی شدن وارد شد .این کشور تا قبول از 1850
هیچ طرحی برای ایجاد شبکهی راه آهن نداشوت .اموا بوه برکوت تورویج زودرس آمووزش
همگانی ،بسرعت از یک سرمایهی انسانی کارآمد برخوردار شد که رشد صنعتی آنرا تسوریع
کرد .شرکتهای " اِل اِم اریکسوون" ( ) LM Ericssonو "اِس کوو اِف" ( )SKFکوه در
قرن نوزدهم پا گرفته بودند توانستند در اقتصاد ایون کشوور بسویار تواثیر گوذار باشوند .ایون
شرکتها توانستند اقتصاد سوئد را تا حدی از آسیبهای بحران دهه سووم قورن بیسوتم در
اروپا ،دور کنند.
با افت و خیزهای نسبی در اقتصاد سوئد بویژه افت قابل توجه ارزش پول سوئد در اوائول
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دههی  ،1990اقتصاد سوئد بحرانهای کوتاه مدتی را تجربه کرده اسوت .در سوالهای میوانی
دهه  1990بخش صادرات سوئد از رونق بسیارخوبی برخوردار شد .یکی از عوامل این رونق
هماهنگ کردن صادرات با نیاز بازارهای جدید در جهان بود .در این راسوتا ،سواختار اقتصواد
صادراتی در سالهای اخیر دگرگون شده است .بخشی از تولیدات صنعتی سنتی مانند فووالد،
کاغذ و خمیر کاغذ ،جای خود را به صدورخدمات ،فون آوری رایانوهای و وسوائل مخوابراتی
سپرده است .بنیهی باالی اقتصادی کشور ،بورس قدرتمنود سووئد و وجوود دفواتر مرکوزی
بانکهای معتبر شمالاروپا در این کشور ،سوئد را به بزرگترین مرکز مالی شومالاروپا تبودیل
کرده است.
یکی از علل عمده رشد اقتصوادی در سووئد ،سیاسوتهای سوسیالدموکراسوی در ایون
کشوراست .در زمانی که رژیمهای سوسیالیستی به دولتی کردن همه سورمایهها پرداختوه و
تولید را بطور تمام عیار در اختیار خود میگرفتنود ،یوا در کشوورهای سورمایهداری از جملوه
ایاالت متحده آمریکا ،سرمایه داران با دستان باز همه اهرمهای تولید و فروش را در اختیوار
خود داشتند و به انباشت سودهای کالن و خصوصی میپرداختند ،سوئد راه میانی را در پیش
گرفت .دراین کشور ،دولت با سرمایه گذاری در بخشی از تولید ،کنترل و نظوارت خوود را در
بازار کار توسعه داد و با حمایت از مالکیت و سرمایهداری خصوصی ،راه رشد تولید رقوابتی را
باز گذاشت .عالوه بر این سوسیالدموکراتها با سیاست مالیاتی خود خزانوه دولوت را از راه
کسب مالیاتها رونق بخشیدند و امکانات الزم برای تحقق رفاهاجتماعی را فراهم ساختند.
میزان سرمایه گذاری در بخش عمومی و بیمههای اجتماعی در سوئد ،یکوی از بواالترین
آنها در سطح جهان است .در همین ارتباط ،سطح مالیاتها به عنوان بخشوی از درآمود نوا
خال ملی نیز ،از باالترین آن در جهان میباشد .سوئد از سالهای میوانی دهوه  1970کوه
دوران اوج گسترش برنامههای رفاهی بود ،دچار کسر بودجه شد .این کسور بودجوه در دهوه
 1990بشدت کاهش یافت .در حال حامر با توجه به ارزش منابعی که دولت در اختیار دارد،
بدهی خال این کشور صفر است.
در سالهای اخیر ،درآمد دولت با افزایش  2درصد در سال همراه بوده است .البته بخشی از
این افزایش در ارتباط با فروش داراییهای دولتی میباشد .دولوت بوا بکوار گیوری افوزایش
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درآمدهای خود ،اقدام به صدورسرمایه کرده است .میزان سرمایه گذاری در خوارج از سووئد
طی چند سال اخیر معادل  7تا  8درصد از داراییهای این کشور میباشد .این میزان صودور
سرمایه در میان کشورهای صنعتی کم سابقه بوده است.
بانک مرکزی سوئد ،که کامال مستقل و بدون وابستگی به دولت و احزاب سیاسی عمول
میکند ،میکوشد سیاست پولی کشور را براساس متعادل کردن تورم هدایت کند .هدف این
بانک نگه داشتن تورم زیر  2درصد در سال میباشد.
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برخی از زیر ساختهای رشد اقتصادی در سوئد
شبکه حمل و نقل

شبکه حمل و نقل :شبکه راه آهن به عنوان زیر ساختی برای جامعوه صونعتی سووئد نقوش
بسزایی در توسعه و رشد صنعت در این کشور داشته است .اولین راه آهن برای حمل ونقول
در سال  1856در سوئد بکار افتاد و با ایجاد ارتباط بین نقاط مختلف کشوور ،انتقوال نیوروی
انسانی و نیز حمل و نقل مواد معدنی و کاال را آسان کرد .بر اساس آمار سوال  ،2009طوول
شبکه راه آهن سوئد بیش از  12000کیلومتر بوده است کوه  8000کیلوومتر آن خوط دارای
یک باند و بیش از  4000کیلومتر خط دو باند یا چند باند است .بویش از  11000کیلوومتر از
شبکه راه آهن سراسری سوئد از انرژی الکتریکی استفاده میکند .شبکه گستردهی راه آهن
سراسری ،امکان ایجواد مراکوز صونعتی را در منواطق دور افتواده بوه وجوود آورده اسوت و
ظرفیتهای شغلی را کم و بیش در همه جا توسعه داده اسوت .در سووئد اکنوون قطارهوای
باربری مهمترین وسیله حمل و نقل در خشکی به شمار میرود .بدیهی است که بوه علوت
الکتریکی بودن قطارها ،راه آهن سالمترین وسیله حمل و نقل از نظر محیط زیست است29.
جاده سازی مدرن نیز به عنوان یک شبکه زیر بنایی برای ارتباطات ،در توسعه صونایع در
سوئد بسیار نقش داشته است .اکنون شبکه راهها و جادهها در سوئد شامل جادههای عمومی
و خصوصی میباشد .جادههای عمومی متعلق به دولت و یا کموون و جادههوای خصوصوی
متعلق به زمین داران و صاحبان جنگل و صنایع است.
کشور سوئد دارای  98400کیلومتر جاده دولتی و  41000کیلوومتر جواده و خیایابوان
متعلق به کمونها میباشد.
 76100کیلومتر نیز جاده خصوصی وجود دارد که با استفاده از یارانه دولتی ساخته شده
است .تعداد بیشماری جاده نیز بطور کامال خصوصی و بدون یارانه دولتی ایجاد شوده اسوت
که بیشتر آنها به "راه ماشین رو جنگل" شهرت دارند.
در جادههای دولتی  15700پل و بیش از  20تونل و  37پل روان وجوود دارد .حودود
 20در صد از جادههای دولتی ،به خاطر ترافیک سبک در آنها ،شوسه اسوت .بیشوتر ایون
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جادهها در مناطق جنگلی وجود دارد.
در نتیجهی وجود راهها و جادههای مناسب و فرهنگ رانندگی مردم سوئد ،میوزان تلفوات
رانندگی در سوئد ،نسبت به جمعیت آن ،طی سالهای گذشته ،کمترین مقدار در جهان بووده
است .تلفات رانندگی و ترافیک در سوئد در سالهای  2010و  2011بوه ترتیوب  266و 314
نفر بوده است.
تولید و انتقال انرژی

تولید و انتقال انرژی به عنوان یک عامل مهم برای توسعه و پیشورفت جامعوه صونعتی ،در
سوئد رشد و گسترش شایانی داشته است .بیشترین انرژی تولید شده در سوئد انورژی بورق
است که تقریبا یک سوم کل انرژی مصرفی در این کشور را تشکیل میدهد .در سال 2008
حدود  400تراوات ساعت ( )TWhانرژی بکار رفته است که  31در صد آن انرژی برق37 ،
در صد انرژی فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ و  32در صود بواقی مانوده از سووزاندن
سوخت مواد زائد و آشغالهای خانگی ،بازمانده صنایع چوب و کاغذ و سوخت زیسوتی ماننود
الکل بوده است.
اکنون بیش از  90درصد برق تولیدی در سوئد از انرژی آبشار و نیروگاه هسوتهای توامین
میشود .بقیه انرژی مصرفی برای تولید برق ،از سوختهای فسیلی و انرژی باد است.
اگر شیوهی تولید برق با بهداشت محیط خوانایی نداشته باشد آنگاه تولید هور چوه بیشوتر
برق میتواند عوار جبران نا پذیر زیست محیطی را به دنبال آورد.
در سوئد به علت برخورداری از تکنولوژی پیشرفته و سیستمهای حفاظتی بسیار دقیوق در
نیروگاههای هسته ای ،خطر نشط مواد رادیو آکتیو و ایجواد حالتهوای بحرانوی در نیروگواه
هستهای نا چیز است .اما نگهداری باقی مانده سوخت نیروگاه هستهای که بایود توا هوزاران
سال از آن حفاظت شود تا محیط زندگی را آلوده نکند کار دشواری است.
در بین شیوههای مختلف ،تهیه برق از آبشار بهترین شیوهی تولید برق از نظور بهداشوت
محیط زیست بشمار میرود.
در سوئد ،برق شهری از اواخر سده  1800رایج شد و در اوائل سده  1900میالدی با بکار
افتادن تولید برق در آبشارها ،شبکه سراسری برق کشیده شد .انتقوال بورق بوه منواطق دور
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دست و فاصلههای زیاد ،تا دهه  1950با مشکالت فراوانی روبرو بوود زیورا انتقوال بورق در
مسیرهای طوالنی با افت ولتاژ همراه بود .تا این هنگام اختالف پتانسیل برق تنها بوه چنود
صد ولت میرسید .در سال  1952سوئدیها برای اولین بوار درجهوان ولتواژی معوادل 380
هزار ولت را تولید کردند که به برق فشار قوی معروف شد .این پتانسیل باال امکوان انتقوال
برق را به فاصلههای دور میسر ساخت و برای اولین بار یوک خوط  1000کیلوومتری بورق
توانست برق آبشارهای شمال را به مناطق میانی سوئد برساند .اکنون شبکه اصلی برق فشار
قوی ،با فشار  400هزار ولت و بطول  15000کیلومتر ،عهده دار توزیع انورژی الکتریکوی در
سراسر کشور است30.
در حال حامر( 170 ،)2013شرکت مختلف ،شبکه برق سوئد را اداره میکند .هر کدام
از این شرکتها در محدودهی جغرافیایی خود صاحب انحصار در برقرسانی میباشد .بیشوتر
برق سوئد توسوط سوه شورکت بوزرگ اداره مویشوود .بزرگتورین شورکت تولیود بورق در
سوئد،شرکت "آبشار" (  )Vattenfallاست که سهام دار عمده آن دولت سوئد میباشد.
بر اساس موابط موجود بین همه شرکتهای توزیع کنندهی برق ،به هنگام بروز اختاللی
در شبکه برق ،همه شرکتها موظوف بوه همکواری هسوتند توا هور چوه سوریعتر مشوکل
برقرسانی را بر طرف کنند.
در سوئد میزان تولید برق از آبشار معادل  65تراوات ساعت ( )TWhمیباشد که بویش از
چهل در صد کل برق مصرفی کشور را پوشش میدهد.
بازدهی نیروگاههای آبی در آبشارها به میزان بارش برف و باران بستگی دارد .سوالی کوه
بارندگی زیاد باشد تولید برق آبشار تا  75تراوات ساعت افزایش مییابد و در خشکسوالی بوه
 50تراوات ساعت کاهش پیدا میکند .کل تولید بورق سووئد در سوال ،معوادل TWh 150
است .در طول بهار و اوائل تابستان که برفها ذوب میشود ،آب بورف و بواران در مخوازن
پشت سدها ذخیره میشود تا در زمستان که به بیشترین میزان برق نیاز است تولید برق بوه
اندازه نیاز وجود داشته باشد.
به علت وجود مناطق کوهستانی و رودخانهها در شمال سوئد ،تولید برق از آبشار عمدتا در
مناطق شمالی کشور صورت میگیرد .در حالی که نیروگاههای هستهای در بخشهای میوانی
و جنوب سوئد ساخته شدهاند.
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ده نیروگاه هستهای موجود درسوئد ،معادل  75تراوات ساعت انرژی تولید میکند .سوئد و
همسایگانش یعنی کشورهای شمالاروپا در چارچوب روابط بازرگانی خود به خرید و فوروش
برق به یکدیگر میپردازند .پیوند بین شبکههای برق این کشورها با یکدیگر ،این امکوان را
به وجود آورده است که هر کشوری کمبود و یا مازاد انرژی تولیدی خود را بوا کموک سوایر
کشوها به حالت تعادل برساند .از این رو میتوان گفت که این کشورها همواره به میزان برق
مورد نیاز خود دسترسی خواهند داشت.
استفاده از انرژی باد از مهمترین برنامههای تامین انرژی در آینده اسوت .در سوال 2008
معادل  2ترا وات ساعت انرژی بادی در سوئد تهیه شده اسوت کوه بور اسواس برناموههای
موجود دولت ،پیش بینی میشود این میزان در سال  2020به  30توراوات سواعت افوزایش
یابد.
امروزه ،شبکهی برقرسانی در سوئد به طول  545000کیلومتر ،یعنی بیش از  13برابر دور
کرهزمین است .از این مقدار  329500کیلومتر کابول زیرزمینوی و  215500کیلوومتر کابول
هوایی میباشد .مریب اطمینان برقرسانی در سوئد  99.98در صد است31 .
ارتباطات

سوئد یکی از پیشرفتهترین کشورهای جهان در زمینه ارتباطات تلفنی است .صونایع سووئد
سهم بسزائی در تکامل بخشیدن به سیستمهای مخابراتی داشتهاند .در سال  ،2007در سوئد
به اندازه  53در صد کل جمعیت ،اشتراک تلفن ثابت وجود داشته است .در همین سوال هور
صد نفر از جمعیت  113اشتراک تلفن همراه را بخود اختصاص داده است.
در چند دهه اخیر ،شبکهی رایانهای واینترنت در سوئد ،وسیلهی ارتباطات بسیار سوریع را
فراهم کرده است و هر روز به سرعت انتقال اطالعوات افوزوده مویشوود .در سوال ،2009
میانگین سرعت اینترنت در سوئد  18مگا بیت در ثانیه بوده است که پوس از ژاپون ،کورهی
جنوبی و فنالند در مقام چهارم جهان قرار داشته است .از سال  ،2010در شبکهی شهری در
سوئد ،کاربران اینترنتی به سرعت بیش از  100مِگا بیت نیز دسترسی داشتهاند.
میزان نسبی استفاده از کامپیوترخانگی در سوئد بیش از هر کشور دیگری اسوت .اموروزه
تقریبا همهی سوئدیها بطور گستردهای کاربر کامپیوترخانگی هستند .در سال  ،2009بیش
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از  90درصد سوئدیهای باالی  16سال ،در خانوههای خوود از شوبکهی اینترنوت اسوتفاده
کردهاند.
منطقهی "شیستا( ")Kistaدر شمال استکهلم ،در نقش "سیلیکون والی" در کالیفرنیا بوه
مرکز تکنولوژی رایانهای تبدیل شده است و اکنون شورکتهای خوارجی بسویاری در ایون
منطقه متمرکز شدهاند .عالوه بر این ،سوئد میزبان سِرورهای بسیاری متعلق به شرکتهای
بزرگ جهان است.
هرساله به درخواست کمپانی نوکیا – زیمنس ،یک بررسی موسوم به "برتری ارتباطات"
( )The Connectivity Scorecardاز سوووی "مدرسووه بازرگووانی لنوودن"( London
 )Business Schoolانجام میگیرد که طوی آن پیشورفتهترین کشوورهای جهوان از نظور
تکنولوژی ارتباطات رده بندی میشوند .در سال  2010کشور سوئد بوا پشوت سور گوذاردن
آمریکا در جایگاه پیشرفتهترین کشور جهان در تکنولوژی ارتباطوات تلوه کووم ()Telecom
قرار گرفت.
در این بررسی  50کشور پیشرفته جهان بر اساس معیارهای مشخصی از قبیل قابلیتهای
علمی و نیز سطح استفاده از تکنولوژی ارتباطات بوا یکودیگر مقایسوه مویشووند .بوه نظور
کارشناسان ،سوئد نه تنها تا کنون دارای بهترین ویژگیها در زمینه تکنولوژی ارتباطات بوده
است بلکه پیش بینی میشود که این کشور جایگاه باالی خود را در آینده نیز همچنان حفظ
خواهد کرد79.
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سوئد ،کشور آمار

در جهان امروز ،علمآمار به عنوان ابزار سنجشِ عملکردِ انسان ،مورد استفاده است .آمار موی
تواند کارنامهی گذشتهی ما را بگونهای علمی نشان دهد تا آنچه را در آینده انجوام خوواهیم
داد عاری از اشتباهات پیشین باشد .برنامه ریزی دولتها نیز باید بر شالودهی آموار زیسوتی،
مهندسی ،بازرگانی ،عوار بهداشتی ،عوار حوادث طبیعی و باالخره روانسونجی باشود.
سوئد در زمینهی آمار نیز پیش کسوت هموه کشوورهای جهوان اسوت .اولوین سرشوماری
عمومی در این کشور ،در سال  1686یعنی بیش از  320سال پیش انجام شده اسوت .در آن
زمان ثبت احوال در حوزهی اختیارات کلیسا بود .در سال  "1749ادارهی مستقل جدولهوا"
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( )Tabellverketکار سرشماری و جمعآوری آمار را به عهده گرفت و از آن پس جمعآوری
اطالعات مربوط به جامعهی سوئد بطور سازمانیافته ادامه یافته است .در نیمهی دوم قورن
بیستم ،جمعآوری و بایگانی اطالعات در سوئد بسیار گسترش پیودا کورد بطوریکوه اکنوون
اطالعات آماری شصت سال گذشته در بیشتر زمینههای اجتماعی در دسترس همگان موی
باشد.
از سال  1947همه ساکنین سوئد دارای یک شماره ملی بودهاند .شماره ملی یک عدد ده
رقمی است که از چپ به راست با یک عدد شش رقمی شروع مویشوود .ایون شوش رقوم
عبارتند از دو رقم برای سال تولد ،دو رقم برای ماه تولد و دو رقم برای روز تولد .سپس یک
خط تیره یا عالمت جمع (برای سنین بیش از  100سال) و پس از آن چهار شماره به عنوان
نمره ردیف میآید که رقم سوم آن یک عدد زوج برای جنس زن و یوک عودد فورد بورای
جنس مرد است .رقم چهام بر اساس یک فرمول ریامی با استفاده از سه رقم اول محاسوبه
میشود.
وجود شماره ملی ،کار آمارگیری را در همه زمینههای زندگی اجتماعی آسان کرده اسوت.
سر شماری جمعیت ،آمار بهداشتی و پزشکی ،آمار اقتصادی و معیشتی و سایر ارقام و آماری
که میتواند بخش خدماتی را یاری دهد ،با استفاده از شماره ملی به آسانی مورد ارزیابی قرار
میگیرد.
با توجه به آزادی مذهب و اندیشه در سوئد ،جمعآوری اطالعات پیرامون وابستگی مذهبی
و نیز اندیشهی سیاسی در این کشور ممنوع اسوت .بنوابراین نموی تووان ارقوام مربووط بوه
اعتقادات مذهبی و یا اندیشه سیاسی شهروندان را بطور دقیق بدست آورد.
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اعتماد مردم و توانمندی دولت
توانمندی دولت و مالیاتها

دولتی که بخواهد به مردم خود خدمت کند باید دارای توانمندی مالی باشد .بنابراین دولت به
پول نیاز دارد .درآمد دولت بیش از هر چیز متکی بر مالیاتی است که شهروندان میپردازنود.
میزان مالیاتی که دولت سوئد از شهروندان خود دریافت میکند بیش از مالیات در هر کشور
دیگری است .یک کارمند متوسط بین سی تا چهل درصد از حقوق خود را به عنوان مالیات
مستقیم به دولت میپردازد .عالوه بر مالیات مستقیم ،هر کاال و یا خدماتی را که شهروندان
خریداری کنند عالوه بر بهای اصلی آن باید بین  15تا  25درصود نیوز بوه عنووان مالیوات
بپردازند (مالیات غیر مستقیم) .میزان مالیات برای برخی مواد مصرفی مانند بنزین تا  4برابور
قیمت اصلی آن باال میرود.
اگر دولت نتواند مالیاتی را که قانون تعیین کرده است از شهروندان بگیرد آنگاه نمی تواند
به وظائف خود که ارائه خدمات همگانی است عمل کند.
برای اینکه مالیات به صندوق دولت واریز شود اعتماد مردم به دولتمردان نقش اساسوی
دارد .مردم وقتی آگاهانه و داوطلبانه مالیات میپردازند که به دولت و کمونها اعتمواد داشوته
باشند و بدانند که مالیاتها برای عمران و آبادی و رفاه همگانی بکار میرود .بنابراین اعتماد
سازی اول باید از دولت شروع شود .دولتی میتواند اعتماد سازی کند کوه مسوتقیما توسوط
مردم انتخاب شده باشد و در برابر مردم پاسخگو باشد .چنوین کواری تنهوا در جواموع آزاد و
دموکراتیک ممکن است .از این رو در یک جامعه غیر آزاد ،که مردم حق نصوب و یوا عوزل
دولت را ندارند ،اعتمادی بین آنها بوجود نخواهد آمد و دولت از کمک موردم بورای توامین
هزینههایش بیبهره خواهد بود.
با اینکه شهروندان سوئدی بواالترین درصود مالیوات در جهوان را مویپردازنود .در یوک
نظرسنجی که اخیرا به سفارش اداره بهداشت و درمان به عمل آمده بوود ،از موردم پرسویده
شده بود آیا حامرند باز هم مالیات بیشتری بپردازند تا ومع بهداشت و درمان و نگهداری از
سالمندان بهبودی بیشتری پیدا کند .هفتاد و پنج در صد کسانی که مورد پرسش قرار گرفته
بودند آمادگی خود را برای افزایش مالیات اعالم داشتند .چنین اتفاقی تنهوا در جوایی میسور
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است که مردم به مدیران کشور و کارگزاران دولت اعتماد داشته و در انتخاب و یا عزل آنها
آزاد باشند.
در سوئد ،دولت به مردم خدمت میکند و مردم به دولت اعتماد میکنند و یاری میدهند.
در چنین شرایطی است که مردم در برابر پرداخت باالترین میزان مالیات ،بهترین خدمات را
از دولت و نهادهای وابسته به آن دریافت میکنند .به عبارت دیگر موردم مویداننود کوه بوا
همان دستی که میدهند ،خواهند گرفت.
چند سال پیش یکی از سرمایه داران سوئدی که از میزان مالیاتِ زیاد نارامی بود موال و
منال خود را برداشت و به انگلستان کوچ کرد .او رفت تا در آنجوا مالیوات کمتوری بپوردازد.
چندی بعد ،وی در یک مصاحبه رادیویی میگفت ،مالیاتی که در سوئد میدادیم باال بود اما
خدمات خوبی هم دریافت میکردیم .حاال در انگلیس بیش از آنچوه در سووئد مالیوات موی
دادیم خرج میکنیم ولی هرگز آنقدر خدمات دریافت نمی کنیم .بسیاری از کسانی که سوئد
را بخاطر سطح باالی مالیاتها ترک میکنند پس از چنودی بوه چنوین نتیجوهای خواهنود
رسید.
سرمایهی اجتماعی ()Social capital

سرمایهی اجتماعی عبارت است از مجموعه ارزشها و هنجارهای مشترک بین اعضای یوک
جامعه یا گروه و داشتههای مشترک بین شبکههای اجتماعی.
در کالمی ساده میتوان گفت سرمایهی اجتماعی مجموعه اعتمادی اسوت کوه در بوین
شهروندان از یکسو وبین شهروندان و نهادهای دولتی از سوی دیگر وجود دارد .این سرمایه
در ارتباط با میزان روابط اجتماعی و اعتماد بین مردم در این روابط تعریف میشوود .هرچوه
میزان سرمایهی اجتماعی در یک جامعه باالتر باشد میزان فساد در ان کمتر است .بنوابراین
وجود مفاسد اداری و اجتماعی نشوان دهنوده کوم بوود سورمایهی اجتمواعی مویباشود .در
کشورهای فاقد سرمایهی اجتماعی ،شهروندان از دادن مالیات شانه خالی میکنند زیرا آنان
به نهادهای دولتی اعتمادی ندارند ممن اینکه باور دارنود کوه دیگوران هوم مالیواتی نموی
پردازند .در نتیجه در چنین کشورهائی دولت توان مالی ندارد و نمی تواند خدمات اجتمواعی
به مردم خود ارائه دهد .نا توانی دولت در ارائه خدمات ،به بیاعتمادی بیشتر شهروندان منجر
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خواهد شد و روز بروز فاصله مردم و دولت را از یکدیگر بیشتر خواهد کرد .آنگاه در جامعهای
که نیازمندیهای عمومی بر آورده نمی شود ،فقر گسترش پیدا میکند و مفاسود اجتمواعی
ناشی از فقر گریبانگیر جامعه می شود.
سوئد یکی از کشورهای جهان است که سرمایهی اجتماعی در آن مقام بسیار باالیی دارد.
این بدان معناست که اعتماد بین مردم از یکسو و اعتماد متقابل بین موردم و دولوت نیوز از
سوی دیگر بسیار باالست .با داشتن سورمایهی اجتمواعی بواال ،زمینوه گسوترش فسواد در
جامعهی سوئد بسیار محدود است.
اعتماد مردم به یکدیگر

در سوئد ،به علت رفاه نسبی که در این کشور وجود دارد راستگویی و اعتماد متقابل مردم به
یکدیگر رایج است .در برخوردهای مردم با یکدیگر و در تماسهای بوین کارکنوان نهادهوای
دولتی و مردم ،همواره فر بر این است که همه راستگو و درستکارند مگر اینکه مدارک و
شواهدی وجود داشته باشد که خالف آن را ثابت کند .این مسئله را حتا در سادهترین روابط
روزمره مشاهده میکنیم.
در بیمارستان محل کارم ،کتابخانهای است که ساعاتی در روز باز است و همه میتوانند از
آنجا کتاب قر کنند .عالوه بر آن گاری کتابخانه بوا مجموعوهای از کتابهوای متنووع بوه
بخشهای مختلف سر میزند و کتاب دلخواه بیماران را در اختیار آنان میگذارد بودون اینکوه
حتا نام بیماررا در جایی ثبت کند .عالوه بر قفسههای کتابخانه و گاری کتاب ،یک قفسوهی
گردان در راهرو جلو کتابخانه همیشه پر از کتاب وجود دارد تا در ساعاتی که کتابخانه بسوته
است هر کس بخواهد از آن قفسه کتاب بردارد .بواالی ایون قفسوه نوشوته شوده اسوت "
خواهش میشود کتابی را که قر میکنید حد اکثر در ظرف دو هفته به همین قفسوه بور
گردانید" .وجود آن گاری قر کتاب و قفسهی آزاد کتاب که همیشه همهکس میتوانند از
آن کتاب بردارند ،نشان اعتمادی است که در این جامعه جاری است.
در سوئد وقتی به فروشگاهی برای خرید کاال سر میزنید ،میبینیود فروشونده آنقودر بوه
مشتریان اطمینان دارد که همه کاالها را در قفسههای فروشگاه چیده اسوت توا خریودار بوه
ذوق و سلیقه خود کاالیش را انتخاب کند .در سوی دیگر ،خریدار نیز به فروشونده اطمینوان
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دارد که راستگو و درستکار است پس همان قیمتهایی را که فروشنده تعیین کرده است می
پذیرد ،چانه زدن هرگز رایج نیست مگر اینکه مشتری از یک کشور خارجی به سووئد آموده
باشد.
اکنون در بسیاری از فروشگاههای بزرگ سوئد ،هر مشوتری هنگوام ورود ،یوک دسوتگاه
خواننده بارکُد ( )Scannerرا از قفسهای بر میدارد و وارد فروشگاه میشود .هر کاالیی را از
قفسه بر میدارد بارکد آنرا اِسکن میکند و در سبد یا کیسهی همراه خود میگوذارد .قیموت
هر کاال و جمع کل خریدها روی صفحه دستگاه نمایان میشود .هنگام خروج از فروشوگاه،
جمع خریدهایی را که دستگاه نشان میدهد ،به صندوق دار می پردازد و بدون اینکه کسوی
کاالهای داخل سبد یا کیسه او را بازرسی کند از فروشگاه خارج می شود .عالوه بر شویوهی
باال ،خریدار میتواند از خود پرداز استفاده کند .یعنی مشتری بودون نشوان دادن اسوکنر بوه
کارکنان فروشگاه ،دستگاه اسکنر را در جای مخصوصی قرار میدهد و بهای خرید خود را با
کشیدن کارت پرداختی در یک دستگاه میپردازد و با کاالهای خود از فروشگاه خوارج موی
شود .بدینترتیب فردی وارد فروشگاه شده است ،کاالهوای خوود را برداشوته ،پوولش را بوه
صندوقی ریخته و از فروشگاه خارج شده است بدون اینکوه بوا کارکنوان فروشوگاه تماسوی
داشته باشد.
وجود چنین فروشگاهی تنها در جایی ممکن است که اعتماد بین مردم وجود داشته باشد.
در اینجا فروشگاهها به عامه مردم اعتماد دارند .فر آنها این است کوه کسوی کاالهوا را
کِش نخواهد رفت.
اما در کشوری که بیاعتمادی بین مردم وجود دارد ،رابطه خرید و فروش کاال را به شکل
زیر مشاهده میکنیم.
مشتری وارد فروشگاه میشود .همه کاالها یا در قفل و زنجیر است و یا فقط در دسترس
فروشنده و اگر احیانا غیر از این باشد افرادی گمارده شدهاند که چهار چشوم کاالهوا را موی
پایند .در چنین شرایطی فر بر این است که همه مشتریها دزدند پس باید مراقب هموه
بود .برای انتخاب یک کاال باید مشتری به فروشنده مراجعه کنود و قیموتش را جویوا شوود.
فروشنده کاال را میآورد و قیمتی را میگوید که سودی هم در آن نهفته باشد .مشتری کوه
به فروشنده اعتماد ندارد هر قیمتی را که او گفته باشد نادرست میداند و شروع به چانه زدن
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میکند چرا که فرمش بر این است که هیچ فروشندهای راست نمی گوید و همه بی انصاف
و نادرست هستند.
بدین شکل در یک خرید ساده روزانه مردم بیاعتمادی بوه یکودیگر را بوه نموایش موی
گذارند .اگر هم فروشگاه بزرگی به مد روز دایر شده باشد و همه کاالهای درون قفسوهها در
دسترس مشتری باشد ،کنار هر قفسهای یکی دو نفر ایسوتادهاند و چهارچشومی مشوتری را
میپایند تا چیزی را کِش نرود .باز هم فر بر این است که همه مردم دزدند .بعد مشوتری
با کاالهای انتخاب شده پای صندوق میرود .صندوق دار کاالهوا را یکوی پوس از دیگوری
قیمت گذاری کرده ،پولش را میگیورد و کواال را رد مویکنود .مشوتری آنهوا را در کیسوه
خریدش گذاشته و میخواهد از فروشگاه خارج شود که یک بار دیگر ،اجناس خریداری شوده
توسط مامورِ دم در کنترل میشود.
به سوئد بر میگردیم .چندی پیش دوستی رفته بود دوچرخه بخرد .دوچرخوهای را دیوده
بود و پسندیده بود .از فروشنده پرسیده بود کیفیت آن دوچرخه چطور است .فروشونده گفتوه
بود بد نیست .خریدار میپرسد بد نیست یعنی چه .فروشنده میگوید من فروشنده ام از مون
انتظار نداشته باش که بگویم این دوچرخه بد است .خریدار به فروشنده میگوید توو خوودت
اگر بخواهی دوچرخه بخری این را میخری فروشنده در جواب میگویود هرگوز .بعود خوود
فروشنده به مشتری توصیه میکند که به یک فروشگاه زنجیرهای بزرگ که دوچرخوههوای
بهتررا با قیمت مناسب حراج کرده است رفته و ازآنجا خریداری کند.
در این جا چون فروشنده کاال به دروغ گفتن عادت ندارد و نمی خواهد از راه دروغ جنس
خود را به مشتری بقبوالند ،ترجیح میدهد مشتری را از دست بدهود و او را بورای خریودی
بهتر نیز راهنمایی کند.
اعتماد بین مردم و دولت

اعتماد ،قابل خریداری نیست و از راه تبلیغ و یا تلقین نیز به دست نموی آیود .بلکوه اعتمواد
شالوده ایست که میتوان آن را ساخت و جامعوه مودنی را بور آن بنیوان نهواد .دولتهوای
بسیاری هستند که بر ثروتهای هنگفت کشوور خوود چنوگ انداختوه و مویکوشوند از راه
تبلیغات ،اعتماد مردم را نسبت به خود جلب کنند ،اما هرگز در این کار موفق نبودهاند .هرگاه
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در کشوری دولت مورد اعتماد مردم نباشد ،مردم قانون گریز شده و به شیوههای گوناگون از
پرداخت مالیات خودداری خواهند کرد .در چنین کشورهایی دولت باید با هزینه کردن مبوالغ
هنگفت و گاه با خشونت با شهروندان به مقابله برخیزد تا شاید به بخشی از مالیاتها دسوت
پیدا کند .گرفتن مالیات با زور چماق در هیچ جا موفق نبوده است و تنها نتیجهی آن بدبینی
و بیاعتمادی شهروندان به عامالن زور بوده است.
پس برای اینکه چرخه خدماتی یک دولت بچرخد باید اول اعتماد مردم به آن دولت جلب
شود .مردم تنها به دولتی میتوانند اعتماد کنند که آن را آگاهانه و در انتخابواتی کوامال آزاد
انتخاب کرده باشند و حق انتقاد و اعترا و برکناری آن را نیز داشته باشند .بنابراین تنها در
کشورهایی که دموکراسی و آزادی وجود داشته باشد اعتماد شهروندان به دولت وجود خواهد
داشت .مالیاتها به موقع پرداخت خواهد شد و دولت بودجه خود را بر اساس آنهوا تنظویم
خواهد کرد و با هزینه کردن پول مالیاتها به مردم خدمات خواهد رساند .بنابر این دولتی که
در شرایط غیر دموکراتیک ( بدون آزادی کامل) روی کار میآید مورد اعتماد موردم نیسوت.
مردم چنین دولتی را یاری نمی دهند و پول خوود را بوه عنووان مالیوات در اختیوارش نموی
گذارند .در نتیجه دولت درآمد مالیاتی خود را از دست میدهد و نمی تواند خدمات الزم را به
شهروندان ارائه دهد.
آقای" بو روتستَین"( ،)Bo Rothsteinپروفسور جامعوه شناسوی در دانشوگاه گووتنبرگ
سوئد ،به شناخت علل بیاعتمادی و عوار آن میپردازد .وی در کتاب " تلههای اجتماعی
و مشکل اعتماد" (39 )Sociala fällor och tillitens problem
می نویسد که در سال  1997همراه یک هیئت سوئدی به مسکو فرستاده شد توا اومواع
اجتماعی و سیاسی سوئد را برای مقامات روسی تشریح کند .این کوار قبول از سوفر ریویس
جمهور روسیه ،آقای "یلتسین"( )Jeltsinبه سوئد انجوام مویشود توا وی و همراهوانش از
چگونگی کشور میزبان با اطالع باشند.
او مینویسد " وقتی در یک سخنرانی به میزان قابل توجه مالیاتها در سوئد اشاره کوردم
و از خدمات اجتماعی گستردهی دولت نام بردم ،بسیاری از مقامات روسی شگفتزده شدند.
بعد از سخنرانی ،یک مقام بلند پایه مالیاتی روسیه ناباوری خود را از عملکرد مالیات در برابور
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خدمات به زبان آورد و گفت که او از مقامات مالیاتی سوئد شونیده اسوت کوه موردم سووئد
داوطلبانه تا  98درصد از مالیاتی را که قانون تعیین کرده است به صندوق اداره مالیات واریوز
میکنند .مقام روسی سپس با تاسف گفت در روسیه فقط حدود  26درصد از مالیواتی را کوه
مردم باید بپردازند دریافت میکنیم .رقم  26درصد با نادیده گرفتن مالیاتهوایی اسوت کوه
خالفکاران اقتصادی از طریق درآمدهای سیاه و یا خاکستری از پرداخت آن شانه خالی موی
کنند”.
در این دیدار ،مقام روسی گفته بود "در حالی مردم از دادن مالیات فرار میکنند که آنهوا
میدانند که دولت باید از راه مالیات کسب درآمد کند زیرا اگر درآمدی نداشته باشد نمی تواند
حقوق کارمندان را بپردازد و به بازنشستگان کمک کند و قادر نخواهود بوود بوه بهداشوت و
آموزش و سایر نیازمندیهای جامعه پاس دهد".
به نظر آقای روتستین تنها ،داشتن آگاهی برای پرداخت مالیات کافی نیست .آنچوه مهوم
است اعتماد است .اگر کسانی هم باشند که بخواهند شرافتمندانه مالیات خود را بپردازند بوه
دو دلیل دچار تردید خواهند شد .آنها از یکسو میبینند عدهای درآمد کسب میکنند و هرگز
مالیات نمی پردازند و از سوی دیگر چون به مؤسسات دولتی اعتمواد ندارنود نموی خواهنود
پولشان را در اختیار آن مؤسسات قراردهند.
مقام مالیاتی روسی از جامعه شناس سوئدی ،آقای روتستین ،میپرسد که چگونه میتوان
مسکو را به استکهلم تبدیل کرد و کاری کرد که مردم روسیه مانند سووئدیها مالیاتشوان را
بپردازند.
به نظر جامعه شناس سوئدی ،در علم جامعه شناسی پاسخی منطقوی بورای ایون سووال
وجود ندارد .اگر همه مردم و مؤسسات دولتی هر دو بخواهند با منطق اقتصادی خود به این
مسئله بپردازند هرگز مشکل حل نخواهد شد .هر فردی پیش خود تصور میکند که دیگران
مالیات را خواهند پرداخت و از رشوه گیری و یا رشوه دهی پرهیز خواهند کرد .تنها راه حلوی
که بنظر میرسد این است که موسسات دولتی بشیوهای اخالقی مَنِشهوای خوود را تغییور
داده و از زیاده خواهی ،رشوه گیری و فساد اداری دوری کنند تا اعتماد شهروندان بوه آنهوا
جلب شود .اما چنین خواستهای نیز درگیر عامل انسانی است .چورا کوه کارکنوان مؤسسوات
دولتی نیز از همان مردم هستند.
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در همین مقاله آقای روتسوتین نظور " دوگوالس نوورت" (،)Douglass Northجامعوه
شناس و برنده جایزه نوبول در اقتصواد و "منکوور اولسون"(،)Mancur Olsonاقتصواددان
معروف آمریکایی ،را در باره فقرِ موجود در بسیاری از جوامع بشری ،نقل میکند .به نظر این
دو کارشناس ،تفاوت فاحش بین درآمد سرانه در کشورهای مختلف به این دلیل نیست کوه
برخی کشورها به منابع مالی و یا دانش مولد ثروت دسترسی ندارند .همچنین این تفاوتهوا
ربطی به جمعیت نسبی کشورها ،تفاوتهای فرهنگی و توانمندی نیروی انسانی آنها ندارد.
عامل اصلی تفاوت میان ثروت ملتها ،در چگونگی نظوام حواکم بور آنهوا و خطمشوی
اقتصادی آن نظام است .این دو اقتصاددان معتقدند که سازماندهی صحیح از بواال و برناموه
اقتصادی متناسب با فرهنگ و درک جامعه ،گره گشای مسائل اقتصادی میباشد.
برای تأیید این نظریه میتوان مؤسسات دولتی و خطمشی اقتصادی کشورهای پیشورفته
و کشورهای عقبافتاده را با هم مقایسه کرد .وجه مشوترک هموه کشوورهای عقبافتواده،
رژیمهای سیاسی غیر دموکراتیک و نا کوار آمود اسوت و وجوه مشوترک هموه کشوورهای
پیشرفته ،دولتهای دموکراتیک و موورد اعتمواد موردم مویباشود .بنوابر ایون شورط اولیوه
موفقیتهای اقتصادی و رفاه عمومی ،مردمساالری و آزادیهای اجتمواعی در یوک جامعوه
میباشد.
آقای روتستین معتقد است که سیاست مالیاتی یکی ازپیچیدهترین مسوائل کشوورهای در
حال رشد است .او از قول یک کارشناس امور آمریکای التین بیان میکند که در ایون قواره
ساختار مالیاتی ،درگیر یک دور باطل است .مردم به این دلیل که دولت خدماتی ارائوه نموی
دهد از پرداخت مالیات خودداری میکنند و دولت بخاطر فقر مالی نمی تواند بویش از آنچوه
اکنون میکند کاری انجام دهد.
براساس آنچه در باال گفته شد ،دولتها برای موفقیت خود باید به اعتماد سازی بپردازنود.
گرچه راه خروج از بن بستِ بیاعتمادی بسیار دشوار و طوالنی خواهد بود .اما بهرحال تنهوا
زمینهای که میتواند به بهبود رابطه شهروندان و دولت کموک کنود و بتودریج بوه اعتمواد
متقابل بین آنها بینجامد ،باز گذاشتن دسوت موردم در اموور سیاسوی و اجتمواعی و وجوود
انتخابات کامال آزاد است .تا مردم دولت دلخواه خود را انتخواب کننود و بور اسواس حقووق
مردمساالری از حق بر کنار کردن آن دولت نیز برخوردار باشند.
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اعتماد مردم به دولت ،بزرگترین سرمایه یک رژیم سیاسوی اسوت .هرگواه اعتمواد موردم
نسبت به یک رژیم سیاسی از بین رفته باشد ،آن رژیم ،از پشتیبانی مردم محروم بوده و توان
فعالیتهای سازنده در جامعه را نخواهد داشت و بسیاری از سرمایههای جامعه را نیز از دست
خواهد داد .بیاعتمادی به دولت در همه مناسبات جاری در کشور تاثیر میگذارد .جوامعی که
در آنها اعتماد بین شهروندان از یکسو و اعتماد بین شهروندان و دولت وجود داشته باشود،
میتوانند سرمایههای گوناگون را بخوود جوذب کننود .سورمایهها از جووامعی کوه در آنهوا
بیاعتمادی حاکم است ،گریزانند .این سرمایه میتواند سرمایه موالی ،انسوانی ،ذهنوی و یوا
فرهنگی باشد .مهمترین سرمایهی یک کشور ،توانمندی ذهنی و فرهنگی مردم اسوت کوه
میتواند جامعهای را بسازد .همانطور که در یک جامعه باز و آزاد ،توانمندیهای جامعه ،شکوفا
میشود ،در شرایط اختناق و فشار ،نیروهای توانمند جامعه پژمرده و ناتوان خواهند شد .آنچه
که اکنون به عنوان فرار مغزها از کشورهای غیر دموکراتیک به کشورهای نسبتا آزاد ،جریان
دارد ،فرار با ارزشترین سرمایهی این جوامع میباشد .آمار و ارقام نشان میدهد که بیشترین
نوآوریها در جوامع آزاد و جایی که مردم از آزادی و رفاه برخوردارند تحقوق موییابود .ایون
نوآوریها که پرداخته ذهن جامعهای آزاد است در جهت رفوع نیازمنودیهای زنودگی عاموه
مردم بوده و بازار تولید و اشتغال را رونق میبخشد .با ایجاد مشاغل جدید عده زیوادی بکوار
گمارده میشوند .آنها ممن اینکه زندگی خود را تامین مویکننود ،از راه پرداخوت مالیوات،
توانمندی دولت خود را برای رتق و فتق امور نیز افزایش میدهند.
اعتماد سازی از راه تبلیغات و یا زور بدست نمی آید .عملکرد درازمدت یک رژیم سیاسوی
است که میتواند به ایجاد یا تخریب اعتماد بینجامد .هنگامی مردم به یک دولت اعتماد پیدا
میکنند که بر همه فعالیتهای آن نظارت داشته باشند.
اعتماد مردم و دولت به یکدیگر زیربنای ساختار یک جامعه است .بر پایه اعتمواد متقابول
بین این دو نیروست که همه تحوالت اجتماعی و اقتصوادی مویتوانود تحقوق پیودا کنود.
بیاعتمادی مردم به یک رژیم سیاسی ،باعث بی ثباتی آن رژیم است .در جوو بیاعتموادی
هیچ قانونی جایگاه درست خود را پیدا نمی کند .قانون گریزی جای قانونمداری مینشویند.
همه کارها دچار هرج و مرج و بی بندوباری خواهد شد .در نتیجهی بی ثبواتی ،سورمایههای
پولی و انسانی نیز راه گریز در پیش میگیرند .این امر به رکود اقتصادی منجر میشوود کوه
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باعث از بین رفتن امکانات شغلی و گسترش بیکاری و فقر و پیآمدهای نا گووار آن خواهود
شد.
اعتمادسازی از سوی نهادهای دولتی

داوری سوئدیها نسبت به دیگران ،چه سوئدی و چه غیر سوئدی ،این است که همه راست
میگویند .این داوری نتیجه تجربهای است که این مردم در طوول سوالیان دراز بوه آن خوو
گرفتهاند .علت اصلی و زمینه بوجود آورندهی این اعتمادِ عمومی به یکدیگر ،ناشی از عوامل
بسیاری است که مهمترین آن بی نیازی اقتصادی و بواال بوودن سوطح آمووزش و آگواهی
عمومی مردم است .وقتی همه سقفی باالی سر و نانی بر سفره داشته باشند نیازی به دروغ
گفتن و فریب دادن دیگران نیست .وقتی مردم آگاهانه و از روی عقول بوه مسوائل زنودگی
بیندیشند ،منافع خود را در آن میبینند که دروغ نگویند تا دروغ نیز نشنوند.
در کشورهای غیر دموکراتیک ،رابطه بین مردم و دولت مبتنی بور بودبینی و بیاعتموادی
است .بنابراین رفتار مردم به قانون گریزی ،دروغگویی و تملق و چاپلوسی آلوده است.
در اینجا به نمونهای از رفتار نهادهای دولتی سوئد با مردم اشاره میکنم کوه اعتمواد ایون
نهادها را به مردم نشان میدهد.
در سوئد طبق قانون ،دارندگان دستگاه تلویزیون باید هر مواه مبلغوی بوه عنووان مالیوات
تلویزیون پرداخت کنند .تلویزیون و رادیوهای دولتی در سوئد خوالی از آگهیهوای بازرگوانی
است بنابراین ،بودجهی آن باید از بخش مالیاتها تامین شود .این رسانهها با اینکوه دولتوی
هستند اما غیر وابسته و مستقل و فارغ از هر گونه سانسور ،به خبر رسانی مشغولند.
در میان همهی کسانی که داوطلبانه مالیات تلویزیون خود را میپردازند ،اندکی از موردم،
داشتن تلویزیون را به اداره مربوطه اطالع نمی دهند تا از پرداخت مالیات ،شانه خالی کننود.
تا چندی پیش ،هر چندگاه ،گروههای بازرسی به ردیابی متخلفین میپرداختند .آنها مناطق
گوناگون را مورد بررسی قرار میدادند و دارندگان تلویزیون غیر مجاز را شناسائی میکردند.
برای احترام به حقوق شهروندان ،نام مناطقی که بنا بود مورد بررسی قرار گیورد دو هفتوه
پیش از موعد ،از طریق تلویزیون اعالم میشد.
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در این راستا ،یک خبر قضایی در روزنامهها منعکس شده بود که نظر را بخود جلوب موی
کرد .خبر این بود که ماموران اداره تلویزیون وجود تلویزیون را در یک آپارتموان مسوکونی،
تشخی داده بودند .اما چون صاحب خانه ،داشتن تلویزیون را همچنان انکار میکرد ،کار به
دادگاه کشیده بود.
وقتی ماموران در یک ساختمان مسکونی دنبال ردیابی امواج تلویزیونی بودند ،دسوتگاهی
که همراه داشتند امواجی را کشف کرده بود که دلیل بر وجوود یوک تلویزیوون در آپارتموان
مقابل آنها بود .ماموران زنگ آپارتمان را میفشوارند .موردی در را بواز مویکنود .مواموران
دستگاه تلویزیون نقرهای رنگ را در فاصله چند متری ،روبروی در ورودی به چشم خود می
بینند و مشاهدات خود را به اداره تلویزیون گوزارش مویدهنود .اداره تلویزیوون کشوف ایون
تلویزیون را که صاحب آن مالیات ویژه را نمی پرداخت ،به پلیس گزارش میدهد .پلیس بوا
مرد صاحب تلویزیون تماس میگیرد .او داشتن تلویزیون را انکار میکند .مسئله بوه دادگواه
محول میشود .مرد صاحب آپارتمان و دو مامور اداره تلویزیون در دادگاه حامور مویشووند.
ماموران به عنوان شاهد ،تاکید میکنند که تلویزیون را به چشم خود دیده بودند .متهم هوم
چنان داشتن تلویزیون را قاطعانه رد میکند و میگوید چیزی که ماموران دیدهاند یک جعبه
بوده است و تلویزیونی در کار نبوده است .دادگاه بر اساس انکارِ متهم ،او را تبرئه میکند.
علت تبرئه متهم اینست که از دید دادگاه ،همه راستگو هستند .آنچه شوهروند مویگویود
درست است .ماموران ممکن است دچار اشتباه شده باشند و آنهوا جوز مشواهدات خوود از
فاصله چند متری مدرک دیگری ندارند .عالئم ناشی از امواج تلویزیونی نیز میتواند متعلوق
به آپارتمانهای دیگر باشد.
در دادگاههای سوئد ،تنها در صورت وجود مدرک جرم و یا اعتراف متهم میتوان فردی را
مجرم شناخت.
نمونه دیگری از اعتماد به مردم را که من خود شاهد بودهام در اینجا بیان میکنم .چندی
پیش چند میهمان ایرانی داشتیم که از ایران به آلمان آمده بودند و سپس سری هم به سوئد
زدند .در چند روزی که در سوئد بودند دو دستگاه کامپیوتر دسوتی خریدنود .چوون گذرناموه
خارجی داشتند و قصد بردن کامپیوترها را به خارج از سووئد داشوتند مویتوانسوتند از امتیواز
معافیت از مالیات ،استفاده کنند .رسم بر این بود که وقتی یک خارجی کاالیی را خرید موی
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کرد مالیات آن را مانند شهروندان سوئدی میپرداخت ولی هنگام خروج از فرودگاه ،با نشان
دادن کاالی خریده شده و قبض خرید ،به اداره گمرک فرودگاه ،مالیاتی را که پرداختوه بوود
دریافت میکرد.
دوستان ما از آلمان به یک فرودگاه کوچک وارد شده بودند و بنا بود از همان فرودگاه بوه
آلمان برگردند .این فرودگاه اداره گمرک نداشت .من به اداره مرکزی گمرک تلفون کوردم و
گفتم که این مسافران کاالهایی را خریدهاند و میخواهند از سوئد خارج شووند اموا فرودگواه
محل خروجشان گمورک نودارد توا آنهوا بتواننود مالیوات پرداخوت شوده را پوس بگیرنود.
مامورگمرک از من خواست که کپی قبضهای خرید و کپی گذرنامهها و بلیطهای مسافران را
همراه با یک شماره حساب بانکی برای اداره گمرک پست کنم .دو هفته پس از این جریوان
مالیات پرداخت شده برای کامپیوترها به حساب بانکی داده شده واریز شد.
مامورگمرک با این شیوهی کار نشان میدهد که بدون تردید بوه گفتوههای تلفنوی مون
اعتماد داشته است .اگر کمترین سوءظنی در ذهن آن مامور رخنه کرده بوود نموی توانسوت
مطمئن باشد که کاالهای خریده شده از سوئد خارج شده باشد .عالوه بر ایون مویتوانسوت
این مامور بگوید که بخاطر نبودن اداره گمرک در آن فرودگاه ،برگشتمالیات ناممکن است.
در بین همه گزینشها مامورگمرک شیوهای را که نشان دهنده اعتمواد کامول گمورک بوه
شهروندان است انتخاب میکند .بدینترتیب یک نهاددولتی اعتماد خود را به مردم نشان می
دهد و به ترویج اعتماد بین مردم کمک میکند.
شهروندان هم حق دارند و هم وظیفه

کمکهای اجتماعی به نیازمندان در سوئد ،هزینه سنگینی را بر دوش کمونهوا مویگوذارد.
این هزینه باید از راه درآمد کمونها تامین شود .منبع اصولی درآمود کمونهوا مالیاتهوای
مستقیمی است که افراد ساکن در هر کمون میپردازند .مردم ،با اعتمادی که به کمونهای
منتخب خود دارند به وظیفه شهروندی خود عمل میکنند ،آنها مالیات خود را میپردازند و
سپس از نتایج آن استفاده میکنند .برای رسیدن به رفاه عمومی در جامعه ،هم شهروندان و
هم کارگزاران دولتی ،باید به وظیفه خود عمل کنند.
قانون در برابر حقی که برای شهروندان قائل است ،وظیفهای نیز بر دوش آنان میگوذارد.
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حق و وظیفه شهروندی ،دو کفه ترازوی رفاهاجتماعی است که باید هم وزن باشد .به همان
نسبت که مردم حق استفاده از خدمات دولتوی را دارنود ،بایود بوه وظیفوه خوود نسوبت بوه
مؤسسات دولتی پای بند باشند.
فقر سرچشمه فساد است

اصالحاتاجتماعی در سوئد که نتیجه آزادی و مردمساالری در این کشور میباشد توانسوته
است با ایجاد عدالتنسبی در جامعه ،فقر را بزانو در آورد .با از میوان رفوتن جرثوموهی فقور،
زمینهی بروز بسیاری از مفاسد اجتماعی از قبیول دروغگوویی ،دزدی ،کالهبورداری ،رشووه
گیری و غیره از میان رفته و یا بسیار معیف شده است .در چنین شرایطی است که مردم به
یکدیگر اعتماد میکنند .اعتماد مردم به یکدیگر ،به معنای اعتماد به دولت بر گزیوده آنهوا
نیز میباشد .زیرا دولتمردان از میان همان مردم و با رأی آنها انتخاب میشوند .مردم بوه
دولت مورد اعتماد خود مالیات میپردازند و دولت بوا امکانواتی کوه در اختیوار دارد خودمات
رفاهی را به مردم ارائه میدهد.
وقتی مردمی در طی دهها سال از مزایای برابریهای اجتماعی و حقوقی بهره برده و مزه
رفاه و آسایش و امنیت را چشیده باشند ،اخالق و رفتوار جامعوه از نارسواییها پواک شوده و
نیکومنشی در آن نهادینه میشود .بهمین دلیل است که از نظر مردم سوئد ،همه راسوتگو و
درست کارند مگر اینکه در موردی خاص خالف آن ثابت شده باشد.
راستگویی ،امانتداری ،احترام به حقوق دیگران و قانونمداری تنها در جامعهای که در آن
آزادی و عدالت اجتماعی وجود داشته باشد میسر است .آنچه را که بوه عنووان اخالقیوات و
معنویات جامعه میشناسیم و آن را شرط خوشبختی و سعادت انسانها مویدانویم ،تنهوا در
یک جامعه سالم و آزاد و در بین مردمی که نیازهای اولیه زندگیشان برآورده شده است می
توان یافت .امروزه بخوبی میبینیم مردمی که در کشورهای آزاد و مرفوه زنودگی مویکننود
کمتر دست به جرم و جنایت میزنند .کمتر دروغ مویگوینود و یوا کالهبورداری مویکننود.
قانونمداری در چنین کشورهائی رواج دارد و مردم ،نظم و انضباط در جامعه را بیشتر رعایت
میکنند .در نتیجهی چنین شرایطی است که احساس نیکوکاری و کمک به هم نوعان نیوز
بر انگیخته میشود.
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در جوامع بسته و جایی که مردم حق آزادی بیان و انتقاد نداشته باشند ،عودالت و برابوری
غیرممکن است .در چنین جوامعی ،قدرتمندان و سوودجویان هموه ثروتهوای جامعوه را در
اختیار خود میگیرند و چون مردم حق اعترا و انتقاد ندارند حقوق آنان پایمال می شود و
در نتیجهی بی عدالتی ،فقر  ،دزدی ،رشوه گیری ،پارتی بازی و آنچه را کوه فسواد اخالقوی
مینامیم رواج پیدا میکند .در چنین شرایطی با موعظه ،نصیحت ،قوانین سوفت و سوخت و
تهدید و ارعاب نمی توان جلو ناهنجاریها را گرفت.
بسیاری از افرادی که از کشورهای جنگ زده و یا فقیر به سوئد میآینود عوادات و رفتوار
نادرستی را که در زندگی قبلیشان آموختهاند همراه دارند و در مواردی برای پیشبرد اهوداف
شخصی و سودجویانه آنها را به کار می گیرند  .اما تجربه نشان می دهد که بسیاری از ایون
ناهنجاریهای رفتاری در شرایط رفاهی زندگی در سوئد به تدریج کمرنگ شده و سرانجام
از میان می رود .بنابراین مهمترین عوامول بازدارنودهی نوا رسوائی هوای رفتواری ،آزادی و
رفاهاجتماعی است که ریشه ناهنجاریها را می خشکاند و نه تلقین و تهدید و مجازات.
چند سال پیش که جنگ خانگی در یوگوسالوی سابق جریان داشت و صربها به منواطق
مسلماننشین کوزوو یورش برده و آنها را قلع و قمع میکردند .هزاران نفر از مسلمانان آن
سرزمین به عنوان پناهنده به سوئد آمدند و در شهرهای جنوب سوئد ساکن شدند .بر اساس
موابطی که برای پناهندگان وجود دارد همه این افراد بالفاصله زیر پوشش ادارهیاجتماعی
منطقهمسکونی خود قرار گرفتند و از مزایای زندگی با استاندارد سوئد بهرهمنود شودند .ایون
بدان معنا بود که امکانات زندگی بسیاری از آنها در سوئد بهتر از آن چیزی بود که پیش از
جنگ در کوزوو داشتند .حداقل امکانات استاندارد برای زندگی در سوئد در سطحی است که
افراد بتوانند از مزایای یک زندگی راحت برخوردار باشند.
در نزدیکی محل سکونت پناهندگان ،یک منطقهی مسکونی متعلق بوه میزبانوان آنهوا
یعنی سوئدیها قرار داشت.
پس از چندی اخبار ناگواری در رسانهها منعکس شد .سوئدیها از ناپدید شدن اموالشوان
خبر میدادند .چند دوچرخه از مقابل خانهها گم شده بود .برخی از لباسهوایی را کوه بورای
خشک شدن در حول و حوش خانهها پهن کرده بودند ،ناپدید شوده بوود .در فروشوگاههای
نزدیک به محل سکونت پناهندگان ،اجناسی که در قفسهها چیده شده بود ربووده مویشود.
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چند مورد کِش رفتن اجناس توسط بعضی از پناهندگان فاش شده بود و پلیس نیز در جریان
بررسی این مشکالت بود.
این رویدادها که خبرش همه جا پیچیده بود ،میتوانست جو بدبینی نسبت به پناهنودگان
مسلمان کوزوو و نیز نسبت به همه خارجی تبارها را دامن بزند.
برخورد سوئدیها با این موموع بسویار آموزنوده و حسواب شوده بوود .در یوک میزگورد
تلویزیونی ،با شرکت کارشناسان مسائل اجتماعی و جرمشناسی ،مسوئله موورد گفتگوو قورار
گرفت .آنها مسئله را تجزیه و تحلیل کردند و دست آخر به این نتیجه رسیدند که :
" این پناهندگان از مناطق محروم کشورشوان بوه اینجوا آمدهانود .در آنجوا هور خانوهای
درحصار مخصوصی قرار دارد و هرکس اموال خود را در درون حصار خانهاش نگهداری موی
کند .این بدان معناست که اگر چیزی خارج از محدوده خانوه و در دسوترس دیگوران باشود
یعنی صاحب ندارد .بنابراین برخی از شهروندان کووزوویی بنابرعوادات گذشوته خوود خیوال
کردهاند که دوچرخهی قفل نشده و رختهای روی بند که در فضوای آزاد بووده اسوت بوی
صاحب است .همچنین در فروشگاههایی که آنها تا بحال دیده بودنود هور گوز اجنواس در
دسترس مشتری نبوده است .با این حساب میتوان درک کرد که این دوسوتان از روی بوی
اطالعی نسبت به شیوهی زندگی و داد و ستد در سوئد دچار وسوسه شده و کواری کردهانود
که از نظر ما نادرست بوده است".
این تعبیر و تفسیر سوئدیها تا حودی مصولحتآمیز و بورای پیشوگیری از واکنشهوای
اجتماعی صورت گرفت.
واقعیت این بود که افرادی از زندگی فقیرانه و محدود خود یک باره پا به یک زندگی مرفه
در یک جامعهآزاد گذاشته بودند ،آنها کوله باری از رفتار نادرست و ناهنجار جامعهی خود را
همراه داشتند .این ناهنجاریهای اجتماعی زاییده فقر و تنگدستی در زندگی گذشوته آنهوا
بود .رفتار مهاجرین مسلمان کوزوو گواه بر این است که تلقینات مذهبی و موعظههای دینی
نتوانسته بود آنها را از تجاوز به اموال دیگران باز دارد .این در حالی است کوه در جامعوهی
سوئد ،تربیت و اخالق اجتماعی و اعتماد مردم به یکدیگر فاقد پشتوانه مذهبی است .با اینکه
بیشتر سوئدیها به هیچ مذهبی پای بند نیستند اما زندگی نسوبتا مرفوه و راحوت آنهوا در
جامعهای باز و آزاد ،رفتار و منشهای خوبی را که اخالقیات مینامیم تورویج داده و توا حود
198

زیادی نهادینه کرده است.
فسادمالی و اداری

یکی از نمودهای سالمت اخالق و رفتوار جامعوه ،میوزان فسوادمالی و اداری در کشوورهای
مختلف است.
"سوازمان شوفافیت بینالمللوی" ( )Transparency Internationalکوه یوک موسسوه
آماری بینالمللی است هرساله گزارشی در بارهی دامنهی فسوادمالی و اداری در کشوورهای
مختلف منتشر میکند .در گزارش سال  2008این سازمان ،میزان فساد اداری در  180کشور
جهان مورد مطالعه قرار گرفته است .این گزارش نتیجه مقایسهی شاخ های فساد از جمله
جابجایی پول ،پول شویی ،قاچاق اسلحه ،قاچاق زنان و کودکان ،مواد مخدر ،رشوه گیوری و
پارتی بازی در کشورهای گوناگون میباشد.
در این گزارش بخوبی مشاهده میکنیم که میزان فساد اداری در رابطه مستقیم بوا وموع
اقتصادی مردم و نیز میزان آزادیهای اجتماعی در جوامع مختلف است .سوه کشوور سووئد،
دانمارک و نیوزلند ،با داشتن کمترین میزان فساد ،در مقام اول هسوتند .در کشوورهایی کوه
بطور نسبی مردم از رفاهاجتماعی باالتری برخوردارند و آزادیهوای اجتمواعی بیشوتر اسوت،
میزان فساد اداری به همان نسبت کاهش پیدا میکند .بنابر همین گزارش ،بیشترین میوزان
فسادمالی و اداری در کشورهایی جریوان دارد کوه از اخوتالف طبقواتی شودید و بیعودالتی
اقتصادی رنج برده و مردم نیز از آزادیهای اجتماعی تا حد زیادی محرومند40 .
یکی از مهمترین عواملی که نظام اداری را تهدید میکند ،فساد اداری است .وجود فسواد
اداری نشانگر آن است که قانون به خوبی ،اجرا نمی شود و یا به صورت گزینشی و سلیقهای
اجرا میشود .جایی که قانون بدرستی اجرا نشود سوء استفاده از اجرای قوانون بورای منوافع
شخصی رواج خواهد یافت .در یک نظام اداری فاسد ،انتخاب روسا و مودیران و کارشناسوان
غالباً بر اساس روابط و مناسبات افراد صورت میگیرد .در این رابطوه شایسوتگی و کواردانی
بسیاری از شهروندان ،قربانی منافع شخصی گروهی خواص مویشوود .مودیران ناشایسوت
وظیفه اداره امور را در دست میگیرند و عدم کارایی آنها باعث مایع شدن حقوق مردم می
شود .در دنیای امروز بورای حول و فصول مسوائل اجتمواعی و سیاسوی ،دانوش ،تجربوه و
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شایستگیهای فردی الزم است .در یک نظام اداری فاسد میزان بوازدهی خودمات بشودت
کاهش و هزینهی کارهای اداری بشدت افزایش پیدا میکند .اینکار بنوبه خود موانعی در راه
گسترش و بسط خدمات اجتماعی ایجاد می کند .در کشورهایی که فساد اداری رایوج اسوت
زمان مفید کار کارمندان بشدت کاهش مییابد .در این صوورت کوار مراجعوه کننودگان بوه
ادارات به کندی پیش خواهد رفت و یا در پیچ و خم خدمات اداری بی نتیجه خواهد ماند.
امروزه در سوئد بسیاری از کارهای اداری توسط ارتباط تلفنی ،پست و یا از طریق شوبکه
اینترنت انجام میشود .در سیستم اداری سوئد عموما کارها بر اساس موابط اداری و به نوبت
انجام میگیرد و اعمال نفوذ یک فرد و یا یک گروه به منظور پیش راندن یک کار ،خوارج از
روند اداری آن ،کار آسانی نیست .بویژه اینکه به برکت آزادی بیان و آزادی نوشتاری در این
کشور ،هر گونه کژروی از قانون و عدالت اداری می تواند توسط افراد معمولی یا خبرنگواران
و روزنامه نگاران افشا شود .قانون ،با به رسمیت شناختن آزادی های اجتماعی در این کشور
به همه شهروندان حق نظارت بر کارکرد همه کارکنان دولت را داده است.
عالوه بر آن ،در سیستم اداری سوئد ،شیوهی خدمات اداری طوری برنامه ریزی شده که
اِعمال نفوذ و پارتی بازی به حداقل ممکن کاهش مییابد .به عنوان مثال ،شویوهی گورفتن
گذرنامه در سوئد را بیان میکنم تا ببینیم چگونه تسهیالت اداری در خدمت شهروندان بوده
و راهی برای رشوه دادن و تقلب وجود ندارد.
شهروندی که میخواهد گذرنامه بگیرد به یکی از مراکز پلیس مراجعه میکند .متقاموی
در گیشهی گذرنامه کارت شناسوایی خوود را نشوان میدهود .هموه مشخصوات فورد روی
نمایشگر کامپیوتر ظاهر میشود .متقامی نمونهی امضوای خوود را روی فورم مخصوصوی
مینویسد و تحویل میدهد این امضا مستقیما اسکن شده و وارد کامپیوتر میشود .در همان
حال که متقامی مقابل گیشه ایستاده است چند عکس از او گرفته میشود تا به میول خوود
یکی از آنها را انتخاب کند .در اینجا کار تقامای گذرنامه تمام میشوود و موامور گذرناموه
اعالم میکند که چه روزی گذرنامه آماده خواهد شد .خبر آماده شدن گذرنامه نیز با پیاموک
به اطالع صاحب آن خواهد رسید .متقامی می تواند برای دریافت گذرنامه بوه اداره پلویس
مراجعه کند و یا آن را توسط پست دریافت نماید .کار تقاما و دریافت گذرنامه سه توا چهوار
روز بطول میانجامد .بدینترتیب جلو بردن یا عقب بردن تاری تحویل گذرنامه غیرممکون
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است .زیرا اطالعات صدور گذرنامه تنها در اداره پلیس محلی و در رایانه ثبت شوده و بورای
صدور گذرنامه به مرکز دیگری منتقل میشود .گذرنامه در جای دیگر و توسط افراد دیگری
صادر میشود .صدور گذرنامه نیر تنها بر اساس اطالعاتی که از رایانهی پلیس رسیده باشود
صورت می گیرد.
اگر فردی بخواهد شتابزده مسافرت کند ،الزم نیست به فکر رشوه دادن و یا پارتی بوازی
باشد ممن اینکه چنین کاری نا ممکن است ،راهی نیز برای حل مشکل وجود دارد.
شهروندی که نیاز فوری به گذرنامه دارد به پلیس فرودگاهی کوه از آنجوا عوازم خوارج از
کشور است مراجعه میکند و با پرداخت مبلغ معینی ،در ظرف چند دقیقه یک گذرنامه موقت
برای رفت و برگشت آن سفر امطراری در اختیار ش قرار می گیرد.
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دولت در خدمت مردم
نهادهای دولتی بجای موسسات خیریه

در یک جامعه مدنی امروزی دولت با بهره گیوری از مالیوات و امکانوات طبیعوی کشوور ،در
خدمت همه اقشار مردم از جمله نیازمندان و معلولین قرار دارد .در عورف عموومی جامعوهی
سوئد کمک به نیازمندان ،یک حق اجتماعی است که بصورت قوانون متبلوور شوده اسوت.
همانطور که در دیباچه این کتاب آمده است ،در سوئد ،وظیفه شهرداری ( کمون) هاست که
به نیازهای معیشتی مردم رسیدگی کنند .سقفی باالی سر ،پوشاکی بر تن ،غذایی بر سفره و
بهره گیری از بهداشت و دوا و درمان حق هر شهروندی است .هر گاه فردی یوا خوانوادهای
نتواند با نیروی کار خود این نیازمندیهای اولیه را بر طرف کند دولت و موسسات وابسته به
آن باید امکانات الزم را در اختیار آنان قرار دهند تا آنها نیز مانند سوایر شوهروندان از یوک
زندگی مناسب برخوردار باشند.
در سوئد ،کمکهای اجتماعی به عنوان یک وظیفه قوانونی اسوت کوه جامعوه بور دوش
نمایندگان مردم یعنی دولت و نهادهای دولتی قرار داده است .مردم از درآمد خود مالیات می
پردازند .بخشی از همین مالیاتها صرف کمک به کسانی میشود که به هر دلیلی قوادر بوه
تامین زندگی خود نیستند.
هر گاه فردی مجبور باشد دست نیاز بسوی دیگران دراز کند و یوا از خیورات و صودقهی
دیگران امرار معاش کند ،شخصیت آن فرد آسیب میبیند ،به خود بیاعتماد میشود و تووان
اتکا بخود را از دست میدهد .چنین فردی در نگاه دیگران سربار جامعه به حساب میآیود و
مورد آزار روانی قرار میگیرد .این شرایط باعث میشود که فرد نیازمند ،بجوای آنکوه موورد
حمایت قرار گیرد و برای فعال بودن در جامعه آمواده شوود ،موورد تحقیور قورار گرفتوه و در
نگرانی و نومیدی فرو میافتد .چه بسا برخی از این افراد بخاطر فشارهای روانی و مادی که
بر آنها وارد میآید به عناصری زیانبار برای جامعه تبدیل شوند.
ازاین رو یاری دادن به نیازمندان نباید به و سیله مردم و از راه احسواس تورحم بوه آنهوا
باشد .بر خالف جوامع عقبافتاده که نیازمندان به حاشیههای فراموش شده جامعه رانده می
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شوند در سوئد در مرکز توجه ادارات خدمات اجتماعی قرارمی گیرند .هر گاه فردی احسواس
کند که نهادی مسئول در خدمت رسانی به او بی توجه بوده است ،میتوانود از آن نهواد بوه
دادگاه شکایت کند.
بنابراین هیچ نیازمندی بخاطر دریافت خدماتی که بوه آنهوا نیواز دارد ،مودیون لطوف و
محبت این یا آن فرد یا انجمن خیریه و کلیسا قرار نمی گیرد و الزم نیست در ازای کمکوی
که دریافت میکند دعاگو و ثناگوی کسی باشد .وقتی قانون به همه شوهروندان حوق یوک
زندگی معمولی و راحت را میدهد ،نیازمنودان نیوز ماننود هموه شوهروندان دیگور ،غورور و
استقالل فردی خود را حفظ خواهند کرد.
حل مسئلهی مسکن

پس از خورد و خوراک ،مسکن مهم ترین نیاز انسان است .هر انسانی سرپناهی مویخواهود
که در آن تنها و یا همراه با خانواده خود زندگی کند .خانه جایی است کوه اوقوات فراغوت و
استراحت و خواب در آن سپری میشود .تقریبا دو سوم زمان زندگی انسان امروزی در خانوه
سپری میشود .برای رفع نیاز انسان به مسوکن در عصور جدیود و در کشوورهای مختلوف
بگونههای متفاوت عمل میشود .در کشورهای سوسیالیسوتی ،مسوکن یوک نیواز عموومی
همگانی است که باید دولت آن را در اختیار شهروندان بگوذارد .در اداره کشوور بوه شویوهی
سوسیالیستی عالوه بر مسکن ،ایجاد کار و تولید کاال نیز در زمرهی وظائف دولت قورار موی
گیرد .ما در قرن بیستم شاهد چندین رژیم سوسیالیستی در کشوورهای مختلوف بووده ایوم.
آنها یکی پس از دیگری به رژیمهای استبدادی و دیکتاتوری تبدیل شدند که سرانجام بوه
فروپاشی آن رژیمها انجامیود .تعوداد انگشوت شوماری از کشوورها کوه در آنهوا برخوی از
شیوههای سوسیالیستی همچنان رایج است ،چنان درگیر فقر و عقبافتادگی شدهاند که نمی
توان عملکرد آنها را به عنوان نمونهای موفق معرفی کرد .علل نا کوامی ایون کشوورها در
پیاده کردن برنامههای سوسیالیستی ،عقبافتادگی اجتماعی ،کم بود آگاهی در جامعه ،فسواد
اداری ،عدم کارآیی سیستم حاکم و نیز محاصرهی اقتصادی و کارشوکنیهای سورمایهداری
جهانی است.
پس از انقالب سوسیالیستی در روسیه ( )1917و تشکیل اتحادجماهیرشوروی ،برای اولین
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بار ،تأمین مسکن برای همگان در دستور کار دولت قرار گرفت و تا حدی به این نیاز اولیه و
مهم شهروندان پاس داده شد .همین برنامه بعدا در چین کمونیست نیز اجرا شود .اموا ایون
رژیمهای سوسیالیستی بدالئلی که در باال گفته شد تداوم نیافتند .آنها پوس از دههوا سوال
حکومت با شعارهای عدالت جویانهی خود بنام سوسیالیسم ،سرانجام فروپاشویدند .جووامعی
که از دیکتاتوری "سوسیالیستی" و یا استبداد سرمایهداری دولتی رها شوده بوود یکبواره بوه
دامن سرمایهداری تشنهی سود فرو افتاد .در نتیجه این فروپاشی ،بسیاری از حقوق همگانی
شهروندان پایمال شد .در این کشورها ،هم اکنون داد و ستد مسکن به بازار آزاد سپرده شده
است .بسیاری از ساختمانهای مسکونی که متعلق به دولت بوده است تخلیه شوده و بورای
رونق بخشیدن به خزانه دولت ،بفروش رسیده است .بدینترتیب این دولتها از زیر بار یکی
از بزرگترین مسئولیتهای خود یعنی تهیه مسکن برای همگان شانه خالی کردند .بوازار آزاد
مسکن اختالف طبقاتی را در این کشورها به گونهای جهشی افزایش داده است.
در جوامع سرمایهداری آزاد که فقر و ثروت در ستیز با یکدیگرند ،مسکن برای اقشار پایین
جامعه ،یکی از دشوارترین مسائل روزمرهی آنهاست .نیاز فراوان به مسکن به سرمایه داران
این فرصت را میدهد که بسازند و بفروشند و از این بازار بوزرگ سوودهای کوالن بدسوت
آورند .اجاره نشینی و رهن نیز در چنوین جووامعی بوه عنووان یوک راه حول موقوت ،موورد
سودجویی قرارگرفته و به صاحبان سرمایه فرصت میدهد تا از این راه نیز به بهره کشوی از
نیازمندان به مسکن ادامه دهند.
در اروپای غربی حل مسئله مسکن شکل متعادل تری دارد .قوانین و موابطی وجوود دارد
که سودبری از مسکن را در چارچوب مشخصی محدود میکند.
در سوئد برای اولین بار در اوائل قرن بیستم ،سوندیکاهای کوارگری بورای حول مشوکل
مسکن برای کارگران دست بکار شدند.
جنبشکارگری برای رفع مشکل مسکن کارگران و رهوایی آنهوا از پرداخوت اجارههوای
سنگین به ساختن خانههای اجاری ارزان قیموت یوا خانوههای سورقفلی دار مبوادرت کورد.
سندیکاها شرکتهای تعاونی متعددی را برای از میان بردن واسطهها در کاالهای مصرفی و
مسکن تشکیل دادند .بخش کوچکی ازسرمایهی این تعاونیها را اعضا میپرداختند و بقیهی
آن از طریق وام بانکی درازمدت ،حتا صد ساله ،تامین میشد .در نتیجه ،کاال یوا مسوکن بوا
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قیمت تمام شده آن دراختیار مصرف کننده قرار میگرفت و کارگران بجای پرداخوت اجواره
های سنگین ،به پرداخت قر بوانکی و بهورهی آن در درزا مودت متعهود موی شودند .از
مهمترین این تعاونیها ،تعاونی مسکن "هو اِس بِ "(  ) HSBمیباشد که از سال  1923تا
بحال بیش از  450هزار واحد مسکونی مدرن ایجاد کرده و در اختیار اعضای تعاونیها قورار
داده است .اکنون بیش از یک میلیون نفر از جمعیت  9میلیونی سووئد در آپارتمانهوای ایون
شرکت تعاونی زندگی میکنند .به موازات فعالیتهای خانه سازی "هو اس ب" شرکتهای
تعاونی دیگری نیز ایجاد شدهاند که در حل مشوکل مسوکن نقوش داشوتهاند .بنوابر قوانون
تعاونیها ،کسی حق ندارد آپارتمانی را در یک تعاونی خریداری کند و آن را به دیگری اجاره
دهد .هدف از ساخت و ساز تعاونیها سود بردن از خرید و فروش مسکن نیست .آپارتمانهای
ساخته شده فقط برای سکونت خریدار در اختیار او قرار میگیورد .آپارتموانی کوه از تعواونی
خریداری میشود تا یکسال قابل فروش نیست .هر گاه کسی در طوی ایون یکسوال نتوانود
شخصا از مسکن خریداری شدهی خود استفاده کند باید آن را بوه تعواونی برگردانود توا بوه
شخ دیگری واگذار شود .بدینترتیب ،خرید و فروش مسکن ،با هدف سوود بوردن از آن
بسیار محدود میشود19.
در سوئد ،افراد و یا شرکتها میتوانند خود به ساختن یک یا چند آپارتمان مبادرت کرده و
آنها را اجاره دهند .اجاره دادن در سوئد دارای موابط ویوژهای اسوت .صواحب ملوک بایود
هرساله با سندیکای مستأجرین برای میزان اجاره بها به توافق برسد و نرخ اجاره را متناسب
با ومعیت بازار اقتصادی و کیفیت ساختمان مورد نظر تعیین کنود .اگور کمونهوا خوود بوه
ساختن مجتمع مسکونی مبادرت کنند ،باید پس از پایان کار ،نیموی از آپارتمانهوای سواخته
شده را در اختیار ادارهی مسکن قرار دهند تا از طریق این اداره در اختیار متقامویان مسوکن
که نوبت آنان فرا رسیده است ،قرار گیرد .اجاره بهای ساختمانهای متعلق به کمون نیز از راه
گفتگو با سندیکای مستاجرین تعیین میشود .میزان اجاره بها هر سال طی موذاکراتی بوین
سندیکای مستاجرین و سندیکای مالکین و در رابطه با میوزان توورم و قودمت سواختمان و
هزینههای آب و برق و خدمات ،کم یا زیاد میشود .در سوئد مادام کوه مسوتأجر کواری بور
خالف قرارداد منعقد شده بامالک انجام نداده است ،مویتوانود در آن مکوان اجواری اقاموت
داشته باشد و مالک نمی تواند مستاجر را بیرون کند.
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شیوهی کار تعاونیها در حال حامر به این منوال است که هر کوس بوا پرداخوت مبلغوی
معادل  10درصد هزینه تمام شدهی آپارتمان ،به عضویت تعاونی در مویآیود .بقیوه هزینوه
ساخت و ساز را تعاونی از بانک قر مویگیورد .قرموی کوه طوی صود سوال بوه تودریج
بازپرداخت خواهد شد .پس از پایان ساخت و ساز ،خریداران از میان اعضوای تعواونی ،یوک
هیئت مدیره انتخاب میکنند که دارای رییس و منشی میباشد .آنگاه شورکت تعواونی کوه
ساختمان را ساخته است همه حقوق مربوط به ساختمان را به هیئت مدیره واگذار میکند .از
آن پس هیئت مدیره همهی مسئولیتهای اداری و موالی سواختمان را بوه عهوده دارد و در
برابر قر بانکی مسئول میباشد .هیئت مدیره با توجه به هزینوههای جواری سواختمان و
میزان بازپرداخت قر بانکی ،سهم پرداخت ماهیانه هر آپارتمانی را تعیین میکنود .ازایون
پس صاحب هر آپارتمان باید وجه ماهیانهی تعیین شده را به تعاونی بپردازد .هور گواه یوک
عضو تعاونی بخواهد آپارتمان خود را بفروشد ،باید خریدار جدید موورد تاییود هیئوت مودیره
باشد.
ممن اینکه هر عضو تعاونی ،صاحب آپارتمان خود شناخته میشود اما کسی نموی توانود
با بازپرداخت سهم خود از قر بانکی ،مالک مطلق آپارتمان شود و هر چه دلش خواست با
آن انجام دهد.
اجاره دادن آپارتمان برای مدتی محدود نیز با اجازه هیئت مدیره تعاونی میسر است و این
اجازه وقتی داده میشود که صاحب آپارتمان دالئل کافی ،برای غیبوت خوود داشوته باشود.
مستاجری که بطور موقت در آن تعاونی زندگی میکند نیز باید مورد تائید هیئت مدیره قورار
گیرد.
بنابراین خریداران آپارتمانهائی که شرکتهای تعاونی میسوازند ،هیچوقوت بوه عنووان
مالک مطلق آن آپارتمانها شناخته نمی شوند .هر گونه تغییوری در سواختار آپارتموان و یوا
فروش و یا اجاره دادن آن باید با نظر هیئت مدیره سواختمان صوورت گیورد .شویوهی اداره
ساختمان و نظارت یک هیئت مدیره بر آن حتا پس از پایان صد سال و پرداخت کامول وام
بانکی نیز ادامه پیدا میکند.
"کارین نیلسون" ،زن سی ساله ساکن استکهلم پوس از جودایی از شوریک زنودگیاش،
دنبال خانه میگشت که شنید یک اپارتمان در ساختمانی در همان محله که زنودگی کورده
206

بود به طور موقت و به عنوان دست دوم اجاره داده میشود .رفت و قرارداد نوشت و آپارتمان
را اجاره کرد .بعد کاشف به عمل آمد که صاحب خانه آپارتمان را بجای آنکوه بوا نظور اداره
مسکن دراختیار داوطلبانی که از پیش ثبتنام کردهاند بگذارد ،بنام یکوی از نزدیکوانش ،بوه
عنوان مستأجر ثبت کرده است و سپس به عنوان دست دوم به کارین اجواره داده اسوت .بوا
این کار ،صاحب خانه اجاره بیشتری از آنچه که معمول است ،دریافت میکرد .کارین پس از
چند ماه سکونت در این آپارتمان "دست دوم" به دادگاه شکایت کرد .صاحب خانه محکووم
به پرداخت مبلغی به عنوان غرامت به کارین شد و ازآن پوس کوارین مسوتاجر رسومی آن
آپارتمان شناخته شد.
احزاب دست راستی و بورژوایی سوئد میکوشند مالکیت خصوصی را در هموه عرصوهها
گسترش دهند .هر بار آنها به دولت میرسند ،برخی از قوانین دیرین سوسیالدموکراسی را
ملغی کرده و بجای آن خصوصی سازی و فردگرایی را جایگزین میکننود .از جملوه ،آنهوا
معتقدند که آپارتمانهای اجاری باید به مستأجرین فروخته شود تا آنها با احساس مالکیت بر
مسکن خود ،از آزادی بیشتری برخوردار بوده و از مسکن خود بهتر نگه داری کنند .سوازمان
اتحادیههای کارگری "اِل او" ) (LOو حزب کارگری سوسیالدموکرات با این برنامه که بوه
اختالف طبقاتی دامن خواهد زد ،مخالفند.
چند سال پیش هنگامی که احزاب راست در سوئد به دولت رسیدند ،قانونی را به تصویب
رساندند که بر اساس آن هرگاه اکثور مسوتأجرین یوک سواختمان اجواری ،خواسوتار خریود
آپارتمانهای خود باشند ،مالک میتواند با تشکیل یک تعاونی ،آپارتمانها را بوه آنهوا واگوذار
کند .وقتی انتخابات پارلمانی فرا رسید ،سوسیالدموکراتها برنوده انتخابوات شوده و دولوت
تشکیل دادند .خانم "لیال فِری والدز"( )Laila Freivaldsوزیر دادگستری شد .ایون خوانم،
یکی از وزرای بسیار موفق دولت سوسیالدموکرات به شمار میرفت .وی در یک آپارتموان،
در ساختمانی در مرکز شهر استکهلم ،مستأجر بود .بیشتر سواکنین ایون سواختمان خواسوتار
خریداری آپارتمانهای خود بودند .خانم وزیر نیز برای خرید آپارتمانش نام نویسی کرده بوود.
این اقدام وزیر که مغایر با سیاستهای سوسیالدموکراسی بود ،به عنوان خبری مهم ،تیتور
درشت روزنامهها و سر خبر رادیو و تلویزیون شد .با اینکه کاری خالف قانون انجوام نشوده
بود اما صالحیت این وزیر برای یک دولت سوسیالدموکرات ،زیر سؤال رفت و وی مجبوور
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به استعفا و کناره گیری از دولت شد.
کمک به معلولین و از کار افتادگان

آن دسته از شهروندان که به دلیلی توانایی کوار کوردن را از دسوت داده باشوند و یوا بطوور
مادرزادی ناتوان به دنیا آمده باشند کامال زیر پوشش کمکهای ویژه اجتماعی قرار میگیرنود.
جامعه مدنی با یک دیدگاه انسان دوستانه ،امکاناتی را فراهم میکند که همهی افراد بتوانند
با استفاده از آن ،از یک زندگی خوب بهرهمند شوند.
در سوئد در همهی برنامه ریزیهای خدماتی به نیازمندیهای افراد ناتوان نیز توجه موی
شود .همه وسائل حمل و نقل عمومی ،ساختمانهای ادارات ،فروشگاهها و مراکز عمومی باید
دارای تسهیالتی باشند که افراد ناتوان و آنهایی که با صندلی چرخدار حرکت میکنند نیوز
بتوانند مانند افراد سالم به آنجا رفت وآمد کنند .در کلیه مراکوز عموومی ،در کنارتوالتهوای
معمولی یک توالت نیز برای افراد ناتوان آماده شده است تا آنهوا بوا اسوتفاده از تسوهیالت
ویژهای که در این گونه توالتها کار گذاشته شده است به راحتی نیازهای خود را برطرف
کنند.
قطار ،اتوبوسهای شهری و هواپیما هر کدام به نوبه خود امکانوات الزم بورای رفواه افوراد
ناتوان را فراهم میکنند .اتوبوسهای شهری بگونهای ساخته شدهاند که هنگام سووار شودن
مسافر ،کف اتوبوس به زمین نزدیک میشود تا مسافر به راحتی سوار شود .عوالوه بور ایون
تسهیالت ،سرویسهای ویژه ایاب و ذهاب افرادی که از صندلی چرخدار اسوتفاده مویکننود
وجود دارد که افراد ناتوان را بطور رایگان برای امور درمانی بوه درمانگواه و بیمارسوتان موی
رساند .همهی افراد از کارافتاده و ناتوان کارتهای مخصوصی دریافت میکنند که به آنهوا
اجازه میدهد با پرداخت مبلغ نا چیزی با تاکسی رفت و آمد کنند.
افراد معلولی که از اتومبیل استفاده میکنند میتوانند با دریافت کارتی ویوژه ،هموه جوا از
محل پارک مخصوص معلوولین اسوتفاده کننود .در مقابول هموه فروشوگاهها و موسسوات
خصوصی یا دولتی و هرجا پارکینگ اتومبیل وجود داشوته باشود ،آسوانترین محول پوارک
اتومبیل برای معلولین در نظر گرفته شده است.
فرد پیر یا بیماری که از اداره کردن خود در خانه ناتوان باشود از خودمات رایگوان کموون
208

بهرهمند میشود .هر روز یک فرد کمکی در اختیار وی قرار میگیرد .تا در کارهایی از قبیول
خرید مواد غذایی و وسائل الزم ،نظافت خانه ،تهیه غذا و گردش درهوای آزاد ،به او کموک
کند .در صورت الزم یک پرستار نیز برای کمکهای بهداشتی و درمانی به او سر میزند.
بنابراین افراد بیمار و پیر نیازی به کمک خواهی از فرزندان ،بستگان یا همسوایگان خوود
ندارند .بدینترتیب نیازمندان دست نیاز خود را بسوی کسی دراز نمی کننود ،مودیون کسوی
نمی شوند و در برابر اطرافیان خود یا افراد بوه اصوطالح خیور احسواس سرشکسوتگی و یوا
شرمندگی ندارند.
چنین خدماتی همه شهروندان سوئدی را پوشش میدهد .افراد خارجی که در سوئد اجازه
اقامت و کار داشته باشند نیز از همهی حقوق شهروندی برخوردارند.
با امکاناتی که اداره خدمات اجتماعی در اختیار نیازمندان میگذارد ،افراد ناتوان نیز در همه
محیطهای گردشی و یا مراکز خرید ،مانند افراد سالم حضور دارند و طعم زندگی را توا آنجوا
که امکان دارد بسان دیگران خواهند چشید .در سالهای اخیر صندلی چرخدار موتوری که بوا
نیروی برق باطری حرکت میکنند بسیار رایج شده است .در بسیاری موارد فورد نواتوان بوه
تنهایی میتواند از این وسیله حرکتی استفاده کند و به هر جا که دوست داشته باشد رفوت و
آمد نماید .کلیه وسائل کمکی به افراد ناتوان بطور رایگان از سوی کمون (شهرداری) محول
زندگی فرد معلول در اختیارش قرار میگیرد.
در اینجا نمونهای از کمک به معلولین را که من شاهد آن بودهام بیان میکنم.
وقتی اولین بار با " اِریک " و"ماریا" آشنا شدم آنها را یک زوج خوشبخت سوئدی دیدم
که در کنار هم زندگی خوبی را میگذراندند .اِریک مهندس است .او بلند قامت ،متین ،خوش
برخورد و دارای صداقت و صمیمیت و دانش شغلی میباشد .اینها ویژگیهایی بود که شواید
زیبنده یک مدیر موفق باشد .بهمین خاطر هر وقت به یاد او میافتادم ،ذهنم او را پشت یک
میز ریاست مینشاند .این تصویر ذهنی از آنجا ناشی میشد که در خبری خوانده بوودم کوه
تقریبا همه مدیران برجسته در سوئد ،دارای قدی بلند تر از  194سوانت هسوتند .پوس چورا
اِریک با همه خصائل خوبش یکی از آنها نباشد .ماریا نیز یک خانم شاغل و هنرمنود بوود.
این دو نفر پس از آشتائی با یکدیگر ،مدتی باهم معاشرت داشتند ،از هم خوششان آمده بوود
و با هم زندگی تشکیل دادند .هر وقت در ذهنم دنبال یک زوج خوشبخت میگشتم قبول از
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همه اِریک و ماریا را میدیدم .پس از اینکه این دو ،چند سوالی هوم خانوه بودنود ،تصومیم
گرفتند بچهدار شوند .چند ماهی زندگی این زوج پر از هیجان بود .آنهوا در انتظوار نووزادی
بودند که میآمد تا زندگی شان را رونق بخشد و فضای خانه شان را ازخندههای پر نشاطش
لبریز کند .طبق برنامهای که مرکز بهداشت محله ترتیب داده بوود ماریوا در فواصول معوین
برای بررسی سالمت جنین به این مرکز مراجعه میکرد .همه معاینوات نشوان از سوالمتی
کامل جنینی بود که به سرعت در شکم ماریا رشد میکورد .در ماههوای اول بوارداری ،ایون
زوج ،همراه سایر افرادی که منتظر بچه بودند دریک دوره آموزشی در مرکز بهداشت شرکت
کردند .در این دوره آنها آموختند که چگونه هنگام به دنیا آمدن نوزاد ،اِریک ،ماریا را یواری
دهد تا ومع حمل آسانتر شود و پس از تولد چگونه از نوزاد مراقبت کنند.
برنامه ریزی برای کودکی که درراه بود مدتی آنها را سرگرم کورده بوود .البتوه در سووئد
امروزی سیسمونی برای زایمان و هدیههای عجیب و غریب و وظائف خانوادههای عوروس
یا داماد و غیره مرسوم نیست .پدر و مادر نوزاد ،خودشان هستند که باید ترتیب همه چیوز را
بدهند .فقط دو سه تکه لباس مختلط کودک میخرند که هم به درد نوزاد پسر و هوم بودرد
نوزاد دختر میخورد .همین و بس .یک تخت کودک هوم در گوشوهی اتواق خوابشوان موی
گذارند .بقیه چیزها میماند که به هنگام نیاز و متناسب با ومعیت و جنس نوزاد تهیه شوود.
اِریک و ماریا خودشان نخواستند که قبل از تولد جنس نوزاد را بدانند .دختور یوا پسور بوودن
اصال برایشان فرق نمی کرد .ندانستن جنس نوزاد هیجان دوران بارداری را بیشتر میکرد.
در جامعهای که زنان و مردان از حقوق قانونی برابر برخوردارنود و شایسوتگی و امتیوازات
افراد براساس توانمندی و دانش و تجربه آنهاست و نه جنسیت ،تفاوتی بین پسور و دختور
نیست .جایی که هم پسر و هم دختر هر دو بطور مساوی از آموزش و پورورش برخوردارنود،
آشپزی ،خیاطی ،خانه داری و غیره را با هم در مدرسه میآموزند و در خانه انجام میدهنود،
فرقی بین دختر بودن و یا پسر بودن نیست .در جامعوهای کوه دختور و پسور هور دو بطوور
مساوی شاغل میشوند ،کار میکنند ،خرج میکنند و مالیات میدهند و به کارهای اجتماعی
میپردازند ،پس چه باک که نوزاد از چه جنسی باشد .در جایی که برای انتخاب همسر کسی
در انتظار خواستگار نمی نشیند و هیچکس هم دری را برای خواستگاری نموی کوبود ،بلکوه
دختر یا پسر با اراده و خواست خودشان شریک زندگی شان را پیدا میکننود ،جوای نگرانوی
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برای جنسیت نوزاد نیست و باالخره در جامعهای که بچهها انسانهای مستقل آینده بشومار
میآیند و نه عصای دوران پیری والدین ،نوزاد هر چه باشد عزیز است و قدمش مبارک باد.
اِریک و ماریا یک اسم پسر و یک اسم دختر دم دست داشتند تا بوا تولود نووزاد ،یکوی را
برای او بکار گیرند.
باالخره یک روز هنگامی که درد زایموان در دل ماریوا پویچ و تواب مویخوورد ،او را بوه
بیمارستان بردند .از اِریک هم خواستند که در اتاق زایمان به ماریا کمک کند.
در اتاق زایمان ،وقتی درد ماریا را بی تاب میکرد ،اِریک طبق آموزشی کوه دیوده بوود و
تمرین هم کرده بود ،دستهای ماریا را در دست میگرفت و با دم و بازدمهای عمیق و تند
خود ،نفس ماریا را با خود هماهنگ مویکورد .گواهی نیوز اِریوک نفوس خوود را توا عموق
ششهایش پایین میبرد ،و سپس دهانش را میبست تا ماریا کوه چشومانش را بوه اِریوک
دوخته بود کاراو را تکرار کند و فشار ریهها زایمان را سرعت بخشد.
باالخره با تالشهای ماریا ،کمک تیم زایمان و همراهی اِریک ،نوزاد به دنیا آمد و "لوتا" نا
م گرفت تا هر وقت آهنگ این نام را شنید ،روی بسوی صدا بر گردانود و چشوم بوه چشوم
صاحب صدا بیندازد.
لوتا دختری است توپولی با لپهای قرمز و موهای طالیی .وزن و قود او بیشوتر از وزن و
قد متوسط نوزادان در سوئد بود.
عکس لوتا در روزنامه محلی چاپ شد .این عکس مزین به کلمات زیبا و دلنشینی بود که
سرود شادی اِریک و ماریا در آن موج میزد .آنها کارت پستالهای جداگانوهای بوا عکوس
نوزاد و یک پیام برای همه دوستان و بستگان خود فرستادند و هر کودام نیوز یکوی از ایون
کارتها را در تابلو اعالنات محل کارشان آویختند .پیام لوتا در کارت پستالش این بوود کوه
"دوستان! من هم آمده ام که درهاله مهر شما صفای زندگی را تجربه کنم"
وقتی این کارت بدست ما رسید عکس لوتا را دیدیم ،پیوامش را خوانودیم ،از خوشوحالی
گریستیم و در قلبهامان به او خوش آمد گفتیم.
لوتا آمده بود تا در خانواده اِریک و ماریا ازخوشبختترین انسانهای روی زمین باشد.
لوتا سه ماهه بود که بیماری او را ارثی تشخی دادند .یک عارمه بینائی ،دنیوا را بورای
این دخترک زیبا سیاه کرده بود .طبیعت بر اساس قوانین زیست شناسی کار خودش را کرده
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بود .ژن یک بیماری چشم که والدین او نادانسته به ارث برده بودند ،به وجود دخترک رخنوه
کرده بود ،چون این بیماری از دو سو آمده بود ،ژن غالب شده بود و لوتا را نابینا کورده بوود.
بعد معلوم شد که لوتا در برابر صدا هم بی تفاوت است .ناشنوایی نیز ،راه دیگرِ ارتباط او را با
دنیای بیرون سد کرده بود .لوتا یک عروسک جاندار بود که روز بروز به وزنش امافه میشد
و به مراقبت دائم نیاز داشت.
اِریک و ماریا چارهای جز پذیرش این واقعیت تل نداشتند .عشق آنها کودکی است فاقد
احساس بینایی و شنوایی .مادر اِریک که پزشک کودکان است در این مواجرا نقوش آگواهی
دهنده خوبی داشت .رویدادی نا معمول وغیر قابل انتظار برای این زوج جووان رخ داده بوود
که بار زندگی آنها را صد چندان میکرد .پس طبق روال معمول در سوئد ،باید جامعوه بوه
آنها کمک کند .مدتی والدین کودک روان درمانی شدند تا بتوانند با آنچه در زنودگی شوان
اتفاق افتاده و همیشه گریبانگیر آنها خواهد بود کنار بیایند.
چند صباحی که گذشت ،رفتار اِریک و ماریا چنان بود که گویی برای لوتا مشوکلی وجوود
ندارد و در زندگی آنها اتفاق خاصی نیفتاده است .آنها با شوق و عالقهای وصف ناپذیر به
پذیرایی و پرستاری از لوتا میپرداختند .آنها همه کار و زندگی خود را حول محور مراقبت از
لوتا برنامه ریزی کردند .ماریا و اِریک مانند همهی پودرو مادرهوای دیگور حوق داشوتند بوا
دریافت  80درصد از حقوق ماهیانهی خوود ،جمعوا  18مواه در خانوه بماننود و از نوزادشوان
مراقبت کنند.
همین طور که قبال در این نوشته اشاره شده است ،در سوئد بچه متعلق به جامعوه اسوت.
این یک اصل کلی است که پدر و مادر کودک امانت دار جامعه هستند .آنها قبول میکنند
بچهای را که متعلق به جامعه است نگهداری و بزرگ کنند.
چون هر بچهای متعلق به جامعه است ،پس بچه ناق الخلقوه هوم متعلوق بوه جامعوه
خواهد بود .از این پس ،کمون (شهرداری) وظیفه دارد شرایط زندگی لوتا را چنان فراهم کند
که این کودک ناتوان زندگی نسبتا راحتی داشته باشد .هم چنین والدین او که امانت جامعوه
را نگهداری میکنند باید از شرایط یک زندگی عادی برخوردار باشند.
خانه ویالیی اِریک و ماریا برای یک کودک معلول مناسب نبود .کموون بایود در سواختار
خانه آنها تغییراتی میداد که زندگی لوتا و کار نگهوداری او را راحوت تور کنود .کموون بوا
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هزینهای هنگفت ،تغییرات زیادی در راه ورود به خانه ،در ورودی ،راهروهای طبقه همکوف،
دستشویی و توالت ،حمام و باالخره در آشپزخانه ،ایجاد کرد تا آمود و شود لوتوا ،بهداشوت و
نظافت او ،تغذیه و استراحتش را به بهترین شوکل میسور سوازد .وسوائل ماشوینی و تخوت
متحرک الکتریکی برای حمل و نقل لوتا و باال و پایین آوردن و حمام کردن او نیز در اختیار
خانواده قرار گرفت.
لوتا از یک سالگی همه روزه با سرویس رایگان به یوک مهود کوودک بچوههای نواتوان
فرستاده میشد تا پدر ومادر او بتوانند زندگی شغلی خود را مثل گذشته ادامه دهند.
پدر و مادر لوتا مانند افراد دیگر حق دارند با دیگران رابطه داشته باشند و در وقت آزاد خود
به میهمانی بروند و یا در خانه شان میهمان داشته باشند .در چنین مواقعی اِریک و ماریا می
توانند از یک پرستار کودک کمک بگیرند و هزینه آن را کمون بپردازد .عالوه بر آن هر مواه
دو شبانه روز لوتا را در مهد کودک نگه میدارند تا پدر و مادر او بتوانند آزادانه به هر شوکلی
که بخواهند بگذرانند .هر سال نیز چند روزی سرویس خدمات عمومی لوتا را نگهداری موی
کند تا اِریک و ماریا مانند سایر مردم فرصت مسافرت داشته باشند.
اِریک و ماریا هرساله در کارت تبریک عید کریسمس که برای دوستانشان مویفرسوتند و
ماهم هر سال دریافت میکنیم ،از سوی سه نفور تبریوک مویگوینود کوه نوام لوتوا اولوین
آنهاست .جشن تولد هم برایش میگیرند و کیک تولد را با چاقویی که در دسوت لوتوا بوه
حرکت در میآورند تقسیم میکنند.
اکنون میشود ادعا کرد که کمکهای انسانی جامعهی سوئد غم ناکامی اِریک و ماریوا را
بسیار کاهش داده است بطوری که آنها مانند سایر سوئدیها بکار و زندگی روزموره شوان
مشغولند.
برای آشنایی با نمونه دیگری از تقسویم عادالنوهی رفاهاجتمواعی در سووئد ،سرگذشوت
مارتین نیز شنیدنی است.
مارتین در سن  19سالگی در اثر تصادف اتومبیل نیمه فلج شده بود واز آن پس بوه تموام
معنا از کار افتاده و معلول بود.
از روزی که مارتین فهمید که برای همیشه معلول خواهد بود اموطراب و نگرانوی بور او
چیره شد .او آینده خود را تیره و تار میدید .شاید فکر مویکورد کوه همیشوه بورای انجوام
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نیازمندیهای روزمرهاش به کمک دیگران نیاز خواهد داشت .او نمی توانست آیندهای برای
خود پیش بینی کند.
درمانگاهی که مارتین را مداوا میکرد ،روان درمانی را نیز در برناموه درموانی او گنجانود.
مارتین به عنوان یوک فورد نوا تووان تحوت پوشوش ادارهیاجتمواعی قورار گرفوت وهموه
هزینههایش از سوی این اداره پرداخت میشد.
اداره مسکن ،آپارتمانی در طبقه ششم یک برج مسکونی در یک منطقه خوش آب و هووا
در حومه استکهلم در اختیار مارتین گذاشت.
پرستاری برای کمک به او هر روز چند ساعت به خانوهاش مویآمود .موارتین ماننود هور
سوئدی دیگر از کمکهای رایگان درمانی و آزمایشات پزشکی برخوردار میشود و هور مواه
مبلغی برای هزینههای یک زندگی رایج در سوئد ،دریافت میکرد.
چند عمل جراحی پر هزینه روی او انجام شد اما نتیجوه چنودانی نداشوت .یوک صوندلی
چرخدار موتوری که با باطری کار میکرد در اختیار او قرار گرفت .مارتین روی صندلی چرخ
دارش مینشست و توسط آسانسور ،شش طبقهی ساختمان محل سکونتش را باال و پوایین
میرفت.
هر روز ساعتی را سوار بر صندلی چرخدار الکتریکی اش به گردش در هوای آزاد و یا سور
زدن به مرکز خرید و کتابخانه محلی میگذراند .تنها مشکلی که مارتین برای رفوت و آمود
خود داشت ،باز و بسته کردن در آپارتمان و نیز باز و بسته کردن در ورودی به ساختمان بود.
جلو در ورودی ساختمان نیز نیم پلهای بود که مارتین از آن به سختی باال و پایین میرفت.
کارمند ادارهیاجتماعی که با مارتین در تماس بود ،از این مشکالت با خبور شود .چیوزی
نگذشت که ادارهیاجتماعی کار آسان سازی برای موارتین را بوه یوک شورکت سواختمانی
محول کرد .بجای نیم پله مقابل در ورودی ساختمان ،شیب مالیمی ساخته شد که موارتین
وقتی از آن میگذشت احسواس راحتوی مویکورد .سیسوتم بواز و بسوته کوردن در ورودی
ساختمان ،در آسانسور و در آپارتمان نیز همه توسط یک سیستم الکترونیکوی ،خودکوار شود
بگونهای که مارتین برای باز و بسته کوردن درهوا در مسویر ورود و خوروجش ،کوافی بوود
دکمهای را که روی دسته صندلی چرخ دارش نصب کرده بودند فشار دهد.
مارتین در نوجوانی عالقه زیادی به اتومبیل داشت ولی هم چنان فاقد گواهینامه بوود .در
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یک برنامه تلویزیونی دیده بود که چگونه معلولین میتوانند اتومبیلهای مخصوصی را هدایت
کنند .با رابط خود در ادارهیاجتماعی ایون مسوئله را درمیوان گذاشوت .بایود یوک پزشوک
متخص قابلیت او را برای گرفتن گواهینامه و اتومبیل رانی تایید میکرد .این کوار مودتی
طول کشید .ولی سرانجام مارتین اجازه یافت که اتومبیل مخصوصی را که متناسب با تووان
حرکتووی او باشوود ،برانوود .مووارتین بووه هزینووهی ادارهیاجتموواعی ،گواهینامووه گرفووت و
ادارهیاجتماعی یک اتومبیل ویژه برای او سفارش داد.
در سوئد بیشترین کوشش مددرسانی به معلولین در جهت توان بخشی به آنهاست تا فرد
معلول بتواند کارهای روزمره خود را شخصا انجوام دهود .دراختیوار گذاشوتن صوندلی چورخ
دارموتوری و اتومبیل برای آنست که او را از کمک دیگران تا حدی بی نیاز کند.
برای آنکه مارتین در ساعات بیکاری در خانه نیز وسیله سرگرمی داشته باشد ،نهواد مودد
رسانی کمون یک دستگاه کامپیوتر در اختیار او گذاشوت .موارتین از راه کوار بوا کوامپیوتر و
شبکه اینترنت با دنیای وسیع خبرها ،اطالعات و دانشهای گوناگون ارتباط بر قرار کرد و روز
به روز بر عالقهاش نسبت به دانش کامپیوتر افزوده شد .اکنون مارتین میتوانست به هر جا
که بخواهد ایاب و ذهاب کند .او بتدریج عالقهی زیادی به تحصیل پیدا کورد و بوا تکمیول
بعضی درسهای دبیرستانی به دانشگاه راه یافت.
چهار سال بعد ،مارتین در رشته برنامه نویسی کامپیوتر از دانشگاه استکهلم فارغالتحصیل
شد و در یک شرکت خصوصی کار گرفت.
مارتین  27ساله ،در حالی که از همه امکانات رفاهی برخوردار بود ،با دوست دخترش کوه
از سالیان قبل از تصادف او را میشناخت ازدواج کرد " .سیو" اکنون پرسوتار بوود .دانوش و
تجربه او درهای جدیدی روی زندگی مارتین گشود و او را بیش از پیش توانمند کرد .مارتین
به برکت کمکهای انسان دوستانه جامعه ،خودش را بازسازی کورد ،روح و روان افسورده و
نومیدش پاالیش شد .از آن پس با اینکه نیمی از بدنش همچنان فلوج اسوت ،یوک انسوان
فعال جامعه بشمار میآید که میتواند از راه دسترنج خود امرار معاش کند و به جامعهای کوه
در بازسازی او کمک کرده بود مالیات بپردازد و خدمات کامپیوتری ارائه دهد.
چندی پیش در یک برنامهی اجتماعی تلویزیون سووئد ،شواهد گفتگووئی پیراموون نیواز
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جنسی افراد دارای معلولیتهای سخت ،بودم .تعدادی که دارای معلولیتهای بسویار دشووار
بودند به این برنامه دعوت شده بو.دند تا پیرامون نیازمندیهای آنها گفتگو شوود .مومووع
اصلی این گفتگو این بود که افراد ناتوان ،مثال کسی که تمام بدنش فلوج اسوت و یوا افوراد
عقبافتاده ذهنی ،چگونه به نیاز طبیعی جنسی خود پاس میدهند .وقتی معلوولین شورکت
کننده در این برنامه احساس خود را پیرامون روابط جنسی بیان میکردند بورای بسویاری از
بینندگان شگفت آور بود .وقتی معلولی فاقد هرگونه حرکتی اسوت و تنهوا زبوان و چشوم او
حرکت میکند ،صحبت از نیاز جنسی برای او شاید عجیب به نظر برسد .اموا آنچوه در ایون
برنامه از زبان خود معلولین برمال شد این بود که احساس و نیاز غریزی جنسی نزد بسویاری
از آنها مانند افرد سالم وجود دارد و عدم پاس به آن بر رنج آنها میافزاید .ایون برناموه از
موموعی پرده برمی داشت که جامعه از آن بی خبر بود.
هدف این برنامه برمال کردن احساس و نیاز افراد شدیدا معلول بود .چیزی که جامعوه بوه
آن نمی اندیشید .علی رغم خدمات گستردهی اجتماعی بورای معلوولین ،کسوی بوه مسوئله
نیازهای جنسی آنها بطور جدی رسیدگی نکرده بود .این گفتمانهوای علنوی و تلویزیوونی
وظائف جدیدی را بر دوش مسئولین خدمات اجتماعی میگذارد تا با ایجاد راهکارهای جدید
در مراکز نگهداری از این معلولین به مسئله جنسی آنان نیز توجه شود .بر اساس گفتوههای
معلولین در این برنامه ،نیاز جنسی برای آنها همیشه به معنای نیاز به آمیزش جنسی نیست.
در شرایطی که بیمار فاقد هر گونه حرکتی است تنها لمس دست جنس مخالف و یا گورفتن
بوسهای میتواند فرد معلول را اقناع کند.
توجه جامعه و دولت سوئد به معلولین ،در بسیاری موارد ،باعث توان بخشی معلولین شوده
و از یک انسان نا توان ،انسانی توانمند و مفید برای جامعه ساخته است .انسانی که به نوبهی
خود به رشد و پیشرفت جامعه کمک خواهد کرد .عالوه بر آن ،هزینه کردن بورای خودمات
درمانی و توانبخشی معلولین ،ممن اینکه یک عمل انسانی و بشر دوستانه است ،زمینههای
شغلیِ تازهای نیز در جامعه بوجود میآورد.
ترویج انساندوستی
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رسیدگی به نیازهای معلولین وبرخورد احترام آمیز نسبت به افرادی که بوه دالئول گونواگون از
توانمندی طبیعی محروم شدهاند و هیچگونه بازدهی اقتصادی بورای جامعوه ندارنود ،بوه تورویج
روحیه انساندوستی در جامعه و احترام به حقووق هموهی انسوانها کموک مویکنود .آنگواه در
فضایی خالی از تشنج ،همه میتوانند با آسوایش خواطر زنودگی کننود و از خوبیهوای آن لوذت
ببرند.
قوانین کمک به معلولین و نیازمندان که در جوامع مدنی رایج است ،شاخ احترام جامعه
به حیثیت و جان همهی افراد جامعه میباشد .یاری رساندن به یک انسان نا توان دارای پیام
انساندوستی است .احساس کمک به دیگران ،از غریزه انساندوستی آدمها سرچشومه موی
گیرد .نشان میدهد که انسانها در حالت طبیعی خود یکدیگر را دوست دارند.
هر گاه فردی مورد سرزنش ،تحقیر ،خرد شدن شخصیت ،شکنجه جسومی و یوا روانوی،
مجازاتهای خشونت آمیز و بویژه اعدام واقع شود ،تنها آن فرد نیست که مورد اهانوت قورار
گرفته است .واکنشهای خشن نسبت بوه یوک انسوان ،تووهین بوه هموهی انسانهاسوت
وهمهی جامعه انسانی را تهدید میکند .کاربرد خشونت علیه یک انسان ،به هور دلیلوی کوه
باشد ،از ارزش شخصیت و جان انسانها میکاهد و راه را برای تجواوز بوه حقووق هموهی
انسانها هموارتر میکند .هرگاه تحقیر ،شکنجه و نابودی جان افراد ،بنام قانون انجوام شوود
آسیب اجتماعی آن دوچندان میشود .کار خشنی که بنام قانون انجوام مویگیورد بوه مثابوه
خواست و عملکرد همهی افراد جامعه است .قوانین خشن ،به گسترش خشوونت در جامعوه
خواهد انجامید و جامعه را از دوستی ،مهربانی و انسانیت تهی کرده و بی رحمی و شقاوت را
در آن رایج خواهد کرد.
بازنشستگان و سالمندان

در سوئد همهی افراد باالی  65سال به عنوان بازنشسته دارای حقوق و مزایایی برای یوک
زندگی مستقل هستند .حتا کسانی که در طول عمر خود به هر دلیلی کار نکردهاند از حداقل
حقوقبازنشستگی برخوردارند.
بر اساس قانون خدمات اجتماعی ،نگهداری از سالمندان از وظوائف کمونهوا مویباشود.
پیران و از کار افتادگان تحت مراقبت کارکنان خدمات اجتماعی و یا افرادی از بستگان خوود
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قرار میگیرند .در صورتی که سالمندی در خانهی خود نیاز به کمک داشوته باشود ،یکوی از
بستگان او میتواند به او رسیدگی کند و در ازای آن از اداره خدمات اجتماعی دستمزد بگیرد.
در صورت نیاز یک فرد از کار افتاده ،به مراقبت دائم ،یکی از بستگان میتواند بوه اسوتخدام
اداره خدمات اجتماعی درآید و از او مراقبت کند .در این صورت خدمات بستگان بوه عنووان
یک شغل از امتیازات کاری مانند بیمه ،بازنشستگی و مرخصی نیز برخوردار خواهد بود.
"آنا" از پدر پیر خود در خانهاش نگهداری میکند .پدر به بیماری آلزایمر )( Alzheimer
مبتالست و نیاز به مراقبت دائم دارد" .آنا" ترجیح داد به جای صندوقداری در یک فروشگاه
مواد غذایی از پدرش در خانه نگهداری کنود و از کموون حقووق و مزایوای شوغلی خوود را
دریافت نماید .درغیراین صورت پدرش را به خانوه سوالمندان مویفرسوتادند .برخوی نیوز از
بستگان خود بطور رایگان مراقبت میکنند.
امروزه سالخوردگان کمتر تمایل به زندگی در خانه سالمندان نشان میدهنود .سوالمندانی
که میتوانند روی پای خود بایسوتند تورجیح مویدهنود در خانوهی خوود بواقی بماننود و از
کمکهای ادارهیاجتماعی برخوردار شوند .باقی ماندن در خانهی خود میتواند برای برخوی
که از تنهایی رنج میبرند ناخوشایند باشد.
"اِریک"  85ساله هنوز میتواند خودش را جمع و جوور کنود .هور روز دو بوار و هور بوار
یکساعت یک نفر از سوی اداره خدمات اجتماعی به دیدار او میآید .کاالهای مورد نیاز او را
از فروشگاه تهیه میکند ،ظرفهایش را میشوید و اتاقش را تمیز میکنود .بعودازظهر نیوز در
صورتی که هوا مناسب باشد او را در صندلی چرخدارش به گردش در پارک نزدیک خانهاش
میبرد .برای رفت و آمد اِریک به بیمارستان که هر چندگاه صورت میگیرد ،ماشین ویژهی
خدمات اجتماعی دنبالش میآید .او را با صندلی چرخدارش سوار میکند و بوه مقصود موی
رساند .رفت و آمد سالخوردگان و از کار افتادگان به اماکن مختلف میتواند بوا تاکسوی نیوز
صورت گیرد .در این صورت بخش نا چیزی از کرایه تاکسی را خود فرد میپردازد و بقیوه را
ادارهیاجتماعی هزینه میکند .اریک هر ماهوه مبلغوی از حقوقبازنشسوتگی خوود را بورای
خدمات دریافتی ،به ادارهیاجتماعی میپردازد.
"کِریستینا " خانم  72سالهای است که به علت پوکی استخوان نمی تواند حرکت کند .او
آمادگی خود را برای انتقال به خانه سالمندان که متعلق بوه یوک شورکت خصوصوی اسوت
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اعالم کرده بود .پس از توافق بر سر هزینههایی که باید بپردازد ،با همه وسائل شخصی اش
به یک آپارتمان مستقل منتقل شد .این آپارتمان در زمرهی یوک مجموعوه از آپارتمانهوای
متعلق به سالمندان است .ساکنان این آپارتمانها ممن اینکه در خانهی خود زندگی میکنند
تحت مراقبت کارکنان مرکز مراقبت از سالخوردگان هستند .کریستینا هور ماهوه بخشوی از
حقوقبازنشستگی خود را برای اجاره این آپارتمان و خدمات آن میپردازد .هر روز سه وعوده
غذا دریافت میکند .همهی کارهای روزمرهی او را کارکنان آن مرکز انجام میدهند و زنگ
خطر همواره در دسترس اوست تا در موقع نیاز آن را به صدا درآورد و کارکنان بوه سوراغش
بیایند .کریستینا میتواند در طول روز سوار بر صندلی چرخدارش به سالن عمومی مشوترک
در طبقه میانی ساختمان برود و در آنجا همراه با دیگران به گفتگو و کارهای سر گرم کننده
بپردازد .هر چند گاه یک بار گروههای موسیقی و یا تئاتر برای سرگرم کردن سالمندان به آن
مرکز دعوت میشوند .گاهی نیز کریستینا همراه با گروهی از سالمندان سواکن در آنجوا بوه
گردش و حتا مسافرتهای کوتاه مدت برده میشود.
"مورتِن" پیرمردی است که حداقل میزان بازنشستگی را دارد و نمی توانود دوران پیوری
اش را در آپارتمان مستقل یک شرکت خصوصی بگذراند .بنابراین به خانه سالمندان وابسته
به کمون منتقل شده است .در دو سوی راهرو درازی در خانه سوالمندان ،هور فوردی دارای
اتاق مخصوص به خود میباشد .همهی نیازمندیهای روزمرهی ساکنان ایون خانوه توسوط
کارکنان وابسته به ادارهیاجتماعی برآورده میشوود .آنهوا از غوذا ،بهداشوت و برناموههای
متنوع این مرکز و از زندگی جمعی در آنجا بهرهمند هستند .هواخوری دسته جمعی ،گوردش
و مسافرت دسته جمعی نیز برای سالخوردگانی که توان ذهنی سالمی داشته باشوند ترتیوب
داده میشود .ساکنین خانوه سوالمندان بخشوی از هزینوهها را خوود مویپردازنود و بقیوه را
ادارهیاجتماعی تامین میکند.
با افزایش روز افزون طول عمر که ناشی از رفاه و بهداشت عمومی است ،هر روز به تعداد
پیران و از کار افتادگان امافه میشود .هم اکنون یک میلیون و هفتصد هزار نفر از جمعیوت
 9میلیونی سوئد باالی  65سال دارند و بازنشسته میباشند .این گروه پرهزینوهترین بخوش
جامعه از نظر خدمات بهداشتی و درمانی است .هزینه نگهداری سوالمندان در سووئد کوه از
مالیاتها تأمین میشود ،در سال  2011معادل  110/5میلیارد کرون یعنی حدود سه در صود
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است83.

درآمد نا خال ملی در همان سال بوده
کمونها میکوشند برای کاهش این هزینهها ،بهره دهی کار را دراین بخش باال بورده و
هزینهها را کاهش دهند .برای کاهش هزینهها از جمله در هنگام جوذب نیروهوای جدیود از
افرادی با حقوق پایین مانند جوانان و یا کسانی که مدتی بیکار بودهاند استفاده میکنند.
اقلیت قومی سامر در شمال سوئد

یک اقلیت بومی از دیر ایام در نوار شمالی نروژ ،سوئد ،فنالند و روسیه زندگی میکنند که از
نظر نژادی شباهت زیادی به نوژاد زرد چینیهوا دارنود .ایون اقلیوت را سووئدیها "سوامِر"
( )Samerمینامند .سامر دارای قد نسبتا کوتاه ،چشمان سیاه و نافذ و موی سیاه و پر پشوت
هستند .گمان میرود که سامر در فاصله  5000تا  8000سال پیش ،از سوی شرق ،در نووار
شمالِ قطب زمین ،به سوی غرب کوچ کردهاند .آنها که از راه شکار گوزنهوای وحشوی و
صید ماهی امرارمعاش میکنند ،بطور تدریجی برای شکار بیشتر به این سوی کرهی زموین
کشانده شدهاند .جمعیت سامر بین  50تا  70هزار نفر تخمین زده میشود که در شمالیترین
نقاط کشورهای نروژ ،سوئد ،فنالند و روسیه زندگی میکنند .سامر سوئد با جمعیتی نزدیوک
به بیست هزار نفر ،بومیترین گروه مردمی در این کشور بشمار میآیند.
اکنون حدود ده درصد سامر سوئدی ،همچنان از راه پرورش و شوکار گوزنهوای قطبوی
زندگی میکنند .این کار که بخشی از فرهنگ سامر به شمار میآید مورد حمایت قوانون در
سوئد بوده و حق شکار گوزنهای قطبی تنها به سامر تعلق دارد .این اقلیوت کوچوک دارای
فرهنگ ،زبان و عادات ویژهی خود میباشد .سامر کشورهای مختلف ،دارای زبانی مشوترک
با لهجههای متفاوت هستند.
سامر به علت موقعیت زیستی در قطبشمال ،همواره در گروههای پراکنده و جودا از هوم
زندگی میکردند .به علت چنین شرایطی ،گروههای مختلف سامر فاقد هرگونه همکاری و یا
ساختار اجتماعی مشترک بودند .با اینکه زمینه ادغام سامر در ساختار اجتماعی کشووری کوه
در آن بودهاند از صدها سال پیش فراهم بوده است ،اما بسیاری از آنها همچنان به عادتها
و هویت فرهنگی دیرین خود پای بند هستند.
از دههی  ،1950سامر نیز تحت تأثیر تحوالت اجتماعی در کشوورهای فنالنود ،سووئد و
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نروژ ،با رشد انقالب گونهای به تشکل و هماهنگی قومی خود پرداختنود .اکنوون آنهوا بوه
عنوان یک اقلیت متحد با اصالت تاریخی مشترک ،در کشورهای خود دارای پارلمان متعلوق
به خود هستند .سامر از راه این پارلمان در ساختار دموکراتیک کشور خود شرکت کرده و بوه
خواستهای خود جامهی عمل میپوشانند.
سامر سوئد نیز ،در جریان رشد مردمساالری در این کشور از موهبت دموکراسی بهرهمنود
شدهاند .از سال  ،1993این اقلیت کوچک  20هزار نفوره ،دارای یوک سواختار خودمختواری
است که توسط پارلمان آنها بنام "سامِتینگوِت" ) )Sametingetهدایت مویشوود .سوامر
دارای پرچم خاص خود نیز هستند.
امروزه سامر مانند همه اقلیتهای بومی ،از بسوط و گسوترش زنودگی صونعتی در اموان
نیستند .از یک سو ،بهره برداری رو به رشد ،از منابع زموین ،جنگول و دریوا ،جوالنگواه ایون
اقلیت را در نوار شومالی سووئد بتودریج تنوگ مویکنود و از سووی دیگور رفواه و آسوایش
شهرنشینی ،بسیاری از سامر را به شهرها و زندگی مدرن سوق میدهد32.
سوئدیهای خارجی تبار

آمار نشان میدهد که از جمعیت نه و نیم میلیون نفری سوئد در سال  ،2011بویش از یوک
میلیون و چهارصد هزار نفر ،یعنی نزدیک به  15در صد ،از کشورهای دیگر به سووئد کووچ
کردهاند .ازاین گروه ،حدود  800هزار نفر از کشورهای اروپائی و بقیه به ترتیوب اکثریوت ،از
آسیا ،آفریقا ،آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی بوه ایون کشوور مهواجرت کردهانود .تعوداد
مهاجرین از کشورهای اسالمی ،بالغ بر  450هزار نفر است33.
در سوئد همه اقلیتها و مهاجرین دارای حقوق اجتماعی و سیاسی برابر با سوئدیها موی
باشند .کسانی که در سوئد حداقل دوسال اجازه اقامت و کار داشتهاند میتوانند برای دریافت
اجازه اقامت دائم اقدام کنند و پس از چهار سال میتوانند از اداره مهاجرت ،تقاموای ملیوت
سوئدی داشته باشند.
اتباع خارجی که سه سال پی در پی در سوئد اقامت داشته باشند مویتواننود در انتخابوات
کمون محل زندگی خود شرکت کنند .یعنی یک مهاجر پس ازسه سال اقامت در سوئد ،می
تواند در انتخابات کمون رأی بدهد و یا کاندید باشد .شورط شورکت در انتخابوات پارلموانی
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داشتن تبعیت سوئدی میباشد .این بدان معناست که یک مهاجر پس از چهار سال اقامت در
سوئد و کسب تبعیت این کشور ،میتواند نماینده پارلمان شود و اگر عضوو احوزاب برنودهی
انتخابات باشد ،با حمایت حزبش به عضویت هیئت دولت درآید.
"نیوامکو سوابونی"( ،)Nyamko Sabuniخوانم چهوول سوالهی سیاهپوسوت از "کنگووو
کینشازا" که در کشور "بوروندی" بدنیا آمده است در سال  2006از حزب لیبرال موردم بوه
دولت راه یافت و بعنوان وزیر "یکپارچگی و برابری جنسی و قومی" مشغول بکار شد.
او در سن دوازده سالگی با خانوادهاش به سوئد مهاجرت کرده است.
آقای "ابراهیم بایالن" ( )Ibrahim Baylanدر جنوب شرقی ترکیه زاده شده و در سون
ده سالگی با خانوادهاش به سوئد آمده است .در سی و هفت سالگی ،از سال  2004به مودت
دو سال وزیر آموزش و پرورش بود .آقای بایالن از سال  2009نیز به مدت دو سال دبیرکل
حزب کارگری سوسیالدموکرات سوئد بود .این حزب بزرگترین حزب سیاسی سوئد میباشد
که با پشتوانهی کارگری و سندیکایی خود پرچمدار اصالحات عمیق و درازمودت سیاسوی و
اجتماعی در سوئد بوده است.
خارجی تبارهای بسیاری ،در سوئد در پستهای عالی علمی ،دولتوی و بازرگوانی مشوغول
بکار هستند .اقلیت  63000نفری ایرانیان در سووئد (آموار سوال  ،)2011توانسوته اسوت در
بخش آموزش و پوژوهش و نیوز در پسوتهای مودیریتی و احوزاب سیاسوی ایون کشوور،
شایستگی خوبی از خود نشان دهد .تعداد اسوتادان و پروفسوورهای ایرانوی در دانشوگاههای
سوئد ،چشمگیر است .حضور ایرانیان در ردههای باالی حزبی نیز هر روز پر رنوگ تور موی
شود .در بخش بازرگانی هم ایرانیان از گروههای فعال بازار به شمار میآیند.
در یک کشور دموکراتیک و آزاد ،بهره برداری از همهی نیروهوای موجوود در جامعوه بوه
عنوان یک عامل مهم برای پیشرفت ،مورد توجه قورار دارد .در چنوین شورایطی توانمنودی
همهی انسانها از هر جنس و از هر اصل و نسبی و با هر رنگ و اندیشهای چه دینی و چه
بی دین ،بکار گرفته میشود .بودینترتیب اسوت کوه شواهد رشود و پیشورفت روزافوزون و
گسترش رفاه و آسایش عمومی در کشوری مانند سوئد میباشیم
کمکهای خارجی
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دولت سوئد در راستای یک سنت دیرینه ،میکوشد در توسعه اقتصادی و ترویج دموکراسوی
در کشورهای فقیر نقش داشته باشد41.
سازمانملل متحد به منظور کواهش شوکاف بوین فقور و ثوروت در جهوان ،بوه هموهی
کشورهای توانمند ،توصیه میکند که هفت دهم در صد از درآمد ناخال ملی خود را بورای
کمک به کشورهاای فقیر اختصاص دهند .سوئد از معدود کشورهایی اسوت کوه از سوالیانی
پیش بیش از این میزان در این راه هزینه میکند.
کمکهای سوئد توسط یک سازمان سوئدی بنام "سیدا" ( )SIDAو از طریق همکواری
با سازمانها و گروههای سیاسی و یا مذهبی در کشورهای در حال توسعه هزینه میشود .یک
سوم کمکهای انسان دوستانهی سوئد نیز در اختیار سازمانهای بینالمللی مانند سازمانمللل
متحد و بانک جهانی قرار میگیرد.
در سال  2012میزان کمک سوئد به کشوورهای در حوال توسوعه ،معوادل  35.8میلیوارد
کرون ( معادل  4میلیارد یورو) بوده است.
این کمکها با هدف تسریع رشد اقتصادی و سیاسی و ترویج دموکراسوی در کشوورهای
در حال رشد و فقیر بکار میرود .سازمان سیدا با اسوتفاده از دانوش وتکنولووژی موجوود در
سوئد به کارهای عمرانی در کشورهای جهان سوم میپردازد.
قوانین انسان دوستانهی رایج در جامعهی سوئد ،که با خواست و اراده مردم تودوین شوده
است ،باعث پیشگیری از بسیاری نا رساییهای اجتماعی شده و رفاه و آسوایش را گسوترش
میدهد.
ارائه خدمات انسان دوستانه تنها در یک جامعهی برخوردار از دموکراسی و آزادی ،امکوان
پذیر است .زیرا در چنین جوامعی ،دولت ،مورد اعتماد و حمایوت موردم بووده و از راه کسوب
مالیاتها توان خدمات گستردهی رفاهی از جمله کمک به نیازمندان و معلولین را دارد.
در جوامع غیر دموکراتیک ،که حقوق و آزادیهوای موردم موورد تجواوز قورار مویگیورد،
بخشهای بزرگی از شهروندان ،مانند زنان ،و یا اقلیتهای قومی و مذهبی از حقوق اجتماعی
خود محرومند .در چنین جوامعی که بخش عظیمی از نیروی کارآمود جامعوه ،عقویم مانوده
است ،جایی برای رسیدگی به حقوق بیماران و معلولین نیست .حتا اگور دولوت بوا انگیوزهی
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نیکو کاری بخواهد به داد درماندگان برسد ،بخاطر جو بیاعتمادی و قوانون گریوزی ،تووان
مالی برای انجام چنین کاری را نخواهد داشت.
در جوامع غیر آزاد ،به علت مشکالتی که زنودگی را بور موردم تلو و دشووار موی کنود،
مهرورزی ،همیاری و نوع دوستی جای خود را به کینه ورزی ،انتقامجوئی ،ترس و نومیودی
می دهد .در چنین فضائی سخن از خدمات انساندوستانه نیرنگی بیش نخواهد بود.
بنیادهای نیکوکاری

مرب المثل عقل سالم در بدن سالم است را بیاد بیاوریم .زندگی در کشور سوئد نسوبت بوه
بسیاری از کشورها از رفاه و آسایش برخوردار بوده و سالم تلقی میشود .به همان نسبت نیز
عقل سالم و احساسات نیکوکارانه انسانی بیش از هر جای دیگر در ایون کشوور وجوود دارد.
وقتی همه مردم در رفاه و آسایش زندگی میکنند و هیچ خانوادهای نگوران آینوده خوود یوا
فرزندانش نیست .آنوقت بذل و بخشش و نوعدوستی رواج پیدا میکند .سوالمندان و پیرانوی
که میدانند فرزندان آنها در هر شرایطی از حمایت جامعه برخوردارنود و نیوازی بوه ارث و
میراث والدین خود ندارند به راحتی اموال خود را وقف بنیادهای نیکوکاری میکنند.
اکنون در کشور سوئد آنقدر بنیادهای نیکو کاری ریزو درشت ،زیاد است که هرساله
یک کتاب قطور را بخود اختصاص مویدهود .در نسوخهی چواپی کتواب بنیادهوای
نیکوکاری(  ) Fonder & Stipendierدر سال  ، 2009نام و نشان ،شرایط و اهداف بیش
از  1600بنیاد نیکو کاری گنجانده شده است42.
هر بنیادی دارای شرایط و اهدافی است که در چارچوب آن به متقامیان کمک میکند.
مثال یک بنیاد فقط به دانشجویان یک رشته بخصوص علمی بورس تحصیلی مویدهود.
دیگری برای کارهای پژوهشی درزمنیه پزشکی کمک میکند و بنیادی برای بهبود شورایط
زیستی کودکان مبتال به سرطان ایجاد شده است .در میان بنیادهای نیکوکواری ،بنیادهوایی
نیز هستند که کمکهای مالی خود را در راه ترویج آگاهی و دموکراسی بکار میگیرند.
حضور این بنیادهای مالی در جامعه توانسوته اسوت بخوش قابول تووجهی از هزینوههای
پژوهشی و بهزیستی را تامین کرده و به رشد و پیشرفت جامعه کمک نماید.
سوئد یک کشور سکوالر و الییک بشمار میآید .در این کشوور دیون و دولوت کوامال از
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یکدیگر جدا بوده و قانون ،وظیفه هر کدام را به روشنی مشخ کرده اسوت .بوا توجوه بوه
اینکه نقش مذهب در زندگی روز مرهی مردم سوئد بسیار کم رنگ میباشد ،بنابراین انگیزه
نیکوکاری ،بده بستان معنوی نیست .کسی برای پاداش آخرت و یا کسب ثواب مبادرت بوه
ایجاد بنیاد نیکوکاری نمی کند .وقتی ساختار یک جامعه مبتنی بر آزادی و احترام به حقووق
شهروندان باشد ،عدالت اجتماعی برقرار میشود و مردم در امنیت و آسایش بسور مویبرنود.
درچنین شرایطی ،عقل و ممیر انسانی ایجاب میکند که انسانها ،نیازمنودیهای خوارج از
محدوده زندگی خود را نیز درک کنند و برای پاس به آنها اقدام نمایند .بدینترتیب حوس
نیکو کاری به عنوان یک خصلت انسانی ،در افراد بیدار میشود و در جامعه پرورش پیدا می
کند .از آنجا که در سوئد ،افراد مستمند وجود ندارند که بتوان به آنها ترحم کرد ،صودقه داد
و یا برای دلجویی از آنها خیرات کرد ،کمکهای نیکوکارانه هدفمند میشود .بودینترتیب
بنیادهای نیکوکاری یکی پس از دیگری ایجاد میشود تا اموال باقی مانده از افراد بی نیاز را
در راهی با هدف مشخ برای پیشرفت جامعه انسانی بکار گیرد .معموال ایون کمکهوا در
جهت گسترش رفاه عمومی در جامعهی سوئد و یا کشورهای دیگر بکار میرود.
در برخی جوامع بسته و غیر آزاد ،با اینکه اعتقادات دینی بسیار عمیقی نیز در بوین موردم
وجود دارد اما به خاطر نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی ،ناهنجاریهای رفتواری در جامعوه
گسترش پیدا میکند .نا امنی و خشونت رایج میشود و مردم را در شرایطی قرار میدهد که
قبل از هر چیز باید به نیازمندیهای خود بیندیشند .در چنین جوامعی یک اقلیت ثروتمند بوا
تکیه بر قدرت حکومتی همه منابع مالی جامعه را در اختیار دارد .آنها جز بوه فکور انباشوت
بیشتر ثروت و سرمایه برای خود و یا خانوادهای خود نیستند .ایون گوروه ،حریصوانه حقووق
سایر مردم را پایمال کرده و ثروتهای متعلق به همهی جامعه را بنوام خوود و اطرافیانشوان
دراختیار میگیرند .گرچه برخی از آنها بخش نا چیزی از امووال عموومی مصوادره شوده را
بصورت خیرات و یا صدقه به مستمندان میرسانند اما این کار که غالبا به قصد فخر فروشوی
و خود نمایی ،صورت میگیرد هیچ نتیجهای برای بهبود ومع جامعه و سر و سامان دادن به
برابری و رفاهاجتماعی ندارد.
بنابراین برای ترویج نیکوکاری و خصلتهای خوب انسانی بایود زمینوهی مناسوب آن را
ایجاد کرد .باید نیازمندیهای اولیه انسانها را برطرف کرد و عدالت و برابریهای اجتمواعی
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را گسترش داد .بدیهی است که چنین کاری تنها در یک جامعوهی آزاد کوه هموه موردم از
آزادی بیان و شرکت فعال در همهی تصمیمگیریها برخوردار باشند میسر است.
در سوئد سازمانها و گروههای بیشماری هستند که اعضوای آن داوطلبانوه و بودون هویچ
چشم داشتی بطور مستقل به فعالیتهای انسان دوستانه و کمک رسانی مشغولند.
سازمان صلیب سرخ سوئد یکی از فعالترین شعبههای سازمان صلیب سرخ جهانی است
که بطور نسبی بیشترین تعداد اعضا را در سطح جهان دارد .این سازمان در سوئد حدود چهل
هزار عضو داوطلب فعال دارد که در خدمات انساندوستانه فعالیت موی کننود .عوالوه بور آن
صلیب سرخ سوئد حدود  280هزار نفر عضو غیرفعال دارد که با پرداخت مبلغی ماهیانوه بوه
این سازمان یاری میرسانند .با توجه به اینکه مردم سوئد نیازی بوه خودمات ایون سوازمان
ندارند ،بنابراین سمت و سوی فعالیتهای نیکوکارانهی صلیب سرخ سوئد بیشتر متوجه مردم
نیازمند کشورهای بحران زده و درگیر با حوادث طبیعی میباشد.
عالوه براین به هنگام بروز حوادث نا گواری از جملوه سویل و زلزلوه در سراسور جهوان،
سازمانها و گروههای نیکوکاری به جمعآوری پول و امکانوات مویپردازنود .از جملوه رادیوو
وتلویزیون دولتی سوئد نیز با مشخ کردن یک شماره حسواب بوانکی ،بورای جموعآوری
کمکهای نقدی از مردم استمداد میطلبند.
در سالهای اخیر ،خطرهایی که محیط زیست را تهدید میکند موموع گفتگووی روزموره
مردم سوئد است .این امر باعث شده است که آنها بیشتر از پیش در راه حفظ محیط زیست
فعال شده و خواستار هماهنگی جهانی پیرامون این مومووع باشوند .در ایون رابطوه ،تعوداد
اعضای سازمان "صلح سبز" در سوئد با رشد سالیانه  10درصد هموراه بووده اسوت .دولوت
سوئد نیز در راستای خواست مردم تالش میکند تا اقدامات موثری از سوی اتحادیوه اروپوا،
در جهت حفظ محیط زیست انجام گیرد.
عالوه بر این در سوئد اکنون صدها سازمان و یوا گوروه ،بورای بهبوود زنودگی انسوانها
درسطح جهان مشغول به فعالیت هستند که برخی از آنها عبارتند از سازمان عفو بینالملل،
آکادمی دموکراسی ،اداره مد تبعویض در سووئد ،سوازمان داوطلبوان دفواع از حقووق بشور،
انستیتوی مهاجرین ،سازمان نجات کودک ،سازمان معلولین ،سازمانهای دفاع و کموک بوه
پناهندگان و بسیاری سازمانهای ریز و درشت دیگر.
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در سوئد هرساله تعداد بیشماری کنسرت کوچک و بزرگ برگزار میشود که هدف آنهوا
جمعآوری پول برای یاری رساندن به مردم کشوورهای دیگور اسوت .اینجوا چنود نمونوه از
کنسرتهایی را که برای جمعآوری پول اخیرا در سوئد به اجرا درآمده است ،نام میبرم.
کنسرت به نفع بچههای جهان ،کنسرت به نفع بچههای کشور آفریقایی لیبریا ،کنسورت
به نفع کشور جنوب آفریقا ،کنسورت بوه نفوع بچوههای آواره ،کنسورت بوه نفوع تهیوه آب
آشامیدنی برای مناطق قحطی زده ،کنسرت به نفع "خانهی مادران" در برزیل......،
توانمندی بیشتر بنیادهای نیکوکاری در سوئد متکی بوه موردم اسوت .وقتوی زلزلوهای در
گوشهای از دنیا زندگی بسیاری را ویران میکند و هزاران نفر را به کام مرگ میکشد ،وقتی
سیل در قارهای زندگی بسیاری را میروبد و انبوهی را مصیبت زده و بی خانموان مویکنود،
بطور نسبی سوئدیها بیشترین کمکهای نقدی و انسانی را در اختیار بنیادهوای نیکوکواری
قرار داده و ازاین راه با مصیبت دیدیگان ابراز هم دردی میکنند.
همهی این نمودهای انساندوستی و نیکو کاری نتیجهی عملکرد یک جامعه مدنی آزاد و
دموکرات است .همان طور که پیش از این اشاره شد ،در جواموع بسوته و غیور دموکراتیوک
مردم چنان گرفتار مسائل اولیه زندگی خوود هسوتند کوه حتوا درکموک بوه خویشواوندان و
همسایگان نیز ناتوان و یا بی اعتنا میباشند.
مصونیت انسان دوستان

سوئد به خاطر موقعیت اقتصادی و اجتماعی پیشرفتهی آن مورد توجه بسیاری از متقامویان
مهاجرت و پناهندگی میباشد.
با ورود سوئد به اتحادیه اروپا و هماهنگی این کشور با سایر کشورهای اروپوایی در موورد
پناهنده پذیری ،امروزه بسیاری از درخواستهای پناهندگی در سوئد از سوی اداره مهواجرت
این کشور مردود شناخته میشود و متقامی باید در فرصت معینی سوئد را ترک کند.
بر خالف بسیاری از کشورها که پذیرش مهاجرین ،مشروط بر دانش و توانمندی شغلی و
یا ثروت متقامیان اسوت ،سووئد بوه جنبوههای انسوانی نیوز توجوه دارد .بخوش بزرگوی از
پناهندگان که در دوران جنگ از کشورهای جنگ زدهی ایران ،عراق و افغانسوتان بوه ایون
کشور آمدند ،کودکان و زنان خانه دار و سالمندان بودند که هیچکدام قابلیت کاری ندارنود و
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تا سالیان درازی در این کشور فقط مصرف کننده خواهند بود .افراد میانسال نیز چندین سال
باید به فراگیری زبان سوئدی و انطباق خود با جامعهی سوئد سرگرم باشوند توا بتواننود وارد
بازار کار شوند .همهکسانی که اجازه اقامت دریافت میکنند زیر پوشش کمکهای اجتمواعی
قرار میگیرند .کمک به این افراد درست بر اساس آن معیارها و موابطی است کوه بوه هور
سوئدی نیز تعلق میگیرد .هزینهی تأمین زندگی این افراد و کمکهوای آموزشوی و آمواده
سازی برای کار به عهده کمونها میباشد.
از مقتامیان پناهندگی که تقامای آنها مورد قبول قرار نمی گیرد ،اندکی هوم چنوان در
سوئد باقی میمانند و چون پلیس حکم اخراج آنها را دارد به زندگی مخفی روی میآورند تا
شاید با گذشت زمان قوانین و تصمیمات جدیدی باعث دریافت اجازه اقامت در سوئد گوردد.
این زندگی مخفی که دارای پیآمدی نا معلوم است ،گاه تا چندین سال به طول میانجامد.
چنین افرادی قبل از هر چیز ،به پول ،بهداشت و درمان نیاز دارنود .عوالوه بوراین ،کودکوان
خانوادههای مخفی شده احتیاج به مدرسه و آموزش دارند.
بنابر عرف جامعهی سوئد اگر پدرو مادری به زندگی مخفی روی آورده و خود را از برخوی
کمکهای اجتماعی محروم کردهاند ،کودکان آنها باید مورد حمایت جامعه باشند .از ایون رو
به کودکان خانوادههای مخفی شده حق داده شده است که در مدارس عمومی به درس خود
ادامه دهند و پلیس حق ندارد کودکی را مورد سوال و جواب قرار دهد و یا اینکه برای کشف
محل اختفای خانوادهاش او را دنبال کند .در سایهی قوانین انسان دوستانهی این کشور ،بوه
کلیه مراکز اورژانس پزشکی نیز دستور داه شده است که هر گاه فردی مخفی شده بخواطر
یک فوریت درمانی به آنها مراجعه کند باید بدون درخواست نام و نشان از آن فرد ،خدمات
درمانی الزم را بطور رایگان دراختیارش بگذارند.
در سوئد افراد و گروههایی هستند که بطور علنی برای یاری دادن به برخی از پناهنودگانِ
مخفی شده ،به جمعآوری پول و تهیه مسکن ،اقدام میکنند .این فعالیتها برای حمایوت از
افرادی صورت میگیرد که اقامتشان در سوئد غیر قانونی است و ماندن آنها در این کشوور
قانون شکنی بشمار میرود .اما چون هدف این فعاالن اجتماعی از دیدگاه انساندوستی بوده
و بخاطر سود جویی فردی نیست ،نهادهای دولتی ،مزاحم فعالیت آنها نمی شووند و هرگوز
آنها را تحت پیگرد قرار نمی دهند.
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یکی از سر شناسترین این افراد خانم " آنیتا دورازیو"( )Anita Dorazioمویباشود کوه
چهل سال در زمینهی پشتیبانی از متقامیان پناهندگی کار کرده است .این بوانوی سووئدی
یکی از منتقدان سرسخت سیاستهای پناهنده پذیری در سوئد میباشد .او معتقد است کوه
قوانین انسان دوستانهی سوئد از آنچه که هست باید فراتر رفته و ورود مهاجرین را ساده تور
کند .خانم آنیتا به برخی از آنها که اجازه اقاموت دریافوت نکورده و حکوم خوروج از سووئد
برایشان صادر شده است کمک میکند .به ابتکار این خانم انسان دوست ،از چند سال پیش
یک کلینیک پزشکی مخفی نیز دایر شده است که خدمات بهداشتی -درمانی روزمره را بوه
افراد مخفی شده ارائه میدهد .دنبال کردن خانم آنیتا و یا کشف کلیینک مخفی پناهنودگان
مخفی شده برای پلیس کار سادهای است اما قانون ،پلیس را از این کار منع میکند.
به پاس خدمات انسان دوستانه ،خانم "آنیتا دورازیو" تا کنون جایزههای متعددی نیوز بوه
وی اهدا شده است که پرافتخارترین آنها جایزهای با عنوان "سوئدی برجسته سوال" موی
باشد که در سال  2008به وی تعلق گرفت.
این نمونههای انساندوستی را تنها در جایی میتوان مشاهده کورد کوه موردم از حقووق
مدنی و اجتماعی خود برخوردار بوده و در شرایط آزاد و دموکراتیوک موجوود ،فرصوت ابوراز
احساسات انسانی و بشردوستانه را داشته باشند.
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سوئدیها اختراعات زیادی را به جامعه بشری ارائه دادهاند ،چنود نمونوهی آن کوه مصورف
عمومی دارد و بسیاری در سطح جهان از آن بهره مویبرنود ،عبارتنود از کبریوت ،دوچرخوه،
آچار لوله بازکن ،آچارفرانسه ،چراغ زنبووری ،اجواق نفتوی ،دینامیوت ،گرماسونج سوانتیگراد،
توربین بخار ،یخچال ،لنز بی رنوگ ،کبریوت بوی خطور ،زیوپ ،اسپکتروسوکوپی ،پروانوهی
کشتی ،بُلبرینگ خودبخود تنظیم شونده ،جنراتور ،کمربند ایمنی در اتومبیلهوا ،مواوس رایوج
در رایانهها" ،بلوتووث"( )Bluetoothبورای اینترنوت ،موربان سواز قلوب (،) Pacemaker
ماشین دیالیز ،کاشت دندان در لثه ( ،)Implantسیسوتمهای مواهوارهای نواوبری کشوتی و
هواپیما ،تهیه خمیر کاغذ به شکل صنعتی آن .اسوتخراج الکول از سویب زمینوی و بسویاری
نوآوریهای دیگر.
طبقه بندی و نامگذاری انواع گیاهان توسط گیاه شناس نامدار سوئدی"،کوارل وُن لینوه"
( )Carl von Linnéنیز از جمله کارهای پرارزش ماندنی سوئدیها است.
تکامل تلفن و سیستمها ی مخابراتی توسط آقوای " الرش مواگنوس اریکسوون"
( ،)Lars Magnus Ericssonنیز از کارهوایی اسوت کوه سووئدیها بوه جهانیوان عرموه
کردهاند .در سال  1881آقای اریکسون ،اولین گوشی تلفن را به بازار عرمه کرد .صد سوال
بعد ،همین شرکت مخابراتی ،اولین سیستم "اِن اِم تی"(  ) NMTرا تولید کورد کوه نقطوه
عطفی در همگانی کردن "تلفن همراه" میباشد.
کاشفان عناصر شیمیایی آرسنیک ،اکسیژن ،ازُت ،کوبالت و نیکول نیوز سووئدی بودهانود.
دانشمندان سوئدی در زمینهی تکامل علوم ریامیات ،فیزیوک ،و بیولووژی نقوش بسوزایی
داشتهاند .مهندسان و فن آوران سوئدی در ساخت کانالها ،تونلها ،راه آهن و جواده در سوطح
جهان از شهرت باالیی برخوردارند.
اخیرا دو جوان سوئدی و دانمارکی بنامهوای "نویکالس زنسوتروم" و )(Nikla Zennström
" و "جانوس فریس") (Janus friisبا تولید برنامه ارتباطات تلفنوی از طریوق کوامپیوتر و ایجواد
شرکت "اسکایپ") (Skypeتحولی در ارتباطات درسطح جهان بوجود آوردنود .ایون شورکت در
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سال  2003به مبلغ بیش از سه ملیارد دالر به یک شرکت آمریکایی فروخته شد.
نوآوری ،اختراعات و اکتشافات ،تنها از مغزهایی تراوش میکند که شرایط زیستی مناسبی
داشته باشند .اگر سوئدیها نسبت به سوایر کشوورهای صونعتی از قودرت ابوداع و اختوراع
بیشتری برخوردارند ،علت آن را قبل از هر چیز باید در رفاه عموومی جامعوه جسوتجو کورد.
سوئد یکی از مرفهترین کشورهای جهوان اسوت .در سواختار دموکراسوی سووئد ،امکانوات
آموزشی و رفاهی بطور یکسان در اختیار هموهی شوهروندان قورار مویگیورد و دولوت نیوز
برنامههای سازندگی را براساس تجربه و دانش تنظیم کرده و نیروهای خوالق جامعوه را در
جهت رشد دانش و صنعت هدایت میکند.
سوئد به عنوان یک کشور پیشرو صنعتی ،هزینه زیادی را برای پژوهشهای علمی بکوار
میبرد .در سال  ،2011دولت سوئد  3/6درصد از بودجوه خوود را بوه پژوهشهوای علموی
اختصاص داده است .84این میزان یکی از باالترین بودجههای پژوهشی در جهان است.
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی سوئد از اعتبار باالیی در جهان برخوردارنود .کیفیوت بواالی
دانشگاهها و امکانات آموزشی و پژوهشی در این کشور موجب شد که در بوین چنود کشوور
اروپایی که خود را برای میزبانی بزرگترین مرکز پژوهشی اروپوا نوامزد کورده بودنود ،سووئد
برگزیده شود .بنابرتصمیم اتحادیه اروپا ،یوک مرکوز پژوهشوی عظویم در شوهر دانشوگاهی
"لُوند" در جنوب سوئد ایجاد میشود .این مرکز ،به یک ماشین عظیم پرتابگر نوترون مجهز
خواهد شد .در این پروژه مشترک اروپایی زمینهی تحقیقات برای تهیه موادی جدیود بورای
صنایع اتومبیل و هواپیما و همچنین توسعهی روشهای تشخی و درمان در پزشکی ،فراهم
میشود .پیش بینی میشود که سالیانه پنج هزار پژوهشگر در این مرکز بکار گماشته شوند.
آمار و ارقام نشان میدهد که بیشترین نوآوریها در جوامع آزاد و جایی که مردم از آزادی
و رفاه نسبی برخوردارند تحقق مییابد .نگاهی به آمار مهمترین اختراعات بشر بوه روشونی
این ادعا را ثابت میکند که تقریبوا هموهی اختراعوات و اکتشوافات مهوم در قورن بیسوتم،
پرداخته ذهن جوامعی است که موردم آن در شورایط نسوبتا خووبی زنودگی مویکننود و از
آزادیهای فردی و اجتماعی برخوردارند.
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آلفرد نوبل ،شیمی دادن برجسته سووئدی ،بوه خواطر "جایزههوای نوبول "(،)NobelPrize
شهرت جهانی دارد.
استفاده از نیتروگلیسیرین و اختراع دینامیت توسط نوبل ،ایون امکوان را بوجوود آورد کوه
ترکیب انفجاری دینامیت ،مانند کاالهای دیگر ،بدون خطر انفجار ،قابل بسته بندی و حمول
و نقل باشد .این نوآوری ،نقش مهمی در انقالب صنعتی قرن بیستم داشته اسوت .دینامیوت
باعث دگرگونی بزرگی در جاده سازی ،حفاری ،ایجاد راههای ارتبواطی و گسوترش صونعت
معادن و استخراج نفت شد.
آلفرد نوبل و دو برادرش از دههی  1860بوه فعالیتهوای اکتشواف نفوت در روسویه نیوز
پرداختند .شرکت تولید نفت آنها به تدریج گسترش یافت و به یک امپراطوری بزرگ نفتی،
مانند امپراطوری راکفلرها در آمریکا ،تبدیل شد .بسیاری از مهندسان و فن آوران سوئدی نیز
در این امپراطوری بکار مشغول شدند .به تدریج دامنهی فعالیت این شرکت ،حوزههای نفتی
آذربایجان را نیز دربرگرفت و سرمایهی این امپراطوری اقتصادی را چنوان رونوق داد کوه در
آغاز قرن بیستم ،بیش از مجموع بودجهی سالیانهی کشورهای سوئد ،نروژ و دانمارک بود.
شهرت نوبل در ارتباط با جایزههای علمی نوبل میباشود کوه هرسواله بوه برجسوتهترین
شخصیتهای علمی و ادبی جهان اهدا میشود.
در سال  1895هنگامی که آلفرد نوبول در پواریس بسور مویبورد ،بورادر بزرگتور او بنوام
"لودویگ نوبل" ( )Ludvig Nobelدرگذشت .یک روزنامه فرانسوی که مخترع دینامیوت
را به خاطر قدرت تخریبی دینامیت سرزنش میکرد ،اشتباها فکر کرد که آلفرد نوبول فووت
کرده است .این روزنامه خبر فوت نوبل را با عنوان "تاجر مرگ مُرد" اعالم داشت و نوشوت
"دکتر آلفرد نوبل ،دالل مرگ و کسی که با به ارمغان آوردن مرگ آورترین سوالح بشوری
ثروتمند شد ،دیروز درگذشت" .خواندن چنین خبری آلفرد نوبل را بسیار ناراحت کرد.
او از اینکه پس از مرگش چنین قضاوتی درباره او صورت گیرد بشودت نگوران شود .وی
همانجا تصمیم گرفت که ثروتش را بگونهای مصرف کند تا پس از مرگش از او بوه خووبی
یاد شود .او دربیست و هفتم نوامبر  ،1895در کلوب سوئد -نروژ در پاریس ،وصیت ناموهاش
را تغییر داد و نوشت که ثروت او پس از مرگش برای اهدای جایزهی سالیانه ،به دانشومندان
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برجسته جهان مورد استفاده قرار گیرد .یک سال پس از این وصیت ،آلفرد نوبول درگذشوت.
اولین جایزههای نوبل در سال  1901توزیع شد .از آن پس هرسواله چنود جوایزه نوبول بوه
برجستهترین دانشمندان جهان اهدا میشود.
نوبل در وصیت نامهاش از دهها نفر از بستگان ،دوستان ،کارمندان و خدمت کواران خوود
نام برده بود تا به هر کدام مبلغی پرداخت شود .وی در ادامهی وصیت نامه خواستار آن شود
که بقیهی ثروت او تبدیل به اوراق بهادار قابل اطمینان شده و بهرهی آن هرساله به کسانی
که در طی آن سال مهمترین خدمات را به جامعه انسانی ارائه دادهاند اهدا شود .نوبل جووائز
خود را به پنج رشته علمی و انسانی اختصاص داد که عبارتند از فیزیک ،شیمی ،فیزیولووژی
یا پزشکی ،ادبیات و صلح .او هیئتهای ویژهای را نیز بورای گوزینش دانشومندان برجسوته
تعیین کرد .بنابر وصیت نوبل ،انتخاب دانشمندان فیزیک و شیمی به عهدهی آکادمی علمی
سوئد ( ) Svenska Vetenskapsakademienواگذار شد .انتخاب برترین دانشمند پزشکی
یا فیزیولوژی از آنِ انستیتوی کارولینسکا ( )Karolinska Institutetدر اسوتکهلم گردیود و
باالخره آکادمی سوئد ( ،)Svenska Akademienبورای تعیوین برجسوتهترین نویسوندهی
ادبیات برگزیده شد .بنابر توصیهی نوبل ،یک هیئت پنج نفره که از سوی پارلمان نروژ تعیین
میگردد ،کسی را که شایستهی دریافت جایزهی صلح باشد تعیین خواهد کرد .آلفورد نوبول
تاکید کرد که برندگان جایزههای او باید بیطرفانه و بدون در نظر گرفتن ملیت و یا موقعیوت
جغرافیایی ،برگزیده شوند .ثروت نوبل در سال  2008معادل  250میلیون دالر آمریکوا بووده
است.
جوائز نوبل هر سال در دهم دسامبر در استکهلم و اُسلو به برگزیدگان این جوائز اهدا موی
شود .به همین مناسبت بطور همزمان در سوئد و نروژ ،جشونهای بوا شوکوهی بوا شورکت
بسیاری از دانشمندان و دیپلماتهای جهان برگزار میگردد .تا بحال نزدیک به  800نفر بوه
دریافت جایزهی نوبل نائل آمدهاند که در آن میان 28 ،جایزه نصیب دانشمندان سوئدی شده
است( .عکس شماره  -21مدال طالی جایزهی نوبل)
در سال  ، 1968در سیصدمین سال تأسیس بانک مرکزی سوئد ،این بانک تصمیم
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گرفوت کووه جووایزه ای بنوام جووایزه ی نوبوول در اقتصواد ،هرسوواله بووه برجسووته ترین
اقتصاددان جهان تقدیم کند .از سال  ،1969جایزه ی نوبول اقتصواد نیوز در مراسوم
توزیع جوائز نوبل ،اهدا میگردد.
در سوئد ،عالوه بر جایزهی نوبل چندین جایزه ی جهانی دیگر نیز هرساله توزیوع
می شود .از سال  1980یک بنیاد خصوصی جایزه ای را بورای کسوانی کوه خودمات
انسان ی قابل توجهی کرده باشند اهدا میکنود ایون جوایزه بوا نوام " جوایزه معواش
درست" ( ،)The Right Livelihood Awardدر سوئد به آلترناتیو جوایزه نوبول شوهرت
دارد.
این جایزه به کسانی داده میشود که خدمات ارزندهای در زمینهی بهبود زندگی معیشوتی
فقرا ،بهداشت ،محیط زیست ،حقوق بشر و آموزش انجام داده باشند .یوک هیئوت گوزینش،
مرکب از  8کارشناس که چهار نفر آنها سوئدی و بقیه از سایر کشوورها هسوتند ،برنودگان
جایزه را انتخاب میکند .آلترناتیو جایزه نوبل هرساله روز قبول از جوایزه نوبول ،یعنوی در 9
دسامبر توزیع میشود25.
یکی از بزرگترین جوایز جهانی موسیقی نیز از سال  1989در سوئد توزیع مویشوود .ایون
جایزه که "جایزهی پُالر" ( )Polarprisetنامیده میشود ،به کسی که در زمینهی موسویقی
کار پرارزشی را ارائه داده باشد تعلق میگیرد .این جایزه از سوی بنیادی پرداخت میشود که
توسط "استیکان آندرشون" ( ،)Stikkan Anderssonدر سال  1989تشکیل شد .وی یک
معلم سوئدی ،ترانه سرا ،آهنگساز ،ناشر موسیقی و مدیر شرکت "پُالرموزیک" بووده اسوت.
استیکان آندرشون ،هشت سال قبل از مرگش ( )1997ثروت خود را وقف جایزه پوالر کورد.
برندگان جایزهی پالر هرساله توسط بخش موسیقی آکادمی پادشاهی در سوئد انتخاب موی
شوند و جایزهی پالر نیز مانند جایزهی نوبل طی مراسمی ،توسط پادشاه سوئد بوه برنودگان
اهدا میگردد26.
جایزهی بینالمللی "اولوف پالمه" ( ،) Olof Palme Prizeبه عنوان بزرگداشوت وی ،از
سال  ،1987به کسانی که در راه دموکراسی وآزادی فعالیت میکنند ،اهدا مویشوود .اولووف
پالمه نخستوزیر و رهبر حزب سوسیالدموکرات سوئد بود .وی در فوریوهی  1986بدسوت
فردی ناشناس در استکهلم به قتل رسید .اولوف پالمه به خاطر فعالیتهای صلح دوسوتانهی
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جهانی داشت27.

خود از جمله مخالفت با جنگ ویتنام ،شهرت
پس از درگذشت خانم آسترید لیندگِرِن ( ،)Astrid Lindgrenنویسندهی نامدار سوئدی
در سال  ،2002به افتخار وی جایزهی ادبی آلما ( )ALMA prizeهرساله بوه خوالق
بهترین اثر ادبی در زمینهی ادبیات کودکان و نوجوانان اهدا می شود .این جایزه کوه در
حال حامر معادل پنج میلیون کرون سوئد است برای ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان
در سطح بینالمللی ،از سوی دولت سوئد پرداخت می شود .این جایزه بزرگترین جوایزه
برای ادبیات کودکان و نو جوانان در جهان است.
گزینش برندهی این جایزه توسط یک گروه مشورتی بینالمللی ،مرکب از افراد با تجربه
در زمینهی ادبیات کودکان و نوجوان صورت می گیرد .برنودهی جوایزه در مواه موارس
هرسال اعالم می شود و جایزه در پایان ماه مای ،طی مراسمی در استکهلم به برندهی
آن اهدا می گردد.
جایزهی آلما در سال  2013به خانم ایسول ( ،)Isolنویسونده جووان آرژانتینوی تعلوق
گرفت .وی با هنر تصویرگری کتابهای تصویری با ارزشی را برای کوکان آفریده اسوت
که در آنها پوچی های جهان بزرگساالن را به نمایش می گذارد.
عالوه بر جوائز بینالمللی ،جوائز بسیاری در سوئد هرساله توزیع میشود .بیشتر این جوائز
به کسانی تعلق میگیرد که در زمینههای گوناگون ،از جمله حقوق بشر ،دموکراسوی و رفواه
عمومی فعالیت قابل توجه داشتهاند.
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دادگستری و دادرسی
بازسازی مجرمین

می گویند یکی به قصد دزدی به سوی خانهای رفت .زمین جلو خانه یو زده بوود .دزد بوه
زمین خورد و پایش شکست .به دادگاه از صاحب خانه شکایت برد که زمین جلو خانهاش را
از برف و ی پاک نکرده بود .دادگاه صاحب خانه را به پرداخت غرامت به دزد محکوم کرد.
این داستان ،ظاهرا یک طنز است اما هر طنزی بازتابی از یوک رویوداد واقعوی اسوت .در
سوئد ،قوانین جزایی برای درمان عوار اجتماعی تدوین شده است .ایون قووانین خوالی از
هرگونه بغض ،نفرت و کینه توزی نسبت به مجرمین اسوت .سووئدیها بعنووان بخشوی از
جامعهی متمدن بشری ،حکم "چشم در برابر چشم" را مطرود میداننود .از دیودگاه آنهوا،
آنکه چشمی را کور میکند ،مرتکب جنایت بزرگی شده است که باید مجازات شوود .وقتوی
چشمی کور شده است ،کور کردن چشمی دیگر ،خسارت جدیدی را بر جامعه تحمیل خواهد
کرد .تجربه نشان داده است که انتقام جویی و مقابله به مثل ،به گسترش خشونت در جامعه
منجر خواهد شد و دور بی پایان خشونت در برابر خشوونت ،اداموه خواهود یافوت .در سووئد
هرگاه چشمی کور شود ،به ریشهیابی جرم میپردازند و بورای پیشوگیری از تکورار آن موی
کوشند تا در آینده چشم دیگری کور نشود.
در یک جامعهی دموکراتیک ،قانون ،با توجه به منافع کلی جامعه از حقوق افراد ،دفاع می
کند .قوانین جزایی در سوئد ،با هدف پیشگیری از تکرار جرم تدوین شده است .با وقوع هور
جرمی باید علل آن را ریشهیابی کرد و برای درمان آن عارمهی اجتماعی ،راهوی را کوه بوا
منافع جامعه هماهنگ باشد در پیش گرفت.
چند سال پیش تعدادی از جوانان بزهکار بین  16تا  19سال به عنوان عواملین جرمهوای
گوناگون مورد شناسایی پلیس قرار گرفتند .این جوانان با گریوز از درس و مدرسوه بصوورت
گروهی برای افراد مختلف مزاحمت ایجاد میکردند .برخی کوششهای ادارهیاجتماعی نیز
برای بازداشتن آنها از ناهنجاریهای رفتاری به نتیجهای نرسیده بوود .بجوای اینکوه ایون
جوانان نا آرام را آفتابه به گردنشان آویز کنند ،در شوهر بچرخاننود و توه مانوده شخصویت و
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حیثیت آنها را بر باد دهند ،کارشناسان امور تربیتی به بررسی ومع زندگی آنها پرداختنود.
نتیجه این بررسیها این بود که این جوانان باید مدتی از محیط کنونی زندگی شان دورباشند
تا زمینه تربیت و آموزش برای آنها فراهم شود .کارشناسان تأکید کردند که این جوانان بوه
یک برنامهی کاری درازمدت و راهنمایی آموزنده نیازمندند .بورای درموان عووار تربیتوی
آنها راهکارهای بسیاری درنظر گرفته شد .سرانجام پرهزینهترین برنامه در دستور کار قورار
گرفت .یک شرکت قایقرانی پیشنهاد کرد که این جوانان را در یک سفر نسبتا طوالنی مورد
آموزش قرار خواهد داد .قراردادی بین کمون محل زندگی جوانان و این شرکت منعقد شود.
چند نفر از شرورترین جوانان را در یک قایق تفریحی مجهز جای دادند تا در یک برناموهی
سه ماهه راهی مناطق گردشگری در جزایر کاراییب شوند .هزینه هنگفت این سفر را کمون
به عهده گرفت .طبق برنامهای که ترتیب داده شده بود ،هر یک از این جوانان از لحظه سوار
شدن به قایق دارای وظائف و مسئولیتهای مشخصی بود که به زندگی در قایق و هودایت
آن بسوی مقصد ،سر و سامان میداد .تمیز کردن قایق ،پخت و پز و تهیه غوذا ،شستشووی
وسائل و لباسها ،هدایت قایق و بادبانها و شرکت در زندگی جمعوی درون قوایق ،بکوارگیری
نیروی ابتکار و خالقیت برای مسائلی که پیش میآمد ،هموه در وظوائف سرنشوینان قوایق
گنجانده شده بود .عالوه بر این ،یک برنامه آموزشی برای درسهایی که ایون جوانوان از آن
گریزان بودند به برنامه کاری در قایق ،افزوده شد .از زمانی که این قایق راه خود را در پیش
گرفت تا سه ماه بعد که به ساحل سوئد بازگشت ،پیرامون این اقدام تربیتی پرهزینه و شواید
هوس انگیز ،در رسانهها بحث و گفتگو بسیار بود .برآیند این گفتمان این بود که آیوا بجوای
این برنامه تربیتی پرهزینه ،راه کار دیگری وجود نداشت .باالخره این گروه با سه ماه آموزش
و کارآموزی در دریا ،دوباره به محیطی که در آن بودند بازگشتند .برخی از کمونهای دیگور
نیز چنین برنامهای را برای جوانان شرور در مناطق خود به اجرا گذاشتند و چندین قوایق بوا
سرنشینان جوان ،به آبهای مدیترانه فرستاده شد .راه برخی به یونان و بعضی به ترکیه رسید
و ماهها برنامههای آموزشی و تربیتی در روی آب جریان داشوت .ارزیوابی ایون برناموههای
پرهزینه نشان داد که گزینش این شیوهی تربیتی یعنی فرستادن جوانان بزهکار به سفرهای
درازمدت دریایی ،کار درستی بوده است اما نتیجهای که از آن انتظار میرفت به دست نیامده
بود .کارگزاران این برنامه در قایقها از آموزش و تجربه الزم برخوردار نبودند .آنها به سوهل
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انگاری و عدم انجام وظائف خود متهم شدند .اندکی از جوانان در چنوین شورایطی فرصوت
یافته بودند که در زمان استراحت در جزیرههای بین راه ،دست به بزهکاری زده و بگریزنود.
عمل کرد نا موفق کارکنان قایق و هزینهی سر سام آور این سفرها ،اعترامات زیادی را بور
انگیخت .در حالی که شرکتهای قایقرانی برای آموزش و پرورش بزهکاران صف کشیده و
اعالم آمادگی کرده بودند ،کمونها به فکر راهکارهای دیگر افتادند .در آخر بنا شود کوه بوه
جای فرستادن جوانان به سفرهای پرهزینه دریایی ،مراکز تربیتی موجود را نقویوت کننود توا
مراکز تربیتی وابسته به ادارهیاجتماعی بتوانند بهتر از پیش به نگهوداری و تربیوت جوانوان
بزهکار به پردازند .در همین راستا چندین باشگاه ورزشی در مناطق خارجی نشین ایجاد شود
تا جوانان سرکش و پر انرژی را به شرکت در ورزشوهای سونگینی ماننود بووکس و کشوتی
تشویق کنند .راهکار دیگری که از سالها پیش برای تربیت بزهکاران خرد سوال رایوج بووده
است ،انتقال آنان به خانوادههایی است که صالحیت نگهوداری و تربیوت چنوین افورادی را
داشته باشند.
آنچه در این داستان قابل توجه است ،چگونگی برخورد نهادهوای دولتوی بوا چنود جووان
بزهکار میباشد .در سوئد کوشش بر این است که یک بزهکار را از ناهنجاریهوای رفتواری
پاک کرده و او را به عنوان یک عنصر سالم به جامعوه بازگرداننود .در ایون راسوتا نهادهوای
دولتی ،برای بازسازی یک مجرم از شیوههای تجربی و علمی بهره میگیرند .آنها با توجوه
به نوع جرم و ومعیت اجتماعی و تربیتی مجرم ،به باز سازی او میپردازند.
نکته قابل توجه در برخورد با جوانان بزهکار این بود که هرگوز هویچ فورد و یوا گروهوی
خواستار مجازات این بزهکاران نشد .بلکه برای بازداشتن آنها از ارتکاب جورم ،همگوی بور
اجرای شیوههای گوناگون تربیتی تاکید داشتند.
تجربه ثابت کرده است که کاربرد خشونت و فشار ،نه تنها هیچ بزهکاری را اصالح نموی
کند بلکه از آنها عناصری به مراتب خطرناکتر ساخته و روانه جامعوه مویکنود .در جواموع
عقبافتاده به جای بکار گیری شیوههای علمی و تربیتی و بجای ریشهیابی علل بزهکواری،
به انتقام جویی و کینه ورزی نسبت به بزهکاران میپردازند .تحقیور یوک مجورم ،مجوازات
بدنی و نیز نگهداری در زنودانهای بوا شورایط دشووار ،همگوی باعوث فروپاشوی شخصویت
اجتماعی فرد مجرم است .نتیجهی این گونه بر خورد با مجرمین ،افزایش خشونت در جامعه
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خواهد بود.
در سوئد ،به عنوان یک جامعه دموکراتیک و شایسته سواالر ،کوار اصوالح بزهکواری در
جامعه به دست افرادی با تجربه که از دانش و توانمندی الزم برخوردارند ،سپرده مویشوود.
پلیس و کارکنان قوه قضاییه در این کار دخالتی ندارند .مودد کواران اجتمواعی ،روانشاسوان،
جامعه شناسان و حقوق دانان با کمک یکدیگر برای بازسازی یک بزهکوار ،همکواری موی
کنند .هر گاه این مسئولیت مهم به افرادی ناشایست سپرده شود ،اقدامات آنها برای ارشواد
مجرمین نه تنها بیفایده است بلکه به ترویج خشونت در جامعه و گسوترش بویش از پویش
جرائم خواهد انجامید و مشکالت تازهای را بر ذهن و جسم جامعه تحمیل خواهد کرد.
در جهان امروز همانطور که بیماران جسمی نیاز به دانوش پزشوکی و تخصو درموانی
دارند ،ناهنجاریهای رفتاری نیز به اقدامات کارشناسانه مبتنی بر تجربه و دانش روز نیازمند
است.
نارساییهای رفتاری انسانها را نمی توان با بگیر و به بند و چوب و چماق درموان کورد.
باید با ابزار علم و دانش و منطق به چنین مشکالتی رسیدگی نمود.
در جوامع دموکراتیک و آزاد که شایسته ساالری رایج است ،پستهای شغلی بوه کسوانی
واگذار میشود که تجربه و دانش الزم را برای حوزهی شغلی خود دارا میباشوند .در چنوین
جوامعی با برخورداری از تجربه و دانش روز ،به حل و فصول مشوکالت جامعوه و از جملوه
برخورد درست با بزهکاران ،میپردازند.
قوانین جزایی

چند سال پیش ،دو نفر به قصد دزدی در خانهای را کوبیدند .پیرمردی در را گشود .آنها بوه
زور وارد خانه شدند .پیرمرد با داد و قال از میهمانان ناخوانده پوذیرایی کورد .یکوی از دزدهوا
ماهیتابهای را از آشپزخانه برداشت و بر سر او کوبید .پیرمرد به زمین افتواد و بیودرنگ جوان
سپرد .دزدها را پس از چند روز دستگیر کردند.
بر اساس قوانین جزایی در سوئد ،برای آنکه کسی مجرم شناخته شود ،یا باید وی اعتراف
کند و یا باید وسیلهی جرم پیدا شده باشد و ثابت شود که آن فرد آن را بکار برده است.
این دو دزد هیچکدام اعتراف نکردند بلکه هر کدام مودعی بوود کوه موربهی کشونده را
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دیگری وارد کرده است .سه ماه این دو در بازداشت بسر بردنود توا دادگواه تشوکیل شود .در
دادگاه هم نه اعترافی صورت گرفت و نه وسیلهی جرم مهر تایید بر کسوی زد .رأی دادگواه
بر این شد که هر دو آزاد شوند و هر دو نیز بخاطر سه ماه بازداشت ،از دولت غرامت دریافت
کردند.
این حکم دادگاه اعترامات بسیاری را برانگیخت .آنچه مسلم بود قتل توسط الاقل یکوی
از آنها انجام شده بود .اقدام دو نفر برای دزدی ایجاب میکرد که هر دو مجورم و شوریک
در قتل شناخته شوند .اما قامی دادگاه اعالم کرد که او در چارچوب قوانین موجود رأی خود
را صادر کرده است .وی تأکید براین داشت که براساس قانون ،آزاد بودن یک مجرم بهتور از
دربند بودن یک بی گناه است .بنابر چنین قضاوتی ،چنان حکمی صادر شده بود.
پس از این جریان ،قانون مجازات تغییر کرد بگونهای که در جرمی مشابهِ داستان نام برده
در باال ،از این پس هر دو نفر شریک در قتل بشومار خواهنود آمود( .بوه مومیمه شوماره 3
مراجعه شود)
اگر تاری را به عقب بر گردیم ،در قانون حمورابی که نخستین سند شوناخته شوده بورای
قانونگذاری است و قرنها قبل از میالد مسیح ،توسط پادشاه بابل تدوین شده است ،مجازات
برای مجرمین ،از پرداخت غرامت تا مرگ دیده میشود اما زندانی کردن مجرموان در ایون
قانون پیش بینی نشده است .در دوران قدیم ،مجازات بیشتر به صورت بدنی یا مورگ اجورا
میشد .با رشد جامعه بشری ،شیوهی مجازات زندان به تدریج جای گزین مجازات بدنی شد.
در اروپا ،برای اولین بار درسالهای میانی قرن شانزدهم محلی بنام زندان در انگلستان ساخته
شد تا با سلب آزادی از مجرمین آنها را مجازات کنند .در سوئد اولوین بوار در سوال 1624
مجازات زندان برای گدایان و دزدها به قانون اساسوی اموافه شود .در پوی ایون قوانون ،در
استکهلم ،محلی برای نگهداری مجرمین در نظر گرفته شد.
در اواخر قرن هیجدهم مجازات مجرمین در سوئد ،مورد تجدید نظر قرار گرفت و در طول
قرن نوزدهم با الهام از کشورهای پیشرفته ،ساختار زندانها در جهت رفاه بیشتر زندانیان تغییر
یافت .در این دوران استفاده از سلول انفرادی بورای پیشوگیری از تأثیرگوذاری زنودانیان بور
یکدیگر نیز رایج شد.
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در سوئد ،اعدام در مورد مرتکبین به قتل انجام میشد .با اصالحاتی که در سال  1866در
قوانین جزائی بوجود آمد ،شرایط الزم برای استفاده از قانون اعدام تغییور کورد و از آن پوس
میزان اعدامها به شدت کاهش یافت تا اینکه در سال  1921قانون اعدام لغو شد .از  1866تا
 ،1921بیش از  120نفر محکوم به اعدام شدند اما حکم مرگ ،تنها در مورد  15نفر به اجورا
درآمد .در سال  1921اعدام در زمان صلح کامال ممنوع شد .اما استفاده از اعودام در شورایط
جنگ ،هم چنان بواقی مانود .در سوال  1973اعودام در هور شورایطی مطلقوا ممنووع شود.
بدینترتیب در میان جوامع متمدن امروزی ،سوئد از اولین کشورهایی بوده اسوت کوه دوری
جستن از خشونت را در قانون گنجانده است .بازتاب چنین رفتاری است که اموروز جامعوهی
سوئد را به صورت الگویی از آرامش و خالی از بسیاری تشنجات اجتماعی ،در صودر جواموع
مدنی قرار میدهد.
آخرین حکم اعدام در سوئد در سال  1910اجرا شده است59 .
سال  ،2010صد سال از آخرین اعدام در سوئد میگذشت .صد سال پیش از آن در بامداد
سرد و تاریک  25نوامبر در استکهلم ،در ساعت هشت و شش دقیقه ،یک روسوتائی فقیور و
بی سواد بنام "آندِر" به جرم سرقت و قتل ،زیر تیغ گیوتین جوان داد ،ایون آخورین قربوانی
انتقام جوئی قانونی در سوئد بود .در سالروز صد سوالگی آخورین اعودام ،رسوانههای خبوری
بگونهای افتخار آمیز از صد سال دوری از قهر و خشونت ،در سوئد یاد کردند.
قانون مجازات عمومی در سوئد دستخوش تغییرات بسیاری بوده است .هم زمان با رشود
جامعه و تدوین قوانین جدید ،نگاه قانون به مجرمین نیز دگرگون شده اسوت .اکنوون نگواه
جامعه به مجرمین تنها نگاه به جرم آنها نیست بلکه هم زمان ،پیشینهی مجرم و عوواملی
که زمینه ساز جرم بوده است نیز مورد مطالعه قرار می گیرد .در بسیاری موارد ،یک مجورم،
قربانی روابط ناسالم موجود در جامعه است .در جایی که فقر وجود داشته باشد ،زمینوه رشود
انواع جرائم مالی و دزدی بوجود میآید .آنجا که قوانین و موابطاجتماعی اجازه معاشرت آزاد
به زنان و مردان را نمی دهد ،زمینه رشد جرائم جنسی فراهم میشود .بوی سووادی ،کمبوود
آگاهی اجتماعی و عدم برخورداری از اطالعات و اخبار درست در سطح جامعه ،زمینوه رشود
ناهنجاریهای رفتاری را بوجود میآورد .قانون شکنی ،تجاوز به حقوق دیگران ،بیاعتمادی،
چاپلوسی ،دروغگویی ،پارتی بازی ،رشووه گیوری و هموه ناهنجاریهوای اجتمواعی زاییوده
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شرایطی است که در جامعه وجود دارد .در جوامع پیشرفته از جمله سوئد ،با ترویج آزادیهای
اجتماعی و احترام به حقوق شهروندی ،زمینه رشد بسیاری از مفاسد اجتماعی کواهش پیودا
کرده و یا از میان رفته است.
حقوق فرد بازداشت شده

قوانین سوئد در مورد رفتار با یک متهم بازداشت شده ویا یک مجرم محکووم شوده ،بسویار
انسانی و خالی از هر نوع کینه و یا نفرت است .سوئد از دیر زمان قوانین خوود را بور اسواس
احترام به حقوق فردی شهروندانش تدوین کرده و بکار برده اسوت .اکنوون ایون کشوور بوه
عنوان یک عضو اتحادیه اروپا ،در زمینه حقوق انسان و عدالت اجتمواعی پیشورو بووده و در
بهبود تصمیمات این اتحادیه نقش برجستهای دارد .طبق آخرین مصوبه کمیسویون حقووق
بشر اتحادیه اروپا در مورد حقوق فرد بازداشت شده ،هر کس که بازداشت میشود حوق دارد
در هنگام بازپرسی یک نفر شاهد داشته باشد .این فرد را که متهم تعیین میکنود مویتوانود
یکی از دوستان یا نزدیکانش و یا یک وکیل دادگستری باشد .بنابراین ،حق هور شوهروندی
است که در هرگونه بازپرسی توسط پلیس ،یک نفر را همراه داشته باشد.
پلیس میتواند حد اکثر  6ساعت یک فرد را مورد بازجویی قرار دهد .در صوورتی کوه بوه
گمان پلیس ،فردی مجرم باشد بازجویی میتواند  6ساعت نیز تمدید شود .بازجو حق نودارد
به متهم دروغ بگوید ،او را تهدید کند و یا به او رشوه بدهد .بازجو حق ندارد متهم را مجبوور
به گفتار و یا انجام کاری کند و یا باعث خستگی او شود .متهم باید وعدههای غوذایی را بوه
موقع دریافت کند و به هنگامِ معمول ،به استراحت نیز بپردازد .وظیفه متهم این است که نام،
نشانی و شماره ملی خود را در بازجویی اعالم کند .غیر از گفتن ایون مشخصوات شخصوی،
متهم مجبور به گفتن چیزی دیگر نیست.
در سوئد بازجو حق ندارد از متهم درباره طرز تفکر و اندیشه سیاسی یا مذهبی او پرسوش
کند .ثبت تفکر و اندیشه شهروندان ،در سوئد خالف قانون است .حتا در بیالنهای اداره آمار
سوئد نمی توان اطالعاتی درباره تعداد پیروان مذاهب مختلف و یا گروههای سیاسی در این
کشور پیدا کرد.
در صورتی که احتمال مخفی شدن متهم وجود داشته باشد یا آزاد بودن او باعث تخریوب
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ادامهی تحقیقات و یا موجب تکرار جرم شود ،دادستان میتواند با شرایطی از دادگاه خواستار
حکم بازداشت متهم باشد .در صورتی که مجازات در حد پرداخت غراموت باشود ،بازداشوت
صورت نمی گیرد .در چنین حالتی حق داشتن وکیل با هزینه دولت نیز وجود ندارد.
بازپرس میتواند برای تکمیل تحقیقات و یا در انتظار حکم دادگاه برای بازداشوت ،اجوازه
بازداشت موقت صادر کند .دادستان باید در ظرف  24ساعت مدارک الزم را همراه با تقاموا
برای حکم بازداشت به دادگاه تسلیم کند .در شرایط خاص تمدید این زمان تا سه شبانه روز
نیز مجاز خواهد بود.
بازداشتگاه

برای آشنایی با یک بازداشتگاه در سوئد ،به سراغ خاطرات خودم موی رویوم .مون در سوال
 1976به جرم ورورد غیر قانونی به سوئد چند روزی در بازداشت بسر بردم.
" به دستور دادگاه به بازداشتگاه مرکزی شهر استکهلم فرستاده شدم .پلویس مون را بوه
دفتر بازداشتگاه تحویل داد .چند طبقهای بوا آسانسوور بواال رفتویم .وارد بازداشوتگاه شودیم.
فضایی مانند یک مرکز اداری مدرن ،زیر نور المپهای پر نوور سوقف ،مویدرخشوید .در و
دیوارها رنگ روشن و دلپذیری داشت .پس از بازرسى بدنى وارد یک راهرو دراز شودیم کوه
در دو طرف آن اتاقهای بسیاری به چشم میخورد .به اتاق کوچکى هدایت شدم .اتاق تمیوز
و زیبا بود .یک تخت چوبى که رنگ طبیعى چوب صیقلخوردهاش با الک جال یافته بود به
زمین و دیوار میخکوب شده بود .دستشویى چینى در گوشهاى برق مىزد .شیرهاى آب گرم
و سرد و روتشکى و مالفههای یکبار مصرف از بهداشت و نظافت در این بازداشتگاه حکایت
داشت .دیوارها سفید و خالى از تراشیدگى و یادگارنویسى بود .انگار که تا به حال آدمیوزادى
در این اتاق نبوده است تا اثرى از هنر یا عصیانش را برجاى گذاشته باشد.
پتوهاى سبک با مالفههاى کاغذى را کنار زدم و راحتى تشک نرم روى تخت را احساس
کردم .بعد چشمم به برگى که روی میز کنار اتاق بود افتاد .اطالعات مربوط به بازداشتگاه و
مقررات آن به زبانهاى سوئدى و انگلیسى نوشته شده بود .سواعات وعودههای غوذا ،حوق
داشتن قلم و کاغذ ،و رادیو (امروزه تلوبزیون و رایانه نیز با اجازهی دادسوتانی در اختیواز فورد
بازداشتی قرار می گیرد) ،در دسترس بودن امکانات بهداشوتی و درموانی ،زموان هواخووری
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روزانه و اعطای پول توجیبی از سوی بازداشگاه ،اطالعاتی بوود کوه در ایون برگوه خوانودم.
پنجره بزرگ اتاق ،میدان و پارک وسیع و سرسبزى را در برابر چشمانم مىگشوود .در هویچ
جاى اتاق جاى تیزى که کسی بتواند از آن براى خودآزارى استفاده کند ،وجود نداشت .حتى
دستشویى داخل اتاق ،فاقد هرگونه برجستگى تیزبود .صبحانه ،ناهار و شام ،تمیز و پربرکوت
بود .هر بامداد فرد بازداشتی را به هواخوری بر بام بلند بازداشتگاه میبردند توا نیمسواعت در
آنجا قدم بزند و از هوای آزاد استفاده کنند.
روز دوم ،یک مامور بازداشتگاه ،دریچه کوچک روی در اتاق را گشوود ،حوالم را پرسوید و
گفت که هر روز مبلغی به عنوان توجیبی به من تعلق میگیرد که میتوانم با آن شوکالت،
میوه ،روزنامه و مجله سفارش دهم .سپس تومیح داد کوه تعودادی مجلوه و کتواب نیوز در
بازداشتگاه هست که میتوانم قر بگیرم.
برای استفاده از دستشویی و حمام باید دکمهای را فشار میدادم .المپی د ر کریودر و نیوز
در اتاق نگهبانی چشمک میزد .لحظاتی بعد ماموری برای کمک ،پشت در حامر میشد”.
برخورد سوئدىها با متهمان و مجرمان طى دوران بازپرسى و نیوز پوس از اثبوات جورم،
داراى ویژگىهایى است که در دنیا نمونه است .قوانین دادگسترى براساس احترام به انسوان
و حمایت از حقوق افراد جامعه بنا شده است .براساس قانون ،نام و مشخصات موتهم موادام
که جرمى اثبات نشده است علنى نمىشود .نام متهم تنها وقتى مىتواند علنى شود که جرم
به اثبات رسیده باشد و دادگاه نیز علنىشدن نام مجرم را تأیید کند .به ندرت اتفاق میافتود
که نام مجرم علنی شود .یک جرم وقتى به اثبات مىرسد کوه موتهم خوود آزادانوه ،بودون
هیچگونه فشار و شکنجه ،ارتکاب جرم را تأیید کرده باشد .اعتراف نیز وقتى قابل قبول است
که متهم از روانى سالم برخوردار باشد .در صورت عدم اعتراف متهم ،براى اثبات جورم بایود
وسایل ارتکاب جرم با عالئم اجتناب ناپذیرى مانند اثر انگشت یوا مشخصوات ژنتیکوى بوه
دست آمده باشد .در مواردى که متهم اعتراف نکند و وسیله ارتکاب جرم همراه بوا اثورى از
متهم نیز در دسترس نباشد ،تنها شهادت دادن افراد ،جرم را به اثبات نمىرساند .در بسویارى
موارد که دادگاه ،علنىشدن نام فرد را براى آینده او زیانبار تشوخی دهود ،حتوى پوس از
محکومیت ،نام مجرم مخفى باقى مىماند .هدف اساسى دستگاه قضایى ،پیشگیرى از جورم
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و بازسازى شخصیت انسانهایى است که به دلیل نارسایىهاى تربیتوى دسوت بوه ارتکواب
جرم زدهاند .کسى که به زندان محکوم موىشوود ،طبوق قوانون فقوط بوراى مودت زموانى
مشخ  ،آزادیش محدود مىشود .او باید در مدت محکومیت در زندان باشد .اما بوهعنووان
یک عضو جامعه از همه حقوق اجتماعی برخوردار است .محکومان به حبسهاى درازمودت
حق تحصیل و آموزش در همه عرصوههاى تحصویلى را دارنود و از امکانوات بسویارى نیوز
استفاده میکنند.
به موازات رشد جامعه و بهتر شدن شرایط اجتماعی ،بازداشتگاه و زندان نیز از بهبود نسبی
برخوردار شده و امکانات رفاهی آنها همواره بهتر از پیش میشود.
دموکراسی در قضاوت

قضاوت در دادگاهها نموداری از چگونگی عدالت در جامعه میباشد .در سووئد قووه قضواییه
یک نهاد مستقل است که هیچگونه وابستگی به دولت ،پارلمان و یا دستگاه دیگری ندارد.
یکی از بارزترین نمودهای مردمساالری در چگونگی قضاوت در دادگاههای سووئد دیوده
میشود .در سوئد به هنگام قضاوت در دادگاه فقط قاموی نیسوت کوه قضواوت مویکنود و
تصمیم میگیرد .قضاوت توسط یک هیئت چهارنفره صورت میگیرد .یک قامی به عنووان
کارشناس حقوقی ریاست هیئت قضاوت را به عهده دارد .سه نفر اعضای دیگور بوه عنووان
هیئت منصفه در قضاوت شرکت میکنند .اعضای هیئوت منصوفه پوس از پایوان انتخابوات
کمونها ،هر چهار سال یکبار از سوی انجمن شوهر برگزیوده مویشووند .در انجمون شوهر
نمایندگان منتخب مردم از احزاب مختلف حضور دارند .بدیهی اسوت کوه افوراد برگزیوده از
سوی این انجمن نیز دارای وابستگی حزبی میباشند .اما آنها متعهد هستند کوه در هیئوت
منصفه کامال غیرسیاسی و بی طرفانه عمل کنند .حکم دادگاه یک حکم جمعی اسوت کوه
توسط قامی و هیئت منصفه صورت میگیرد .اعضای هیئت منصفه افراد معمولی جامعه ،از
قشرهای مختلف هستند که هر کدام دنبال کسوب و کارخودشوان مویباشوند و هیچگونوه
وابستگی به دستگاه قضایی ندارند .آنها تنها در جلسات دادگاه شرکت میکنند .حکم نهایی
دادگاه ،با یکی از شرایط زیر قطعیت پیدا میکند -1 .رأی اکثریوت در بوین چهوار نفور-2 .
هنگامی که هر دونفر باهم دارای یک نقطه نظر هستند ،یعنی دو جور حکم وجود دارد .مثال
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دونفر حکم تبرئه میدهند و دو نفر حکم زندان ،در این صورت حکم سبک تر ،یعنوی تبرئوه
مورد قبول است -3 .اگر دو حکم موجود هم وزن باشند اما دارای دو بینش یا روش اجرایی
باشد ،حکم دو نفری که قامی یکی از آنهاست قاطعیت پیدا میکند60.
در سوئد از صدها سال پیش ،هیئت منصفه در جریان همه محاکمات حضور داشته است.
این هیئت که از اقشار مختلف مردم تشکیل میشود در تصمیمگیری دادگاه نقوش اساسوی
دارد .حضور اقشار مختلف مردم در تصمیمگیری در دادگاهها باعث میشود که احکام صادره
از سوی دادگاه منطبق با تشخی و خواست عمومی مردم باشود .اعضوای هیئوت منصوفه
بیش از قامی به روابط و مناسبات درون جامعه واقف هستند .آنها بوا گروههوای مختلوف
شغلی و اجتماعی همواره در تماس میباشند .مسائل و مشکالت جامعه و انتظارات موردم را
بیش از یک قامی درک میکنند .بنابراین حکمی که بوا درک و احسواس هیئوت منصوفه
عجین باشد عادالنهتر بوده و بیشتر مورد قبول جامعه خواهد بود .بویژه اینکه اعضوای ایون
هیئت هیچ وابستگی شغلی و اداری نیز در دستگاه قضایی ندارند.
در همه دادگاهها و مراحل قضایی در سوئد ،هیئت منصفه حضور دارد .تنها در دیوان عالی
کشور و دادگاه عالی اداری ،حقوقدانان در نقش قامی تصمیمگیری میکنند.
اکنون پیشنهاداتی برای انتخاب هیئت منصفه در دست بررسی است کوه بور اسواس آن
انتخاب هیئت منصفه باید از میان افراد غیر وابسته به احزاب سیاسی صورت گیرد.
بدینترتیب است که قضاوت از حیطه قدرت یک فرد و حتا از حوزهی قودرت انحصواری
قوه قضاییه خارج شده و در چارچوب مردمساالری شکل میگیرد و هویت مردمی پیدا موی
کند.
اجرای احکام دادگستری

61

پس از اینکه فردی مجرم شناخته شود ،دادگاه بر اساس نووع جورم و چگوونگی انجوام آن،
طبق قوانین موجود ،حکمی را صادر میکند .بدیهی است که تا قطعی شدن حکوم ،مراحول
گوناگونی برای تجدید نظر وجوود دارد .وقتوی حکموی نهوایی شود ،شویوهی مجوازات نیوز
مشخ میشود .زندان در محیط بسته ،شدیدترین نوع مجازات است که در مورد عواملین
جرمهای جنایی بکار گرفته میشود.
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سبکترین مجازاتها "مراقبت آزاد "( )Frivårdاست که در آن زندانی بجای رفوتن بوه
زندان در خانهی خود و یا در محلوه خوود بواقی میمانود .وی نبایود در دوره محکومیوت ،از
محدوده مشخصی خارج شود.
هرگاه محکومیت کمتر از شش ماه باشد ،فرد محکوم شده میتوانود بوه جوای زنودان از
نظارت فشرده استفاده کند .نظارت فشرده در صورتی جایگزین زندان میشوود کوه احتموال
تکرار جرم وجود نداشته باشد .در این صورت از "مراقبت الکترونیکی با قوالب پوا" اسوتفاده
میشود.
یک فرستنده امواج رادیویی توسط یک قالب ،دور یک پای زندانی قفل میشود .آنگاه به
زندانی اجازه داده میشود که در خانهی خود و یا تا محدودهای اطراف خانهاش رفت و آمود
کند .مرکز نظارت در زندان از طریق دریافت امواج رادیویی شبانه روز رفت و آمود زنودانی را
کنترل میکند .در سال  2008حدود  3000نفر از نظارت فشرده استفاده کردهاند که بیش از
 200نفر آنها به خاطر عبور از محدوده تعیین شده ،به زندان بازگردانده شدهاند.
"مراقبت الکترونیکی با قالب پا" گاهی برای برخی از زندانیان نیز استفاده میشود .دراین
صورت زندانی میتواند در محدودهی ویژهای در ارتباط با زندان رفت و آمود کنود .در موورد
جرائمی مانند اِعمال خشونت ،رانندگی در حال مستی ،مواد مخدر و از این قبیل کوه عامول
جرم ،نیاز به رفتاردرمانی دارد بجای زندان ،از حکم قراردادی استفاده میکنند .در این صورت
فرد محکوم شده متعهد میشود که در طول زمانی که دادگاه تعیین میکند ،به یوک مرکوز
درمانی مراجعه کند و بر اساس یک برنامه مشخ  ،کمک درمانی دریافت نماید.
ادارهی زندانها ،محکومین را به چهار دسته تقسیم میکند و برای هور گوروه برناموههای
بازسازی ویژهای را بکار میبورد .ایون چهوار گوروه عبارتنود از محکوومین جورائم جنوایی،
محکومین اعمال خشونت آمیز ،محکومین اعتیاد به مواد مخدر و محکومین جرائم جنسی.
مجرمین جرائم سنگین که به حبس ابد محکوم شدهاند میتوانند پس از ده سال زنودان،
تقامای کاهش مجازات کنند تا حکم آنها به زندان مدت دارتبدیل شوود .در صوورتی کوه
رفتار زندانی متقامی نشان دهندهی بهبود ومع روحی و روانی او باشد چنین تبدیلی صورت
میگیرد و در بسیاری موارد فرد زندانی آزاد میشود.
جوانان زیر  15سال هرگز محکوم نمی شوند .بین  15تا  18سال نیز بسیار به نودرت بوه
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زندان محکوم میشوند .در بدترین حاالت آنها را به اقامت در یک مرکوز تربیتوی ویوژهی
نوجوانان محکوم میکنند.
خدمات عمومی بجای زندان

"کامیال" ،دختر  19ساله در یک فروشگاه زنجیرهای در حال کِش رفتن یک تکوه لبواس
بود که مورد توجه کارکنان فروشگاه قرارگرفت .آنجوا نوام و مشخصوات او را گرفتنود و بوه
پلیس گزارش دادند .پس از چندی کامیال مورد بازپرسی قرار گرفت .وی نزد پلیس اعتوراف
کرد که بارها لباس ،لوازم آرایش و زینت آالت را از فروشگاههای مختلف کِش رفته اسوت.
کامیال تحت تاثیر بعضی دوستانش در دبیرستان قرار گرفته و برای رقابت با آنها به چنوبن
کاری دست زده بود .وی هنگام بازجویی ،از کردهی خود ابراز پشیمانی کرد و آن را احمقانه
خواند .کامیال در دادگاه به  60ساعت "مراقبت و کار خدماتی" محکوم شود .او مویبایسوت
تحت نظارت ادارهی "مراقبت از محکوم شدگان"  60ساعت از زمان فراغت خوود را بودون
پاداش برای بخش عمومی کار میکرد .کامیال را به " گُربه خانه " فرستادند .این مرکز کوه
وابسته به کمون است از گربههای سرگردان نگهداری میکند تا بوه صاحبانشوان برگردانوده
شوند .پس از پایان حکم از کامیال دعوت شد که در مرکز مراقبت از محکوم شدگان حامور
شود .در آنجا با حضور نمایندهی "گربه خانه" و ابراز رمایت از رفتار کامیال ،از کامیال تعهود
گرفته شد که دیگر هرگز دست به جرم نزند .بدینترتیب ،کامیال دوران محکومیوت خوود را
گذراند و یک شهروند آزاد شد.
محکومیت به زندان

"میالن" ،پس از کتک کاری با "استانیسالو" و مضروب نمودن او ،از محل گریختوه بوود.
استانیسالو که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد و حالش به وخامت کشید.
میالن تا بحال چندین بار باعث اذیت و آزار دیگران شده بوود .روز پوس از حادثوه ،مویالن
دستگیر شد و به بازداشتگاه منتقل شد میالن گفته بود استانیسالو بوه او بودهکار بووده و از
بازپرداخت بدهکاری اش خودداری کرده بود .در دادگاه مویالن بوه کموی بویش از یکسوال
زندان محکوم شد .هم زمان با گذراندن دوران زندان باید در برنامهی آموزشهای "جایگزینی
بجای خشونت" شرکت کند و یاد بگیرد که هرگز کسی را مورد مرب و شتم قرار ندهد.
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"کانی" که به یک جرم بزرگ ،متهم بود ،توسط پلیس دستگیر شد و مورد تفتیش بودنی
قرار گرفت .قبل از اعزام او بوه بازداشوتگاه ،پلویس او را موورد بازپرسوی قورار داد .در موورد
کانی،مراقبتهای امنیتی ویژهای به عمل آمد .هموه لباسوهایش از او گرفتوه شود و لبواس
بازداشتگاه پوشید .کانی به عنوان متهم در بازداشتگاه بسر میبرد .تا وقتی دادگواه جورم او را
ثابت نکرده باشد ،او بی گناه به حساب میآید .کانی با کمک پلیس بوا یکوی از وکوالی بوا
تجربه تماس گرفت و او را به عنوان وکیل خود به پلیس معرفی کرد.
در سوئد اگر متهمی توان مالی برای پرداخت هزینه وکیل را نداشته باشد دادگاه هرینوهی
وکیلی را که متهم انتخاب کرده است میپردازد.
کانی در بازداشتگاه در یک سلول انفرادی بسر میبرد .او برای رفتن به توالت باید زنگی را
بصدا در آورد تا مأمور بازداشتگاه در را روی او باز کند .در بازداشوتگاه او تنهوا اجوازه دارد بوا
وکیلش گفتگو کند.
پلیس و دادستان تحقیقات خود را در مورد "کانی" شروع کردند .به علت مهم بودن جرم،
دادستان تصمیم گرفت کانی را تا پایان تحقیقات اولیوه در بازداشوتگاه نگهودارد .تحقیقوات
پلیس نشان از آن داشت که کانی عامل دزدی از بانک بوده است .دادستان ایون مومووع را
به دادگاه گزارش داد و خواستار حکم دادگاه برای بازداشت کانی شد .هدف از بازداشت ایون
است که متهم نتواند قبل از دادگاه دست به جرم دیگری بزند و یا کاری کند کوه تحقیقوات
پیرامون این جرم را دشوار سازد.
اگر فردی به جرم سبک تری متهم باشد ،پس از بازپرسی توسط پلیس ،آزاد میشوود توا
اینکه دادگاه او را برای محاکمه فراخواند.
کانی به دستور دادگاه در بازداشتگاه باقی ماند .تغذیه و شورایط زیسوتی او در بازداشوتگاه
بگونهای بود که کانی هرگز از آن گالیه نداشت .نوع غذا و استراحت او بهتر از هنگامی بود
که او آزاد بود .هر روز او را به مدت یک ساعت برای هواخوری به پشت بام بازداشتگاه موی
بردند .وکیل کانی در تمام مراحل بازپرسی در کنار او بوود .پوس از پایوان تحقیقوات اولیوه،
دادستان از دادگاه تقاما کرد که کانی را محاکمه کند .در دادگاه دادستان کوشید ثابوت کنود
که کانی مرتکب جرم دزدی از بانک بوده است و طبق قانون باید مجازات شود .وکیل کانی
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بر تمام جریان بازپرسی و محاکمه نظارت داشت تا همه چیز طبق قانون انجام شود.
کانی در دادگاه پذیرفت که او از بانک دزدی کرده است .هیئت قضاوت او را به چهارسال
زندان محکوم کرد .اگر کانی به جرم خود اعتراف نکرده بود ،وکیل او مویکوشوید دادگواه را
قانع کند تا او را آزاد کنند.
کانی از بازداشتگاه به زندان منتقل شد .در زندان ،او از آزادی و تحرک بیشتری برخووردار
بود .او میتوانست کار و یا تحصیل کند و در سواعات فراغوت بوه ورزش موورد عالقوهاش
بپردازد .با ورود به زندان ،موظف بود لباسهای زندان را بپوشود .یوک اتواق کوه حوداقل 6
مترمربع مساحت داشت در اختیار او گذاشته شد و موابط زندان بصوورت شوفاهی و کتبوی
برای او تومیح داده شد.
چون کانی به بازی قمار عادت داشت و در همین راستا کارش به دزدی از بانوک کشویده
بود ،باید برنامه ویژهای را دنبال میکرد .این برنامه برای دور کردن او از این عادت نادرست
انجام میگرفت .کانی بکار در صنایع چوب مشغول شود .او در آنجوا کفشوهای چووبی موی
ساخت.
کفشهای با کف مخیم چوبی) ، (Träskorاز کفشهای سنتی سوئدیها بشمار میآیود.
کانی برای هر ساعت کار 10 ،کرون سوئد مزد در یافت مویکورد .موزد او در یوک شوماره
حساب ذخیره میشد و کارتی در اختیار کانی قرار گرفته بود کوه مویتوانسوت توسوط آن از
فروشگاه زندان اشیاء و مواد مورد نیاز خود را خریداری کند 10 .درصد از پول ذخیره شده در
حساب او نگهداری میشد تا هنگام مرخصی موقت از زندان ،از آن اسوتفاده کنود .کوانی در
ساعات فراغت ،پینگ پنگ و باندی زیر سقف بازی میکرد و برنامهای نیز برای بدن سازی
داشت .هر چندگاه نیز مادر و برخی از دوستانش برای دیدار با کانی به زندان میآمدند.
اتاق مالقات ،یک اتاق پذیرایی نسبتا بزرگ با مبلمان تمیوز و مودرن بوود .ایون فضوای
دلنشین ،یک زندگی معمولی طبق استاندارد سوئد را در ذهن هر بینندهای تداعی مویکورد.
کانی پس از گذشت یک سال در زندان ،تقامای مرخصی کرد .با توجه به اینکه رفتوار او در
زندان مورد رمایت مراقبین او بود ،هر ماه یک روز آزادانه مرخصی میگرفت و یک شوبانه
روز را با دیدار از دوستان و مادرش ،بیرون از زندان سپری میکرد .پس از سپری شدن سوه
سال زندان ،یعنی پس از اینکه سه چهارم محکومیت خود را گذرانده بود ،از زندان آزاد شود.
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او در طول سه سال زندگی در زندان ،آموخت که برای همیشه از قمار دوری کند.
"حکم آزادی مشروط"()Vilkorligdom

"دیژی" یک پسر  18ساله است که در میان دوستان و آشنایانش به خشوونت و کلوه شوق
بودن معروف است .او "آنابوال" مصرف میکند .آنابوال یک ماده انورژی زاسوت کوه بورای
سالمتی زیان آور است اما برخی ورزشکاران آن را مصرف میکنند تا با افوزایش توانمنودی
بدن برای کوتاه مدت ،در رقابتهای ورزشی شانس خود را بیشتر کنند .دیژی بارها پسرها و
دخترهایی را که نمیشناخته است مورد مرب و شتم قرار داده بود تا اینکوه روزی در حوال
دعوا با دیگران توسط پلیس دستگیر شد .در دادگاه به آزادی مشروط محکووم شود .معنوای
این حکم این است که او سه سال تحت مراقبت قرار میگیرد اما آزاد زنودگی مویکنود .در
برنامه مراقبت دو هدف گنجانده شده است .یکی اینکه عملکرد مجرم تحت کنترل باشود و
دیگراینکه به مجرم برای اصالح رفتارش کمک شود .برای مراقبت و کمک به دیژی یوک
فرد آگاه و با تجربه به مسائل جوانان ،با او در تماس قرار میگیرد و بر رفتار او نظوارت موی
کند .دیژی هر چند روز یکبار باید حضور خود را در" ادارهی مراقبتهای ویژه" اعالم کنود.
او همچنین باید بطور مرتب در یک برنامه مخصوص تربیتی شرکت کند .این برنامه بورای
تغییر در تفکر و رفتار دیژی و ترک عادت او به "آنابوال" تدوین شده است.
"مراقبت آزاد"()Frivård

"بروله" در یک میخانه مقدار زیادی آبجو نوشیده بود .در حالت مستی تصمیم گرفت بورای
تبریک گفتن سالروز تولد دوست دخترش ،به سراغ او برود .یک اتومبیل را دزدید و راه افتاد.
از آن پس نفهمید که چه اتفاقی افتاد .ماشین به ستون برق خورده بود و متوقف شوده بوود.
بروله همانجا پشت فرمان در خواب فرو رفته بود که پلیس او را بازداشت کرد .بروله به  5ماه
زندان محکوم شد .نامهای به دادگاه نوشت و تقاما کورد کوه حکموش بوه "مراقبوت آزاد"
تبدیل شود .برای اینکه او در خانه بماند و از قالب پا استفاده کند الزم است کوه او مسوکن
داشته باشد و تلفن نیز در اختیارش باشد .او چون مویخواسوت در خانوه دوسوت دختورش،
"نادیا" بماند ،باید موافقت نادیا را هم کسب میکرد .وقتی این شرایط جور شود ،برولوه بوه
ادراه مراقبتهای ویژه رفت .یک قالب دور پای او قفل کردند که مجهز به یک فرستندهی
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رادیویی بود .برنامهای در این قالب گنجانده شده بود که هر وقت بروله در زموان غیرمجواز
پایش را از خانه بیرون بگذارد اداره مراقبتها ،آن را ثبت کنود .برولوه از مصورف مشوروبات
الکلی در دورهی محکومیت منع شده بود .هر چندگاه ،بدون تعیین وقوت ،یوک موامور اداره
مراقبتها به او سر میزد تا مطمئن باشد که او نوشیدنی الکلی نخورده باشد .یوک بوار خطوا
کافی است که حکم زندان بجای در خانه ماندن به اجرا درآید .برولوه در خانوه مانود .طبوق
برنامه اجازه داشت هر چندگاه برای خرید نیازمندیهایش از خانه خارج شود .عوالوه بور آن
میبایست در یک برنامه آموزشی بمنظور ترک مشروبات الکلی نیز شرکت کند .بروله نهایت
کوشش خود را کرد تا دوره محکومیت او طبق مووابط موجوود پایوان یافوت و عوادت بوه
نوشیدن الکل نیز از سرش رفت.
زندانی بچهدار

"نینا" در زندان زنان همراه با  90زندانی زن بسر میبرد .حاِل او اصوال خووب نیسوت بایود
چهار سال در این زندان باشد .او دو فرزند  4و  7ساله دارد که ادارهیاجتمواعی آنهوا را بوه
پرورشگاه منتقل کرده است .نینا در باتالق مواد مخدر فرو افتاده بود .او به دوسوت پسورش
برای فروش مواد مخدر کمک میکرد که به تدریج خودش نیز معتاد شود .دوسوت پسورش،
ناگهان ناپدید شد و درآمد نینا نیز از بین رفت و بدنبال آن ادراه اجتماعی بچهها را از مادری
که به اعتیاد مبتال بود گرفت .اکنون نینا پشیمان از گذشتهی شوومش ،در انتظوار برناموهای
است که بزودی آغاز میشود .بناست او با کمک این برنامه از اعتیاد دست بکشد توا بتوانود
چشم امیدی به آینده داشته باشد و فرزندانش را از پرورشگاه به دامن خود بازگرداند.
فضای زندان

در سایت سازمان زندانهای سوئد ( )kriminalvården.seدر باره زندان چنین میخوانیم:
"مجازات زندان در سوئد شیوهای است که جامعه برای تنبیه کردن افرادی کوه مرتکوب
جرمهای جدی میشوند در نظر گرفته است .سیاست برخورد با مجرمین مبتنی بر این است
که حتی االمکان هیچ انسانی زندانی نشود زیرا زندانی شدن دارای اثرات زیانباری برای فرد
زندانی میباشد .بدیهی است وقتی کسی به زندان محکوم میشود آزادی خوود را از دسوت
میدهد .در دورهی زندان ،سازمان زندانها مسئولیت دارد تا با همکواری فورد زنودانی ،وی را
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برای همخوانی با جامعه آماده کرده و اثرات زیانبار ناشی از زندانی شدن را نیز کاهش دهود.
این کار از راه اشتغال ،آموزش و درمان و از جمله گفتگو با زندانی و اجرای برنامههای ویوژه
صورت میگیرد .در این راستا ،اقداماتی نیز برای بازداشتن زندانی از تکرار جورم انجوام موی
شود.
مجازات مجرمین در سوئد از  14روز زندان تا حبس ابد میباشد .محکومیت به حبس ابد
میتواند پس از ده سال زندان ،به زندان مدت دار تبدیل شود .این تغییر محکومیوت توسوط
دادگاه انجام میشود".
بیشترین جرم زندانیان در سوئد خرید و فروش مواد مخدر است 32 .در صد از کسانی که
در اول اکتبر  ،2011در زندان بسر میبردند به جرم خرید و فروش مواد مخدر محکوم شوده
بوند (به ممیمههای شماره  4و  5مراجعه شود).
در پاراگراف  4قانون زندانها ،تاکید میشود که بازسازی مجرمین در زندان باید بوا هودف
آماده سازی زندانی برای پیوستن به جامعه باشد .این بازسازی باید در جهت کاهش عوار
ناشی از سلب آزادی فرد زندانی ،صورت گیرد .در این راستا ،ممن توجوه بوه حفوظ منوافع
جامعه ،باید همه اقدامات در جهت آماده سازی فرد زندانی برای حضوور در خوارج از زنودان
انجام شود .زندانی باید در زمان مقتضی (حتا قبول از پایوان دوره محکومیوت) از زنودان آزاد
شود.
در رهنمودهای پاراگراف  4از قانون زندانها چنین آمده است:
"به زندانی باید فرصت مناسب برای اسوتفاده از وقوت آزادش داده شوود .بایود زنودانی را
تشویق کرد که به کارهای مورد عالقهاش بپردازد و به رشد خود کمک کند .در ایون راسوتا
باید به زندانی امکان داد که از طریق روزنامه ،رادیو و تلویزیون در جریان رویدادهای جامعوه
قرار گیرد .نیاز زندانی به تفریح نیز باید در حد معقول ،موورد توجوه باشود .در شورایطی کوه
ایجاب کند باید به زندانی اجازه داد که در فعالیتهای سوندیکایی و مشوابه آن در خوارج از
زندان شرکت کند تا آمادگی او را برای انطباق با جامعه آسان سازد”.
زندان در سوئد یک مرکز بازسازی است تا مجرمین را از راه آمووزش و پورورش فکوری
برای یک زندگی عادی پس از زندان ،آماده کند.
زندان یک محل زندگی است .زندانی باید مدتی از زندگی خود را در آنجا بگذراند و بعد به
253

دامن جامعه بازگردد .محیط زندان از تووهین ،رفتوار خشوونت آمیوز ،زورگوویی ،بازپرسوی و
شکنجه پاک است .کارکنان ادارهی زندان افراد آموزش دیده هستند .ایون افوراد هیچگونوه
وابستگی شغلی به دادگستری و پلیس مخفی و یا علنی ندارند .آنها تنها موامور مراقبوت از
زندان و نگهداری زندانیان میباشند .وظیفه آنها این است که با رعایت مقررات زندان ،بوه
خواستها و نیازهای روزمره زندانیان رسیدگی کنند .در همهی زندانهای سوئد ،زنودانیان از
آموزش عمومی و حرفهای برخوردارند (عکس شماره  - 22زندانبانان در راهرو یک زندان).
در زندانهای سوئد ،بسیاری از کارکنان ،عالوه بر وظیفه نگهبانی ،به عنوان رابط نیز عمل
میکنند .هر رابط مسئولیت مستقیم یک یا چند زندانی را به عهده دارد تا زندانی بتواند بوا او
در تماس بوده و مشکالت و خواستهای خود را با او درمیان بگذارد .فرد رابوط ،عوالوه بور
وظیفه ایجاد نظم و امنیت در زندان و تماس با زندانی ،باید از اتاق زندانی بازدیود کنود و بوا
مالقاتیهای زندانی نیز دیدار داشته باشد .در هنگام مرخصی یا مراجعوه زنودانی بوه مراکوز
درمانی ،نیز رابط باید مراقب و یا همراه زندانی باشد.
فضای زندانها در سوئد بگونهای است که حداقل فشار روانی را به زندانی وارد کنود .هور
زندانی دارای یک اتاق مخصوص بخود میباشد .مساحت اتاق زندان بین  6تا  10مترمربوع
است و شکل و شمایل اتاق مطابق استاندارد خانههای مسکونی در سوئد میباشد .در و دیوار
همه اتاقها دارای رنگهای شاد ،روشن و دلپذیر است تا باعث فرسوایش روح و روان زنودانی
نباشد .بنابر موابط زندانها ،اتاق زندان باید از راه یک پنجره ،چشم اندازی به بیرون داشوته
باشد و نور کافی در روز به داخل اتاق زندان راه یابد .در بیشتر زندانها و بازداشتگاهها پنجره
اتاق زندان ،دیدگاهی سرسبز را برای زندانی به نمایش میگذارد .در هور اتواق یوک تخوت
خواب ثابت و یک میز تحریر وجود دارد .یک دستشویی بوا آب گورم و سورد نیوز دراختیوار
زندانی است تا به بهداشت و رفاه او کمک کند .اتاق زندان به رادیو و تلویزیون مجهز اسوت
تا همه زندانیان به کانالهای تلویزیونی پایه ،دسترسی داشته باشند .هرگاه یک زنودانی بوه
دالیل ویژهای نیاز به یک کانال مخصوص داشته باشد ،مراقبین زندان آنرا بررسوی کورده و
درصورت لزوم ،آن کانال را دراختیار زندانی قرار میدهند(.عکس شماره  -23یک زندانی در
سلول خود)
زندانیان باید از ساعت  8بعدازظهر تا  8صبح در اتاق خود باشند .سوایر اوقوات بیکواری و
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روزهای تعطیل ،آنها میتوانند در سالن عمومی با سایر زنودانیان معاشورت داشوته باشوند.
سالن بدن سازی در دسترس زندانیان قرار دارد و امکان ورزشهای دسته جمعی نیز در حیاط
زندان فراهم میشود .دسترسی به اینترنت برای زندانیان ،تحت مراقبت ماموران زندان میسر
است (عکس شماره  -24سالن مالقات زندانیان).
آموزش در زندان

همه زندانیان باید در روزهای کاری ،یعنی پنج روز در هفته ،در یکی از برنامههای حرفوهای،
آموزشی و یا روان درمانی شرکت کنند .برای هر ساعت شرکت در برناموه ،زنودانی حقووقی
معادل ده کرون سوئد دریافت میکند .آمووزش در زنودان شوامل آموزشهوای عموومی در
سطوح ابتدایی ،دبیرستان و زبان سوئدی برای خارجیهوا مویباشود .آمووزش حرفوهای در
رشتههای رایج شغلی در جامعه نیز در برنامه آموزش زندانها گنجانده شده اسوت .در سوال
 ،2008آموزش بزرگساالن در  120رشتهی مختلف تحصیلی در زندانها انجام شده اسوت.
دورههای ابتدایی و دبیرستان توسط کالسهایی که در زندان تشکیل میشوود ،صوورت موی
گیرد .مسئولین زندان میکوشند امکان دستیابی زندانیان را به مواد درسی مورد عالقهی آنها
فراهم کنند .زندانی داوطلب تحصیالت دانشگاهی میتوانود بوا کموک کادرهوای آموزشوی
زندان و استفاده از شبکه اینترنت به تحصویل بوه پوردازد .هرگواه در یوک زنودان امکانوات
تحصیلی فراهم نباشد ،زندانی را با یک مرکز آموزشی در زندانی دیگر ،ارتباط میدهند.
چندی پیش یک دزد حرفهای سوئدی که سالهای زیادی را در زندان بسر برده بود پس از
پایان دوره محکومیت خود ،با در دست داشتن پایان نامه دانشگاهی در رشته حقوق از زندان
بیرون آمد.
زندانیانی که دچار عوار روحی و روانی باشند از آموزشهای ویوژه و روان درموانی نیوز
برخوردارند.
هدف از آموزش در زندان ،باال بردن توانمندیهای فرد و آماده سوازی او بورای ورود بوه
جامعه ،پس از دوران محکومیت است.
لباس زندانیان

روزنامهای را ورق میزنم .در صفحهی خبرها چشمم به عکسی مویافتود کوه در آن تعوداد
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زیادی خانمهای جوان با لباسهای رنگین کنار هم ایسوتادهاند و ژسوت گرفتهانود .لباسوها از
رنگهای سادهی شاد و فرمهای دلنشینی درست شده اسوت .مجموعوهای از رنگهوای آرامِ
سفید ،صورتی ،عنابی ،زرد ،کِرِم ،آبی روشن ،سبزِ روشن و خاکستری کم رنوگ بوه نموایش
گذاشته شده است .هیچ رنگ غم آور و یا تند و تیز که خشونت و انودوه را توداعی کنود در
عکس دیده نمی شود .این عکس با لباسهای رنگین و زیبای خود ،یک سالن مد را در ذهنم
تداعی میکند که نا گهان با دیدن تیتر درشت وسط صفحه شگفتزده میشوم" .نمایشگاه
لباسهای جدید زندانیان" .با نا باوری نوشته زیور عکوس را مویخووانم" .مرکوز بازسوازی
زندانیان ،لباسهای جدیدی را برای زندانیان (زنان زندانی) تهیه دیده است .ایون لباسوها در
گالری ک 1-در خانهی فرهنگ ،به مدت سه هفته به نمایش گذاشته خواهد شد”.
از پانزده مانکن مد لباس ،هفت نفر پیراهنهای یک تکهی بی آستین و یوا آسوتین کوتواه
پوشیدهاند .چهار تن بلوز و دامن بر تن دارند .دو تن با پیراهن و شلوار و دو نفر نیز با کاپشن
و شلوار در عکس دیده میشوند.
در تومیح این خبر میخوانم که این لباسها نمومهی لباسهایی است که زندانیان در وقت
آزاد و یا در هنگام کار میپوشند .انتخاب نوع ،رنگ و طرح لباسها توسط گروهی از زندانیان
زن انجام شده است .بدینترتیب ،یک زن زندانی حق دارد لباس زنودانش را از بوین پوانزده
شکل و رنگ مختلف انتخاب کند .پوشاک زندانی از جنس پنبه است .لباس پنبهای در اروپا
در زمرهی مرغوبترین لباسهاست زیرا راحت است و حساسیت (آلرژی) نیز ایجاد نمی کنود
(عکس شماره  -25نمایشگاه مد لباس برای زندانیان زن).
اینکه زندانی ،با لباس زیبا ،خوش فرم و خوش رنوگ و ٱن هوم بوا انتخواب خوودش ،در
محیط زندان رفت و آمد کند در باورم نمی گنجید .بهرحال رنوگ و فورم لبواس زنودانی در
سوئد به گونهای است که به آسایش روح و روان زندانی کمک کند.
من خود چندین زندان را در خاورمیانه تجربه کرده ام ،در آنجا زندانی دارای هویچ حوق و
حقوقی نیست .در زندانهای بسیاری از کشورهای جهوان ،تنهوا آزادی روزموره فورد زنودانی
نیست که از او سلب میشود ،بلکه از هنگام ورود به بازداشتگاه یا زندان ،همه حقوق انسانی
وی زیر پا گذاشته شده و غرور و شخصیت او لگدمال میشود .از لحظه ورود به زنودان ،بوا
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توهین و تحقیر ،زندانی را واردار میکنند که لباسهوای چروکیوده و بوی قووارهی زنودان را
بپوشد .تا رنگ و فرمِ غم آلودِ لباسهای زندان ،فشار بر زنودانیان را افوزایش دهود .در چنوین
فضایی صحبت از آموزش زندانی و باز سازی او طنوزی بویش نیسوت .سولولهای تنوگ و
کثیف زندان نیز روح و روان زندانی را بشدت آزرده میکنود .در ایون گونوه زنودانها ،بجوای
بازسازی انسانها ،مامورین زندان که غالبا افراد ناالیق و کم سواد هستند ،کینوه توزانوه بوه
تخریب کامل شخصیت زندانی میپردازند.
بدیهی است در یک جامعهی پیشرفته و متمدن که هموه شوهروندان از حقووق انسوانی
برخوردارند .،یک زندانی نیز از حق زندگی محروم نیست .زندانی مانند هر شهروند دیگری از
همهی حقوق و مزایای زندگی برخوردار است .تنها فرق او با دیگران این است که به خاطر
جرمی که انجام داده است باید آزادی او مدتی محدود شوود .محودودیت آزادی نیوز زموانی
صورت میگیرد که احتمال دست زدن او به جرمی دیگر وجود داشته باشد.
زنوودانهای سووووئد هرازچنوود گووواهی مووورد بازدیووود "کووارگزار حقووووقی دولووت"
) (Justitieombudsmannenو نمایندگان سازمان صلیب سرخ قرارمی گیرند .این کارگزار،

که از طرف پارلمان تعیین میشود بر اجرای قانون در دستگاههای دولتی و ادرات وابسته به
آن نظارت میکند.
جامعهی سوئد برای زندانیان آزاد شده نیز امکانات یک زندگی آبرومند را فراهم میسازد.
در این راستا اقداماتی صورت میگیرد تا سوابق زندانی بودن افوراد ،موانعی بورای اشوتغال و
استفاده از امکانات اجتماعی نباشد .در صورت نیاز ،نام و نشانی زندانی را تغییر میدهند و بوا
انتخاب محلی جدید برای سکونت او ،شرایطی را فراهم میکنند که آن فرد بتواند مانند سایر
شهروندان بکار و زندگی بپردازد.
مرخصی زندانیان

تمام محکومین به زندان میتوانند پس از گذشت مدتی از محکومیوت در زنودان ،مرخصوی
بگیرند .در محکومیتهای کوتاه مدت ،استفاده از مرخصی پس از یکی دوماه میسر است .در
محکومیتهای درازمدت ،زندانی هنگامی میتواند از مرخصی استفاده کند که حوداقل یوک
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چهارم دوره محکومیتش سپری شده باشد .زندانیان محکوم به حبس ابد پس از چهار سال و
نیم زندان ،از حق مرخصی برخوردار میشوند.
هدف از مرخصی دادن به زندانیان ،حفظ ارتباط آنها بوا خوانواده ،دوسوتان و بسوتگان و
همکاران شغلی و بطور کلی تماس با جامعه میباشد .زیرا هدف از زندانی کوردن مجورمین،
بازسازی شخصیت آنها و بازگرداندن آنها به دامن جامعه است.
مدت مرخصی را اداره زندانها با توجوه بوه شورایط فورد زنودانی و مودت بواقی مانوده از
محکومیت او تعیین میکند .مدت اولین مرخصی بدون مراقبت ،به چند ساعت محدود موی
شود .در نوبتهای بعدی به تدریج ،زمان مرخصی طوالنی تر میشود و تا حد اکثر بوه سوه
شبانه روز افزایش پیدا مویکنود .حوق اسوتفاده از مرخصوی حتوا در صوورتی کوه احتموال
سوءاستفاده از مرخصی وجود داشته باشد ،از زندانی سلب نمی شود .در چنین حالتی ،یک یا
چند مامور از طرف ادارهی زندانها ،فرد زندانی را در دوره مرخصی همراهی خواهند کرد.
از پولی که هر زندانی برای شرکت در برنامههای آموزشی زندان دریافت میکند ،هموواره
مبلغی در حساب زندانی پس انداز میشود .این پول هنگام مرخصی ،در اختیار زندانی قرارمی
گیرد .در صورتی که هزینه سفر زندانی تا محل سکونتش بیش از مبلوغ معینوی باشود ،اداره
زندانها آن را پوشش خواهد داد.
کارگزاران حقوقی

در سوئد چند نهاددولتی وجود دارد که برای پاسداری از اجرای قانون در زمینههای مختلوف
فعالیت میکنند .این نهادها ،هر کدام دارای دهها کارمند و یک مودیر بنوام کوارگزار حقووقی
( )Ombudsmanمیباشد کارگزاران حقوقی هر  6سال یکبار از سوی دولت و یوا پارلموان
انتخاب میشوند و هر کدام در یک یا چند زمینه اجتماعی بر انجام درسوت قووانین نظوارت
دارند .آنها از میان حقوق دانان برجسته ،پر تجربه و خوشنام گزینش میشووند .کوارگزاران
حقوقی عالوه بر نظارت بر انجام درست قوانین ،به شکایات کسانی که احسواس مویکننود
حق آنها در جایی مایع شده است ،نیز رسیدگی میکنند .مهاجرینی که در بازار کوار موورد
تبعیض قرار گیرند ،کودکانی که مورد مرب و شتم یا تهدید بزرگساالن باشند ،زنانی که بوه
علت جنسیتی نتوانند کار مشابه مردان بگیرند و شهروندانی که در پیچ وخم کارهای اداری با
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مشکل روبرو میشوند میتوانند هر کدام به یک کارگزار حقوقی شوکایت بورده و خواسوتار
رسیدگی به حقوق از دست رفتهی خود باشند.
پارلمان سوئد نیز یک کارگزار حقوقی را تعیین میکند کوه بور عملکورد کارکنوان دولوت
نظارت دارد.
بدینترتیب بسیاری از شکایات مربووط بوه تبعویض و قوانون شوکنی در خوارج از رونود
دادگاهها ،به شیوهای ساده تر و با سرعتی بیشتر توسط کارگزار حقوقی حل و فصل میشود.
)Barnombudsmannenکارگزار حقوقی کودکان (

کارگزار حقوقی کودکان برای پاسداری از حقوق و منافع کودکان و نوجوانان زیر  18سال ،از
طرف دولت بکار گمارده میشود .نهاد کوارگزار حقووقی کودکوان ،در چوارچوب کنواسویون
حقوق کودک سازمانملل متحد فعالیت میکند .کارگزار حقوقی کودک ،قووانین حفاظوت از
حقوق کودکان را به ادارت و نهادهای دولتی و کمونها یاد آور میشود توا آنهوا خطمشوی
خود را در راستای این قوانین برنامه ریزی کنند .هر گاه الزم باشد کارگزار حقووقی کوودک،
پیشنهاداتی را برای تدوین قوانین جدید نیز به دولت ارائه میدهود .اگور حقووق کوودکی در
جایی نا دیده گرفته شده باشد ،کاگزار حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده و بورای حول آن
مشکل اقدام میکند و رهنمود میدهد54.
کارگزار حقوقی تبعیض ()Diskrimineringsombudsmanmannennen

کارگزار حقوقی تبعیض ،برای پیشگیری از تبعیض در زمینههای تبعیض جنسیتی ،موذهبی،
قومی ،سِنی یا تبعیض به علت نق عضو و از این قبیل ،فعالیت دارد .کسانی که احسواس
میکنند مورد تبعیض قرار گرفتهاند میتوانند به این نهاد شکایت کنند .کارگزار تبعویض بوه
شکایت آنها رسیدگی میکند و در صورت وقوع تخلف از قانون ،میکوشود بوین شواکی و
کسی که از او شکایت شده است میانجی گری کنود .در بسویاری مووارد پیشونهاد کوارگزار
حقوقی تبعیض ،مانند یک داوری قضایی ،مورد قبول طرفین قورار مویگیورد .در صوورتیکه
توافقی انجام نگیرد آنگاه کارگزار حقوقی به جانبداری از شاکی ،مسئله را به دادگاه میفرستد
تا دادگاه در این زمینه تصمیم بگیرد53.
چندی پیش دو خانم مسلمان مقیم سوئد با پوشش سنتی و پیراهنهای بلندی کوه دامون
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آنها تقریبا روی زمین کشیده میشد ،وارد سالن یک استخر شنا شده بودنود .ظواهرا آنهوا
برخی از بستگانشان را همراهی میکردند که قصود داشوتند از اسوتخر شونا اسوتفاده کننود.
استخرهای شنا در سوئد ،مختلط است .وقتی مسئولین ورزشگاه ،متوجه حضور آن خانمها با
لباسهای نامناسب در آن محیط میشوند از آن دو میخواهند که سالن شونا را تورک کننود.
بگو مگویی صورت میگیرد و خانمها از سالن شنا بیرون رانده میشوند .بگفتهی مسوئولین،
لباسهای بلند خانمها با موابط بهداشتی اطراف استخر مغایرت دارد.
این دو خانم ،برخورد مسئولین ورزشگاه را به عنوان یک عمل تبعیض آمیز تلقی کورده و
به کارگزار حقوقی ویژهی تبعیض شکایت بردند .پس از چندی حکم کارگزار حقوقی به نفع
این خانمها صادر شد و کمون منطقهای که ورزشگاه در آن قرار داشت ،موظف شد به خاطر
توهین به این دو تماشاچی ،به آنها خسارت بپردازد.
کارگزار حقوقی برای نظارت بر نهادهای دولتی )(Jsutitieombudsmannen

کارگزار حقوقی برای نظارت بر عملکرد نهادهای دولتوی هور شوش سوال یکبوار از سووی
پارلمان سوئد بر گزیده میشود .این کارگزاری بوه نماینودگی از سووی پارلموان ،چگوونگی
عملکرد ادارت و نهادهای دولتی را مورد بررسی قرا رمی دهد .کسانی که از نهاد و یا ادارهای
دولتی شکایت داشته باشند میتوانند از این کارگزار حقوقی کمک بگیرند55.
پلیس امنیتی ()Säpo

در سوئد نیز مانند هر کشور دیگری ،پلیس امنیتی وجود دارد.
به سایت پلیس امنیتی سوئد مراجعه میکنم .با گزینش زبان فارسی ،اطالعات به فارسی
ظاهر میشود .پلیس امنیتی نقش و فعالیت خود را بدینترتیب تعریف میکند62.
"پلیس امنیتی یک دستگاه اطالعاتی دولتی با وظائف پلیسی است .ما از بروز جرائمی که
بر مد امنیت کشور است پیشگیری میکنیم و آنها را فاش میکنیم .ما با تروریسوم مبوارزه
میکنیم و از هسته مرکزی رهبری دولت نیز محافظت میکنویم .هودف از ایون فعالیتهوا
پاسداری از نظام دموکراتیک ،آزادیها و حقوق شهروندان و همچنین امنیت ملی است"
پلیس امنیتی یک اداره دولتی تحت رهبری دولت اسوت .ایون اداره دارای دسوتورکارهای
ویژه ،مدیرکل و بودجهی مصوب دولت میباشد .پلیس امنیتی یک بخوش مسوتقل از اداره
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کل شهربانی کشور به شمار میرود .پلیس امنیتی دارای تقریبا هزار کارمند است که بیشوتر
آنها در استکهلم مستقر هستند .کارکنانی نیز در پنج واحد منطقهای در دیگر نقواط کشوور
مشغول بکار میباشند 55 .درصد از کارکنان پلیس امنیتوی دارای آمووزش ویوژهی پلیسوی
هستند .بقیه کارکنان را کارمندان اداری از جمله حقوقدان ،تحلیلگر ،اقتصاددان و فون آوران
تشکیل میدهند.
هر گاه فردی مورد سوءظن پلیس امنیتی باشد ،مورد تعقیب و کنترل قورار مویگیورد .در
صورتی که پلیس امنیتی نیاز به شنود تلفنی داشته باشد باید برای این کوار از دادگواه اجوازه
بگیرد .پلیس امنیتی میتواند فرد مورد سوءظن را دستگیر کند و از او بازجویی به عمل آورد.
فرد دستگیر شده حق دارد یکنفر را به عنوان شاهد یا وکیل در حین بازجویی هموراه داشوته
باشد .دستگیری یک فرد توسط پلیس امنیتی باید فورا به اطالع دادسوتان برسود .هور گواه
دادستان فرد مورد سوءظن را مجرم بداند میتواند برای بازداشت او اقدام کند .بورای اینکوار
باید دادستان مدارکی به دادگاه ارائه داده و اجاره بازداشت متهم را از دادگاه تقاما کند .پوس
از بازپرسی و جمعآوری مدارک اثبات جرم ،متهم به دادگاه فرستاده میشود تا مورد محاکمه
قرار گرفته ،محکوم و یا تبرئه شود.
در سوئد حدود اختیارات پلیس در چارچوب قانون کامال مشخ است .پلیس امنیتی نیوز
بخشی از پلیس بوده و در برابر قانون پاسخگو میباشد .از عملکرد پلیس امنیتی نیز مانند هر
نهاددولتی دیگر میتوان به دادگاه شکایت برد.
تماس با پلیس امنیتی از طریق تلفن ،فاکس و آدرس اینترنتی برای همه شهروندان میسر
است.
طبق قانونی که در مارس  2003به تصویب رسیده است ،هر شهروند سووئدی حوق دارد
اطالعاتی را که پلیس امنیتی سوئد در باره او جمعآوری کرده است بازخوانی کند.
برای این کار هر شهروندی میتواند نامهای برای اداره مرکزی پلیس بفرستد و خواسوتار
رونوشتی از همه اطالعاتی شود که درباره وی نزد پلیس امنیتی میباشد.
زندانی سیاسی

به اداره مرکزی زندانها تلفن میکنم و از سخنگوی این سوازمان مویپرسوم کوه آیوا در سووئد
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زندانی سیاسی وجود دارد .چنین سؤالی برای او تازگی داشت .لختی درنگ کرد و سوپس گفوت:
" در گذشته کسانی را داشتیم که به خاطر سورپیچی از خودمت نظوام وظیفوه در زنودان بودنود.
شاید آنها را بتوان زندانی سیاسی تلقی کورد .اکنوون کوه قوانون کسوی را مجبوور بوه خودمت
سربازی نمی کند ،پس صحبت از زندانی سیاسوی بوی معنوی اسوت .نوه ،موا زنودانی سیاسوی
نداریم".
در جوامع غیر دموکراتیک ،جرم سیاسی بگونههای مختلفی تعریف شده است .آنچه میتووان
به عنوان وجه مشترک از این تعاریف بیرون کشید ،مخالفت مسالمتآمیز بوا حاکمیوت و دولوت،
جرم سیاسی به حساب میآید .بدیهی است که جرمی از ایون قبیول در کشوورهای دارای نظوام
دموکراتیک ،از جمله سوئد ،وجود ندارد .زیرا در چنین جوامعی ،دولوت و دولوت موردان هموه بوا
رأی بی قید و شرط مردم به قدرت میرسند .مردمی که قدرت را به دولت موردان مویسوپارند،
حق دارند آنها را مورد انتقاد قرار داده و در صورت نا رمایی از آنهوا ،قودرتی را کوه بوه آنهوا
سپردهاند ،پس بگیرند و به دیگری بسپارند .در یک جامعهی مردمساالر ،مردم از حوق اعتورا ،
اعتصاب ،تظاهرات و تبلیغات علیه قدرت حاکم برخوردارند .خواست و تبلیغ برای برانودازی یوک
رژیم سیاسی نیز جرم به حساب نمی آید .در سوئد که دارای یک نظوام سولطنتی و دموکراسوی
پارلمانی میباشد ،هرگونه فعالیت مسالمتآمیز و تبلیغوات علیوه نظوام آزاد اسوت .اقلیوت بسویار
کوچک جمهوری خواه در این کشور کوه بورای برانودازی نظوام سولطنتی فعالیوت مویکنود ،از
حمایت قوانون برخووردار اسوت .آنهوا دفتور ،مرکوز ،رادیوو و روزناموه دارنود و در پرتیراژتورین
روزنامهها تبلیغ و اظهارنظر میکنند .مخالفان نظوام سولطنتی در سووئد ،در برناموههای رادیوو و
تلویزیون دولتی ،به بحث و گفتگو پیرامون خواستهای خود میپردازنود .در اساسونامهی حوزب
سوسیالدموکرات سوئد ،نظام پادشاهی مردود شناخته شوده اسوت و ایون حوزب بطوور رسومی
خواستار رژیم جمهوری دراین کشور میباشد .سوسیالدموکراتها ،بوه عنووان بزرگتورین حوزب
سیاسی کشور با اتکا به آرای مردم ،سالیان درازی دولت را در اختیار داشتهاند .کسوی نموی توانود
سوسیالدموکراتها را به خاطر خطمشی سیاسی حزبشان محکوم کند .نفوی نظوام پادشواهی و
قصد براندازی این نظام از سوی سوسیالدموکراتها ،هرگز مانعی برای فعالیتهای ایون حوزب
نبوده است .سوسیالدموکراتها با ارزیوابی دخول و خورج سولطنت بورای سووئد ،وجوود نظوام
سلطنتی را تا بحال بر نبود آن ترجیح دادهاند .این بدان معناست که آنها سولطنت را بوه عنووان
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امری تشریفاتی و بدون دخالت در سیاست ،برای پیشبرد اهداف اقتصادی ایون کشوور توا کنوون
مثبت ارزیابی کردهاند .از تشریفات سلطنتی برای گسترش صونعت توریسوم اسوتفاده مویشوود.
شاه و خاندان سلطنت در سوئد به عنوان ابزاری برای رونق بخشیدن به روابط اقتصادی با سوایر
کشورها بشمار میآیند .هر گاه بازرگانان و صاحبان صنایع در فکر توسعهی رابطوه اقتصوادی بوا
کشوری باشند ،یک دیدار دوسوتانه از آن کشوور بورای خاندانسولطنتی ترتیوب مویدهنود و در
حاشیهی آن دیدار ،صدها بازرگان و نمایندگان صنایع برای ایجاد روابط بازرگانی بوین دو کشوور
به مذاکره مینشینند.
در رژیم مردمساالری سوئد ،نیروهای مخالف نظام حاکم ،نه تنها سرکوب نموی شووند بلکوه
خواستهای آنها که همواره در سطح جامعه مطرح و پخش مویشوود موورد توجوه و بررسوی
دولت نیز قرار میگیرد و در مواردی بوه ایجواد راهکارهوا و تصومیمات جدیود مطوابق خواسوت
مخالفین دولت ،میانجامد .بنابراین زمینهای برای اعتراموات خشوونت آمیوز و تعقیوب و گریوز
وجود ندارد .دولت و نهادهای وابسته به آن نیز بجای در گیر شدن بوا منتقودان و یوا مخالفوان و
توسعهی ارگانهای امنیتی و پلیسی و گسترش زندانها و شکنجه گاهها ،بکار آبوادانی و عموران و
رفع نیازمندیهای شهروندان میپردازند.
همانطور که تشونجات اجتمواعی ،حرکوت رو بوه رشود جامعوه را متوقوف مویکنود ،وجوود
آزادیهای اجتماعی ،به جامعه آرامش و آسایش میبخشد .آرامش و ثبات ،به رونق اقتصوادی و
رفاه عمومی منجرخواهد شد.
یکی از عوامل مهم رشود جامعوهی سووئد آراموش ،امنیوت و ثبواتی اسوت کوه بوه برکوت
آزادیهای اجتماعی در این کشور وجود دارد .احترام بوه حقووق هموه شوهروندان و احتورام بوه
خواستها و اعترامات مخالفین حاکمیت ،باعث میشود کوه جامعوه از تشونجات اجتمواعی دور
باشد .چنین شرایطی است که اجازه میدهد اقتصاد پر رونوق ،خودمات اجتمواعی فعوال و موردم
آسودهخاطر و خوشحال باشند.
وقتی زندگی سیاستمداران سوئدی را با زندگی هم ردیفهای آنهوا در یوک رژیوم اسوتبدادی
مقایسه کنیم ،آشکارا خواهیم دید که یک سیاستمدار سوئدی در سایه امنیوت و آرامشوی کوه در
این جامعه وجود دارد به مراتب بیش از همتای خود در یک رژیم غیردموکراتیوک ،از زنودگیاش
بهرهمند میشود .در کشورهای غیر آزاد ،ترس دائم مقامات سیاسی هرگز آنهوا را آسوودهخواطر
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نمی گذارد .در یک نظام استبدادی ،زندگی دولت مردان همیشوه در پوس دژهوای سونگین و در
حصار نگهبانان مسلح محدود میشود .ترس دائم از حضوور در بوین موردم عوادی ،هموواره بور
آنها چیره است .بدینترتیب علیرغم جایگاه و مقامی که برای خوود سواختهاند ،از موهبتهوای
یک زندگی عوادی و طبیعوی محرومنود .آنهوا غافول از ایون هسوتند کوه ایجواد یوک نظوام
دموکراتیک و آزاد به نفع همه شوهروندان و از جملوه بوه نفوع دولوتمردان اسوت .یوک نظوام
دموکراتیک به همهی مقامات دولتی نیز فرصت بهره بری از بسیاری موهبات زنودگی را خواهود
داد .پس عقلسلیم انسانی حکم میکند که همه با هم برای ایجاد یوک جامعوهی آزاد بکوشویم
و همگی از دستاوردهای آن بهرهمند شویم.
تا سال  1986که نخستوزیر سوئد" ،اولوف پالمه" ترور شد ،هیچیک از مقاموات سیاسوی در
این کشور دارای محافظ نبودند .آنها مثل همهی مردم از وسائل حمل و نقل عموومی اسوتفاده
میکردند و در بین مردم بودند .پالمه در نیمه شبی هموراه همسورش از سوینما بوه خانوه برموی
گشت .در حالی که پیاده به طرف ایستگاه مترو میرفت توسوط یوک فورد ناشوناس تورور شود.
انگشت اتهام به سوی سازمان " پ کا کا " (حزب کوارگران کمونیسوت ترکیوه)" کوه پالموه را
تهدید به مرگ کرده بود ،بلند شد .پلیس سوئد ،با اجازهی دادگاه ،از یک ماه پیش از قتول پالموه،
گفتار تلفنی برخی عناصر "پ کا کا" را مبط کورده بوود .در ایون مکالموات صوحبت از بوه راه
انداختن "عروسی " در خیابانهای استکهلم شنیده شده بود .در مکالمات تلفنی که دقوایقی پوس
از ترور پالمه ،بین سوئد و آلمان صورت گرفته بود ،خبر انجوام "عروسوی" بوه یکوی از رهبوران
این حزب در آلمان گزارش شده بود .این گفتار تلفنی نیز ،دارای جمالتی بود کوه رموز عملیواتی
قلمداد میشد .از جمله اینکوه " در خیابانهوای اسوتکهلم عروسوی بپوا کوردیم" براسواس ایون
مدرک ،تعدادی از فعاالن آن حزب در سوئد بطور موقت بازداشت شدند.
پیش از این "پ کا کا " در نشریهی سازمانی خود ،اولوف پالمه را تهدید به قتول کورده بوود.
این تهدید پس از آن صورت گرفت که این سازمان یکی از اعضای سوابق خوود را در اسوتکهلم
ترور کرد .در پی این ترور ،پالمه به عنوان نخستوزیر سوئد ،سازمان "پ کاکا" را یوک سوازمان
تروریستی معرفی نمود.
به علت ناکافی بودن مدارک جورم علیوه اعضوای پ کوا کوا ،اعتراموات گسوتردهای علیوه
دستگیری آنها در سوئد صورت گرفت .این اعترامات از سوی نهادهوای مودنی و سوازمانهای
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طرفدار حقوق انسان بود .سر انجام بازداشت شدگان آزاد شدند و به آنهوا غراموت نیوز پرداخوت
شد .در این ارتباط ،رییس پلیس استکهلم که مصرانه "پ کاکوا" را مسوئول قتول میشوناخت،
نیز از کارش برکنار گردید.
"عبداهلل اوجاالن" رهبر حزب "پ کاکا" ،طی یوک طورح توطئوه آمیوز از سووی آمریکوا و
اسرائیل ،،در سال  ،2000در نایروبی دستگیر و به ترکیه تحویل داده شد ،بوا دسوتگیری وی ،بوار
دیگر از همدستی "پ کا کا" در قتل پالمه سخن به میان آمد .در مالقاتی کوه مقاموات امنیتوی
سوئد با اوجاالن داشتند ،وی اعالم کرد که گروهی جدا شده از رفقای حزبوی او ،بوه سورکردگی
همسر قبلی اش ،طرح نابودی پالمه را ریخته و اجرا کردهاند.
علیرغم شواهد نام برده شده در باال ،بر اساس قووانین سووئد ،بوه خواطر عودم دسوتیابی بوه
مدارک این جرم و نیز عدم وجود فردی که به قتل اعتراف کند ،معمای قتول پالموه هوم چنوان
ناشناخته باقی مانده است.
پس از قتل اولوف پالمه ،نخستوزیر و تعداد اندکی از وزرا تحت پوشش نیروهوای امنیتوی ،از
همراهی محافظ برخوردار شدهاند .اکنون نیز سیاستمداران سوئد ،آزادتور از هوم ردیفوان خوود در
کشورهای دیگر ،در ارتباط با مردم هستند .نخستوزیر و چنود وزیوری کوه دارای محوافظ موی
باشند به محض اینکه از پست دولتی خود کنار میروند به یک شوهروند عوادی تبودیل شوده و
مانند دیگر مردم این کشور از آزادی کامل برخوردارند .آنها هرگز به خاطر آنچه در زموان زموام
داری خود انجام دادهاند ،ترس و وحشت ندارند .هرکس از عملکرد سیاسوتمداران ناراموی باشود
میتواند در همان زمانی کوه آن فورد دارای پسوت و مقوامی اسوت ،بوه او اعتورا کنود ،از او
شکایت کند و نارمایی خود را همه جا اعالم نماید و خواستار حق و حقوق خود باشد.
توجه به خانوادههای زندانیان

در سوئد هیچ خانوادهای بخاطر زندانی شدن یکی از افراد خانواده دچار کمبوود امکانوات زنودگی
نمی شود .زیرا در این کشور همهی نیازمنودان ،تحوت پوشوش کمکهوای اجتمواعی هسوتند.
فرزندان زندانیان نیز مورد توجه اداره زندانها میباشند .در وب سایت اداره زنودانها بخشوی بورای
کودکانی که پدر یا مادر آنها زندانی است درنظرگرفته شده است.
درسایت اداره زندانها تصویر نقاشی شدهای بوه چشوم مویخوورد کوه یوک دخترخردسوال را
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تداعی میکند .لُپهایش قرمز است و پیراهنش سفید بوا خالهوای سوبز .دور سورش پرتووی از
خورشید میدرخشد.
در آنجا با عکسهای مختلف ،تمام مراحل بازداشت تا زندان برای کودکان بوا زبوانی سواده و
احساسی دلنشین و انسانی بیان میشود .شرایط دیدار از فورد زنودانی بوه شویوهای قابول قبوول
برای کودکان ،گفته شده است .عکسها به کودکان نشان میدهود کوه عزیوز آنهوا در شورایط
خوبی زندگی میکند .عکسی از اتاق مالقات با زندانیان به نمایش گذاشوته شوده اسوت .هودف
این است که کودکان از رفتن به زندان برای دیدار عزیزان خود ،ترس و واهمه نداشوته باشوند .از
دید مقامات قضائی ،مالقات کودکان با بستگان خود در زندان ونیز دیودار زنودانی بوا فرزنودانش
یک حق طبیعی و در عین حال مروری به شمار میآید .پس باید محیط زندان بگونوهای باشود
که کودکان دوست داشته باشند در آنجا پدر یا مادر خود را مالقات کنند .اتاق مالقات یک اتواق
نشیمن پر فراخ با مبلمان زیبا دارای رنگ و فرم دلنشین میباشد .بدینترتیب ،دیدار کودکوان بوا
فرد زندانی در این فضای دل انگیز ،غم ناشی از غیبت پدر یا مادر را که در زندان بسر موی بورد،
کاهش می هد .عالوه بر آن فرد زندانی حیثیت و اعتبار انسانی خود را حفظ مویکنود و در برابور
خانواده خود شرمسار و تحقیر نمی شود .کودکان نیز رابطه عاطفی و احسواس عالقمنودی خوود
را به فرد زندانی از دست نمی دهند.
آنچه در باال گفته شد نشان دهنده رویکرد جامعهی سوئد با مجرمین است .این رفتوار انسوانی
با عاملین جرم نتیجه و دستاورد جوامع آزاد ومردمساالر میباشد .در سوئد بوا احتورام بوه حقووق
شهروندیِ یک مجرم و کوشش برای بازسازی او ،زمینه آرامش و آسوایش هموه شوهروندان را
فراهم میکنند.
رفاهاجتماعی و کاهش جرائم

در سوئد ،طی چند سال اخیر به طور متوسط حدود  4500زنودانی وجوود داشوته اسوت کوه 28
درصد آنها اتباع خارجی میباشند که در سوئد اجازه کار و یا اقامت ندارند .این افوراد از بویش از
 60کشور مختلف به سوئد آمده ،مرتکب جرم شده و به زندان افتادهاند .بنوابراین تعوداد متوسوط
مجرمینی که شهروند سوئد هستند ،به  3240نفر کاهش مییابد .داشوتن ایون تعوداد زنودانی در
بین نه و نیم میلیون سوئدی ،رقمی است که نشان دهنده میزان نوا چیوز جورائم در ایون کشوور
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است .چنین رقمی در کمتر جایی از دنیای امروز دیده میشود .ایون ارقوام نشوان مویدهود کوه
عدالتنسبی اقتصادی که نتیجهی مردمساالری و رفاهاجتماعی اسوت ،رابطوهای تنگوا تنوگ بوا
میزان جرائم دارد .بهموین دلیول سووئدیها نسوبت بوه موردم سوایر جواموع ،پواک و خوالی از
ناهنجاریهای رفتاری بنظر میرسند .اگر هموین سووئدیها در یوک جامعوه غیور دموکراتیوک
زندگی میکردند و از اختالف طبقاتی شدید و محرومیتهای اجتماعی رنوج مویبردنود ،میوزان
جرائم در بین آنها مانند مردمان محروم دیگر کشورها ،رشد میکرد.
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مذهب در سوئد
تاریخچهی مذهب در سوئد

این سور زموین
قبل از اینکه مسیحیت به سوئد راه پیدا کند ،مذهبی بنام "آسا"()Asa
رایج بود .این آیین از مناطق مرکزی و شمالی اروپا ،به اسکاندیناوی راه یافته بود .اعتقادات و
مراسم مذهب آسا به مذاهب و اساطیر قدیم در هند ،روم و یونان ،شباهت داشت .برخی این
خویشاوندی اعتقادی را ناشی از فرهنگ مشترک هند -اروپایی مویداننود .فرهنوگ هنود-
اروپایی در مناطق نزدیک به دریای سیاه شکل گرفته و با کوچ کردن مردمان آن سورزمین،
به اروپا و آسیا ،به این مناطق سرایت کرده است.
آیین "آسا" مذهبی چند خدایی است که عالوه بر خدایان ،پدیدههای طبیعی را نیز موورد
ستایش و پرستش قرار داده است .در این آیین ،با شکوهترین جایگواه بوه "توور"( (Torداده
میشود که قدرتمندترین خدا به حساب میآید .تور بر رعود و بورق و بواد و بواران و نوور و
غووالت فرمووانروایی موویکنوود .دو خوودای دیگوور یعنووی "اودن") ،(Odenخوودای جنووگ و
"فری") ،(Frejخدای صلح و عشق نیز در این اندیشهی دینی حضوور دارنود ،اموا آن دو در
جایگاه پایینتری از "تور" قرار میگیرند.
در مدهب آسا اعتقاد بر این است که باید برای رمای خدایان قربانی داد و برای خشنودی
آنان دعا خواند .یکی از مراسم عبادی در این مذهب ایجاد ارتباط با عالم غیب بود .عادت بر
این بود که زنی را برای ارتباط با خدایان بر میگزیدند .زنان بسیاری گرد او جمع میشدند و
دعا میخواندند .آنقدر میخواندند که او به حالتی بین مرگ و زندگی میرسید و با عالم غیب
مرتبط میشد .زن سحر شده ،در این حالت وسیلهی ارتباط با خدایان بوود .او مویتوانسوت
خبرهای مربوط به آب و هوا ،غالت و بروز جنگ را از عالم باال دریافت کند.
مراسم هدیه دادن قربانیان به خدایان ،هر  9سال یک بار ،به مدت  9روز انجام مویشود.
دراین مراسم که باحضور عامهی مردم صورت میگرفوت از هور موجوود زنودهای از جملوه
انسان 9 ،قربانی به پیشگاه خدایان تقدیم میشد .قربانیان عموما از جنس نور انتخواب موی
شدند و اجساد آنان در کنار معبد آویخته میشد .شرکت همهی مردم ،از پادشواه توا گودا ،در
این مراسم و تقدیم هدایا به معبد ،از واجبات بشمار میرفت .کسانی که در مراسوم شورکت
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نمی کردند ،از جمله برخی که به "آسا" اعتقاد نداشتند ،با پرداخت جزیه یوا هدیوهی موالی،
غیبت خود را جبران میکردند.
یافتههای باستان شناسی دراسکاندیناوی نشان از آن دارد که مردم ایون منطقوه از قورن
سوم میالدی با آیین مسیح آشنایی داشتهاند .وایکینگهوا یوا دزدان دریوایی انگلیسوی کوه
ازاولین گروههای ساکن در اسکاندیناوی بودند ،در سفرهای سوداگرانهی خود به اقصا نقواط
اروپا راهشان از روم نیز میگذشت .بازرگانان هم برای دادوستد کواال در سوطح اروپوا رفوت
وآمد میکردند .در آن زمان ،مسیحیان کاتولیک ،آداب و رسوم تازهای را در روم قدیم رایوج
کرده بودند که نمی توانست از چشم دیدارکنندگان آن سرزمین ،پنهان بماند .هر مسوافری،
به هنگام بازگشت به سرزمین خود ،برخوی از آداب و رسووم و باورهوای دینویِ برگرفتوه از
مسیحیت را که دیده بود یا فراگرفته بود همراه داشت و تجربیات خوود را بورای انسوانهای
کنجکاو پیرامون خود نقل میکرد.
قبل از اینکه میسیونهای مسیحی (هیئتهای مبلغ مسیحیت) بوه شومالاروپا و از جملوه
سوئد راه یابند ،مردم این سرزمین به شکل قبیلهای و عشیرهای دربخشهای پراکنده زنودگی
میکردند .هر بخش بطور خود مختار اداره میشد ومردم آن دارای عوادات و عقایود تقریبوا
مشابهی بودند .در هر منطقه پادشاهی بود که بنابر آیین "آسا" خود را واسطه بوین موردم و
خدا معرفی میکرد .مردم اعتقاد داشتند که برکت کشت و زرع و رونق دادوستد ،بوه رابطوه
پادشاه با خدا بستگی دارد .هرگاه قحطی میشد یا بالیی جان و مال مردم را نابود میکورد،
نشان بی کفایتی پادشاه و بی مهری خداوند نسبت به او بود .بنابراین او را عزل میکردنود و
پادشاه دیگری بر جایش مینشاندند .شواهد تاریخی حاکی از آن است که مردم ،حتا ،شاهانِ
خود را در راه خدا قربانی میکردند تا شاید بر قحطی و بالیا فائق آیند.
این در حالی بود که در جامعهی مسیحی اروپا ،پادشاهان نه تنهوا در هنگوام بالیوا موورد
خشم مردم نبودند ،بلکه از مذهب به عنوان ابزاری برای گسترش قودرت و حاکمیوت خوود
استفاده میکردند .مسئولیت وساطت بین مردم و خدا به اسقفهای اعظم و کشیشها واگذار
شده بود تا در هنگام قحطی و بالیا دست به دعا بردارند و از خداوند طلبِ یاری کنند .قیصر
ژِرمَن طی سالیانی دراز ،طلیعه دار مسیحیت در بخش بزرگی از اروپا بود و با تکیه بر مذهب،
حاکمیت خود را تقویت میکرد .رومیها نواحی مرکوزی و شومالاروپا را کوه در شورق رود
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"رِن" واقع بود ،ژِرمَن مینامیدند .بسیاری از شاهانی که از نقاط مختلف اروپا به دربار قیصر
ژرمن راه مییافتند ،مسیحی به سرزمین خود برمی گشتند .شاهان اسکاندیناوی نیز با الهوام
از آنچه در سر زمین ژرمن رایج بود ،خواهان ترویج مسیحیت در قلمرو خود شدند.
برای اولین بار در قرن نهم میالدی ،یکی از شاهان سوئد بنام "بیوورن" خواسوتار اعوزام
کشیشها و هیئتهای تبلیغاتی مسیحی به سرزمین خوویش شود .ایون هنگوامی بوود کوه
قیصرهای ژرمن و روم ،راه نفوذ سیاسی خود را بر سورزمینهای دیگور بدسوت میسویونهای
مسیحی میگشودند .قیصر "لودویگ" که در ژِرمن حکومت میکرد بیودرنگ یوک هیئوت
کلیسایی را برای"ترویج کالم خدا" به منطقه "بیرکا" فرستاد .بیرکا در این زمان یک مرکز
بازرگانی پررونق در سوئد بود .هرگاه معبد و منبر مسیحیت در آن مستقر میشود ،بازرگانوان
مسیحی بیشتری را بخود جلب میکرد و بوه رونوق بوازار مویافوزود .در سوالهای  800توا
 1000میالدی سیل سازمانیافته میسویونها یوا مواموران تبلیوغ مسویحیت ،بوه سورزمین
شمالاروپا جاری شد .این جریان ادامه داشت تا اینکه در سال  1100میالدی ،مبلغان دین
مسیح ،سرزمین سوئد را بعنوان یکی از مناطق مسیحی نشین معرفی کردند.
از آن پس هیئتهای کلیسایی زیادی به این سرزمین رفت و آمد میکردند و بوا حمایوت
دربار به تبلیغ و ترویجِ دین مسیح میپرداختند .این هیئتها تحت نظارت اسقفهای اعظوم
ژرمن ،روم و انگلیس فعالیت داشتند .در سالهای اول قرن یازدهم ،شاه سوئد بنوام "اولووف"
مسیحی شد .وی که اولین پادشاه مسیحی در این کشور بود ،برای گسوترش مسویحیت در
سرزمین زیرسلطه خود کوششهای بسیار کرد .وی با مقاومت سخت پیروان "آسا" ،بویژه در
بخش شمالی کشور مواجه شد که در نتیجه ،بخش شمالی ،از قلمرو این پادشاه خارج گردید.
کشمکش زیادی بین میسیونهای انگلیسی و ژرمنی بورای حاکمیوت بور کلیسوای سووئد
بوجود آمده بود که سالیان درازی ادامه داشت .سرانجام ،این درگیریها به نفع اسقف اعظوم
ژرمن به پایان رسید و از آن پس هیئتهای مسیحی با نظوارت کلیسوای ژرمون در سووئد
فعالیت میکردند.
حوالی سده  1100میالدی ،مسیحیت توسط برخوی مجوامع قوانونی در سووئد ،بعنووان
مذهب رسمی شناخته شد .در آن هنگام سوئد به مناطق کوچک غیروابسته تقسیم شده بود
و هر منطقهای پادشاهی و یک مجمع قانونی برای خود داشوت .گواه اتفواق مویافتواد کوه
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پادشاهی با میسیونهای مذهبی همراه میشد در حالی که مجمع قانونی با آن به مخالفوت
برمی خاست .بتدریج گرایش به مذهب قدیم ،از سوی مجامع قانونی ممنووع اعوالم شود و
ترویج مسیحیت و ساختن کلیسا مورد تشویق قرار گرفت.
بنابر این در سوئد مانند بسیاری از جوامع دیگور ،موذهب مسویحی از رأس هِورمِ جامعوه،
راهش را به این کشور گشود و بتدریج دامنه سلطه خود را توا قاعودهی هورم گسوترش داد.
مسیحی شدن شاهان بیش از هر چیز برای تقویت حاکمیت و تسلط بر عامهی مردم بود.
هنگانی که "کنستانتین" ،امپراتور روم قدیم ،مسیحی شد همهی موردم تحوت سولطهی
خود را نیز به اجبار مسیحی کرد تا از راه مذهب به حاکمیت خود بقا بخشود .هموین لشوگر
کشی اعتقادی باعث تقسیم روم ،به شرقی و غربی شد.
در اسووکاندیناوی پووس از مسوویحی شوودن شوواهان ،نخبگووان و ثروتمنوودان بووه اسووتقبال
میسیونهای مسیحی رفتند و اُسقفها و کشیشان را در دایرهی خود جای دادند .دسوت آخور
مردم عادی و محروم کوچه و بازار بودند که میبایست به آیین مسیح گرویده و بوه نصوایح
رهبران مذهبی و هم سفرههای شاهان و ثروتمندان گوش فرا میدادند.
کلیسا مردم را به مدارا دعوت میکرد تا محرومیتهائی را که دامن گیر آنها بود بپذیرند.
زیرا به تعبیر کشیشان ،خداوند چنین خواسته بود که برخی در ثروت غوطه ور شوند و بعضی
در ذلت جان بسپارند .با گسترش تشکیالت کلیسایی ،بار کلیسا و کشیشوها بور دوش موردم
گذاشته شد .هر جا کلیسایی ساخته میشد ،مردم آن منطقه موظف بودند هزینوه سواخت و
نگهداری آن و نیز خرج زندگی کشیشها را بپردازند .بتدریج موردم بور آن شودند کوه بورای
خودکفا کردنِ کلیسا ،جنگل ،زمین و باغهای باروَر را به کلیسا بسپارند تا درآمد حاصل از آن
پاسخگوی هزینه همیشگی کلیسا باشد.
در آن زمان ،در اسکاندیناوی ،قدرت اصلی تصمیمگیری در جامعه در دست مجامع قانونی
بود که از سران قبیلهها تشکیل میشد .قدرت هور پادشواهی در چوارجوب خواسوت موردم
محدود بود و شاه مجبور بود برای هر اقدامی نظر مجمع قانونی را با خود همراه کند .به این
دلیل پادشاهان سوئد ،با آنکه به ترویج مسیحیت پرداختند در مقایسه با پادشواهان مسویحی
سایر مناطق اروپا خود را معیف و ناتوان میدیدند.
مردم سرزمینهای ژِرمن ،چندی پس از روی آوردن به مسیحیت ،خود را از یوغ کلیسای
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بینالمللی رومی رها کرده و کلیساهای دولتی و ملیِ خود را بنا نهادند کوه شواه در رأس آن
قرار میگرفت .بدینترتیب شاه عالوه بر قدرت حکوومتی در نقوش رهبور موذهبی نیوز بور
معنویات تکیه میزد و اموال کلیسا را در اختیار خود میگرفت .این دگرگونی باعث شود کوه
روحانیت مستقل در جامعهی ژرمن ،برای سالیان درازی از میان رفت .اما در سووئد ،پوس از
گرایش این کشور به مسویحیت ،کلیسوا همچنوان توا قرونوسوطا ،زیور نظور پواپ ،رهبور
کاتولیکهای جهان اداره میشد .تا اینکه در سال  1527برای اولین بار کلیسوای مسوتقل
سوئد بنام کلیسای ملی ویا دولتی تشکیل شد که شاه بر آن ریاست میکرد .از آن پس همه
تشکیالت کلیسا و فعالیت کشیشها زیرنظر دولت اداره میشد64.
عبادت به زبان سوئدی

کلیسای دولتی ،اصالحات زیادی را در زنودگی معنووی موردم و در شویوهی انجوام
فرائض مذهبی به انجام رسانید .بخشی ازاین اصالحات با الهام از تغییراتی بود که در
شیوهی عبادت و پرستش در کلیسای ژرمن به رهبری " مارتین لوتر" صورت گرفته
بود .کلیسای دولتی سوئد ،زبان عبادت را از التین به زبوان روزمورهی موردم یعنوی
سوئدی برگرداند .از آن پس ب ه جای اجرای مراسم عبادی و مذهبی به زبان التین،
همه فرائض ،عبادات و مراسم کلیسایی به زبان سوئدی انجام می شد .انجیل نیز از
زبان التین به زبان سوئدی برگردانده شد و در اختیار پیروان کلیسا قرار گرفت .با این
کار ،عامه مردم توانستند انجیل را به زبان خود بخوانند و با محتویوات واقعوی ایون
کتاب ،خالی از هرگونه تفسیر و تعبیری ،آشنا شوند .از آن پس سورودهای موذهبی
بسیاری به زبان سوئدی نوشته شد و اجرای دسته جمعی آنها  ،در مراسوم عبوادی،
روح تازه ای به فضای عبوس و غمگین کلیساها داد.
در دوران رونسانس ،در راستای ایجاد اصوالحات در کوار کلیسوائی ،بوازنگری در اصوول
اعتقادی مسیحیت در اروپا صورت گرفت ،بسیاری از عبادتگاهها ممنوع اعالم شدند ومتون
مذهبی نیز دستخوش اصالحات گردید .انجیل و متون موذهبی بوا دیودگاه جدیودی موورد
بازنگری قرار گرفت .کلیسا ،فرائض دشوار دینیِ بندگان در برابر پروردگوار را موورد بوازبینی
قرار داد .با صدور احکام جدید ،از بارِ واجبات بردوش مؤمنان ،کاسته شد .پروردگار بخشنده و
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مهربان ،جایگزین خداوندی شد که تا آن زمان کینه تووز و بوی رحوم معرفوی شوده بوود و
بندگان معیفش را در رعب و وحشت همیشگی فرو برده بود .کلیسای جدید ،که به کلیسای
"پروتستان" معروف شد ،زندگی و مرگ مسیح را هدیه پرودگار به بندگانش برشمرد و آن را
نشان عشق و محبت بی قید و شرط پروردگار به بندگانش معرفی کرد.
همزمان با پیدایش قشر صنعتگران وکوارگران و رشود حرکتهوای اجتمواعی در سووئد،
تغییراتی در بافت اجتماعی و فرهنگی جامعهایجاد شد .در سال  ،1860قوانون کلیسواها نیوز
دستخوش تغییراتی گردید .قوانین جدید ،نفوذ کلیسا را در زندگی روزمره مردم کاهش داد .تا
آن زمان خدمات عمومی در بخش آموزش و بهداشت و درمان ،در سایهی برادران روحانی و
خواهران مقدس ،به مردم ارائه میشد .اما قوانین جدید به نقوش کلیسوا در خودمات مودنی
پایان داد و فعالیت کلیسا به مسائل عبادی محدود شد .عالوه بر آن ،کلیسا به عنووان یوک
نهاددولتی شناخته شد .از آن پس کشیشها کارمندان دولت بودنود و اسوقف اعظوم نیوز از
سوی دولت انتخاب میشد.
با گذشت زمان و تغییراتی که در زندگی و روابط اقتصادی و اجتمواعی در شومالاروپا رخ
داد ،ذهن جامعه نیز دچار دگرگونی شد .بارزترین ایون تغییورات در قورن بیسوتم رخ داد .بوا
رونق صنایع و گسترش زندگی صنعتی ،جنبش دموکراسی خوواهی رو بوه رشود گذاشوت و
بسیاری از مردم ،از کلیسا فاصله گرفتند و بتدریج خود را از قید و بند مذهب رها کردنود .توا
سالهای میانی قرن بیستم ،خروج از آیین مسیح جرم به حسواب مویآمود .قوانون ،نداشوتن
مذهب را نکوهیده برمی شمرد .خروج از سلطهی معنوی کلیسا ،فقط در صورتی میسور بوود
که پشت کننده به کلیسا ،همزمان ،در قید مذهب دیگری درمی آمد .در سوال  1951آزادی
مذهب در سوئد به رسمیت شناخته شد و اعتقاد بوه موذهب و وابسوتگی بوه آن یوک امور
اختیاری شد.
دموکراسی در کلیسا

از نیمه دوم قرن نوزدهم ،که جنبشهای مردمی در سوئد پوا گرفوت ،مبوارزاتِ تشوکلهای
مذهبیِ آزاد در برابر اقتدار کلیسوای دولتوی نیوز آغواز شود .توا آن زموان کلیسوا در دسوت
سودجویانی بود که با نام مذهب ،همراه با اقشار ثروتمند به قدرت و حکومت دست یافتوه و
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در پایمال کردن حقوق اکثریت مردم سهیم بودند .سه سال بعد از کوتاه کردن دست کلیسوا
از خدمات عمومی ،در سال  ،1863اداره کلیساها به عهدهی یک شورای مرکزی کلیسا ،بنام
"شیرکو موتِ" ( )kyrkomöteواگذار شد .از آن پس همه تصمیمات کلیسایی در آن شوورا
بررسی شده و سپس در مجلس نمایندگان (پارلمان) به رأی گذاشته میشد .این اولین نهواد
دموکراتیک کلیسوایی بوود کوه فعالیوت هموه کلیسواها را در سراسور کشوور در چوارچوب
خواستهای مردم جای میداد و از فعالیتهای خودسرانهی کلیساهای محلی جلوگیری می
کرد.
با رشد احزاب ترقی خواه و ترویج دموکراسی در سوئد ،حاکمیت معنوی کلیسا نیوز رو بوه
افول گذاشت .با گسترش امکانات رفاهی و اجتماعی و مسوئولیت پوذیری نهادهوای دولتوی
بجای سازمانهای خیریهی کلیسایی ،تعداد پیروان کلیسا به شدت کاهش یافت.
از اوایل قرن بیستم ،نیروهای طرفدار برابری و دموکراسی ،خواستار آن بودند که زنان نیز
درعرصهی کلیسا دارای حقوق برابر با مردان باشند .به همین خاطر ،مسئله شایستگی زنوان
برای کشیش شدن ،مورد بحث محافل مذهبی بود اما به علت مخالفت مقامات کلیسایی ،تا
چند دهه اقدامی در این زمینه صورت نگرفوت .اولوین بوار در سوال  1958کلیسوای سووئد
پذیرفت که زنان نیز شایستگی برای کشیش شودن دارنود و میتواننود بوه عنووان کشویش
درخدمت کلیسا باشند .دو سال پس از آن ،سه زن که دوره آموزشی الهیوات را بوا موفقیوت
گذرانده بودند به لباس کشیشی درآمدنود (عکوس شوماره  –26ارتقوای سوه زن بوه مقوام
کشیشی).
در سال  1968قانونی بنام قانون کلیسا به تصویب رسید کوه بور اسواس آن فعالیتهوای
کلیسایی را در سراسر سوئد هماهنگ میکرد و همهی آنجمنهای موذهبی و کشویشها را
در سازمانهای کلیسایی منطقهای و زیر نظر اسقفها جای میداد.
از سال  ،1982با تغییراتی در قانون کلیسا ،دست اندرکاران کلیساها نیوز از راه انتخابوات و
به شیوهی دموکراتیک برگزیده میشوند .از آن پس ،هر چهار سال یکبار اعضای هیئتهای
اجرایی کلیسا از طریق انتخاباتی کامال آزاد ،به نهادهای مربوطه راه مییابند .پیروان کلیسوا
با رأی مستقیم خود ،نمایندگان سه نهاد کلیسایی را انتخاب میکنند .این سه نهاد عبارتند از
شورای کلیسا ( )Kyrkomöteکه پارلمان کلیسا به شمار میآید و دارای  251نماینده است.
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این نهاد دموکراتیک که هر سال دوبار تشکیل جلسه میدهد ،دارای قدرت تصمیمگیری در
همه امور مربوط به کلیسا است .دومین نهاد کلیسایی عبارت است از واحد اداری کلیسوا .در
سوئد اکنون سیزده واحد اداری کلیسا ( )Stiftsfullmäktigeوجود دارد که هر کودام تحوت
نظوووارت یوووک اسوووقف اداره مووویشوووود .سوووومین نهووواد کلیسوووایی ،مجموووع کلیسوووا
( )Kyrkofullmäktigeاست .تصمیمگیری برای هزینوه کوردن امکانوات موالی کلیسوا از
وظائف این مجمع است .ایون مجموع ،هزینوهی انجمنهوای موذهبی (،)Församling
مراسم مذهبی و کمکهای اجتماعی کلیسا را تعیین میکند.
در انتخابات کلیسایی همهی افراد باالی شانزده سال که عضو کلیسوا باشوند مویتواننود
شرکت کنند .در دورههای اخیرِ انتخابات کلیسایی ،تنها حدود ده درصود از واجودین شورایط
شرکت کردهاند .آمار شرکت کنندگان در انتخابات کلیسایی حکایوت از آن دارد کوه از سوال
 1934که در آن نزدیک به  24درصد واجدین شرایط در انتخابات شورکت کردنود ،هموواره
تعداد شرکت کنندگان رو به کواهش بووده اسوت .کواهش شورکت کننودگان در انتخابوات
کلیسائی نشان از آن دارد که امروزه مردم به امور کلیسا چندان عالقهای نشان نمی دهند.
در انتخابات کلیسایی ،مانند انتخابات پارلمانی در سوئد ،احزاب مختلف هر کدام نامزدهای
نمایندگی حزب خود را به مردم معرفی میکنند و شرکت کنندگان در انتخابات به افراد مورد
نظر خود رأی میدهند .انتخابات کلیسا در فضایی آرام و بدون هرگونه تبلیغات در رسانههای
دولتی انجام میشود .هیچ برنامهی زنده تلویزیونی نیز این انتخابات را پوشش نمی دهد.
دولت و کلیسا در سوئد ،پس از چهارصد سال ،در سال  2000مویالدی ،از یکودیگر جودا
شدند .این بدان معنا است که از آن پس کشیشها کارمند دولوت بوه حسواب نموی آینود و
دولت ،در انتخاب اسقف اعظم نقشی ندارد .اما دولوت همچنوان حوق کلیسوا را کوه هموراه
مالیات سالیانه از مردم دریافت میکند به کلیسا میپردازد.
همه شهروندانِ سوئد موظف هستند که هرساله مبلغی برای کفن و دفن خوود بپردازنود.
این پول همراه مالیات سالیانه به دولت پرداخت میشود و از آن طریق در اختیوار کلیسوایی
که مالیات دهنده در نزدیکی آن زندگی میکند ،قرار میگیرد.
در سوئد حدود  3800کلیسا وجود دارد که دارای  22000کارمند میباشد .کلیسای سووئد،
بر ثروتی معادل  36میلیارد کرون تکیه زده است و یکی از ثروتمندترین کلیسواهای جهوان
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شناخته میشود .یک بنیاد کلیسایی ،اموال کلیسا از جمله زمین ،جنگل ،سواختمان و اسوناد
مالی متعلق به آن را اداره میکند.
از  1990تا به امروز ،مراسم کلیسایی از قبیل غسل تعمید ،ازدواج و خاکسوپاری ،بویش از
بیست درصد کاهش یافته است .با گذشت زمان ،از تعداد مؤمنین به کلیسا کاسته میشوود.
حضور مردم در مراسم دعای یکشنبهها نیز بتدریج کمتر شده و نفوذ کلیسا در اموور زنودگی
روزمره مردم ،در حال افول میباشد.
مذهب در جامعهی امروزی سوئد

در سوئد مذهب یک امر شخصی است .هر کس میتواند هر عقیدهای داشته باشد وبرای آن
تبلیغ کند .اما قانون اجازه نمی دهد که کسی باورهای خود را به دیگوران تحمیول کنود .در
جامعهای که مردمساالری بر آن حاکم است و همهی امور زنودگی بور اسواس برناموه و بوا
معیاریهای علمی حل و فصل میشود ،مردم برای حل مشوکالت زنودگی خوود نیوازی بوه
دعای کلیسایی و توسل به قِدیسان ندارند .آنها بورای حول هور مسوئلهای بوه یوک نهواد
مشخ که جامعه در اختیار همگان قرارداده است ،مراجعه میکنند.
چندی پیش خبری از یک شکایت کم سابقه ،در روزنامهها منعکس شد .خانمی بوه یوک
بیماری سخت مبتال بود .با اینکه همهی شیوههای درمانی بکار گرفته شده بود ،بیماری وی
هم چنان پیشرفت میکرد .وقتی بیمار برای آخرین بار به پزشک معالج خود مراجعه کرد ،از
او خواست که بازهم بکوشد راهی برای درمان او پیدا کند .پزشک در پاسو گفوت " :هویچ
درمانی برای بیماری پیشرفتهی شما وجود ندارد .برو توکل به خدا کن " .چند روز بعود ایون
خانم به دادگاه شکایت برد و ادعا کرد که پزشک معالج او از وظیفهی خود عدول کورده و او
را به کلیسا حواله داده است .این خانم مدعی بود که اگر با توکل به خدا میتوان بیمواران را
معالجه کرد پس چرا پزشک و بیمارستان در کار است.
قوانین مدنی سوئد که از اراده و خواست مردم ،سرچشومه مویگیورد ،دسوت کلیسوا را از
دخالت در زندگی روزمره کوتاه کرده است .فعالیت کلیسایی که در قرون وسطی بر همه امور
جامعه حکومت میکرد اکنون به انجام دعاهای روزهای یکشنبه ،مراسم غسل تعمید ،ازدواج
و مراسم خاکسپاری خالصه میشود.
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در جامعهی امروز سوئد ،همه فعالیتهای روزمرهی زندگی بر قووانین و مقرراتوی اسوتوار
است که از دستاوردهای علمی و تجربیات بشر سرچشمه میگیرد .کلیسا نه تنها سرنوشوت
زندگی مردم را رقم نمی زند ،بلکه برای بقای خود ،بناچار به قووانین غیردینوی جامعوه نیوز
گردن نهاده است .حق طالق که کلیسا آن را به رسمیت نمیشوناخت ،بوه صوورت قوانون
درآمده است .قانون به هر زن یا مردی اجازه میدهد که هر وقت بخواهد از پیوند زناشوویی
خارج شود .رفتاری که تا دیروز گناه شناخته میشد اکنون بعنووان حقووق شوهروندان جوایز
شمرده میشود .بر خالف خواست کلیسا ،قانون از ازدواج بدون عقد کلیسایی حمایت میکند.
به دنیا آوردن فرزند در ازدواج بدون عقد مذهبی ،مورد قبول جامعه و قانون میباشد .توزیوع
وسائل جلوگیری از بارداری و نیز سقط جنین که سالیان درازی با مخالفت کلیسا روبرو بوود،
به عنوان حقوق خانواده ،رایج شوده اسوت .زنوان در ردای روحانیوت ،جوایگزین بسویاری از
کشیشهای مرد شدهاند و بیشتر منبرهای کلیسا را از آن خود کردهاند.
نتایج یک پژوهش بینالمللی در دانشگاه کامبریج ( )Cambridgeدر سال  2007میالدی
نشان میدهد که در سوئد بین  46تا  85در صد مردم به خدا اعتقاد ندارند ( .66.)Atheistاگر
میانگین این ارقام را بپذیریم ،بیش از  65در صد مردم سوئد به خدا اعتقواد ندارنود .ایون در
حالی است که در این کشور بیش از  70درصد مردم ،عضو کلیسا شناخته میشوند.
در سوئد ،تفاوت بین تعداد معتقدین به کلیسا و اعضای کلیسا بسیار زیاد است .علت ایون
است که تا پیش از  ،1996هر کودکی که در سوئد به دنیا میآمد ،نوا م او بوه عنووان یوک
عضو کلیسا نیز به ثبت میرسید .از  1996تنها نوزادانی که در کلیسا غسل تعمید داده شوند
به عنوان عضو کلیسا شناخته خواهند شد .در سالیان اخیر ،حودود  50در صود از نووزادان در
غسل تعمید در کلیسا شرکت داشتهاند .بنابراین میزان اعضای کلیسا را در حال حامر باید به
 50در صد کاهش داد.
بنابر سنت کلیسائی در سوئد ،هر تابستان ،جوانوان  15سوالهی سووئدی در اردوگاههوای
کلیسائی به مدت چند روز گرد هم میآیند .در این اردوگاهها روحانیت کلیسائی به آمووزش
جوانان میپردازند و در پایان بر مسیحی بودن آنان مهر تایید مویزننود ).(Konfirmation
بنابر اطالعات دفتر مرکزی کلیساهای سوئد ،در سالهای اخیر تنها  30در صد از جوانان در
این اردوگاهها شرکت کردهاند .با این حساب در صد کسانی که معتقد به کلیسا هسوتند بواز
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مییابد85.

هم کاهش
به دالئلی که در باال بیان شد ،اکنون بسیاری از مردم نا دانسته عضو کلیسا هسوتند .هور
کس بخواهد از عضویت کلیسا خارج شود باید بطور حضوری یوا کتبوی انصوراف خوود را از
عضویت کلیسا اعالم کند .اعضای کلیسا هرساله مبلغی به عنوان حق عضویت مویپردازنود
که بزرگترین منبع درآمد کلیسا به حساب میآید .پرداخت حق عضویت در کلیسا هرساله در
اظهار نامهی مالیاتی هر عضوی مشاهده میشود.
در  22اکتبر  ،2009شورای مرکزی کلیسا ( )Kyrkomöteپیشنهاد جدیدی را به تصویب
اکثریت اعضای این شورا رسانید و آن را بصورت یک قانون کلیسایی در آورد .این قانون به
زوجهای هم جنس گرایی که خواهان عقد کلیسایی باشند ،امکان میدهد که طی مراسمی
مذهبی در کلیسا به عقد یکدیگر درآیند .هرگاه کشیشی با این مسئله مخالف باشد میتوانود
از شرکت در چنین مراسمی خودداری کند .بودینترتیب ،کلیسوای سووئد ،اولوین کلیسوا در
جهان مسیحیت است که عقدِ زوجهای هم جنس گرا را به رسمیت میشناسد.
در راستای این قانون ،در  23ژانویه  2010برای اولین بار در جهان ،در کلیسوایی واقوع در
شهر "نورشوپینگ"( )Norrköpingسوئد ،دو مرد  45ساله به عقد یکدیگر درآمدند.
در دنیای مسیحیت ،کلیسا همیشه طلیعه دار پیوند زناشویی بین شوهروندان بووده اسوت.
پیش از این ،ازدواج بدون اجازهی کلیسا نامشروع بوده و گناه شومرده مویشود .اموا اکنوون
زندگی مشترک بین دو نفر ،بدون عقد مذهبی و حتوا بودون هویچ توافوق ناموه ای ،آنقودر
گسترش پیدا کرده است که صحبت از حذف عقد مذهبی در جریوان اسوت .در گردهموایی
شورای کلیسا در اکتبر  ،2009برای اولین بار پیشنهاد شود کوه کلیسوا از نظوارت و اجورای
ازدواج مذهبی دست بردارد و پیوند زناشویی را به نهادهای مدنی واگذار کند .طرفداران ایون
پیشنهاد معتقدند که کلیسا باید خود را با گسترش دموکراسی در جامعوه وفوق دهود .وقتوی
قوانین مدنی ،حق زندگی مشترک بدون عقد کلیسایی را به رسمیت میشناسد ،کلیسا بایود
به این قوانینی که برگرفته از رأی مردم است احترام بگذارد و به نقش خود در پیوند زنودگی
بین دو نفر ،پایان دهد .زیرا در جامعهی مدنی ،شالودهی پیوند زناشویی ،تنها بر رمایت دو
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بس65.

انسان آگاه ،استوار است و
اکنون در سوئد ،کلیساها با بحران جلب مشتری روبرو هستند .آنها برای بورون رفوت از
این بحران ،از سالها پیش دربِ کلیساها را به روی کنسرتهای موسیقی گشودهاند تا شواید
برگووزاری کنسوورت ،مووردم را بوه کلیسووا بکشوواند .بسوویاری از مراکووز آموزشووی و موودارس،
کنسرتهای موسیقی و جشنوارههای خود را در کلیسای منطقه برگزار میکنند.
پروتستانها استفاده از سازهای موسیقی ،از جمله اُرگ ،فلوت و پیانو را در کلیسا مجاز می
دانند .آنها با استناد به انجیل عهد جدید ،سرودخوانی را در کلیسا رایج کردند .گفته میشود
که مسیح و حواریون او شامگاه قبل از عروج به آسمان ،سرود مغفرت میخواندند .با تورویج
سرودهای مذهبی در سوئد ،بسیاری به سرودخوانی در کُرهای آواز روی آوردند .امروزه حدود
 600هزار نفر از جمعیت  9میلیونی سوئد ،در وقت آزاد خود ،به سرود خوانی در کُرهای آواز،
میپردازند .از این تعداد حدود  99هزار نفر عضو کُر کلیسا هستند86.
بنابر شواهد تاریخی ،سازهای موسیقی از زمانی به کلیساها راه یافت که کلیسوا در حیطوه
قدرت شاهان قرار گرفت .از قرن چهارم میالدی کوه کنسوتانتین ،قیصور روم ،مسویحیت را
مذهب رسمی اعالم کرد ،آالت موسیقی از دربار به کلیسا راه برد .اموا حضوور موسویقی در
کلیسا ،تا قرونوسطا با مخالفت روحانیون مسیحی روبرو بود .اکنون نیز بنیادگرایان مسیحی
(کاتولیکها و اورتودوکسها) ،استفاده از سازهای موسیقی را در کلیسا مجاز نمی دانند.
با هموهی تالشهایی که کلیسا برای جلب مشتری به عمل میآورد ،هوم چنوان تعوداد
پیروان کلیسا رو به کاهش است .اکنون که انگیزهی شرکت در کنسورت نیوز ،موردم را بوه
کلیسا نمی کشاند ،برخی از کشیشها که شغل خود را در خطر می بینند ،پیشونهاد کردهانود
که عالوه بر کنسرت ،جشن دیسکو در کلیساها دایر شود تا جوانان با انگیوزهی رقو  ،بوه
درگاه معنویت راه پیدا کنند.
مسیحیت نوگرا و بنیادگرا

در حال حامر اکثریت قریب به اتفاق پیروان دیون در سووئد ،طرفودار کلیسوای پروتسوتان
هستند که با تغییرات اساسی در بینش قدیمی ،از اورتودوکس و کاتولیک فاصله گرفته است.
در آیین مسیحی پروتستان ،ازدواج روحانیون مجاز است و آنها میتوانند مانند هموه موردم
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دارای همسر و فرزند باشند .پروتستانها از اقدامات پیشگیری از بارداری و سقط جنین حمایت
میکنند .اخیرا زنان و هم جنس گرایان نیز میتوانند در لباس روحانی بوه خودمت کلیسوای
پروتستان در آیند .در کلیسای پروتستان کنونی از هر ده کشیش ،هفت نفرِ آنان زن هسوتند.
این در حالی است که کاتولیکها حضور زنان را دردستگاه روحانیت غیرمجاز میدانند.
در کلیسای اورتودوکس ،هفت مراسم عبادی وجود دارد .پروتستانها این مراسم را بوه دو
آیین عبادیِ غسل تعمید "دُپ"( )Dopو نیوز تاییود کلیسوایی ( )Konfirmationخالصوه
کردهاند .با غسل تعمید ،افتخار عضویت در کلیسا به کودک داده مویشوود و مراسوم تأییود
کلیسایی ،بر این باور برگزار میشود که روح مسیح در عضو کلیسا دمیده خواهد شد.
تعطیالت مذهبی

با اینکه اکثر مردم سوئد اعتقادات دینی ندارند ،اما رادیو و تلویزیون دولتی با احترام به اقلیت
مؤمن این کشور ،روزهای یکشنبه برنامههای زندهی کلیسایی را پخش میکنند و تعطیالت
رسمی مذهبی همچون گذشته وجود دارد .در مراسم کلیسایی پروتستانها ،هرگز سووگواری
برای اولیای دین برگزار نمی شود .تعطیالت مذهبی به عنوان یوک فرصوت رفواهی موورد
استفاده قرار میگیرد .سالروز تولد و یا مرگ مسیح بورای اغلوب موردم ،بوی تفواوت اسوت.
تعطیالت کریسمس ،به مناسبت تولد مسیح درازتورین تعطویالت موذهبی بشومار مویرود.
سوئدیها سالروز به صلیب کشیدن مسیح یا عید پاک ،را نیز عزا نمی گیرند عید پاک هم به
عنوان یک تعطیلی سنتی است که در آن به آرایش میز غذا به رنگ زرد و تنواول غوذاهای
وِیژه ،از جمله تخم مرغ ،میپردازند .سیاه پوشیدن ،گریه و خود آزاری به نشانهی عزا کوه از
قدیم در بین کاتولیکها مرسوم بوده ،توسط پروتستانها منسوخ شده است .وسائل عزاداری
مذهبی ،از جمله ،زنجیر و عَلَم و کُتَل ،که در قرونوسطا در مرکز اروپا رایج بوده و به شورق
نیز راه یافته است ،در انبار برخی کلیساهای قدیمی گَرد و غبار می خورد .این وسائل عتیقوه،
یادآور دورانی است که کلیسای کاتولیک بر همهی امور زندگی مردم حکومت میکرد و بوه
خرافه گرایی دامن میزد.
در ایام کریسمس ،پرخوری و افراط در نوشیدن شراب و پی آمدهای آن ،به اوج خود می
رسد .در همین ارتباط میزان جرائم بیش از هر فصل دیگری در سال است.
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کریسمس فرصتی نیز برای دیدارهای خانوادگی است .جوانانی که پس از هیجده سالگی،
به دنبال زندگی مستقل خود رفتهاند ،به مناسبت جشن کریسمس به دیدار خانواده خود موی
روند و شب و روزی را با هم سپری میکنند.
آزادی مذهب

قوانین سوئد ،از آزادی مذهب حمایت میکند .همانطورکه اعتقاد به هر مذهبی را محترم می
شمارد ،بی اعتقادی به مذهب و خدا را نیز حق شهروندان میداند و آن را جورم بوه حسواب
نمی آورد.
اکنون نزدیک به  450هزار مهاجر از کشورهای مسلمان در سوئد زندگی مویکننود .ایون
افراد بیشتر از خاورمیانه و آفریقا به سوئد آمدهاند .برخی از مهاجرین کشورهای اسالمی ،بوه
آداب و رسوم پیشین خود پای بند هستند یا طبق عادات گذشته آنها را بکوار مویبرنود .در
سوئد ،مسلمانان دارای مساجد متعددی هستند کوه بورای گردهموایی و اجورای آیینهوای
مذهبی از آنها استفاده میکنند .برخی زنان مسلمان ،با روسری ،چادر و بعضی بوا بُرقوع در
انظار عمومی ظاهر میشوند .با اینکه چنین پوششی بر خالف پوشش رایج در سوئد است اما
آنان با برخورداری از آزادی مذهب و اندیشه در این کشور بدون هیچ مانعی ،از پوشش مورد
عالقهی خود استفاده میکنند .در سوئد ،آزادی در اندیشه و پوشش لبواس ،از ابتوداییترین
حقوق شهروندان است .گرچه از دیدگاه قانون هر نوع پوششی بال مانع اسوت اموا پوشوش
برخی اقلیت های مذهبی آنقدر نا متعارف است که نگاه هر بیننده ای را بخود جلب می کند.
در عُرف جامعهی سوئد ،پوشش تمام عیار برای زنان ،نمودی از تحقیر و تمکین زن در برابر
مرد به حساب می آید .اغلب سوئدیها ،از حجاب و پوشش زنان ،که تا اوائل قورن بیسوتم
میالدی در میان اقشار پایین جامعهی سوئد نیز رایوج بوود ،بوه عنووان مووابط دوران مورد
ساالری یاد میکنند و حجابی را که در آن دوران مردان بر زنان تحمیل موی کردنود نشوان
نابرابری این دو گروه اجتماعی دانسته و آن را وسیله ای برای پایمال کردن حقووق و آزادی
های اجتماعی زنان بشمار می آورند.
نمودی از عملکرد قانون در حمایت از آزادی پوشش زنان را در زیر میخوانید.
اخیرا خبری در برخی از روزنامهها منعکس شوده بوود کوه از پرداخوت 100هوزار کورون
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خسارت به یک دانشآموز محجبه خبر میداد.
خبر این بود که یک دانشآموز مسلمان که در رشته هتل داری تحصیل میکورد ،بورای
آموزش عملی ،بوه هتلوی در شوهر "لَنزکرونوا" ( ) Lanskronaمعرفوی شوده بوود .وقتوی
مسئولین هتل ،حجاب اسالمی او را دیدنود ،حضوور یوک زن محجبوه را دربوین کارکنوان،
غیرعادی تلقی کرده و آن را برای جلب مشتری زیان آور دانستند .بوه ایون دلیول مودیریت
هتل از پذیرش آن دختر محجبه خودداری کرده بود .پس از این ماجرا ،مسئولین مدرسوهی
هتل داری دختر محجبه را رامی کرده بودند که در دوره کارآموزی در هتل حجابش را کنار
بگذارد .وی نیز چنین کرده بود.
با انعکاس این خبر در روزنامهها ،کارگزار عالی منع تبعیض" ،دی او"( )DOاقدام هتول را
تبعیض آمیز برشمرد و سه کمون را که مدرسه هتلداری توسط آنها اداره میشد به پرداخت
صد هزار کرونِ سوئد غرامت به آن دختر ،محکوم کرد.
چندی پیش نیز سه دختر محجبه برای یوک گفتگووی تلویزیوونی پیراموون حجواب ،در
تلویزیون سراسری سوئد ظاهر شدند .این برنامه به مدت چند هفته ادامه داشت .حضور این
دختران محجبه و اظهوارات آنهوا در دفواع از حجواب ،اعتراموات بسویاری را برانگیخوت.
بیشترین اعترامات از سوی افراد و گروههای خارجی تبواری بوود کوه مخوالف حجواب در
کشورهای خود بودند .آنها حضور آن دختران با حجاب را روی صفحهی تلویزیوون سووئد،
یادآور برخی جوامع مذهبی میدانستند که انواع تبعیضات و فشارها را با معیارهای مذهبی به
مردم خود روا میدارند .در برابر این اعترامات ،تلویزیون سوئد با استناد به آزادیهای قانونی
در این کشور ،اعترامات را نا دیده گرفت و آن سه دختر طبق برنامهای کوه از قبول تنظویم
شده بود ،به شرکت در آن برنامهی تلویزیونی ادامه دادند.
نقش مذهب در سیاست

در سوئد ،مذهب در سیاست و حکومت هیچ نقشی نودارد .در عرصوهی سیاسوی در سووئد،
حزب "دموکراتهای مسیحی" ( )Kristdemokraternaکه بخشی از مسویحیان سووئد را
در بر میگیرد از سال  1964کار خود را آغاز کرده است .این حزب با شعار "عدالت و انتخاب
آزاد" در تشکل احزاب بورژوایی جای دارد67.
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دموکراتهای مسیحی ،با بدست آوردن کمی بیش از حد نصاب آرا برای ورود به پارلمان،
چند سالی است که در مجلس قانونگذاری حضور دارند .شرط ورود یک حزب بوه مجلوس،
کسب حداقل  4درصد کل آرا است .یکی از عمدهترین خواسوتهای حوزب دموکراتهوای
مسیحی ،گنجاندن دروس دینی مسیحیت ،در موواد درسوی مودارس اسوت .تواکنون هویچ
اکثریتی در پارلمان از این خواسته حمایت نکرده است .در مدارس سوئد ،تاری مذاهب بطور
عام تدریس میشود .یعنی همانقدر که درباره اسالم و بودیسم بحث و گفتگو میشود ،درباره
مسیحیت نیز سخن به میان میآید .وظیفه نهادهای آموزشوی ،گسوترش آگواهی و اطوالع
رسانی بی طرفانه به شهروندان است .آنگاه ،هر فردی ،براساس اطالعات خود و بنابر ذوق و
سلیقه شخصی ،میتواند از مذهب یا هر اندیشهای جانبداری کند ،یا از آن دوری جوید.
دههی  1920سالهای نخست قدرت نموایی سوسویالدموکراتها در سووئد بوود .در آن
زمان برخی از مسیحیان متدین نیز از این حوزب غیرموذهبی جانبوداری مویکردنود .آنهوا
طرفدار برنامههای رفاهی و عدالت گستر حزب سوسیالدموکرات بودند .این افراد به تودریج
به عضویت حزب درآمدند و از  1924شاخهای درون حزبی ،بنام بورادران سوسویالدموکرات
) (Broderskapet Socialdemokraternaتشکیل دادند .این گروه اکنون با حفظ هویوت
مذهبی خود در چارچوب حزب سوسیالدموکرات فعالیت میکند .اولوین کنگورهی گوروه در
سال  1928در "اوره برو" ( (Örebroتشکیل شد.
مسیحیان سوسیالدموکرات از یکسو خواستار انجام آموزههای انسان دوستانهی کلیسوایی
در سیاست بوده واز سوی دیگر خواستار فعالیوت بیشوتر کلیسوا در اموراجتمواعی و مسوائل
انسانی میباشند .برادران سوسیالدموکرات از دهه  1960از طریق یک صندوق اعانوات ،بوا
سازمانهای نیکوکاری و صلح جو ،همکاری میکننود .ایون شواخهی حزبوی ،از دهوه 1990
پیوندی با جامعه مسلمانان سوئد نیز بر قرار کرده است.
برادران سوسیالدموکرات ،خطمشی خود را مبتنی بر اعتقادات دینی چنین بیان میکند.
" ما مسیحیان چپ و رادیکال ،برای صلح ،همبستگی و عدالت قد بر افراشته ایم .ما یک
نیروی پیشرو برای یک جامعه باز ،همیار و عودالت پیشوه هسوتیم .موا کموی سورخ تور( از
سوسیالدموکراتها ) و کمی سبزتر (نسبت به سایر هم مسلکان مسیحی) هستیم .جنوبش
ما ریشه در جنبشکارگری و کلیسایی دارد .برای ما مسیحیان چپ گرا ،اعتقاد به خدا منبعی
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از امید ،و راهی به گسترش تفاهم و آزادی است.
پایه اعتقادی ما پیام عشق پروردگار و بخشش بی انتهای اوست .خداونود عشوق اسوت و
انسان تصویر خداست .بنابراین همه ما بخشی از عشوق خودایی را در خوود داریوم .انسوان
موجودی مقدس است .ما انسانها دارای حقوق و وظائف یکسان هسوتیم زیورا هموهی موا
بخشی از عشق پروردگاریم"68.
شاخهی حزبی "برادران سوسیالدموکرات" امروزه حودود سوه درصود از اعضوای حوزب
سوسیالدموکرات سوئد را دربرمی گیورد .آنهوا نقطوه نظورات جمعوی خوود را بوه عنووان
پیشنهادات این گروه به کنگره سالیانه سوسیالدموکراتها ارائه میدهند.
خواستها و نقطه نظرات این گروه به معنای تبلیوغ و تورویج مسویحیت نیسوت .آنهوا از
دیدگاه مذهبی خود ،بر بهبود قوانین در جهت کمکهای اجتماعی ،مخالفت با تولید و ترویج
تسلیحات ،سالمت انسان ،انساندوستی ،گسترش عدالت اجتماعی و همبسوتگی بینالمللوی
تأکید میکنند .اکنون پیروان ادیان دیگور از جملوه مسولمانان و یهودیوان نیوز در شواخهی
"برادران سوسیالدموکرات" حضور دارند.
برخی از مصوبات کنگرهی سوسیالدموکراتهای مسیحی در سال  2009که بوه کنگوره
سالیانه حزب سوسیالدموکرات ارائه شده است عبارت است از:
تعیین خطمشی سیاسی برای سالهای  2009تا  2011با هدف تحقوق جامعوهای عودالت
پیشه و جهانی مبتنی بر برابری ،تدوین یک برنامه درازمدت برای مبارزه بوا فقور در جهوان،
بهبود سیاست خارجی در جهت حمایت بیشوتر از کودکوان ،بهبوود نگورش بوه پناهنودگان،
کوشش برای ایجاد جهانی خالی از سالح هسته ای ،ممنوعیت کامل صدور اسلحه از سوئد.
در زمینه کمک به فلسطین نیز پیشنهادات این تشکل به عبارت زیر است:
اعطای مصونیت دیپلماتیک به نمایندگان سازمان آزادی بخش فلسطین ،ترویج بازرگوانی
با نوار غزه ،تبادل فرهنگی و ورزشی بین جوانان غزه و سوئد ،ایجاد یک مرکز برای آموزش
و بحث و گفتگو در غزه ،تأمین امنیت و رفاه کودکان در غزه و ترغیب اتحادیوه اروپوا بورای
ایجاد برنامهی کمک به فلسطین در جهت انجام این اهداف.
اخیرا نام شاخه حزبی "برادران سوسویالدموکرات" بوه "سوسویالدموکراتهای طرفودار
ایمان و همبستگی" ( )Socialdemokrater för tro och solidariteتغییر یافته است توا
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پیوستن پیروان ادیان دیگر به این شاخهی حزبی نیز میسر باشد.
کلیسا در چارچوب قانون

در سوئد ،حوزهی اختیارات کلیسا را قانون تعیین کرده است .به عبارت دیگر فعالیتهای کلیسایی
در چارچوب قوانین مدنی شکل میگیرد .از آنجا که این قوانین از رأی موردم سرچشومه گرفتوه
است و اکثریت مردم نیازی به خدمات کلیسائی ندارند ،بنابراین نقش کلیسا در جامعه کوم رنوگ
است .در چنین شرایطی روحانیت نمی تواند به بهانهی رسالت الهی بر مردم حکومت کند.
چندی پیش ،دادستان شهر "کالمار" در یک جلسه دادگاه ،برای کشیش معوروف شوهر ،بنوام
"اوکه گِرین" تقامای مجازات زندان کرد .ایون کشویش  63سوالهی سووئدی در یوک جلسوه
وعظ و خطابه ،همجنس گرایان را مورد سرزنش قرار داده بود .او هنگام موعظه بورای جمعوی از
مؤمنان ،گفته بود " :همجنس گرایوان و افوراد دارای انحرافوات جنسوی ،از حیوانوات نیوز نموی
گذرند .این افراد به راحتی به سوء استفاده جنسوی از کودکوان (پِودوفیلی) نیوز روی مویآورنود".
گفتار کشیش ،از نگاه قانون ،توهین به یک گروه اجتماعی بود .دادستانِ شوهر ،ادعوای کشویش
را یک اقدام غیر قانونی برشمرد و برای کشیش مزبور تقاموای مجوازات زنودان کورد .کشویش
مزبور ،در دادگاه نیز اظهار پشیمانی نکرد و بر عقیده خود هم چنوان پافشواری نموود .او سوخنان
خود را بازتابی از کالم خدا قلمداد کرد .وقتی ایون خبور در رسوانهها مونعکس شود ،سوخنگوی
کلیسای مرکزی با اظهار تاسف از سخنان آقای اوکه گرین ،اعوالم داشوت کوه گفتوههای ایون
کشیش هیچ پشتوانه مذهبی ندارد و کلیسا از آن سخنان دوری میجوید.
پس از اینکه این کشیش بخاطر توهین به همجنس گرایان به زندان محکوم شود ،یوک
کشیش بنیادگرای آمریکایی سوئدیها را نفرین کرد و از خداوند خواست که سوئدیها را به
خاطر حمایت از " لواط کاران" از صحنه گیتی نابود کند .در پی اعالم همبسوتگیِ کشویش
آمریکایی با کشیش سوئدی و نفرین بر مردم سوئد ،کشیش محکوم شدهی سوئدی ،اقودام
کشیش آمریکایی را که به بهانهی حمایت از کشیش سوئدی ،مردم را نفرین کرده بود ،بوه
شدت سرزنش کرد و اعالم کرد که علیه او به دادگاه شکایت خواهد کرد.
بر اساس قوانین سوئد چنانچه نسبت به گروهی از جامعه به علت وابستگی قومی ،نژادی،
ملیت ،رنگ پوست ،باورهای مذهبی و عالئق جنسی توهین یا تهدیدی صورت گیرد ،عامل
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آن مجرم شناخته شده و مجازات میشود.
کلیسا و آزادی بیان

در کلیساهای سوئد که معموال دارای فضای وسیعی هستند ،برگزاری فعالیتهوای هنوری و
ایجاد نمایشگاههای نقاشی و عکاسی متداول است .چندی پیش یک خانم هنرمند تابلوهای
نقاشی خود را در سالن یک کلیسا در جنوب استکهلم به نمایش گذاشته بود .وقتی برخوی از
مؤمنین دریافتند که نقاش دارای گرایشات سیاسی مارکسیستی است ،به عنوان اعتورا از
کلیسا خواستند که از بر پایی چنین نمایشگاهی در محویط مقودس کلیسوا جلووگیری کنود.
کشیش مسئول کلیسا در پاس آنها تاکید کرد که از دیدگاه او ،عیسی ،چه گووارا و داالیوی
الما ،همه در راه سعادت بشر گام برداشتهاند .بنابراین ،همهی آنها رسالت مشابهی داشته و
مورد احترام کلیسا هستند.
در سال  1998خانم "اِلیزابت اوهلسون والین"( ) Elisabeth Ohlson Wallinکه یوک
هنرمند عکاس است ،تصاویری را به نمایش گذاشت که در آنها شمایل حضرت مسویح را
بگونهای توهین آمیز نمایش میداد .از جملهی عکسهای این نمایشگاه ،تصوویری بوود کوه
حضرت مسیح را بین گروهی همجنس گرا ،نشان میداد .در حالیکه واکنشهای گونواگونی
پیرامون این مسئله در رسانههای خبری در جریان بود ،ناگهان اعالم شد که خانم اوهلسون
اجازه گرفته است کارهای خوود را در کاتودرال مرکوزی کلیسواهای سووئد" ،دوم شویرکا"
( )Domkyrkaدر شهر اوپساال( )Uppsalaنیز بوه نموایش بگوذارد .چیوزی نگذشوت کوه
نمایشگاه در صحن مقدس کاتدرال مرکزی سوئد کار خود را آغاز کرد .با وقوع ایون پدیوده،
بحث و گفتگوی بسیاری پیرامون آن باال گرفت .نمایشگاهی که محتوای آن در ستیز آشکار
با تفکر کلیسایی بود ،در مقدسترین مکان کشور ،در معر انبوه تماشاگران قورار داشوت.
گرچه آزادیهای اجتماعی در سوئد اجازه میدهد که شهروندان نقطوه نظورات خوود را بوه
اطالع دیگران برسانند ،اما آنچه در کاتدرال مرکزی اتفاق افتاده بود بسویاری را شوگفتزده
کرد .در رابطه با این پدیدهی کم سابقه ،مقامات کلیسا با بردباری اظهار داشتند که آنها بوه
آزادی بیان و عقیده در جامعه احترام میگذارند و بدین وسیله ،به همهی مردم فرصت موی
دهند که نظرات خود را به هر شکلی که باشد به دیگران عرمه کنند .در اینجوا تماشواگران
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هستند که براساس آگاهی یا اعتقادات دینی خود محتوای این کار هنوری را موورد قضواوت
قرار خواهند داد69.
با اینکه عدهای به اقدام کلیسا ،معتر بودند اما برخی نیز بر این باور بودند که اگر کلیسا
در برابر این عکسها مومع خصمانه خود را علنی میکرد و اجازه نمایش در کاتدرال را نموی
داد ،آن تصاویر سرانجام در اماکن دیگر به نمایش گذاشته میشد و بعلت مخالفت کلیسا بوا
آن ،بیشتر مورد توجه و استقبال مردم قرار میگرفت.
تا چند سال پس از انجام این نمایشگاه در کلیسای مرکوزی سووئد ،هوم چنوان بحوث و
گفتگو و ابراز نقطه نظرات گوناگون ادامه داشوت .در دهموین سوالگرد نمایشوگاه ،در سوال
 ،2008بار دیگر عکسهای مورد بحث بر سینه دیوارِ همان مکان مقدس به نمایش گذاشته
شد تا کسانی که بار اول آنها را ندیده بودند این بار فرصت تماشای آنها را داشته باشند.
با نمایش عکسهای مد کلیسایی در کلیسای مرکزی ،این واقعیت آشکار شد کوه هویچ
مؤمنی با دیدن این تصاویر از راه دین عدول نکرد و هیچ کافری هوم نتوانسوت از آنهوا در
جهت تبلیغات علیه کلیسا بهره جویی کند .آن عکسها فقوط بیوان نظورات یوک هنرمنود
عکاس بود که بجای تکلم ،با زبانی تصویری به نمایش درآمد .در پی ایون رویوداد ،صوبر و
بردباری کلیسا و احترام به آزادی بیان از سوی بسیاری مورد ستایش قرار گرفت.
اسقف اعظم

امور مذهبی کلیساهای پروتستان سوئد توسط اسقف اعظم رهبری می شود .اسقف اعظم
در یک انتخابات کلیسائی ،با حضور  325نماینده از کلیساهای سراسر سوئد ،بر گزیده می
شود ..اسقف اعظم می تواند تا سن بازنشستگی ( 67سال) در سمت خود باقی بماند .ممن
اینکه بر کناری پیش از موعد وی نیز توسط هیئت نمایندگی کلیساها امکان پذیر است .در
انتخابات کلیسائی سال  ، 2013برای اولین بار در تاری کلیسای سوئد ،یک زن به عنوان
اسقف اعظم بر گزیده شد.
مسئله مرگ

سهم هر انسانی از مرگ دیر یا زود به وی اعطا خواهد شد .مرگ به سراغ هر کوس در هور
جا ،چه در کاخ و چه درکوخ خواهد رفت و کسی را به خاطر آنکه بر ثروت ،شهرت یا قدرت
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تکیه دارد بی نصیب نخواهد گذاشت.
رویکرد جوامع مختلف با مسئله مرگ یکسان نیست .در برخی جوامع از جمله در سوئد ،مورگ
به عنوان نقطه پایان زندگی ،هر چند تل و ناگوار ،قابل فهم است .از این رو گفت و شنود دربواره
مرگ ،وحشت نمی آفریند .در رسانههای خبری گفتگو با افرادی دیده میشود که مهلت زنودگی
آنها بزودی به پایان میرسد .این گفتگوها نشان میدهد که این افراد بگونهای واقع بینانه مرگی
را که در فاصله نزدیکی در انتظارشان است پذیرفتهاند .آنها براحتی درباره بیماری صعب العالجی
که بزودی به زندگی آنها مُهرِ پایان میزند ،گفتگو میکنند .واکنش این افراد در برابور واقعیتوی
بنام مرگ ،بسیار آموزنده است .از آنجا که بیشتر سوئدیها به دنیای پس از مرگ اعتقواد ندارنود،
مرگ را یک خواب بی پایان ویک بیهوشی مطلق و ابدی تلقی میکنند.
معتقدان مسیحی پروتستان نیز ،از دنیای پوس از مورگ واهموهی چنودانی ندارنود ،کلیسوای
پروتستان ،پرودگار را چنان مهربان و بخشنده معرفی میکند که مؤمنین اطمینان دارند که موورد
آمرزش قرار خواهند گرفت .آنها ایمان دارند که حتا بندگان گناهکار خدا از محبوت خوالق خوود
برخوردارند و پرودگار ،هرگز خشم و کینهای نسبت به بندگانی که خود آفریده ،روا نخواهد داشت.
در کشورهای فقیر و یا کشورهائی که بیعدالتی اقتصادی در آنها رایج است ،مرگِ یک فورد
میتواند از نظر اقتصادی برای اطرافیان وی فاجعه بار باشد .ایون مسوئله از وابسوتگی تنگاتنوگ
اقتصادی افراد به یکدیگر سر چشمه میگیرد .در سوئد به علت رفاه همگانی کوه ناشوی از یوک
نظام مردمی و آزاد است ،مردم از نظر اقتصادی به یکدیگر وابسوته نیسوتند .حتوا در محودودهی
خانواده ،همهی افراد دارای پشتوانهی کمکهای اجتماعی هستند .با مرگ سر پرسوت خوانواده،
شالودهی زندگی آنها از هم نمی پاشد .همهی افراد جامعه قبل از اینکه وابسته به یوک نوان آور
در خانوادهی خود باشند ،تحت تکفل خدمات گستردهی اجتماعی هستند .از اینرو ،مرگ یک فرد
در زندگی اطرافیان او تأثیر چندانی ندارد و هیچ فاجعهای به دنبال نخواهد داشت .به این دلیل غم
و اندوه ناشی از مرگ ،بسیار سبکتر از آن چیزی است که در جوامع غیور دموکراتیوک شواهد آن
هستیم .در جایی که زندگی افراد در گرو صحت و سالمت یک نان آور است و یوا فرزنودان بوه
عنوان عصای دوران پیری به حساب میآیند ،وابستگی افراد به یکدیگر آن چنان زیاد اسوت کوه
مرگ یک فرد میتواند برای عدهای فقر و بدبختی به دنبال آورد .بخش مهمی از گریه و زاری و
حزن و اندوهی که در رابطه با مرگ یک نفر صورت میگیرد ،ناشوی از احسواس نوا کامیهوا و
مشکالتی است که دامن گیر اطرافیان او خواهد شد.
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خاکسپاری

انسانها از دیر زمان آموختهاند که جسد مردگان را از محیط زنودگی خوود ،دور کننود توا از
عوار بهداشتی ناشی از تعفن و پوسیدگی جسد در امان باشند .در جواموع مختلوف ،دفون
اجساد مردگان شکلهای گوناگونی به خود گرفته است .شیوهی تدفین ،در رابطه با فرهنگ،
دانش و بینشهای اعتقادی رایج در جامعه ،شکل میگیرد .امروزه با توجه به شوناختی کوه
بشر نسبت به عوامل تهدید کنندهی محیط زیست ،پیدا کرده است ،دفن اجساد در خاک نیز
از نظر بهداشتی و محیط زیستی ،روشی نامناسب به حساب میآید .در بسیاری از کشوورها،
اجساد مردگان را میسوزانند و خاکستر آن را به عنووان یوادبود ،نگهوداری مویکننود و یوا
بگونهای به طبیعت میسپارند .سوزندان اجساد نیز ،به خاطر تولید گازهای گل خانهای و نیز
بخاطر جیوهای که بصورت گاز به محیط اطراف راه پیدا میکند ،برای محیط زیسوت زیوان
آور است.
در سوئد شیوهی جدیدی برای خاکسپاری ابداع شده است که اکنون در دسوت آزموایش
است و قانونگذاران در اندیشهی قانونی کردن آن میباشند .این شیوهی خاکسپاری بویش از
هر روش دیگری با طبیعت همخوانی دارد .احساس اینکه جسد انسان پس از مورگ در زیور
خاک پوسیده و متعفن شود و جانوران آن را متالشی کنند ،برای بسیاری آزار دهنوده اسوت.
سوزندان نیز با تجربه و احساسی که انسان از آتش دارد برای همه مطلوب نیست .اما روش
جدید خاکسپاری فرایند دیگری دارد .در روش جدید جسد در زمان بسیار کوتاهی بوه خواک
تبدیل میشود بدون آنکه مراحل تعفن و پوسیدن یا سوختن و خاکستر شدن را همراه داشته
باشد .با اینکه هنوز این روش رایج نشده است ،در سوئد ،مردم عالقه زیادی به آن نشان می
دهند.
یک دانشجوی فلسفه در کالس درس از استاد پرسید که پس از مرگ به کجا میرویوم
استاد از دانشجو سن او را پرسید .دانشجو بیست و پنجساله بود .استاد پاس داد :پس از مرگ
به همان جایی میروی که سی سال پیش بودی!
با روش جدید خاکسپاری ،جسد به حالتی برمی گردد که میتوان گمان کرد کوه  5سوال
قبل از تولد نیز همان حالت را داشته است .از خاک بر آمده ایم و در خاک خواهیم رفوت .در
روش جدید از طریق انجماد جسد و تبدیل آن به پودر ،جسد به خاک تبدیل میشود و ایون
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خاک به زمین سپرده خواهد شد.
روش انجماد و تبدیل جسد به پودر ،بهترین شیوهی خاکسپاری از نظر بهداشوت محویط
زیست است .در این روش جسد در تابوت قرار میگیرد وپس از انجام مراسم تودیع ،تابوت را
در اتاقکی مخصوص که درجه سرمای آن نزدیک بوه صوفر مطلوق (منهوای  180در جوه
سانتیگراد) است ،قرار میدهند .این درجهی سرما با استفاده از ازُت و اکسیژن مایع تهیه می
شود .در چنین سرمایی ،تابوت و جسد ،آنچنان منجمد و شکننده میشود که در اثور لورزش
مکانیکی اتاقک ،جسد و تابوت به خاک تبدیل خواهد شد .این خاک مقدار زیادی آب همراه
دارد .در مرحله بعدی رطوبت خاک را گرفته و آنرا به خاک خشوک تبودیل مویکننود .وزن
خاک خشک بدست آمده تنها سی درصد وزن اصلی جسد و تابوت خواهد بود و حجم بسیار
کمی را اشغال خواهد کرد .این خاک را در یک تابوت کوچک از جنس نشاسوته قورار داده و
دفن میکنند .نشاسته بزودی جذب خاک شده و جسد آدمی به صوورت خواک بوه آغووش
زمین باز میگردد.
با این روش هم شیوهی خاک شدن جسد با احساس آدمی همخوانی دارد و هم مقبرهای
برای التیام روحی بازماندگان بجای میماند و هم محیط زیست آسیب نمی بیند.
در سوئد بیشتر مردم قبل از مرگ ،عالوه بر نوشتن وصیت نامه ،چگوونگی دفون و کفون
خود را دقیقا برنامه ریزی میکنند .کارشناسان معتقدند که برنامه ریزی کفن و دفن از سووی
خود متوفی ،بار اندوه اطرافیان او را پس از مرگ کاهش مویدهود .در سووئد بویش از 400
آژانس خاکسپاری ( )Begravningsbyråوجود دارد که زیر چتر یک اتحادیه بووده و دارای
روش و شیوهی کار مشابه هستند .در آژانس خاکسپاری کتابچهای بنام "بایگوانی زنودگی"
( )Livsarkivآماده است که متقامیان میتوانند با پیشنهادات موجود در آن جزییات مربوط
به مراسم کفن و دفن خود را انتخاب کنند .مثال میتوان انتخواب کورد کوه پوس از پایوان
مراسم ،هر شرکت کننده یک پاکت شیرینی یوا شوکالت دریافوت کنود .نووع نوشویدنی و
خوراکی و موزیک و هر چه به چنین مراسمی میتواند رونق بخشد در بایگانی زندگی آموده
است.
برای آشنایی با آنچه معموال یک سوئدی پیش از مرگش انجام میدهد و نیوز چگوونگی
مراسم تدفین و ترحیم ،سرگذشت خانمی بنام "اِوا نُرمَن" را مرور میکنیم.
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خوانم نُورمَن مودتی دچوار یکسوری ناراحتیهوای جسومی شوده بوود .پزشوک خووانواده
آزمایشهای مختلفی را برای او سفارش داد .روزی که بورای شونیدن نتیجوه آزموایش بوه
پزشک مراجعه کرد ،پزشکِ خانواده روبروی او نشست ،دستهای بیمار را در دست گرفت و
به آرامی گفت :آزمایشها نشان میدهد که شما به یک بیماری بسیار دشوار مبتال هسوتید.
خانم نُرمَن در حالی که عرق سردی بر جبینش نشسته بود بدون اینکه کالمی بر زبان آورد،
لحظاتی به دکتر خیره شد.
در سوئد گفتار بین پزشک و بیمار بی پرده و جدی است .همانطورکه در بواال گفتوه شود،
مرگ برای مردم سوئد آنقدر وحشتناک نیست که اگر شخصی خبر بیماری سوخت خوود را
بشنود سکته کند .خبر بیماری تنها به خود بیمار گفته میشود .فقط در صورتی که خود بیمار
خواستار ارائهی خبر به بستگان یا آشنایانش باشد ،آنگاه پزشک یا درمانگاه ،اطالعات مربوط
به بیماری او را به دیگران منتقل میکند.
پزشک خانواده ادامه داد " :متاسفانه بیماری شما در حدی اسوت کوه درموان آن دشووار
است .اما ما کوشش خود را خواهیم کرد .باید امیدوار بود و در لحظهها زندگی کورد" .خوانم
نُرمَن با شنیدن خبر پیشرفته بودن بیماریش ،سرش را پایین انداخت و صورت خوود را بوین
دستهایش پنهان کرد و به فکر فرو رفت .پس از لختی ،از پزشک خود پرسید که با داشتن
این بیماری چه مدت دوام خواهد آورد .پاس ِ پزشک ،مبهم بود .وی ،شوانس زنودگی خوانم
نُرمَن را وابسته به نتیجهی معالجاتی دانست که در آینده انجام خواهود شود .زنودگی خوانم
نُرمَن از آن پس دگرگون شد .او تا بحال به زندگی قبل از مرگ پرداخته بود و حاال زمان آن
فرا رسیده بود که به مرگ و جریانات در ارتباط با مرگ نیز بیندیشد.
خانم نُرمَن ممن گذراندن زندگی روزمرهی خود به روال گذشوته و پیگیوری برناموههای
درمانی خود ،با یک وکیل تماس گرفت تا پیش او وصیت نامهای را تنظیم کند .خانم نُورمَن
میدانست که پس از مرگ او ،همسر و دو فرزندش هیچکدام بوه اموواِل او نیواز ندارنود .از
طریق وکیلش با چند بنیواد نیکوکواری تمواس گرفوت و از چگوونگی فعالیتهوای انسوان
دوستانهی آنها با خبر شد .وی دست آخر تصمیم گرفت که ثوروت او پوس از مورگش در
اختیار وکیلش قرار گیرد .وکیلش نیز موظف بود که پس از پرداخت هزینهی کفن و دفون و
مراسم مربوط به آن ،آنچه را باقی میماند ،در اختیوار کوانون پژوهشوگران سورطان خوون
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بگذارد.
خانم نُرمَن برای برنامه ریزی مراسم پس از مرگش به سوراغ یوک شورکت خاکسوپاری
رفت .او از شیوههای مختلف کفن و دفن با خبر شد .وی چندی پیش خاکسپاری به شیوهی
انجماد و تبدیل جسد به پودر را در تلویزیون دیده بود و جویای آن بود کوه آیوا ایون شویوه
اکنون در سوئد قابل انجام است یا خیر .جواب این پرسش ،منفی بود .با اینکوه قانونگوذاران
سوئد از مدتی پیش ،در اندیشه قانونی کردن این روش خاکسپاری بودهاند اما هنووز قوانونی
در این مورد به تصویب نرسیده است.
حاال که انجماد میسر نیست ،خانم نُرمَن به تدفین سنتی عالقه نشان میدهد .پس باید در
آلبوم شرکت خاکسپاری در بین دهها نوع تابوت ،تابوت مورد عالقوه خوود را انتخواب کنود.
کارمند دفتر خاکسپاری انواع تابوتها را روی صفحه نمایشگر کامپیوتر به نمایش میگوذارد
و خانم نُرمَن با همان دقتی که تا بحال کفش و لباس تهیه میکرد ،رنگ و فرم و زاویههای
تند یا نرم تابوت را به دقت مورد توجه قرار میدهد .تابوت هشت چرخوه را بیشوتر ازتوابوت
چهار چرخه میپسندد .قیمتش هم برای خانم نُرمَن مهم است .او نمی خواهد پوولی را کوه
وقف کارهای پژوهشی پزشکی کرده است ،بیهوده کاهش دهود .دسوت آخور یوک توابوت
زرشکی رنگ را انتخاب میکند .دکور روی تابوت را از آلبوم دیگری باید انتخاب کورد .نووع
گلها ،رنگ و عطر آنها و شکل تزیین و جایگاه گل روی تابوت نکاتی است که خانم نُرمَن
به آنها فکر میکند .او درذهنش مراسم خاکسپاری بسیاری را بیاد میآورد و شبیه آنچوه را
قبال به مذاق او نشسته بود انتخاب میکند .دکور روی تابوت ،دسته گلی خواهد بود کوه در
آن گالیولهای سفید و صورتی چتر زیبایی بسان دُم طاوس ،روی تابوت میگسوتراند .اموا
انتخاب آخرین لباسی که خانم نُرمَن با خود خواهد برد کار دشواری است .او کوه از سوالها
پیش ،به ندرت لباس نو و دست اول خریداری کرده بود برای انتخواب آخورین لبواس خوود
وسواس نشان میداد .خانم نُرمَن همیشه هنگام تهیه لباس دچار سرگیجه میشود و بیشوتر
لباسهای دست دومی را که میخرید پس از چند روز روانهی صندوق لباسوهای اهودایی بوه
صلیب سرخ میکرد .او سرانجام ،در سفارشنامهای که پُر میکرد نوشت کت و دامنی را کوه
در جشن تولد پنجاه سالگی اش پوشیده بود بور پیکور بوی جوان او بپوشوانند .او همچنوین
خواستار آن بود که خرسک قهوهای پشمالویی را کوه از کوودکی همیشوه در کنوار تخوتش
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نشسته بود و حتا در تاریکی شب بوا چشومان بوراق سویاهش او را زُل مویزد ،در توابوتش
بگذارند.
شرکت خاکسپاری مسئولیت پذیرایی از میهمانان و اجرای مراسم یادبود را نیز بوه عهوده
میگیرد .خانم نُرمَن که اعتقادات مذهبی چندانی نداشت تقاما کرد که مراسم قبل از تدفین
بدون حضور کشیش انجام شود .بنابراین مراسم او در کلیسای کوچکی بنام کاپل )(Kapell
که در کنار کلیسای گورستان است برگزار خواهد شد .او خواست که عوالوه بور دسوته گول
تزیینی روی تابوت دو دسته گل کوکبِ پرپشت سفید نیز در دوسوی تابوت قرار دهند .خانم
نُرمَن به گلهای کوکب عشق میورزید .او هرساله پیازهای کوکب را در گلدانهای بزرگی
روی بالکن خانهاش میکاشت و زمستان که میشد از پیازهای بدون خواکی کوه در کاغوذ
روزنامه پیچیده بود در گوشهی تاریکی از خانهاش نگهداری میکرد توا در بهواری دیگور از
پیازها جوانه برون زند و در تابستان گلها بر فراز شاخهها خودنمائی کنند .بنا شد خانم نُورمَن
خود یک پیام سپاسگزاری نیز بنویسد تا خطاب به دوستان و نزدیکان و همهی آنهایی که
در مراسم آخرین وداع شرکت میکنند ،خوانده شود.
خانم نرمن سفارش کرد که از یک گوروه ارکسوتر ،بورای نوواختن قطعوهای از کنسورت
موتزارت در مراسم قبل از دفن ،دعوت شود.
معموال در کنار هر گورستانی ،یک سوالن پوذیرایی از میهمانوان وجوود دارد کوه شورکت
کنندگان در مراسم تدفین ،پس از پایان مراسم ،در آن گرد هم میآیند و لحظاتی را بوا یواد
فرد متوفی میگذرانند .خانم نُرمَن ،چند قلم از غذاهای سرد را بورای پوذیرایی از میهمانوان
انتخاب کرد و افزود که بشقابها با ورقهای از فیلهی خام و صورتی رنگ ِ مواهی سوالِمون و
چند برگ از سبزیهای معطر تزیین شود.
در پایان ،نوع و شکل سنگ آرامگاه را نیز انتخاب کرد و از میان جمالت رایوج کوه روی
نمایشگر کامپیوتر در حرکت بود ،جملهای را برگزید تا روی سنگ مزارش حفر شود.
وقتی خانم نُرمَن فوت کرد .همه امور کفن و دفن و مراسم مربوط بوه آن ،برناموه ریوزی
شده بود .نوع تابوت و تزیینات آن به همان شکل که وی سفارش کرده بود ،انتخواب شود.
آخرین لباس ،و خرسک قهوه ای ،به ترتیبی که خانم نُرمَن خواسته بوود در توابوتش جوای
گرفت .تابوت با گلهای تزیینی آن در باالی سکویی در صدر سالن اجتماعوات کنوار کلیسوا،
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قرار داشت .نوای آرامش بخش کنسرت موتزارت بستر همهی صداهای دیگر در سالن بوود.
فرزندان و همسرش در صندلیهای ردیف اول نشسته بودند .حدود صد نفر میهمانان حامور
در این مراسم همه لباس مناسب با خاکسپاری بر تن داشتند .آقایان کت و شولوارهای تیوره
رنگ ،پیراهنهای سفید پوشیده و کراواتهای سیاه زده بودند و خانمها با کت و دامن سیاه
و بلوزهای سفید و برخی با پاپیونهای سیاه در این مراسم شرکت کرده بودنود .دختور خوانم
نرمن ،پیامی را که مادرش نوشته بود و به آژانس خاکسپاری داده بود قرائوت کورد .در ایون
پیام ،خانم نرمن با کلماتی که خود قبول از مورگ انتخواب کورده بوود ،از هموه بسوتگان و
دوستانش سپاسگزاری میکرد .آنگاه چند تن از دوسوتان و همکواران پیشوین خوانم نُورمَن
سخنرانی کردند و یاد او را گرامی داشتند .پس از سخنرانی ،میهمانوان ،بورای ادای احتورام،
یکایک به ترتیب از ردیف اول ،بلند شده و روی سکو در مقابل تابوت میایستادند .هر کدام
لختی درنگ میکردند ،سپس خم شده و گلی را که هموراه آورده بودنود روی توابوت موی
گذاشتند .بدیهی است خاطراتی از خانم نُرمَن در ذهن هر یک از آنهوا شوکل مویگرفوت.
آنگاه با گامهای شمرده و بی صدا ،تابوت را دور زده و از سوی دیگر سکو پایین میآمدند.
در پایان ،چهار مرد و دو زن ،با لباسهای رسمی ،با حرکتی هماهنگ طول سالن را بسوی
تابوت ،پیمودند .آنها وقتی روی سکو قرار گرفتند ،لختی ادای احتورام کردنود و سوپس بوا
چرخشی ،رو به حضار ایستادند.
اعضای ارکستر کوچکی که در مراسم حضور داشت ،قطعوات مووزون و دلنشوینی را کوه
خانم نُرمَن قبل از مرگش سفارش داده بود نواختند و حضار هماهنگ با آن سرودی را دسته
جمعی خواندند .این اجرا و سرود ،بار سنگین اندوهی را که بر مراسم سایه داشت کاهش داد.
آنگاه ،مامورین شرکت خاکسپاری با چرخشی ،رو به تابوت ایستادند و پس از ادای احترام،
تابوت را برداشته ،به آرامی آن را به بیرون سالن منتقل کردنود .در آنجوا توابوت روی یوک
گاری چهار چرخ قرار گرفت و در حالیکه حضار آن را دنبال میکردند بسووی آرامگواه بورده
شد .ناقوس کلیسا به صدا درآمد .آهنگ این صدا ،گامهای تشییع کنندگان را مووزون کورده
بود .صف تشییع کنندگان از جاده باریک آسفالتهای که از دو سو در حصار سروها و کاجهای
جنگلی بود ،عبور میکرد .در چمن زاری ،در گوشهای از زمین سرسوبز گورسوتان ،حفورهای
چهارگوش با عمق سه متر آماده شده بود .مخملهای سبزی به رنگ چمن ،دیوارهای حفوره
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را پوشانده بود و خاک را از چشم حامران پنهان میکرد .آنچه به چشم میآمد ،رنوگ سوبزِ
مخملها و چمنِ گسترده بر دشتی آرام و صبور بود .تابوت را در راستای آن حفوره بور زموین
گذاشتند .سه رشته طناب سفید و قطور ،تابوت را در برگرفوت .دشوت و جنگول در سوکوت
سنگین خود بصدای ناقوس کلیسا گوش سپرده بود .ماموران تدفین ،با در دست داشتن سور
طنابها ،تابوت را به آرامی تا عمق حفره هدایت کردند .تابوت به جایگاهی ابدی سپرده شود.
همسر و فرزندان متوفی به حفره نزدیک شدند .در حالی که چشم به تابوت دوخته بودند ،به
ادای احترام ،لختی درنگ کردند .سپس گلهایی را که در دست داشتند ،روی گلهایی کوه
سطح تابوت را پوشانده بود انداختند و جای خود را به سایر حامرین در مراسم دادند توا هور
کدام پس از ادای احترام و فرو انداختن شاخه گلی ،با متوفی وداع کنند.
پس از این مراسم ،از همه حامرین دعوت شد تا در سوالن پشوت کلیسوا حضوور یابنود.
رستوران ،مطابق خواست خانم نُرمَن تزیین شده بود .در وسط هر میوز یوک کوکوب سوفید
گذاشته بودند .روی هر میز ،یک سینی با کیک میگو و ماهی سالِمون و برگهای سبز معطور
همراه با یک ظرف ساالد قرار داشت .نوشابههای مختلف نیز در دسترس حامران بود.
همه به یاد خانم نُرمَن نوشابهها را در دست گرفتند و هم صدا ،با گفتن " یوادش گراموی
باد" جرعهای از نوشابه را مزه کردند.
در رستوران ،برخی از بستگان ودوستان نزدیک متوفی ،یادهوا و خواطرات خوود ر ا بورای
حامران بیان کردند .دختر یکی از دوستان خانوادگی متوفی ،آهنگوی را کوه قوبال بارهوا در
حضور خانم نُرمَن برای وی نواخته بود با ویلون خود نواخت و در آخر ،خانوادهی متووفی بوا
سپاسگزاری از همه حضار به مراسم تدفین پایان دادند.
در سوئد جز مراسم تدفین ،هیچگونه مراسم یاد بود برای مردگان برگزار نمی شود .فقوط
برخی از نزدیکان تا مدتی پس از خاکسپاری ،هر چندگاه ،سر مزار رفته و گلی نثار میکننود
یا شمعی برمی افروزند.
هرساله یک شب به اموات تعلق دارد .شنبهی بوین  31اکتبور توا  6نووامبر ،روز مقودس
همگان ( )Alla helgons dagنام دارد .یکشونبهی پوس از روز مقودس ،روز ارواح ( Alla
 )själars dagنامیده میشود .در شامگاه این روز ،برخی از نزدیکان مردگوان ،در گورسوتان
حضور یافته و چراغ یا شمعی روشن میکنند و روی آرامگاه میگذارند.
295

سوئدیها همواره میکوشند تا شیوههای زندگی را هر چه آسان تر کرده و عادات و رسوم
دست و پا گیر را از زندگی روزمرهی خود دور کنند .این تغییرات ،آخرین برهوهی زنودگی و
مرگ را نیز در بر میگیرد .در سالهای اخیر تغییراتی در شیوهی برگزاری تودفین و تورحیم
رخ داده است .اگر آنچه را امروز رایج است با سی سال پیش مقایسه کنیم ،این تغییرات را به
روشنی خواهیم دید.
 30سال پیش برای شرکت در مراسم تدفین همه باید لبواس سویاه (رنوگ عوزا) و نووار
ابریشمی سیاه میداشتند .امروزه نوع لباس برای مراسم تدفین اختیواری اسوت .سوی سوال
پیش نیمی از مردگان ،در تابوت دفن میشودند و اجسواد بقیوه سووزانده مویشود .اموروزه
معمولترین روش سوزاندن جسد است.
در مراسم یادبود در سی سال پیش تک نوازی و یا موزیک اُرگ بطور زنده پخش میشد
در حالی که امروزه ،بیشتر از موسیقی مبط شده استفاده مویشوود .سوی سوال پویش تواج
گلهای بسیاری به مراسم تدفین هدیه میشد اما امروزه ،بجای تاج گل ،مبلغی به بنیادهای
نیکوکاری هدیه میشود .در گذشته ،مراسم تدفین و ترحیم بسیار با شکوه و با شورکت هور
چه بیشتر بستگان و دوستان متوفی اجرا میشد .در طول زمان ،جمعیت شرکت کنندگان در
چنین مراسمی رو به کاهش رفته است و امروزه بسیاری در وصیت نامه خود خواستار مراسم
تدفین خصوصی هستند .این به معنای این است که تدفین فقط با حضوور افوراد خوانوادهی
متوفی انجام خواهد شد.
مالیات کفن و دفن

همه مردم در سوئد هرساله مبلغی به عنوان هزینه کفن و دفن همراه با مالیات میپردازنود.
در مقابل آن ،هر شهروندی پس از مرگ یک آرامگاه ،به مدت بیست و پنج سال ،در یکی از
گورستانها خواهد داشت .در این آرامگاه ،تابوت و یا کوزهی حاوی خاکستر به خواک سوپرده
میشود .سوزاندن جسد نیز برای همه بطور رایگان انجام میگیرد.
معموال در سوئد گورستانها ،باغی سر سبز است که در کنوار کلیسوا قورار دارد .بخشوی از
هزینهی خاکسپاری مانند بهای تابوت و هزینهی انتقال تابوت تا گورستان به عهده متووفی
است .کسانی که قبل از مرگ عضو کلیسا بودهاند ،پس از مرگ ،از خدمات کلیسوایی ماننود
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مراسم مذهبی در هنگام تدفین و حضور کشیش نیز برخوردار خواهنود بوود .مراسوم یوادبود
کسانی که عضو کلیسا باشند ،بطور رایگان در کلیسا انجام میشود و یوک کشویش محلوی
برای دعا و نیایش در این مراسم شرکت خواهد کرد .اگر متوفی عضو کلیسا نباشود ،مراسوم
قبل از خاکسپاری میتواند بطور رایگان در کلیسای کوچکی ( )Kapellکوه در کنوار بیشوتر
کلیساهای بزرگ وجود دارد برگزار شود .در این مراسم که هیچ کشیشی شرکت نموی کنود،
دوستان و نزدیکان متوفی ،خود برنامهای را ترتیب خواهند داد .اگر شخ فوت شده تووان
مالی نداشته باشد ،همه هزینههای کفن و دفن را کمون محل زندگی او خواهد پرداخت.
اجساد کسانی که در خارج از بیمارستان فوت کرده باشند و یا کسوانی کوه در بیمارسوتان
فوت کردهاند ولی علت مرگ آنها نامشخ است ،به پزشوکی قوانونی ،در بخوش کالبود
شکافی بیمارستانهای بزرگ ،فرستاده میشود .پس از مشخ شودن علوت مورگ ،یوک
پزشک ،گواهی فوت صادر کرده و مرگ فرد را به اداره مالیات که نقش ثبت احووال را هوم
دارد ،گزارش میدهد .با قرار دادن گواهی فوت در اختیار یوک آژانوس خاکسوپاری ،هموهی
اقدامات الزم برای خاکسپاری انجام خواهد شد .پس از ثبت فوت در ادارهی مالیات ،گواهی
فوت و سند خانوادگی نیز از سوی این اداره صادر میشوود .ایون سوند بورای حول و فصول
مسائل مالی متوفی در اختیار بستگانش قرار میگیرد.
در سوئد ،فاصلهی بین فوت یک فرد تا خاکسپاری بطور متوسط سه هفته مویباشود کوه
طی آن جسد در سردخانهی بیمارستان نگهداری میشود.
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چالشها ،ناهنجاریها و راهکارهای موجود
چالشهای موجود در جامعه

با یک نگاه بی طرفانه و علمی ( )objectiveبه روابط و رویدادها در سوئد میبینیم که سوئد
نیز مانند هر جامعهای دستخوش رویدادهای ناخوشایند و ناهنجاریهای اجتماعی و سیاسی
میباشد .همه نوع جرم و جنایت و آنچه که فساد نامیده میشود کم و بیش در ایون کشوور
نیز وجود دارد .سوء استفاده از موقعیتهای شغلی و یا سیاسی ،پارتی بازی و تبعیض را موی
توان در سطوح مختلف آن مشاهده کرد .وجود رفاه نسبی در این کشور هر گز به معنوای از
میان رفتن طبقات اجتماعی و برابری همگانی نیست .نا همگنی میان طبقات اجتماعی نیوز
به نا برابری امکانات برای اقشار مختلف جامعه انجامیده است.
امروزه ،یکی از نگراتیهای مردم سوئد ،از دست دادن امتیازات رفاهی کنونی است .پوس
از پیوستن سوئد به اتحادیهی اروپا که در راستای هماهنگی سرمایهداری در این کشوور ،بوا
سرمایهداری کالن در اروپا صورت گرفت ،برخی از شاخصوهای رفواهی سووئد ،دسوتخوش
سیاستهای فراگیر اتحادیه اروپا بوده است .این سیاستها که در جهت یکپارچگی کشورهای
عضو اتحادیه شکل میگیرد ،خودمات رفواهی را در سووئد ،کواهش و اخوتالف طبقواتی را
افزایش میدهد.
نژاد پرستی و تبعیضات قومی و ملیتی بطور غیر رسمی از دیر ایوام در سووئد رایوج بووده
است .علی رغم این نارسائیها آنچه که سوئد را از بسیاری کشورها متمایز میکند ،این است
که ناهنجاریهای اجتماعی در این کشور نسبت به بسیاری از جوامع دیگور ،نواچیز اسوت و
رفاه و آسایش اجتماعی موجود در سوئد ،فراگیور و همگوانی اسوت .وجوود عدالتنسوبی در
جامعه و آسایش همگانی ،زمینه رشد بسیاری از ناهنجاریها را از میان برده اسوت .آزادی و
مردمساالری در این کشور ،عرصه را برای رشد نارساییها چنان تنگ کرده است که اکنون
سوئد به عنوان یک کشور نمونه ،در صدر کشورهای پیشرو و مرفه قرار داشته و در زمورهی
کشورهای دارای کمترین میزان فساد اداری و اجتماعی است.
بنابراین ،در سوئد ،کم و کاست در زندگی روزمره مردم وجود دارد ،اما نوع و انودازه آن بوا
آنچه در بسیاری از کشورهای دیگر دیده میشود متفاوت است .در سوئد کسی گرسنه و بی
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خانمان نیست .همه زیر پوشش کمکهای دولت میتوانند از امکاناتی بورای یوک زنودگی
نسبتا خوب برخوردار باشند .بدیهی است کسی که کار نمی کند و یوا کوارش دارای کیفیوت
باالیی نیست نمی تواند مانند یک فرد کارآمد متخص و یا یک سرمایه دار فعال ،امکانات
رفاهی برای خود فراهم کند .رژیم سیاسی سوئد یک رژیم سرمایهداری آزاد است که دولوت
در هدایت سرمایههای کالن و نیز کنترل درآمدها نقش دارد .سوئد دارای باالترین موریب
مالیاتی در جهان است و دولت با پولی که از راه دریافت مالیاتها بدسوت مویآورد ،وسوائل
رفاه و آسایش همگانی را فراهم میکند .تعریف کمونیستی عدالت اقتصادی مبنی بر اینکوه
هر کس به اندازه توانش کار کند و هر کس به اندازه نیوازش دریافوت کنود ،درایون کشوور
صِدق نمی کند .در سوئد فر بر این است که هر کس به انودازه تووانش کوار کنود و بوه
نسبت درآمدش مالیات به پردازد .کسانی که نمی توانند کار کنند و یا درآمود کوافی ندارنود،
حق دارند با کمک نهادهای دولتی ،از یک زندگی مناسب طبوق اسوتاندارد سووئد بهرهمنود
شوند.
با توجه به رسمیت داشتن سرمایهداری آزاد در سوئد ،از میان بوردن طبقوات اجتمواعی و
یکسووان سووازی جامعووه ،در حوووزهی سیاسووتگووذاری احووزاب سیاسووی حوواکم و از جملووه
سوسیالدموکراسی سوئد نمی باشد.
برنامههای رفاهی درازمدت سوسیالدموکراسی در سوئد ،بوه کواهش فاصولهی طبقواتی
انجامیده و از تشنجات اجتماعی ناشی از اختالف شودید طبقواتی پیشوگیری کورده اسوت.
موفقیت سوئد در پیاده کردن برنامههای رفاهی ناشی از مشارکت عمومی مردم در سیاسوت
گذاری در این کشور ،وجود اعتماد بین مردم و دولت و پرداخت مالیاتهای سونگین از سووی
مردم میباشد.
امکانات آموزشی ،بهداشتی و درمانی که در اختیار همگان قرار دارد به همه شهروندان بوا
هر شغل و پیشهای و به همه نیازمندان با هر پیشینه ای ،امکان یک زندگی نسبتا راحوت را
میدهد .بیمههای همگانی ،امید به آینده را در همه زنده نگه میدارد و به همگوان فرصوت
میدهد که چه در حال و چه در آینده از موهبتهای زندگی بهرهمند باشند .اما همهی ایون
امکانات فراگیر به معنای این نیست که همه مردم در یک سطح زندگی میکنند.
سرنوشت رژیمهایی که در قرن بیسوتم بنوام سوسیالیسوم و بوا شوعار برابوری و عودالت
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گستری ،روی کار آمدنود بسویار آموزنوده اسوت .کشوورهایی کوه سوالیان درازی پورچمدار
اصالحات عمیق اجتماعی مبتنی بر اصول سوسیالیسوم بودنود ،پوس از دههوا سوال ادارهی
کشور به شیوهی استبدادی ،سرانجام به فروپاشی و یا ورشکستگی گرفتار شدند .نسولی کوه
ساخته و پرداخته این رژیمها بود اکنون بوا مشوکالت فوراوان اقتصوادی و ناهنجاریهوای
اجتماعی دست بگریبان است .این تجربه نشان داد کوه در غیواب آگواهی اجتمواعی الزم و
عدم آمادگی جامعه ،هر برنامهای برای ایجاد عدالت و برابری میتواند دستخوش خودکامگی
گروهی قرار گیرد و به شکست بینجامد .تنها با یک انقالب نمی توان جامعهای را دگرگوون
کرده و جامعهای نوین بر پایه عدالت و برابری را بنا نهاد .برای اجرای عدالت و برابری ،تنها
خواست و اراده یک گروه و یا قشر اجتماعی کافی نیست .جامعوه بایود ظرفیتهوای الزم را
برای پذیرش تغییرات و اصالحات داشته باشد .با مصوبات و احکام یک قشور و گوروه و بوا
اجبار نموی تووان هموهی روابوط اجتمواعی را تغییور داد .فوراهم سوازی بسوتر الزم بورای
اصالحاتاجتماعی و دگرگونیهای اساسی نیز تنها در یک جامعهی آزاد ومردمساالر میسور
است .زیرا پذیرش اصالحات باید از سوی اکثریت جامعه و با برخورداری از آگاهی عموومی
صورت گیرد.
در یک جامعهی مردم ساالر ،که اراده اکثریت بر آن حاکم است ،میتوان با آموزش ،تبلیغ
و ترویج انساندوستی ،به تدریج ذهن جامعه را برای دگرگونی روابط اجتماعی آمواده کورد و
تغییرات الزم را در جهت برقراری عدالت و برابری ایجاد نمود .سوسیالدموکراسی در سووئد
چنین حرکتی را صد سال پیش آغاز کرده اسوت .سوسیالدموکراسوی بوا اُفوت و خیزهوای
فراوانی که داشته است توانسته است اصالحاتاجتماعی را تا سطح ریشه کن کردن فقر بوه
پیش بَرَد .با از میان رفتن فقر و برخورداری همگان از یک زندگی نسوبتا مرفوه ،بسویاری از
مشکالت جامعه نیز حل و فصل شده است .اما این به معنای یکسان سازی جامعه و از میان
رفتن طبقات مختلف اجتماعی نیست .تجربهی سوسیالدموکراسی در سوئد گوواه بور ایون
است که تنها هدفمندی دولت برای کواهش فاصوله طبقواتی کوافی نیسوت .ظرفیتهوای
فرهنگی جامعه و آگاهی عمومی مردم نیز در این راستا نقش به سزایی دارد .به عنوان مثال،
سوسیالدموکراتها با ایجاد آموزش رایگان و وامتحصیلی ،از سالها پیش امکان برخورداری
همگان را از تحصیالت دانشگاهی فراهم کردهاند .سیاستگذاران این حزب کارگری ،انتظار
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داشتند که بسیاری از فرزندان خانوادههای اقشار پایین جامعه و بویژه کارگران ،به دانشگاهها
راه یابند و با باال بردن موقعیت اجتماعی خود فاصله طبقاتی را کاهش دهند.
اما اکنون که دهها سال از وجود امکانات همگانی رایگان برای تحصیالت در سطوح بواال
میگذرد ،آمار نشان میدهد که بیش از  90درصد کسانی که به تحصیالت دانشگاهی موی
پردازند فرزندان خانوادههایی هستند که الاقل یکی از والدین آنهوا تحصویالت دانشوگاهی
داشته است .بنابراین اگور اموروز  90درصود فرزنودان خانوادههوای کوارگری از تحصویالت
آکادمیک بیبهره باشند به علت نق در سیستم آموزشی و رفاهی سوئد نیست .بلکه چنین
پدیدهای ناشی از فرهنگ خانوادگی و عاداتی است که قشورهای متفواوت جامعوه دارا موی
باشند .جذب عدهی نا چیزی از فرزندان خانوادههای کارگری به تحصویالت دانشوگاهی در
طول دهها سال ،نشان دهنده این است که برای نهادینه کردن اصالحات ،عالوه بور فوراهم
ساختن شرایط مادی آن ،نیاز به فرهنگ سازی مناسب با آن شورایط نیوز مویباشود .تغییور
درعادات و رفتار قشرهای مختلف جامعه نیز کاری است که در یک آن ممکن نیست و نیواز
به زمان دارد.
پاکسازینژادی

جامعهی سوئد در طی صد سال گذشته به موازات رشود صونعتی و بهبوود شورایط زنودگی
شهروندان ،از نظر بینشهای اجتماعی نیز بسیار دگرگون شده است .در سال  1921پارلمان
سوئد پیشنهادی را به تصویب رسانید که بر اساس آن اولین انسوتیتوی مطالعوات بیولووژی
نژادی دایر شد .این قانون به امضای "یَلمَر برانتینگ" ( ،)Hjälmar Brantingرهبر نام دار
سوسیالدموکراسی سوئد نیز رسید .در پی این تصمیم پارلمانی ،انستیتوی بیولووژی نوژادی
در شهر دانشگاهی " اوپساال" ( )Uppsalaدایر شد و رییس آن به عنووان اولوین پروفسوور
بیولوژی نژادی در جهان شناخته شد .در آن زمان ،روزنامهی اخبوار روز ( )DNدر ایون بواره
نوشت " تعداد افراد کم هوش و دارای اخالق ناپسند در جامعه بسیار نگرانکننده است.”.....
درآن دوران ،سوئدیها بطور عموم بر این باور بودند که نژاد سوئدی برترین نوژاد در جهوان
است و بر اساس چنین بینشی باید این نژاد را از هر نوع آلودگی پاک نگه داشت .انسوتیتوی
بیولوژی نژادی نتیجه مطالعات خود را در اختیار افکوارعمومی قورار مویداد و از دولوت موی
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خواست که برای پاکسازینژاد سوئدی اقدام کند " .دولت باید از زاد و ولد انسانهای سطح
پایین مانند کارگران ،یهودیان ،کولیها ،کودنهوا ،دیوانوهها ،ولگردهوا ،منحورفین جنسوی و
مجرمین جلوگیری کند .همهی سوئدیها هنگام تشکیل خانواده باید منافع جامعه را در نظر
بگیرند .”...با رهنمودهای انسیتیو بیولوژی نژادی ،بیش از صد هزار سوئدی در سراسر سووئد
مورد پژوهش قرار گرفتند .رنگ موی سر ،رنگ موی اعضای جنسی ،رنوگ چشوم ،پهنوای
بینی ،اندازهی بازو ،طول ران و اندازه محیط سر در مورد هر کودام بوه ثبوت مویرسوید و از
زوایای مختلف از چهرهی آنها عکس گرفته میشد .این اطالعات که ویژگیهای نژادی را
در هر منطقه مشخ میکرد به شیوهای علمی دسته بندی شد .نتیجهی نهایی ایون بوود
که نژاد سوئدی با سایر نژادها مخلوط شده است و از نژاد خال سوئدی خبری نیسوت .بور
اساس نتیجهی این ارزیابی ،سوئدیترین مردم ،در منطقه "داالرنا"( )Dalarnaزندگی موی
کردند.
در سال  1922سوسیالدموکراتها با حمایت لیبرالها و اتحادیوه کشواورزان ،الیحوهای را
تنظیم کردند که در آن عقیم کردن اجباری معلولین ذهنی پیش بینی شده بود .این الیحوه
در پارلمان سوئد بحثهای بسیاری را بر انگیخت و به تصوویب نرسوید .در اداموهی بحوث
پیرامون پاکسازینژادی در سال  1927کمیته ویژهای برای بررسی این الیحه تعیین شد .در
سال  1929این کمیته نظر خود را اعالم کرد و پیشنهاد کرد کوه قوانون پاکسوازینژادی در
مورد افرادی که " ارزش کمتری دارند" به اجرا درآید .قبول از هموه کسوانی کوه از تعوادل
روانی برخوردار نبودند در تیررس این قانون بودند .در این قانون عقیم شدن بطور داوطلبانوه
پیش بینی شده بود و عقیم کردن اجباری دردستور کار قرار نمی گرفت .بخشی از نهادهوای
دولتی و یا مدنی ،با عقیم کردن مخالف بودند و بجای آن خواستار پیشگیری از ازدواجهای نا
مناسب شدند .در اینمیان اتحادیهسراسری پزشکان از عقیم کردن جانبداری کرد .سرانجام
در سال  1934قانون عقیم کردن به تصوویب رسوید .بور اسواس آن ،هور گواه دو پزشوک،
عقبافتادگیذهنی فردی را تآیید میکردند حق داشتند او را از راه عمل جراحی عقیم کننود.
در مورد سایر افراد باید مدیریتِ بهداشت و درمان مرکزی ،تصمیمگیری میکرد.
در این زمان بیشتر مردم سووئد پشوتیبان طورح پاکسوازینژادی بودنود .بسویاری قوانون
تصویب شده را بورای پاکسوازینژادی نوا تووان و نوا کوافی مویدانسوتند .زوج نویسونده و
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پژوهشوگراجتماعی" ،آلووا" و "گونوار میوردال"( ،)Anna & Gunnar Myrdalدر کتواب
معروف خود بنام " بحران جمعیت"( ، )Kris i befolkningsfråganقانون تصویب شده را
نا کار آمد ارزیابی کردند .این دو نظر پرداز اجتماعی که بوه جوای "فورد" از مجموعوهها در
جامعه سخن می گفتند ،پاکسازینژادی را یکی از مؤلفههای اصالحاتاجتماعی میدانسوتند
و به آن بعد اقتصادی نیز میدادند .از دیدگاه آنها هزینه کردن برای مجموعهی انسانهای
نا کارآمد و عقبافتاده ،زیانی آشکار برای مجموعهی انسانی سالم در جامعه بود.
این زوج نویسنده میزان زادو ولد را درسوئد که در اوائل دهه  1930به کمتورین رقوم در
جهان رسیده بود مورد نقد قرار داده و کمک بوه خانوادههوای بچوهدار و اصوالحات عمیوق
اجتماعی برای نسل آینده را نیز خواستار بودند .نقطه نظرات این زوج نویسونده کوه خوود از
سوسیالدموکراسی حمایت میکردند ،مورد بحث جدی محافل سیاسی قرار گرفت و دولت
کمیتهای را برای بررسی پاکسازینژادی تعیین کرد .در سال  1938این کمیتوه اعوالم کورد
که تنها پیشگیری از زادو ولد در خانوادههای "نامناسب" موثر نخواهد بود و بجای آن بایود
عقیمسازی کرد .پیآمد این پیشنهاد ،اصالح قانون عقیمسازی در سال  1941بود .در قانون
جدید عقیمسازی اجباری نیز مورد تاییود قرارگرفوت و دامنوهی مشومولین بوه ایون قوانون
گسترش یافت .از آن پس عقیمسازی تنها در مورد عقبافتادگان ذهنی و دیوانگان اجرا نمی
شد بلکه مجرمین جرمهای سنگین و افرادی که ناقل بیماریهای ارثی خطرناک بودند نیوز
در گروه عقیم شوندگان قرار گرفتند .از سال  1934تا زموان لغوو قوانون پاکسوازینژادی در
سال  ،1975تعداد  62288نفر عقیم شدند که  93در صد آنان را زنان تشکیل میدادند .گفته
میشود که حدود  20هزار نفر از عقیم شدگان داوطلبانه خود را از زاد و ولد محروم کردند و
بقیه بر اساس قانون ،بطور ناخواسته عقیم شدند.
در سال  1997دولت سوسیالدموکرات سوئد ،کمیتهای برای دلجوویی از کسوانی کوه عقویم
شده بودند تشکیل داد .در ادامهی کار این کمیته ،از کسوانی کوه ناخواسوته عقویم شوده بودنود،
عذرخواهی شد و غرامتی نیز برای آنها در نظر گرفتوه شود .از  3200متقاموی غراموت1600 ،
داده شدند که به هرکدام مبلغ  175هزار کرون سوئد پرداخت شد70.
نفر حایز شرایط تشخی
سوئدیهایی که تا چند دهه پیش ،از دغدغه آلوده شدن نژادی رنج میبردنود و خواسوتار
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پاکسازینژاد خود بودنود ،اموروزه در میوان کشوورهای غربوی بیشوترین سوهم پناهنودگان
کشورهای دیگر را دارا میباشند .اکنون بیش از  450هزار پناهنده کوه از جنوگ و یوا سوتم
حکومتهای خود گریختهاند دراین کشور زندگی میکنند .سوئدیها اکنوون از پناهجویوانی
دلجویی میکنند که با آنها هیچ پیوند جغرافیایی ،قومی ،نژادی ،زبوان ،فرهنوگ و موذهب
ندارند.
حضور این انبوه غیر سوئدی در این کشور نشان دهندهی روحیه انساندوستی سووئدیها
در زمان حال میباشد .طورف داران پاکسوازینژادی در جامعوهی بحوران زدهی دیوروز ،در
شرایط رفاهی امروز انساندوست و بیگانه پذیر شدهاند .خواست عموومی پاکسوازینژادی در
سوئد که در نیمهی اول قرن بیستم پا گرفت و گسترش یافت ،زاییده شرایط فقر و اخوتالف
طبقاتی شدید در آن دوران بود .این ناهنجاری در افکارعمومی ،در شورایط رفواه و آسوایش
اجتماعی بخودی خود از میان رفت و جای خود را به صولح و انساندوسوتی سوپرد .چنوین
دگرگونی در رفتار و تفکر جامعه نشان میدهد کوه وقتوی مردموی از آزادی و رفاهاجتمواعی
برخوردار باشند ،به آنچه اخالق و کردار نیک نامیده میشود نیز آراسوته خواهنود شود و بور
عکس هر جا فقر و بیعدالتی حاکم باشد ،رفتار نا شایست و آنچه کوه فسواد نوام دارد رواج
پیدا خواهد کرد.
بنابر همین اصل است که در جوامع فاقد آزادی و رفاه عمومی ،همه کوششها ،تلقینوات و
تبلیغات برای ترویج نیکوکاری و جلوگیری از فساد بی نتیجه میباشد.
اعتیاد

در سوئد همه کسانی که خارج از مصرف دارویی ،مواد مخدر اسوتفاده مویکننود معتواد بوه
حساب میآیند .آقای " تِد گُلدبری"( ،)Ted Goldbergجامعه شناس سوئدی و متخص
مسائل مربوط به اعتیاد میگوید "آن زمان گذشته است که هر کس لب به مواد مخودر زده
باشد معتاد شناخته شود".
اعتیاد به سیگار ،الکل ،تنباکو و مواد مخدر فقط یک عارمهی اجتماعی امروزی نیست .از
دیر زمان در جوامع مختلف ،اعتیاد به شکلهای گوناگون وجود داشته است .وایکینگها بوه
استفاده از یک نوع قارچ سمی که آنها را از خود بی خود میکرد عادت داشوتند و دهقانوان
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روسی به نوشیدن الکل نسبتا خال معتاد بودند .به نظر میآید اعتیاد از نیاز فرد به آراموش
روانی و یا جسمی آغاز میشود .وقتی فردی از یک عارمه روانی و یا درد جسمی رنوج موی
برد با استفاده از مواد مخدر حالتی از خوشحالی موقتی را برای خود فراهم میکنود .در ایون
حالت ،فرد تخدیر شده خود را برای لحظاتی چنان رامی و خوشبخت احساس میکند که به
تکرار آن پای بند میشود .به تدریج ،مصرف پی در پی مادهی مخدر برای وی یک مرورت
به شمار میآید .اعتیاد همیشه دارای عوارمی خطرناک برای سوالمتی فورد معتواد اسوت و
نتایج زیانباری نیز برای اطرافیان فرد معتاد و جامعه همراه دارد.
بنابر آمار سال  1946که برای اولین بار تعداد معتادان به سیگار در سوئد سرشماری شود،
نزدیک به نیمی از مردان و  9درصد از زنان به کشیدن سیگار معتاد بودند .با اقدامات آگاهی
بخش پیرامون مضرات سیگار و ایجواد محودودیت بورای سویگار کشویدن ،تعوداد مصورف
کنندگان سیگار کاهش یافته است .در سال  2005چهارده درصود از موردان و  18درصود از
زنان سیگاری بودهاند .در سال  2009تنها  13درصد از مردم سووئد ،سویگار مویکشویدهاند.
مصرف سیگار در بین زنان و افراد خارجی تبار در سوئد بیش از سایر گروههای مردم است71.
امروزه در سوئد دو نوع اعتیاد به عنوان عارمهی اجتماعی مورد توجوه نهادهوای دولتوی
است که عبارتند از اعتیاد به الکل و اعتیاد به مواد مخدر.
 90درصد از مردم سوئد مشروبات الکلی مینوشند که بخشی از آنها را میتوان معتاد به
الکل نامید .در سال  ،2010تعداد معتادان به الکل حدود  80هزار نفر بر آورد شده است72.
فردی که دائم دغدغه نوشیدن الکل داشته باشود و بودون الکول در بودنش نتوانود بکوار
روزمرهاش ادامه دهد معتاد به الکل شناخته میشود .مصرف زیاد الکل باعث درهم ریختگی
ومع روانی فرد شده و عالوه بر زیانهوای بهداشوتی بورای خوود او ،بورای اطرافیوانش نیوز
مشکالت فراوانی را بوجود میآورد .در سوئد بطور متوسط هرساله حدود  2000نفر از افوراط
در نوشیدن الکل میمیرند.
هزینهای که معتادان به الکل و مواد مخدر درسوئد به دوش جامعوه گذاشوتهاند در سوال
 2003معادل  27میلیارد کرون بوده است73 .
معتاد به مواد مخدر به کسی اطالق میشود که به اعتیواد سونگین مبوتال باشود .اعتیواد
سنگین نیز هنگامی است که فرد معتاد حداقل یک روز در میان ،مواد مخدر مصرف کنود و
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یا به تزریق مواد عادت کرده باشد .در سوئد در سال  2013تعداد معتوادان موواد مخودر بوا
اعتیاد سنگین  29500نفر تخمین زده شده است72..
با توجه به عوارمی که اعتیاد در جامعه بوجود مویآورد و هزینوه گزافوی کوه بور جامعوه
تحمیل میکند ،برنامههای پیشگیری از اعتیاد و ترک اعتیاد ،از اهمیوت بسویاری برخووردار
است .هدف اینست که با کمک ایون برناموهها بوار سونگینی از دوش خانوادههوا و جامعوه
برداشته شود.
براساس پژوهشهای روانشناسی و اموراجتماعی ،یکی از مهمترین عوامل اعتیاد بوه موواد
مخدر ،نگرانی و گرفتاریهای روحی بویژه در میان جوانان است.
این نگرانیها میتواند در رابطه با اوماع نابسامان خانوادگی و یا اجتماعی و یوا هور دوی
این عوامل باشد .درگیریهای درون خانواده و اختالفات پدر و مادر که باعوث بوی تووجهی
خانواده به فرزندان است ،آنها را در دسترس دوستان ناباب و روابط ناسالم قرار میدهد.
در دوران بلوغ و نوجوانی ،حس استقالل شخصی ،مخالفت جویی و خود نموایی بور فورد
چیره میشود و او را به سوی پدیدههای هیجانانگیز زنودگی مویکشواند .در یوک محویط
اجتماعی پاک و یک خانواده سالم ،هیجانات نوجوانان به کارهای مفید و آینده سواز هودایت
میشود و به شکل پیشرفت در کار هنری ،علمی ،ورزش و فعالیتهای اجتماعی تبلوور پیودا
میکند .اما در یک محیط ناپاک و در شرایطی که خفقان و استبداد بر جامعوه حواکم باشود،
نیروی هیجان زده جوانان به بیراهه کشیده میشود .در جوامع فاقد آزادیهوای اجتمواعی و
سیاسی ،عوارمی مانند پارتی بازی ،رشوه گیری تملق گوویی ،کالهبورداری و غیوره هموه
عرصههای زندگی را آلوده میکند .این ناهنجاریهای اجتماعی همهی روزنههای امید را به
روی جوانان میبندد .در چنین شرایطی بسیاری از خانوادههوا نیوز نموی تواننود امکانواتی را
فراهم کنند که باعث آرامش جوانوان و اطمینوان آنهوا بوه آینوده باشود .در ایون شورایط،
بحرانهای روحی و سرخوردگی بر جوانان چیره میشود .انسانهای سرخورده و ناامید ،برای
رهایی خود از رنج بیکاری و بی هدفی ،به مواد تخدیرکننده پناه میبرند و با افتوادن بوه دام
هستیسوز اعتیاد ،قربانی این فاجعه اجتماعی میشوند.
سوئد به علت وجود آزادیهای اجتماعی ،پلیسی نبودن فضای جامعه ،قوانین جزایی نسبتا
مالیم و سبک و نیز وجود امکانات مالی فراوان ،همواره مورد تهاجم مافیای مواد مخدر بوده
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است .بهمین دلیل مواد مخدر بطور گسترده در دسترس میباشد .اما با وجوود آسوان بوودن
تهیه مواد مخدر ،اعتیاد بسیار محدود است .دسترسی به مواد مخدر در این کشور آنقدر آسان
است که تعداد زیادی از سوئدیها ،آن را آزمایش کردهاند .یک برآورد آماری نشان میدهود
که بیش از نیم میلیون نفر از سوئدیها بین  15تا  75سال ،الاقل یوک بوار موواد مخودر را
مصرف کردهاند .بسیاری از آنها از روی کنجکاوی و یا در یک فرصت استثنایی دسوت بوه
چنین کاری زدهاند .اگر فراوان بودن مواد مخدر یک عامل مهم اعتیاد باشد آنگاه میبایست
در سوئد بسیاری از مردم معتاد میشدند .اما به علت آزادیهای اجتماعی ،شورایط رفواهی و
نیز آگاه بودن به عوار اعتیاد ،کمتر کسی به دام اعتیاد گرفتار میشود.
در یک جامعهی سالم و آزاد مانند سوئد ،اغلب ،کسانی به دام اعتیاد میافتند که مشکالت
روحی و روانی آنها ناشوی از روابوط ناهنجوار خوانوادگی و یوا رنوج از تنهوایی مویباشود.
برخورداری مردم از اشتغال و رفاه زندگی ،آگواه بوودن آنهوا از عواقوب اعتیواد ،و اقودامات
پیشگیرانه از سوی نهادهای دولتی باعث میشود که تعداد معتوادان بوه موواد مخودر بطوور
نسبی بسیار ناچیز باشد.
بنابراین باید بر این باور بود که ناهنجاریهای جامعه عامول اصولی سووق دادن موردم و
بویژه جوانان به سوی اعتیاد است .بیعدالتی ،آشفتگی اقتصادی ،بیکواری ،نوا امنوی ،عودم
وجود آزادیهای اجتماعی است که نیروهای پویای جامعوه را سورخورده ،پژمورده و نواتوان
کرده و قربانی اعتیاد میکند .ناتوانی افراد در برابر مشکالت روزمرهی زندگی و اجتمواعی و
نبود نهادهای کمک رسانی به آنها ،زمینه اعتیاد را فراهم مویسوازد .افوراد درمانوده و بوی
پناهی که هیچ راه حلی برای مشکالت روزمره شان ندارند به مواد مخدر پناه میبرند .علت
ترویج اعتیاد در جامعه ،فراوان بودن مواد نیست .اگر مصرف کننده و خریدار وجوود نداشوته
باشد بازار مواد نیز از رونق خواهد افتاد و میزان آن در جامعه محدود خواهد بود.
در سوئد ،مبارزه با اعتیاد از راه گسترش رفاه عمومی و آموزش همگوانی بوویژه در دوران
اولیه تحصیلی بسیار موفق بوده است .اکنون پیشگیری از اعتیاد در فرهنگ جامعوه نهادینوه
شده است .دریک جامعهی آزاد و مردم ساالر ،اساسیترین نیازهای جوانان از قبیل تحصیل،
اشتغال ،مسکن ،و ترویج امکانات سالم تفریحی و ورزشی توسط نهادهای دولتی تأمین موی
شود .از اینرو زمینهی تشنجات روحی و نگرانیهوای ناشوی از نومیودی از میوان مویرود و
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جامعه از عارمه اعتیاد در امان میماند.
نهادهای دولتی در سوئد با استفاده از دانش روز و تجارب گوناگون با اعتیواد مبوارزه موی
کنند .قانون مبارزه با مواد مخدر بجای مجازاتهای خشوونت آمیوز ،بیشوتر بور راهکارهوای
پیشگیرانه تأکید میکند .خشونت در برابر اعتیاد باعث میشود که اعتیاد در زوایوا و سوطوح
ناپیدای جامعه رشد کند .در سوئد ،تنها سوداگران مواد مخدر مجازات میشوند .هر معتوادی
که مورد شناسایی قرار گیرد بی درنگ به نهادهای مربوط به مراقبت و درموان سوپرده موی
شود .برای هر معتادی ،برنامهای که با ومعیت جسمی و روانی او هماهنگ باشد تعیین می
شود و برای پاکسازی او از اعتیاد ،راهکارهای الزم ،پیش روی او قرار میگیرد.
در سوئد وظیفه اجرای قوانون تورک اعتیواد بوه " نهواد اجتمواعی" ()Socialstyrelsen
سپرده شده است .این نهاد که وابسته به وزارت اموراجتماعی است میکوشد تا فرد معتواد را
زیر پوشش کمک و درمانهای الزم برای ترک اعتیاد قرار دهد .اولوین برناموهی مودون و
سراسری در سوئد برای پیشگیری از اعتیاد به الکل و مواد مخودر در سوال  2001از سووی
نهاد اجتماعی تدوین شد .پس از پنج سال به کارگیری این برنامه و مطالعهی نتوایج آن ،در
سال  2006راهکار جدیدی ارائه شود .ایون راهکوار بور مطالعوات گروههوای کارشناسوی و
تجربهی بخش خدماتی در زمینهی مبارزه با اعتیاد ،استوار است.
در سال  2005حدود  12200نفر به عنوان معتاد به الکل و مواد مخدر ،از خدمات درمانی
و تماس با یک کارشناس به عنوان رابط ،برخوردار شدهاند .از این عده  3100نفور از بخوش
درمانی کمک دریافت کردهاند و  5800نفر از معتادان در خانههای ویژه کوه تحوت مراقبوت
کارشناسان اعتیاد میباشد ،نگهداری شدهاند .در این سال 92 ،درصد از معتوادانی کوه موورد
درمان قرار گرفتند ،داوطلبانه برای ترک اعتیاد به مراکز درمانی مراجعه کورده بودنود و  8در
صد بقیه ،اجبارا و با حکم قضایی به بخش ترک اعتیاد سپرده شدند.
در برنامهی مبارزه با اعتیواد ،بخشهوای بهداشوت و درموان و خودمات اجتمواعی دارای
مسئولیتی مشترک هستند .این نهادها وظیفه دارند که هم زمان با درمان جسمی معتادان ،به
روان درمانی افرادی که از نارسایی روانی رنج میبرند نیز به پردازند.
در سوئد از سال  1988قانونی برای درمان معتادان به اجرا درآمده است که بوه "اِل و اِم"
) (Lagen om vård av missbrukare- LVMمعارو اسات .هودف از ایون قوانون،
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رهایی دادن فرد معتاد از اعتیاد کشنده به الکل یا مواد مخدر است .این قانون نهادهوای
ویژه دولتی را موظف میکند که با ارائهی آگاهی و گفتگو با فرد معتاد او را قوانع کننود
که برای ترک اعتیاد ابراز آمادگی کند.
هدف از درمان معتادان ،ترک اعتیاد و بازگرداندن آنها به زندگی معمولی در جامعه موی
باشد .فردی که به علت مصرف مواد مخدر و یا الکل ،در حال مایع کوردن زنودگی خوود و
آسیب رساندن به زندگی دیگران باشد ،طبق قانون باید مورد درمان قرار گیورد .در صوورتی
که فرد معتاد داوطلبانه برای درمان اقدام نکند ،پوس از بررسوی وموع او در دادگواه ،بطوور
اجباری تحت درمان قرار خواهد گرفت.
فرد معتادی که خود حامر به ترک اعتیاد نیست ،باید توسط پزشک معالج ،یا بسوتگان و
دوستان وی ،به ادارهیاجتماعی معرفی شود .ادارهیاجتماعی مسئله اعتیواد فورد را بررسوی
کرده و در صورت نیاز به درمان ،گزارشی به دادگاه استان میفرستد .این دادگاه برای درمان
اجباری تصمیم میگیرد.
دادگاه استان یکی از پایینترین ردههای دستگاه قضایی است .این دادگاه به شوکایاتی از
قبیل مسائل مالیاتی ،تخلفات اداری ،جرائم رانندگی و ترک اعتیاد اجباری رسیدگی میکند.
هیئت داوری دادگاه استان از یک حقوق دادن و سه عضو هیئوت منصوفه (افوراد عوادی
جامعه) تشکیل میشود .با اینکه تقریبا همهی دادگاهها در سوئد علنی اسوت ،تصومیمگیری
برای ترک اعتیاد اجباری ،معموال در دادگاه غیر علنی برگزار میشود .در چنین دادگاهی تنها
فرد معتاد و نزدیکان او اجازه حضور دارند.
غیرعلنی بودن چنین دادگاهی به خاطر حفظ موقعیت اجتمواعی فورد معتواد اسوت .زیورا
همهی فعالیتهای درمانی برای معتادان به منظور سالم سازی آنها و بازگرداندن آنها بوه
جامعه صورت میگیرد .هنگام تشکیل دادگاه برای تصمیمگیری در مورد درمان اجباری ،فرد
معتاد از حق داشتن وکیل نیز برخوردار است .هرگاه گمان بر این باشود کوه فورد معتواد بوه
درمان اجباری محکوم خواهد شد ،دادگاه ،وکیلی را برای نظارت بر حفظ منافع فرد معتواد و
روند قضاوت ،تعیین میکند.
هر گاه فردی از سوی دادگاه استان به درمان اجباری برای ترک اعتیاد محکوم شده باشد،
میتواند از این تصمیم به دادگاه تجدید نظر شکایت کند.
309

درمان معتادان

کمیتهی اجتماعی کمون چگونگی درمان هر معتادی را با توجه به نیازمنودیهای او تعیوین
میکند .در صورتی که درمان اجباری در دستور کار قرار گیرد ،فرد معتواد بوه خانوهی تورک
اعتیاد که به خانه "اِل وِ اِم ( "(LVMمعروف است سپرده میشود74.
اقامت در خانهی ترک اعتیاد حد اکثر به مدت  6ماه میباشد .کوشش بر این است که هر
چه سریعتر ،درمان به شکل باز و خارج از این خانه ادامه یابد .اقامت در خانهی ترک اعتیواد
با سم زدایی از بدن معتاد شروع میشود که معموال سه هفته طول میکشد .در ایون مودت
ومعیت معتاد با کمک روانشناس ،آزمایشات پزشکی و تحقیقات اجتماعی مورد بررسی قرار
میگیرد و یک برنامهی درمانی ویژه برای وی تنظیم میشود.
در شرایط ویژه ای ،مسئولین ترک اعتیاد ،میتوانند معتوادی را کوه اجبوارا تحوت درموان
است ،برای درمانی ویژه ،به بیرون خانهی ترک اعتیاد منتقل کنند.
در برخی موارد نیز ،کمیتهی اجتماعی ،فرد معتاد را برای معالجه به بیمارستان میفرستد.
در سالهای اخیر ،برخی کمونها برای کاهش هزینه درمانی در خانههای ترک اعتیاد ،می
کوشند تا خدمات درمانی را در خانهی فرد معتاد دراختیار او بگذارند .از نظور پژوهشوگران و
کارشناسان ترک اعتیاد ،درمان معتادان در خانوههای تورک اعتیواد بهتور از درموان آزاد (در
خانهی خود) میباشد .آنها بر درمان گروهی در خانههای ترک اعتیاد تأکید میورزند.
در صورتی که بنا باشد فرد معتاد در خانهی خود درمان شود ،باید وی دارای آپارتمانی بوا
وسائل الزم برای یک زندگی راحت باشد .هرگاه فرد معتاد فاقد چنین امکانی باشود کموون
موظف است آن را فراهم کند .یک معتاد متأهل ،مادام که ترک اعتیاد نکند از حضور در کنار
همسر و فرزند ،محروم خواهد بود.
ارزیابی کارشناسان سوئدی نشان میدهد که این کشور بهترین شویوههای پیشوگیری از
اعتیاد را نسبت به سایر کشورها ارائه داده است اما در مورد درمان معتادان به هموان نسوبت
موفق نبوده است .از این رو کارشناسان خواستار امکانات بیشتری برای پاکسوازی و درموان
معتادان میباشند.
در سرگذشت یک معتاد میتوان از چگونگی برخورد جامعهی سوئد با گروه معتادان آگواه
شد.
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"یوهانس" چند سال پیش از یکی از کشورهای حاشیه دریای بالتیک به سوئد آمده بوود.
او در کشور خود از طریق معاشرت با دوستانی که به اعتیاد روی آورده بودند ،چندین بار مواد
مخدر مصرف کرده بود .پس از اقامت در سوئد و زندگی با یک دختور سووئدی صواحب دو
فرزند شد .او در یک رستوران کار میکرد و برای مدتی از اعتیاد پاک مانده بود اموا پوس از
مدتی زندگی در فضای باز و آزاد سوئد ،بار دیگر وسوسوه اسوتفاده از موواد مخودر او را بوه
مصرف هرویین کشانید .یوهانس به عنوان یک پدر معتاد ،بدون هرگونه احساسی نسبت به
فرزندانش ،برای تهیه مواد به هر دری میزد .دیری نگذشت که از کارش بیکار شد و پس از
چندی از دریافت کمکمالی ادارهیاجتماعی نیز محروم شد .به تدریج بوه دزدی روی آورد.
او سرانجام روزی به عنوان دزد دستگیر شد .چند ساعتی که در بازداشتگاه پلیس بسور بورده
بود بتدریج خماری ناشی از عدم مصرف دارو بر او چیره شد .بعد شروع به داد و قال کورد و
هر چه زمان بیشتر میگذشت طغیان زده بر سر پلیس فریواد مویکشوید .رفتوار ناهنجوار او
پلیس را در مورد سالمتش به تردید انداخت .یوهانس توسط یک پزشک مورد معاینوه قورار
گرفت .از او آزمایش خون گرفتند .خون مسموم او ردپای مواد مخدر را نشان داد .پلیس وی
را به عنوان یک معتاد به ادارهیاجتماعی معرفی کرد.
یک معتاد در سوئد به عنوان یک بیمار شناخته میشود و نوه یوک مجورم .یوهوانس بوه
عنوان بیمار بطور اجباری در بیمارستان بستری شد .تا یک شبانه روز پس از آخرین مصرف
دارو هنوز بدن در حال تخدیر است اما وقتی بیش از این دارو به بودن نرسود درد عضوالنی
شدیدی بیمار را فرا میگیرد .بنابراین باید او را در بیمارستان و تحت مراقبتهای ویوژه قورار
داد .وی به مدت سه هفته در بیمارستان ،از کمکهای الزم برخوردار شد و دردهای ناشی از
عدم مصرف دارو بتدریج کاهش یافت .در این مدت بدنش سم زدایی شد و به بازسازی خود
پرداخت .رنگ پوستش دگرگون شد .احساس او به حالت طبیعی برگشت و به یواد آورد کوه
زن و بچهدارد .یوهانس از مراقبین خود خواست که به خانوادهاش برگردد اما هنوز برناموهی
ترک اعتیاد در مراحل اولیه خود بود .به او گفته شد که عادت او به موواد مخودر مویتوانود
هرلحظه او را به اعتیاد برگرداند .اعتیاد او نه تنها او را بوه نوابودی مویکشواند ،بلکوه بورای
خانوادهاش نیز مشکالتی را به بار خواهد آورد .بنابراین تا وقتی از اعتیواد پواک نشوده باشود
نباید به فکر بازگشت به خانوادهاش باشد .پس از سه هفته درمان در بیمارستان ،یوهوانس را
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به " خانهی ترک اعتیاد" ( )Tränings lägenhetفرستادند .در یک سواختمان بوزرگ کوه
متعلق به ادارهیاجتماعی است ،حدود سی نفر برای ترک اعتیاد زندگی میکنند .هر بیماری
که به این بخش سپرده میشود حد اکثر تا  6ماه در آنجا زنودگی مویکنود .در ایون مودت
دسترسی به مواد مخدر ناممکن است و همه بیماران کامال تحت مراقبت هسوتند .وموعیت
افراد از نظر روانی و رفتاری توسط روانشناس و کارشناس اموراجتماعی موورد ارزیوابی قورار
میگیرد.
بیماران هر کدام دارای اتاق خصوصی خود هستند .آنهوا از آشوپزخانه مشوترک و اتواق
پذیرایی مشترک که به تلویزیون و مبلمان راحت مجهز است ،استفاده میکنند.
امکانات ورزشی مانند پینگ پنگ ،والیبال ،بسکتبال و بدن سوازی در چنوین مراکوزی در
اختیار بیماران است .هر چند گاه ،کارشناسان ترک اعتیاد و روانشناسان ،برنامههای آموزشوی
برای بیماران برگزار میکنند تا با آگاهی بخشیدن به آنان زمینه دوری جستن از مواد مخودر
را فراهم کنند.
بیشتر کارکنان مرکز ترک اعتیاد ،خود قبال معتاد بودهاند .وقتی یوهانس در اولین روزهای
اقامت خود در این مرکز ،از عدم دسترسی به مواد گالیه میکورد ،مسوئولش بوه وی گفوت
":می دانم که االن قلبت چه جور میزند و پاهایت سست شده است و مزههوای عجیوب و
غریبی در دهانت احساس میکنی .میدانم که فکور میکنوی دوای ایون درد رنوج آور فقوط
هرویین است .نباید فراموش کنی که اگر االن در بیرون بودی گرگهای بازار موواد مخودر
دنبال تو بودند تا تو و زندگی ات را طمعه سوداگریهای خود کنند".
هر هفته یکبار کارکنان "خانهی ترک اعتیاد" و همه بیماران گرد هم میآیند و به بحوث
و گفتگو پیرامون آنچه در آن مرکز میگذرد میپردازند .دو روز درهفتوه نیوز بیمواران بورای
فعالیتهای ورزشی و یا گردش به بیرون از خانهی ترک اعتیاد برده میشوند .در این دو روز
بیماران وقت خود را با سینما ،اسبسواری ،اسکی ،قایق رانی ،مسافرت دسته جمعی و سوایر
فعالیتهای ورزشی و گردشی پر میکنند.
هر چندگاه ،یک روانشناس در دیداری خصوصی با هر بیمار با وی به گفتگو مینشیند .او
بیمار را بارها مورد سؤال قرار میدهد تا عواملی را که موجب اعتیاد او شوده اسوت بشناسود.
روانشناس ،بارها از بیمار میخواهد تا سرگذشت خود را از کودکی بیان کند .شوناخت زیور و
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بم زندگی یک معتاد برای ریشهیابی اعتیاد و درمان آن ،بسیار مروری است .روانشناس بور
اساس تجربه و دانش خود میکوشد علت اعتیاد فرد را بورای او بشوکافد و او را نسوبت بوه
عواملی که باعث اعتیاد او شده است آگاه کند.
همهی بیماران باید در روزهای کاری هفته نظافت اتاقهای خود را شخصا انجام دهند.
اگر زن و شوهری هر دو معتاد بوده و هم زمان دوره پاکسازی را در خانهی تورک اعتیواد
میگذرانند ،آنها میتوانند در صورت تمایل در یک اتاق مشترک با هوم زنودگی کننود .در
بسیاری موارد زن و شوهر معتاد چنین خواستی را مطرح نمی کنند زیرا آنها یکدیگر را بوه
عنوان عامل کشیده شدن به اعتیاد خود میشناسند و از اینکه بوا هوم بوودن آنهوا وسویله
بازگشت به اعتیاد باشد در هراس هستند.
شش ماه از اقامت یوهانس در خانهی ترک اعتیاد گذشته بود که روانشناس تشخی داد
که او میتواند از راه "تمرین در خانه" به بهسازی خود بپردازد .از آن پس "یوهوانس" موی
توانست در خانهی خود باشد و کمک های الزم برای ترک اعتیاد را دریافت کنود .یوهوانس
انتقال به منزلش را پذیرفت .اما دوست دخترش اعالم کرده بود که رابطه بین آنها گسسته
است و یوهانس حق بازگشت به زندگی پیشین را ندارد .کمون یک کارشناس ترک اعتیاد را
به عنوان رابط برای یوهانس تعیین کرد و یک آپارتمان نیز با تمام امکانات زنودگی مطوابق
استاندارد زندگی در سوئد ،در اختیار او قرار داد .مربیان ترک اعتیاد به این خانه رفوت و آمود
میکردند و یوهانس برنامههای آموزشی و تمرینات الزم را در این خانه دنبال میکرد .فورد
رابووط بوور همووهی برنام وههای درمووانی و نیووز ومووع س والمتی یوهووانس نظووارت داشووت.
ادارهیاجتماعی برای هزینه زندگی یوهانس ،مبلغی را ماهیانه در اختیار او میگذاشت تا خوود
او اجاره ،پول برق و تلفن و خورد و خوراکش را بپردازد.
هم زمان با انتقال یوهانس به آپارتمان خود ،کاری نیز برای او درنظر گرفته شود .او بایود
هر روز  4تا  5ساعت در محلی که ادارهیاجتماعی تعیین کرده بود کار میکرد .بدیهی است
که عوار اعتیاد به این زودیها از بین نمی رود .یوهانس فردی معیف و بی اراده بوود .او
سالها همه پدیدههای زندگی را در غبار اعتیاد ،تیره و تار دیده بود و در یک دنیوای مجوازی
دور از عقل و خرد زندگی کرده بود.
دو سال زندگی در آپارتمان ادارهیاجتماعی نشان داد که یوهانس خود را به زندگی خوالی
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از اعتیاد عادت داده است .پس میتواند از این پس در آپارتمانی متعلق به خود زندگی کنود.
اسم او در لیست متقامیان آپارتمان در اداره مسکن ثبت شد وبه خاطر ومعیت ویژهای کوه
داشت از امتیازاستثنایی برای دریافت مسکن برخوردار شد .دوسال یوهانس در لیست انتظوار
بود و چندین آپارتمان به او پیشنهاد شد که نپسندید .دست آخر در منطقوهای از شوهر و در
محلهای که خانههای آن با بیشترین بها خرید و فروش میشود ،یک آپارتمان دو اتاقه اجاره
کرد .این آپارتمان به نام یوهانس ،به عنوان مستأجر ،به ثبت رسوید .پیودا کوردن آپارتموان
اجاری در مناطق درون شهر کار دشواری است که احتیاج به زموان دارد .بورای آنکوه یوک
شهروند معمولی حق انتخاب آپارتمانی در این محله را داشته باشد باید بیش از  15سوال در
صف متقامیان آپارتمانهای اجاری منتظر بماند .پس دستیابی یوهانس به چنوین آپارتموانی،
یک امتیاز بزرگ بود که جامعه به عنوان پاداش ترک اعتیاد به او هدیه کرد.
اکنون یوهانس به عنوان یک شهروند معمولی دنبال کسب و کار و زنودگی اسوت .او بوه
همت کمکهای بی دریغ و آموزشهای فراوان ،از منجالب اعتیاد بیرون کشویده شود و بوه
یک شهروند معمولی تبدیل شد.
تعداد معتادانی که در سوال  2008نیازمنود کمکهوای درموانی تشوخی داده شودهاند.
 27935نفر بوده است که از آن تعداد  12264نفر بطور آزاد (در خانه و کنار خانواده خوود) از
خدمات درمانی ترک اعتیاد استفاده کردهاند و  8176نفر در انستیتوهای تورک اعتیواد بطوور
داوطلبانه بستری شدهاند .به عالوه  674نفر از معتادان که در سنین نوجوانی بودهاند توسوط
ادارهیاجتماعی به خانوادهای جدید سپرده شدهاند75.
روسپیگری

روسپیگری به معنای تنفروشی در ازای دریافت پول ،در سوئد بسیار نادر است .یکی از علل
مهم روسپیگری ،نیازمندیهای معیشتی است که افرادی مانند لیال ،کوه در پیشوگفتار ایون
مجموعه به سرگذشت او پرداختم ،از قربانیان آن هستند .در سوئد با توجه به امکانواتی کوه
دولت در اختیار همه میگذارد تا از یک زندگی قابول قبوول برخووردار باشوند ،فشوار فقور و
تنگدستی کسی را به خود فروشی نمی کشاند .برخی از زنان تن فوروش و موردان خریودار
سکس ،در اثر محرومیتهای جنسی و عقدههای روانی ناشی از آن ،به روسپیگری روی می
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آورند .در سووئد ،دختوران و پسوران ،از دوران کوودکی و در هموهی دورههوای آموزشوی و
پرورشی در کنار یک دیگرند و آزادانه با هم معاشورت دارنود .هور فوردی آزادانوه در روابوط
روزمرهی خود میتواند با کسی که او را دوست دارد معاشرت داشته و نیازهای طبیعی خوود
را برآورده کند .پدران و مادران کنونی ،از نسلی هستند که خود از معاشرت آزاد بهره بردهانود
و اکنون بنابر عرف جامعه و قانون ،به آزادی کامل فرزندان خود احترام میگذارند.
بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری ،ریشه در محرومیتها دارد .هموانطور کوه فقور ،باعوث
ترویج دزدی میشود ،محرومیت از روابط طبیعی جنسی نیز عوار خود را بوه دنبوال دارد.
در جوامعی که تماس آزادانه بین دو جنس مخالف ،دشوار یاغیرممکن باشد ،نیاز طبیعی افراد
میتواند به یک بحران روحی و روانی تبدیل شود و درمواردی نیز به کژراهه بینجامود .آموار
در سوئد نشان میدهد که در زندانهای سوئد ،بخاطر محرومیتِ زندانیان از تماس بوا جونس
مخالف ،تمایالت هوم جونس گرایوی افوزایش موییابود بطووری کوه برخوی کارشناسوان
اموراجتماعی ،زندانها را از مراکز تولید هم جنس گرایان میشناسند و در فکر چواره جوویی
برای حل این مشکل هستند.
سوئد یکی از آزادترین کشورها در رابطهی بین زن و مرد است و حتا هم جنس گرایان از
حمایت قوانین خانواده برخوردارند و میتوانند رسما به عقد یکدیگر درآینود .در ایون کشوور،
روزنامهها ،سایتهای اینترنتی و تلویزیون نوشتاری ،همه دارای صفحات آگهی برای دوست
یابی هستند .همه میتوانند بدون اینکه مشخصات نام و آدرس و تلفن آنهوا علنوی شوود،
آگهی بدهند و یا به آگهیها پاس گویند و از این راه فردی را که مناسب میداننود انتخواب
کنند ،تماس بگیرند و معاشرت داشته باشند .در چنین محیطی افرادی که از سالمت جسم و
روان برخوردار باشند ،هرگز سراغ افراد تن فروش نمی روند .خریداران رابطوه جنسوی غالبوا
مردانی هستند که به ناهنجاریهای تربیتی و روانی گرفتارند .این گروه با اتکا به پوول خوود
دنبال دستیابی به لذتهای جنسی میباشند.
در بازاری که تقاما زیاد نباشد ،کارِ تن فروشان نیز رونقوی نخواهود داشوت .بودینترتیب
است که بازار فحشا در سوئد بی رونق است.
در سوئد ،کسانی به روسپیگری میپردازند ،که یا معتاد به مواد مخدر هستند و یا عوار
روانی ،آنها را به این کار کشانده است .در حال حامر افرادی که به تنفروشی میپردازنود
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عموما کسانی هستند که از خارج از مرزهای سوئد و بویژه اروپوای شورقی بوه سووئد آورده
شدهاند .اغلب آنها دختران جوانی هستند که در جستجوی زنودگی بهتور ،بوه دام بانودهای
فساد افتاده و وادار به تنفروشی میشوند.

تن فروش مورد ترحم است و خریدار ،مجرم

اکنون چند سالی است که قانون ،تن فروشان را به عنوان فریب خوردگان یا بیمواران ،موورد
ترحم قرار داده و آنها را از کمکهای درمانی و آموزشی برخوردار میکنود توا راه دیگوری
برای زندگی و امرار معاش پیدا کنند .بر اساس قانونی که از سال  1999به جرا درآمده است،
خرید خدمات جنسی جرم به شمار میآید و قانون برای آن مجازات تعیین میکنود .از آنجوا
که اغلب خریداران خدمات جنسی موردان هسوتند ،اجورای ایون قوانون در سووئد ،یکوی از
جلوههای تضعیف مرد ساالری در این کشور است .اجرای این قانون که مشتریانِ فحشوا را
مجرم میشناسد ،باعث کاهش شدید روسپیگری شده است .اکنون با توجه به نتایج بدسوت
آمده از این قانون در سوئد ،برخی کشورهای دیگر نیز ،آنرا مورد مطالعه قرار دادهاند.
قانون مبارره با فحشا در سوئد مانند بسیاری از قوانین جزایی در این کشور ،به عواملی که
این عارمهی اجتماعی را پدید میآورد توجه کرده است .همانطور کوه در بواال گفتوه شود،
کسانی که به تنفروشی میپردازند یا بیماران روانی و معتادان به مواد مخودر هسوتند و یوا
افرادی میباشند که از کشورهای فقیر ،در جستجوی یوک زنودگی بهتور ،فریوب خوورده و
توسط باندهای جنایی به فحشا کشیده شدهاند.
ازاین رو قانون در برخورد با تن فروشان بسیار انسانی برخورد میکنود .بیمواران روانوی و
معتادان به درمانگاههای ویژه سپرده میشووند .زنوان فریوب خووردهی خوارجی در صوورت
شناسائی ،مورد حمایت جامعهی سوئد قرار میگیرند .ابتدا به بهداشت و درمان جسم و روان
آنها میپردازند .سپس برای بازداشتن آنها از روسوپیگری ،امکانوات آموزشوی رایگوان در
اختیار آنها میگذارند تا متناسب با تواناییهای فردی شان شغل یاحرفهای را بیاموزند .مادام
که آنها کاری مناسب برای امرار معاش خود پیدا نکرده باشوند ماننود هور شوهروند دیگور
سوئدی زیر پوشش کمکهای اجتماعی قرار میگیرند .بسیاری از این افراد در اثر کموک از
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سوی نهادهای سوئدی ،به انسانهای شاغل و مفیدی در جامعهی سوئد تبدیل شدهاند.
بنابراین کسانی که به علت بیماری ،فقر و یا فریب خوردگی به تنفروشوی مویپردازنود،
بجای مجازات ،مستحق کمک از سوی جامعه هستند .بهمین دلیول آنهوا موورد دلجوویی
جامعه و حمایت قانون قرار میگیرنود .اموا خریوداران سوکس ،کوه تورویج دهنودهی بوازار
روسپیگری میباشند ،مجرم شناخته شده و مجازات میشوند .زیرا آنها با اتکا به پول خود ،از
افرادی درمانده ،بیمار یافریب خورده ،سوء استفاده جنسی میکنند.
خودکشی

در ایران شایع است که سوئدیها بیش از هر ملت دیگری دست به خودکشی مویزننود .در
ارتباط با همین شایعه ،گفته میشود که مردم سوئد که از بواالترین سوطح رفاهاجتمواعی در
جهان برخوردارند ،به علت عدم پای بندی به اعتقادت مذهبی ،دچار عوار روحی هسوتند
که به خود کشی منجر میشود.
عوار ناگوار بسیاری در جامعوه بشوری وجوود دارد .برخوی از آنهوا زاییودهی شورایط
جغرافیایی ،برخی ناشی از اوماع نابسامان اقتصادی و سیاسی و تعدادی نیز به علوت شویوع
بیماریهای جسمی و روانی میباشد.
فحشا ،مواد مخدر ،قربانی شدن در تصادفات جادهها ،انسان کشی از راه جنگ یوا توسوط
رژیمهای استبدادی و باالخره خودکشی از عوارمی است که در گوشه و کنار دنیا شواهد آن
هستیم .خودکشی یکی از عوارمی است که در کشورهای بسیاری رخ میدهد .در برخوی از
کشورها ناکامیهای گوناگون اجتماعی آنقدر رایج است که خودکشی در آنها چندان موورد
توجه نیست ودستیابی به آماری قابل اطمینان نیز غیرممکن است .بنابراین نموی تووان بوه
ارقام واقعی میزان خودکشی در کشورهای غیر آزاد و رژیمهای استبدادی دست یافت .از این
رو آماری برای مقایسه میزان خودکشی در همه کشورها وجود ندارد.
معلوم نیست شایعهای که در ایران در مورد میزان باالی خودکشی در سووئد شونیده موی
شود ،از چه زمانی و بنابر چه اطالعاتی رایج شده است .برای بررسی ایون مسوئله از آموار و
ارقام موجود در این کشور کمک میگیریم.
ارقام بدست آمده در سوئد ،نشان میدهود کوه در سوال  2004جمعوا  1386نفور در اثور
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خودکشی فوت کردهاند .از این رقم  1005نفر مرد و  381نفر زن بوده است.
سوئد از نظر میزان خودکشی در میان  33کشور اروپایی در ردیف پانزدهم قورار دارد .اگور
ارقام خودکشی در  33کشور اروپایی را به ازاء هر  100هزار نفر جمعیت (باالی پانزده سوال)
با هم مقایسه کنیم خواهیم دید که مجارستان با رقم ( 40در بین 100هوزار نفور) بواالترین
میزان خود کشی را دارد .سوئد با رقم  22در ردیف پانزدهم و مالت با رقوم  5در پوایینترین
ردیف قرار میگیرد.
در مجارستان که یک کشور مذهبی در اروپا بشمار میآید ،شواهد بیشوترین خودکشویها
نسبت به سایر کشورهای اروپایی هستیم .در این کشور دو سوم موردم بوه آیوین کاتولیوک
رومی ،پای بند هستند و یک چهارم جمعیت پیرو کلیسای پروتستان مویباشوند 100 .هوزار
یهودی اورتودوکس نیز در آنجا زندگی مویکننود .پوس رابطوهای بوین ارقوام خودکشوی و
چگونگی اعتقادات مذهبی وجود ندارد .آمار خودکشی در سوئد نیز این نتیجه گیری را تاییود
میکند.
ارقام خودکشی در سوئد طی سالهای اخیر همواره رو به کاهش بووده اسوت .تعوداد خوود
کشیها ،از سال  1980تا سال  2004به میزان  40درصد کاهش یافته است .ایون در حوالی
است که در طول این مدت از تعداد پیروان کلیسا کاسته شده است و روی گردانی موردم از
مذهب رو به افزایش بوده است( 77.به ممیمه شماره  6مراجعه شود)
یکی از علل کاهش تعداد خودکشیها در سوئد ،برخورد علمی با این عارمهی اجتمواعی
میباشد .مراکز مطالعاتی و پژوهشی مختلف این مسئلهی اجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل
قرار دادهاند .کلینیک ویژهای در بیمارستان "کارولینسکا" برای کموک بوه بیموارانی کوه در
معر خطر خودکشی هستند تشکیل شده است .اکنون خانوادهها و پزشوکان ،بیموارانی را
که دچار افسردگی شدید هستند و یا عالئمی از آشفتگی روحی در آنها بروز میکند ،به این
کلینیک ویژه معرفی میکنند تا تحت مراقبت و درمان قرار گیرند.
زندگی صنعتی شرایط جدیدی را به وجود آورده است که در آن روابط خانوادگی به شکل
سنتی از میان رفته است .هرجا که مردم بیشتر به کمک یکدیگر نیاز داشته باشند ،متناسوب
با آن رابطه نیز ایجاد میشود .بهمین دلیل در جایی که مردم از نظر مادی به یکودیگر نیواز
ندارند ،رابطهای نیز ایجاد نمی شود.
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در جامعهای مرفه مانند سوئد ،وقتی همهی انسانها از امکانات رفاهی زندگی برخوردارند
و هیچ کس نیازمند دیگری نیست ،بسیاری از روابط که ریشه در نیازمندیها دارد از بین می
رود .وقتی افراد به کمک گرفتن از بستگان و همسایگان خود نیازی ندارنود ،رابطوهای بوین
آنها نیز برقرار نمی شود و یا اگر هم رابطهای باشد بسیار سطحی است .در کشورهایی کوه
به جای دولت ،مردم و از جمله خانوادهها و همسایگان مسائل روزمره یکدیگر را حل و فصل
میکنند ،روابطی که مبتنی بر بده و بستان است بوجود میآید .در این میوان موراودات بوین
افراد نیز زیاد میشود و کسی خودش را تنها حس نمی کند .نسل جدیود سووئدیها کوه بوا
روابط مبتنی بر نیازمندی بیگانه است ،به تنها بودن و مستقل اندیشیدن خوو گرفتوه اسوت.
شاید این پدیده نیز به کاهش میزان خودکشی در شرایط امروز این کشور کمک کرده باشد.
نسل قدیم که با عادتهای گذشتهی خود وارد زندگی صنعتی شده بود ،ناگهوان خوود را در
خالیی از روابط میدید و خود را تنهوا و شواید رانوده شوده از خوانواده و جامعوهی پیشوین،
احساس میکرد .افرادی که از زندگی روستایی با روابط تنگاتنگ بین موردم ،بوه شوهرهای
بزرگ صنعتی کوچ میکنند در بسیاری موارد دچار آسیبهای روانی میشوند.
هرگاه عوارمی مانند فردگرایی و تنهایی را به عنووان جنبوههای منفوی زنودگی صونعتی
بشماریم باید جنبههای مثبت زندگی صنعتی را نیز مورد توجه قرار داد .بی نیوازی اقتصوادی
افراد به یکدیگر ،استقالل شخصی ،کاهش مزاحمتهای ناشی از فقور و راحتوی و آسوایش
زندگی ،باال رفتن سطح آگاهی مردم و دستیابی به آزادی و دموکراسی از جمله موهبتهای
جامعهی صنعتی میباشد.
مقیاسی برای اندازه گیری خوشبختی انسانها در جوامع مختلف در دست نیست اما موی
توان بر این باور بود که میانگین طول عمر در جوامع مختلف نشانگر ومع روحی و جسومی
مردم در این جوامع میباشد .آشکارا دیده میشود کوه میوانگین طوول عمور در کشوورهای
صنعتی ومردمسواالر بوه مراتوب بیشوتر از رقوم مشوابه آن در جواموع عقبافتواده و دارای
حکومتهای استبدادی است .اگر طول عمر را یکی از شاخ های خوشبختی بدانیم به این
نتیجه میرسیم که رابطهای مستقیم بین آزاد زیستن در یک جامعهی مودرن و خوشوبختی
وجود دارد.
آب و هوای سوئد که عموما سردسیر و دارای زمستانهای طوالنی و تاریک است عوار
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روحی را تشدید میکند .آمار نشان میدهد که در تابستانهایی که باران زیاد میبوارد میوزان
طالق در سوئد بگونهای قابل توجه افزایش پیدا میکند .علت را چنین بیوان مویکننود کوه
سوئدیها زمستان طوالنی را به امید رسیدن به تابستانی روشن و آفتابی تحمول مویکننود.
حال اگر در تابستان هم بارندگیهای پی در پی و روزهای ابری ،مردم را از آفتواب محوروم
کند ،برخی دچار آشفتگی روحی شده و توان تحمل نامالیمات را از دست میدهنود .هموین
مطالعات نشان میدهد که بیشترین طالق ،بین افرادی دیده میشود که بورای گوردش بوا
کاروان به ییالق رفتهاند و بارندگی مداوم آنها را به مدت طووالنی در کاروانهوای تنوگ و
بسته محبوس کرده است .در اینجاست که تضادها به اوج میرسد و زوجین راه جدایی را در
پیش میگیرند .این مثال تأیید براین است که روح آدمی در شرایط ناخوشایند جریحه دارمی
شود و هر انسانی متناسب با ظرفیتهای روحی و جسمی خود در برابر ناگواریهوا واکونش
نشان میدهد .زمستانهای سرد و تاریک در سوئد میتواند بحران روحی فرد را تشدید کنود.
شکل روابط خانوادگی در این کشور نیز میتواند ،در تشدید امطراب و نگرانی سهیم باشود.
اما همه به خاطر هوای سرد و تاریکی و یا شکل روابط اجتماعی و یا ناکوامی و شکسوت در
بازارکار ،خود را حلق آویز نمی کنند .علت اصلی خودکشوی را بایود در شورایط درونوی فورد
جستجو کرد .شرایط بیرونی فقط میتواند عارمهای را که یک بیمار روانی دچوار آن اسوت،
تشدید کند.
الزم به یادآوری است که در ارقام مربوط به مرگ ناشی از خودکشی ،یک مریب احتیاط
 20درصد نیز وجود دارد بدین معنا که از هر صد نفری که دلیل مرگ آنها خودکشی اعالم
میشود علت مرگ حدود  20درصد از آنها نامطمئن بوده و میتواند علتی غیر از خودکشی
داشته باشد.
کاهش تعداد خودکشی در سوئد نشان میدهد که امکوان کواهش و حتوا پیشوگیری از ایون
بیماری نیز وجود دارد .مطالعات پژوهشی پیرامون خودکشی حاکی از آنسوت کوه تعوداد افورادی
که دست به خودکشی میزنند اما از مرگ نجات پیدا میکنند ده برابر خودکشیهایی اسوت کوه
به مرگ میانجامد .اقدام به خودکشی در بسیاری موارد به مثابه فریاد یوک بیموار بورای کموک
میباشد .هرگاه به ایون فریواد ،پاسو مناسوب و آگاهانوه داده شوود خطور اقودام مجودد بورای
خودکشی از بین خواهد رفت .تجربه نشان میدهد که بیشتر افرادی کوه مویخواهنود اقودام بوه
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خودکشی کنند ،بگونهای قصد خود را برای این کار ،به اطرافیان میگوینود .نهادهوای بهداشوتی
و درمانی در سوئد توصیه میکنند که هرگاه در گفتههای فردی نشانی از خیال بورای خودکشوی
احساس شود ،باید گفتههای او را بسیار جدی تلقی کرد و بورای دریافوت کموک از بخشهوای
ویژه با مؤسسات درمانی و بهداشتی تماس گرفت .بسیاری از خودکشیها پس از یوک یوا چنود
اقدام ناموفق و در فاصلهای کمتر از شش ماه از اقدامِ قبلی ،صورت میگیرد.
نیمی از خودکشیها در سوئد در ارتباط با مصرف الکل اتفاق میافتد .این بدان معنا است
که فرد مضطرب و ناامید که برای آرامش خود به الکل پناه برده است ،بوا کواهش تورس از
خودکشی ،در شرایط غیرعقالنی ناشی از الکل ،به راحتی اقدام به خودکشی میکند .بخشی
از ارقام خودکشی در سوئد ،مربوط به بیماران مبتال به بیماریهای غیر قابل عالج است .این
افراد بجای آنکه با مرگی دردآور در مدتی طوالنی دست و پنجه نرم کنند ،به زنودگی خوود
پایان میدهند.
بی بندو باری

بخشهایی از این کتاب در پاییز و زمستان  1388در روزنامهی اعتماد در تهران چواپ شود.
در همین ارتباط ایمیل زیر را از یکی از خوانندگان روزنامهی اعتماد دریافت کردم.

"من مقالهای از شما در مورد کشوری که در آن زندگی میکنید را در روزناموهی اعتمواد
خوانده ام از شما میخواهم که در مورد فرهنگ بی بندباری غرب نیزمقاله ای ایراد بفرماییود
البته من شکی در مورد مقاله شما ندارم وبدون شک عامل موفقیت درغرب را قانونموداری
ورعایت نظم و انضباط فردی و جمعی در جامعه میدانم”.
بی بند و باری در غرب تنها دغدغهی خاطرِ نویسندهی این پیام نیست .بسیاری از موردم
مشرق زمین ،بویژه در کشورهای اسالمی دغدغهی خاطری نسبت بوه روابوط اجتمواعی و
عادات مردم کشورهای غربی و از جمله سوئد دارند .از دیدگاه این گروه ،کشوورهای غربوی
دچار انحراف اخالقی بوده و رفتار اجتماعی آنها باید اصالح شود تا موورد پسوند شورقیها
قرارگیرند.
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آنچه که در ذهن شرقیها ،بی بندوباری غربیها و فسق و فجور آنها به حساب میآیود،
بیشتر مربوط به روابط آزاد زن و مرد و میگساری در غرب است.
اگر اعتیاد به مواد مخدر ،فحشا ،دزدی ،کالهبرداری ،دروغگوویی ،رشووه گیوری و رشووه
دهی ،رانت خواری و بیعدالتیهای اقتصادی و آزادی کشی و سانسور و زورگویی را فسق و
فجور بدانیم ،متاسفانه شرقیها بسیار بیش از غربیها به این عوار گرفتارند.
اخالق در یک جامعه ،مجموعه رفتاری است که در آن جامعه پسندیده به شمار مویآیود.
بهمین ترتیب رفتاری که نا پسند جلوه کند غیر اخالقی قلمداد میشود .با توجوه بوه اینکوه
رفتار مردم در جوامع مختلف بر آمده از تجربیات تاریخی ،محیط زندگی و امکانوات طبیعوی
آنهاست بنابر این معیارهای اخالقی در زمان و مکان گوناگون می تواند متفاوت باشد.
آنچه که در غرب میگذرد ،ریشه در فرهنگ ،مذهب و تاری آنها دارد و آنچه در شورق
رایج است برآمده از پدیدههای تاریخی ،اجتماعی و مذهبی در مشرق زمین است.
رابطهی آزاد زن و مرد

اگر رابطهی آزاد زن و مرد در جوامع غربی از نظر ما فسق و فجور است به این خاطر اسوت
که در فرهنگ و مذهب ما این رابطه نکوهیده است .یک فرد سوئدی از کودکی هموواره بوا
جنس مخالف خود زندگی می کند ،رابطهی دوستی با جنس مخالف خود بر قرار موی کنود،
همکالسی وهمکار می شود .برای وی دست دادن ،هم صحبتی و دوست شودن بوا جونس
مخالف ،نه از نظر جامعه زشت است و نه مانع شرعی دارد .بنابراین برای یک سوئدی مراوده
با جنس مخالف امری طبیعی است و هرگز بی بند و باری به حساب نمی آید.
در سوئد ،آزادیهای فردی و برابری زن و مرد در همهی امور جامعه ،ایجاب میکند کوه
رابطهای آزاد بین این دو جنس وجود داشته باشد .در این شرایط ،هر کس با اراده و خواست
خود رابطهای را که دلخواهش باشد برقرار میکند .در این کشور ،زندگی مشترک بدون عقد
کلیسایی نیز مورد احترام جامعه بوده و حق هر شهروند به حساب میآیود .اکنوون بویش از
نیمی از نوزادان ،از پدر و مادرهایی متولد میشوند که با هم زندگی مشوترک بودون عقود و
سند دارند.
اگر با معیارهای فرهنگی و مذهبی ما ،چنین روابطی ناپسند قلموداد مویشوود و فرزنودان
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زوجی که به عقد شرعی در نیامدهاند حرام زاده به حساب میآیند ،در عرف جامعهی غربی،
رابطهی آزاد زن و مرد و بچههای ناشی از زندگی مشترک بدون عقد ،مورد پذیرش و احترام
جامعه بوده و آنها از حمایت قانون نیز برخوردارند .به همین ترتیب که پوشش آزاد زنوان و
روابط آزاد زنان و مردان در غرب ،به نظر مسلمانان نا درست است و بی بند و باری بحساب
میآید ،غربیها نیز تفاوت بین حقوق زن و مرد و محدود کردن آزادیهای فردی را کوه در
شرق بسیار رایج است ،نکوهش میکنند .در حالی که در برخی از جوامع مردساالر شرقی به
پوشش و حجاب زنان بعد اخالقی میبخشند ،غربیها آن را نمودی از حقوارت زن قلوم داد
میکنند و مردساالری و تحمیل خواست و ارادهی مردان بور زنوان را ،نکووهش مویکننود.
غربیها تفتیش عقاید و زیر فشار قرار دادن انسانها را به خاطر ابراز عقیده و طرزفکور و یوا
اعتقاد مذهبی باشد ،غیر انسانی میشمارند .سانسور و تحمیل عقاید را نیز سرزنش میکنند.
بنابراین شرقیها و غربیها هر کدام از دیدگاه خود و نسبت به آداب و رسوم و اعتقوادات
خویش ،رفتار و منش گروه دیگر را ارزش گذاری میکنند .آنچه در این رابطوه مهوم اسوت،
این است که هر جامعهای با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم خود از خوبیهای جوامع دیگر
درس بیاموزد و با شناخت عواملی که باعوث رشود و پیشورفت دیگوران شوده اسوت بورای
دستیابی به رفاه و آسایش خود استفاده کند.
میگساری

شرابخواری در غرب ،بخشی از عادات عمومی مردم است .شراب در جوامع غربی نجس به
حساب نمی آید و نوشیدن آن نیز گناه نیست .در کلیسا وقتی کشیش میخواهد روح مسویح
را در کالبد مؤمنین بِدَمد ،نان آغشته به شوراب را در دهوان آنهوا مویگوذارد .بنوابراین در
جامعهی غربی ،خوردن شراب جایز و رایج است.
بنابر شواهد تاریخی در غورب ،از زموانی کوه زنودگی شهرنشوینی وجوود داشوته اسوت،
نوشیدن شراب یکی از عادات روزمرهی مردم بوده است .الکول در بودن نسولهای متووالی
اروپاییان جریان داشته و در روند سوخت و ساز بدن انسان اروپوایی تأثیرگوذار بووده اسوت.
نیروی دفاعی بدن انسان اروپایی ،برای کاهش زیانهای ناشوی از الکول بوه مقابلوه بوا آن
پرداخته و آنزیمهای ویژهای را در بدن انسان اروپایی ساخته است .این آنزیمها باعوث موی
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شود که الکل در بدن یک اروپایی ،به سرعت تجزیه شود و بدین وسیله آسیب کمتوری بوه
بدن وارد کند.
تحقیقات زیستشناسی نشان میدهد که زیان الکل بر بدن انسانشرقی ،بمراتب بیش از
زیان آن بر بدن انسان غربی است .علت این است که شرقیها به علت عدم دسترسوی بوه
الکل و یا خودداری از مصرف آن ،فاقد آنزیمهوای الزم بورای تجزیوهی الکول مویباشوند.
بنابراین الکل زمان بیشتری در بدن یک انسان شرقی باقی میماند و به همان نسبت آسیب
بیشتری به بدن میرساند.
برخی فکر میکنند که در غرب ،به علت آزادیهای موجود ،همه مردم در منجالب عیش
و نوش و مستی و ولگردی بسر میبرند .اگر غربیها در عیش و نووش و خمواری و مسوتی
بسر میبردند پس چگونه با تولیدات ،اختراعات و اکتشافات خود زندگی را در این کره خاکی
دگرگون کردهاند .اگر بنا بود غربیها در خماری میگساری روز را به شب برسانند چگونوه بوا
اتکا به رشد صنعتی وهوشمندی زیرکانه خود توانستهاند منابع جهان را در هر کجا که بووده
است در اختیار بگیرند و به غارت ثروت ملتهای دیگر بپردازند.
اکنون در غرب ،تبلیغات گستردهای در راستای بهداشت بهتر ،علیه مصرف الکل و سیگار
صووورت موویگیوورد .همچنووین بخوواطر سووالمتی انسووانها ،در جوامووع مختلووف غربووی،
محدودیتهایی برای مصرف سیگار و الکل قائل میشوند.
روزگاری در سوئد جنبش مد مشروبات الکلی وجود داشته است و اکنون نیوز بوه خواطر
زیانهای ناشی از مصرف الکول و سویگار ،مووابطی بورای خریود ایون کاالهوا وجوود دارد.
مصرف سیگار و مشروبات الکلی برای سنین زیر هیجده سال ممنوع اسوت و فوروش ایون
کاالها به جوانان زیر  18سال جرم به حساب میآید .برای محودود کوردن مصورف الکول،
مشروبات الکلی ،تنها در فروشگاههای زنجیورهای ویوژهای بوه فوروش مویرسود .بنوابراین
مشروب الکلی را نمی توان از هر فروشگاهی تهیه کورد .رسوتورانها نیوز تنهوا در صوورت
دریافت اجازه از کمون میتوانند مشروبات الکلی را در سواعات معینوی در اختیوار میهمانوان
خود قرار دهند .فروشگاههای مشروبات الکلی در سواعات شوب و روزهوای تعطیول ،بسوته
است.
شرقیها بایود بجوای نگرانوی از "بوی بنود و بواری" ،در غورب ،نگوران از دسوت دادن
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سرمایههای ملی خود و بویژه فرار مغزهای جوان خود باشند .دغدغهی خاطر آنها باید ایون
باشد که چرا غرب میعادگاه و اوج آرزوی جوانان آنهاست .در شرایط کنوونی ،شواهد مووج
مهاجرت با استعدادترین و فرهیختهترین جوانان کشورهای شرقی به غرب هسوتیم .مووجی
که روز به روز گسترده تر میشود .اگر شرایط زندگی در سرزمین اجدادی بهتر از زنودگی در
غرب میبود ،کسی بوه فکور مهواجرت بوه آنسوو نموی افتواد .مووج مهواجرت نخبگوان و
فرهیختگان از برخی جوامع شرقی به غرب نشان از آن دارد که آنها نتوانسته اند شرایط رشد
و پرورش و رفاه و آسایش انسانهای پویا و با استعداد خود را فراهم کنند.
در سوووئد بووا گسووترش رفاهاجتموواعی و عدالتنسووبی اقتصووادی ،ریشووهی بسوویاری از
ناهنجاریهای اجتماعی خشکیده است .رونق اقتصادی و رفاه عموومی در ایون کشوور کوه
ارمغان آزادی و مردمساالری است ،جایگاه سوئد را در میان سایر کشورها چنوان بواال بورده
است که بجای فرار مغزها ،شواهد صوفهای درازی از هوشومندان و نخبگوان کشوورهای
شرقی هستیم که خواستار زندگی در این کشور میباشند.
تنها زیستن

زندگی در تنهایی و گاه تنها مردن یکی از عوار زندگی مرفه صونعتی کنوونی اسوت کوه
جامعهی سوئد را نیز در بر میگیرد .امروزه تقریبا نیمی از مردم سوئد تنها زندگی میکنند.
هر چند گاه خبری از تنها ماندن و یا در تنهایی مردن در روزنامهها جلوب نظور مویکنود.
"مادر بزرگی که صاحب دو فرزند و چند نوه بوده است سه هفته پیش در آپارتمان خود مرده
بود .بوی تعفنی که از آپارتمانش به بیرون سرایت کرده بود ،همسایهها را از این ماجرا با خبر
کرد".
غالبا افراد کهنسال در مراکز نگهداری سالمندان ،بیمارستان و یوا در کنوار بستگانشوان در
خانهی خود ،زندگی را به پایان میرسانند .با آنکه پایان غم انگیز زندگی این مادر بزرگ یک
فاجعه بشمار میآید ،اما نباید فراموش کرد که او در جامعهای زندگی کرده است که هموهی
امکانات الزم را برای او فراهم کرده بود .این مادر بزرگ در دوران زندگیاش به عنوان یک
شهروند سوئدی زندگی خوب و بی دردسری را تجربه کرده و از آن لذت بورده اسوت .ایون
پایان غم انگیز زندگی نمی تواند همه خوبیهایی را که در طول زندگی نصیب او شوده بوود
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نفی کند .تنهایی در سوئد ناشی از شکل زندگی صنعتی و رفاه عمومی در این کشور اسوت.
در گذشتهی نه چندان دور در این سر زمین ،افراد خوانواده ،فامیول و قووم و قبیلوه دارای روابوط
بسیار نزدیک و تنگا تنگ با یکدیگر بودهاند .در زندگی کشاورزی کوه شوغل عاموهی موردم بوه
حساب میآمد و از ابزار سادهی کار استفاده میشد ،همهی افراد خانواده بکار دسوته جمعوی موی
پرداختند و اقتصاد خانواده نیز در گرو کار مشترک آنها بود .نیاز به همکاری برای امورار معواش،
روابط عاطفی را تقویت میکرد.
وقتی درِ خانه همسایه را میکوبیم که پیواز و یوا قابلموه قور کنویم در واقوع یوک رابطوه
اجتماعی برقرار کرده ایم .وقتی یکی بیمار میشود و همسایهها برای چاره جویی گورد هوم موی
آیند و با هم مشورت میکنند و ماشین همسایه ،بیمار را بوه بیمارسوتان مویرسواند شوبکهای از
ارتباطات اجتماعی بوجود میآید .وقتی به پول احتیاج داریم به نزدیکان و آشونایان مراجعوه موی
کنیم رابطهای را ایجاد کرده ایم و اگر رابطهای بوده است آن را تقویت کرده ایوم .در جوایی کوه
نیاز وجود دارد بده بستان بین افراد رابطه میسوازد و انسوان خوود را تنهوا احسواس نموی کنود.
بسیاری از روابطی که در جوامع عقبافتاده به عنوان رابطه عاطفی قلمداد میشود ،روابطوی اسوت
که پیرامون بده بستانها و رفع نیازهای روزمره شکل میگیرد .هر گاه ایون بوده بسوتانها نباشود
رابطه نیز فرو خواهد پاشید.
در سوئد نیازها رابطه نمی آفریند .در نتیجهی اصالحاتاجتماعی و رفاهی ،نیاز شوهروندان بوه
یکدیگر ،برای حل و فصل مشکالت زنودگی ،بسویار کواهش یافتوه اسوت .کسوی بورای رفوع
نیازمندیهای روزمره خود درِ همسایه را نمی کوبد .حتا والدین و فرزندان بوالغ آنهوا هیچگونوه
انتظاری برای کمک گرفتن از یکدیگر ندارند .برای رفع هر نوع نیازی باید به یک نهواددولتی یوا
بنگاه خدماتی مراجعه کرد و کمک گرفت .بنابراین رابطهای که بر پایه رفوع نیازمنودیها شوکل
میگیرد ،در سوئد بسیار ناچیز است و چنین روابطی تقریبا از زندگی روزمرهی موردم محوو شوده
است.
برخی ،مناسبات حاکم بر جوامع سرمایهداری را که مبتنی بور سوود اسوت و نوه بور نیازهوای
انسانی ،عامل همه عوار اجتماعی کنونی میدانند .آنها معتقدند که در یک جامعهی ایودهآل
با روابط اقتصادی خارج از مدار سرمایهداری ،چنین عوارمی بوجوود نخواهود آمود .بررسوی ایون
موموع که روابط اقتصادی مبتنی بر نیازهای انسانی ،در چه زمانی و با چه شرایطی تحقوق پیودا
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خواهد کرد از بحث این نوشته خارج است زیرا بحث ما پیرامون روابطی است کوه توا کنوون بوه
واقعیت پیوسته است.
نسل کنونی در سوئد که باید آن را نسل مرفه نامید ،به تنهایی خوو گرفتوه اسوت .ایون نسول
غیر وابسته است و دارای استقالل شخصی میباشد و هرگوز از تنهوایی گالیوه نموی کنود .اموا
مهاجرینی که از روابط تنگاتنگ خانوادگی و فامیلی و شبکه دوستان بیشمار ،به سووئد مویآینود،
احساس خودشان را به جای احساس سوئدیها مینشوانند و نتیجوه مویگیرنود کوه بزرگتورین
مصیبتی که سوئدیها از آن رنج میبرند تنهایی است.
تنها بودن سوئدیها زمینه ساز استقالل شخصی آنها میباشد .در یوک خوانوادهی سووئدی
والدین نمی توانند آرزوی خود را برای دکتر و مهندس شدن فرزاندانشان به آنها تحمیول کننود.
هر یک از اعضای خانواده به کاری و راهی میرود که به آن عالقمنود اسوت .ایون عالقمنودی
که متناسب با تواناییهای فردی شکل میگیرد ،باعث پیشرفت در کار و حرفوهی موورد عالقوه
فرد خواهد شد .بچهها از سنین نوجوانی آنطور که میخواهند تصومیم مویگیرنود و عمول موی
کنند .همین استقالل فردی بتدریج رابطهی فرزندان را با خانواده ،سست میکند.
در جامعهی سوئد زمینههای بسیاری برای ایجواد ارتبواط بوا دیگوران ،غیور از ارتبواط بخواطر
نیازمندیهای روزمره ،وجود دارد .هر کس از تنهایی احساس خستگی کنود مویتوانود از طریوق
انجمنهای فرهنگی ،احزاب سیاسی ،گروههای آموزشی ،هنری و نظیور آنهوا ،بوا افوراد دیگور
ارتباط بر قرار کند و روابطی خارج از حوزهی بده بستان ،برقرار نماید.
سوئدیها معموال زن و یا مرد شاغل هستند و بورای سواعات فراغوت خوود نیوز برناموههای
ورزشی ،آموزشی ،تئاتر ،سینما ،رستوران ،گردش و مسافرت ترتیب میدهنود و از هموهی آنهوا
لذت مویبرنود .انبووه سووئدیهایی کوه در سواعات فراغوت از کوار ،در دورههوای آموزشوی و
انجمنهای موسیقی و کُرهای آواز شرکت میکنند آنقدر زیاد است که بوا هویچ کشوور دیگوری
قابل مقایسه نیست .بدین وسیله ،سوئدیها ممن باال بردن دانش و تجربه خوود ،در تمواس بوا
دیگران نیز قرار میگیرند.
یک نظرسنجی که از مردم کشورهای اتحادیه اروپا در تابستان  2009بوه عمول آموده اسوت،
نشان میدهد که مردم سوئد و دانمارک در میان شهروندان ایون اتحادیوه رامویترین آنهوا از
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میباشند78.

زندگی خود
بر اساس این نظرسنجی ،سوئدیها و دانمارکیهوا در زمینوههای گونواگون زنودگی روزموره
خود ،رامیترین مردم به حساب میآیند و از شیوهی زندگی شان کامال راموی هسوتند .آنهوا
در مقایسه با سایر مردم در این اتحادیه ،کمترین دغدغه خاطر را نسبت به تغییراتی کوه در بوازار
کار در پنج سال اخیر روی داده است داشوتهاند وهرگوز ماننود موردم سوایر کشوورهای اروپوایی،
نگران اقتصاد خانواده نبودهاند.
پاس مردم اسکاندیناوی در این نظرسنجی ،کامال با پاس سایر شوهروندان اروپوایی متفواوت
است .بیشترین اختالف را میتوان نسبت به پاسو رومانیهوا ،مجارسوتانیها ،تبعوه کشوورهای
بالتیک و یونانیها مشواهده کورد .علوت ایون تفواوت فواحش را بایود در تواثیر گوذاری بحوران
اقتصادی اخیر بر اقتصاد بیمار این کشورها جستجو نمود.
همین نظرسنجی نشان میدهد که مردم اسکاندیناوی بیش از هر شهروند اروپوایی دیگور بوه
آینده خود امیدوار هستند .و نگرانی کمتری برای حقوق بیکاری و بازنشستگی در آینده دارند.
مردم سوئد و دانمارک در حالی رامیترین مردم به حساب میآیند که بیشوتر آنهوا از روابوط
گرم خانوادگی و زندگی جمعی محروم هستند .بنابر این تنها زیستن بوه عنووان یوک عارموهی
اجتماعی موجب نا رمایی آنها از زندگی روز مره شوان نیسوت .در هموین نظرسونجی ،موردم
رومانی ،مجارستان و یونان ،بیشترین نا رمایتی را از زندگی خود ابراز مویکننود .آنهوا در حوالی
ابراز نارمایتی میکنند که نسبت به مردم اسکاندیناوی از روابط نزدیک و صومیمانه خوانوادگی و
زندگی به شکل سنتی برخوردارند .از این مقایسه میتووان نتیجوه گرفوت کوه وموع معیشوتی
خانوادهها و امور رفاهی مردم بیش از هر چیز دیگر میتواند در جلوب رموایت آنهوا از زنودگی
روز مره شان نقش داشته باشد.
با این حساب تنها زیستن و سست بودن روابط خانوادگی در اسکاندیناوی ،در شورایط کنوونی،
یک عارمهی اجتماعی به حساب نمی آید .ولی این پرسش مطرح است که تنها زیسوتن موردم
در درازمدت به کجا خواهد انجامید .آیا این شویوهی زنودگی باعوث تورویج فردگرایوی مطلوق و
دوری از همنوع گرایی خواهد شد و اگر چنین شود چه زیانهوایی بورای جامعوه انسوانی بوه بوار
خواهد آورد .پاس به این سؤال نیاز به مطالعهای کارشناسانه دارد که از بحث موا در ایون نوشوته
خارج است.
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صلح دوستی و صادرات سالح

سودجوئی از راه خرید و فروش ابزارهوای جنگوی مهمتورین انگیوزه بورای تولیود تسولیحات در
جهان است .گرچه تولید تسلیحات در برخی کشورها به بهانوهی دفواع از موردم و پیشوگیری از
تجاوز به حقوق ملتها صورت میگیرد اما در عمل بیشوترین کواربرد تسولیحات بورای پایموال
کردن و از بین بردن حقوق ملتها بوده است .امروزه هموه رژیمهوای سورکووبگر ،دیکتاتورهوا،
دولتهای متجاوز و اشغالگر و ابرقدرتهای زورگو با تکیه بر تسلیحات به سورکوبی موردم و تجواوز
به حقوق ملتها مشغول هستند .کنترل خرید و فروش ابزار جنگی و تسلیحات از ریوز توا درشوت
آن نیز توسط نیروهائی صورت میگیرد که در مجموع میتوان آنها را مد مردموی و تجواوزگر
نامید .امروزه تولید سالح در بسویاری از کشوورهای صونعتی یکوی از پایوههای اقتصوادی ایون
کشورها بشمار میآید و در سیاست گذاری آنها نقش مهمی را ایفا میکنود .از آنجوا کوه رونوق
فروش تسلیحات در گرو وجود تشنج و جنگ و در گیری است ،تولید هر چوه بیشوتر تسولیحات
وسیلهای برای دامن زدن به تشنجات و شعله ور کردن جنگ میان ملتها میباشد.
سوئد به عنوان یکی از حامیان صلح در جهان که در هیچ پیمان نظامی نیوز عضوویت علنوی
ندارد خود بزرگترین تولید کننده تسلیحات به نسبت جمعیت آن است .بنوابر آموار انجمون صولح
سوئد ،این کشور در سال  2011میالدی  13.9میلیارد کرون ابزار جنگی صوادر کورده اسوت.
که این رقم نسبت به ده سال پیش از آن سه برابر شده اسوت .ارزش صوادرات ابوزار جنگوی در
این سال ،معادل یک در صد ارزش کل صادرات سوئد ( 1212.6میلیارد کورون) میباشود .بوا
این میزان صادرات ،در سال  ،2011کشور سوئد در میان بزرگترین صوادر کننودگان سوالح ،در
87
ردیف نهم قرار داشته است.
انجمنصلح سوئد ( )Svenskafredsکه کوانون تبلوور صولح دوسوتی موردم سووئد بشومار
میرود یک انجمن مستقل مردمی است که مخالفت خود را با صادرات ابزار جنگوی از راه رادیوو،
تلویزیون ،مطبوعات و اینترنت آزادنه تبلیغ میکنود .اموا از آنجوا کوه صوادرات ابوزار پیشورفتهی
جنگی در سوئد بخشی از اقتصاد این کشور را تشوکیل میدهود و در برگیرنوده بوازار کوار بورای
تعدادی از شهروندان است ،مخالفت این انجمن نیوز بوا صوادرات سوالح ،محتاطانوه و مشوروط
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است .ممن اینکه این انجمن با تولید سالح مخالف است اموا در حوال حامور برناموهای بورای
برچیدن صنایع نظامی ارائه نمی دهد و در فعالیتهوای کنوونی خوود فقوط بوا فوروش تجهیوزات
جنگی به کشورهای در حال جنوگ و رژیمهوای دیکتواتوری ،سورکوبگر و خودکاموه مخالفوت
میکند .بنابراین ،انجمن صلح سوئد ،فروش تجهیزات جنگوی را بوه کشوورهای عضوو اتحادیوه
اروپا و کشورهای صنعتی مانند ژاپن ،استرالیا ،کانادا و نیز کشورهای دیگری در آسویا و آمریکوای
جنوبی مجاز می داند.
انجمن صلح سوئد همواره خواستار تدوین قوانین سخت گیرانه و شفاف در زمینوهی خریود و
فروش سالح در سطح ملی و بینالمللی است و دراین راه به تبلیغ و گسترش آگاهی میپردازد.
تا بحال چندین معاملهی بزرگ پنهانی تسلیحات سوئد ،از سوی این انجمن افشا شوده اسوت
و دست اندرکاران این معامالت غیر قانونی از صحنه سیاسی کشور بیرون رانده شده اند.
خطمشی انجمن صلح سووئد در سوطح بینالمللوی ،پیشوگیری از بوروز اختالفوات قوومی و
کشوری و نیز کوشش برای گسترش دموکراسی در جهان است .ایون انجمون خواسوتار حول و
فصل مشکالت و درگیریهای سیاسی از راه گفتگوهای مسالمتآمیز است توا بودین وسویله از
بروز جنگ و خونریزی جلوگیری شود .این انجمن معتقد است که از راه آموزش و نیوز پشوتیبانی
از نیروهای خواهان صلح و آزادی در کشورهای دیگور اسوت کوه میتووان مردمسواالری را در
جهان گسترش داد و بستر مناسبی برای جهانی خالی ازحشوونت و درگیوری و عواری از سوالح
بوجود آورد.
بررسی انجمن صلح نشان میدهد که در سوال  ،2011نزدیوک بوه  54در صود صوادرات
تسلیحاتی سوئد به کشورهائی بوده است که فروش سالح به آنها خالف قوانین تجاری سووئد
است .در بین این کشورها رژیمهای عربستان سعودی ،امارات متحده عربوی و پاکسوتان بچشوم
میخورند.
در بهار  ،2012از یک قرارداد تسلیحاتی پنهانی بوین سووئد و عربسوتان سوعودی پورده بور
داشته شد .بر اساس این معامله ،یک شرکت تسلیحاتی سوئدی قرار دادی را بورای دایور کوردن
یک کارخانهی تولید سالح در عربستان سعودی امضا کرده بود .با فواش شودن ایون معاملوه در
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رسانههای سوئدی ،دولت بوژوائی این کشور اعالم بی اطالعی کرد .اما در کشووری کوه آزادی
بیان به عنوان حق مسلم مردم شناخته میشود ،چیزی نگذشت که اسناد و مدارک ایون معاملوه
پنهانی فاش شد و معلوم شد که وزیور دفواع در ایون موورد دروغ گفتوه بوود .در نتیجوهی ایون
افشاگری ،وزیر دفاع از پست خود کنار گذاشته شد و قرارداد با عربسوتان سوعودی نیوز بوه حوال
تعلیق درآمد.
تولید و فروش تسلیحات از سوی سوئد یعنی کشوری که بوه عنووان سومبل مردمسواالری و
طرفدار صلح شناخته میشود ،نشان میدهد که ابعاد انسانی مردمساالری باید بسیار گسوترده تور
از محدودهی یک کشور باشد .بورای داشوتن جهوانی کوه در آن صولح و دوسوتی بور جنوگ و
دشمنی چیره باشد هنوز راه درازی در پیش اسوت .مومن اینکوه وجوود مردمسواالری ،عودالت
اجتماعی و حضور گروههای صلح طلب در یک کشور گامی در راسوتای صولح جهوانی اسوت و
باید آن را گرامی داشت ،اموا سوودجوئی بوی شورمانهی سور مایوه داری از راه تولیود و فوروش
تسلیحات را با هر نام و نشانی که باشد باید نکوهش کورد .بنوابراین در راسوتای کوشوش بورای
گسترش مردمساالری در جهان باید برای دنیائی تبلیغ کرد که در آن منوافع همگوانی انسوانها
جایگزین منافع سرمایه داران باشد.
چالش در برنامههای رفاهی

دغدغهای که امروز سوئدیها نسبت به آینده دارند این است که آن رفاه و آسایشوی کوه اکنوون
از آن برخوردارند به مخاطره افتد .رفاه و آسایش عمومی و نیز بهداشت و درمان همگوانی باعوث
افزایش طول عمر در این کشور شده است .میوانگین طوول عمور در سووئد  82سوال اسوت در
حالی که سن بازنشستگی  65سال میباشد .کسانی که کار میکنند و مالیوات مویپردازنود بایود
هزینه بازنشستگان را بپردازند .از سوی دیگر ،رشد منفی جمعیت که اکنون هور دو نفور  1/8نفور
بازتولید دارند ،نیز این نگرانی را افزایش میدهد .رشد منفی جمعیت ناشی از تغییر نگورش موردم
به زندگی خانوادگی است( .به ممیمه شماره  7مراجعه شود)
پرهیز از داشتن فرزند و یا داشتن حد اکثر یک یا دو فرزنود ،بخشوی از فرهنوگ خوانوادگی در
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جامعهی امروز سوئد است .از یک سو داشتن فرزند مسئولیت بزرگی است که بوا قبوول آن بایود
وقت زیادی را برای نگهداری و پرورش فرزند صرف کورد .از سووی دیگور بوه علوت امکانوات
رفاهی ،بچهها از سنین نوجوانی بر استقالل خود پای میفشوارند و از حیطوهی اراده و خواسوت
خانواده خارج میشوند .آنها از هیجده سالگی میتوانند کامال مستقل بوده و به زنودگی دلخوواه
خود به پردازند .مجموع این شرایط و بی نیازی پدر و مادر بوه کموک موادی فرزنودان خوود در
دوران پیری ،احساس پر درد سر بودن بچهداری را تقویت میکند .بنابر این تنها عاملی کوه موی
تواند خانوادهای را به داشتن فرزند تشویق کند احساس عواطفی و غریوزی بچوه داشوتن اسوت.
بسیاری احساس غریزی بچه داشتن را در برابور دشوواریهای آن نوا دیوده مویگیرنود و بورای
راحت زیستن از داشتن فرزند خودداری میکنند.
برای مقابله با مشکل کاهش زاد و ولد از یکسو و افوزایش تعوداد سوالمندان از سووی دیگور،
برنامههای ویژهای در دست انجام است .رایزنیهوای تخصصوی درایون زمینوه بوه راهکارهوای
جدیدی رسیده است که اکنون در دستور کار دولت قرار دارد .سن بازنشستگی که اکنون  65سال
است به زودی افزایش خواهد یافت .در راستای حل مسئله جمعیت ،دولت از طریوق کمکهوای
فراوانی که به خانوادههای بچهدار میکند ،خانوادهها را به داشتن فرزند هر چه بیشتر تشویق موی
کند .در نتیجهی کمکهای دولت به خانوادههای بچهدار ،تعداد نسبی نووزادان در سوالهای اخیور
افزایش یافته است اما این افزایش در حدی نیست که بتواند کاهش جمعیت را در اثر مرگ و میر
جبران کند .برای حل مسئله کمبود جمعیت ،جذب نیروهای کارآمد و متخص خوارجی نیوز در
دستور کار قانون گذاران است .اکنون نگاه قانون گوذاران متوجوه تسوهیالتی اسوت کوه بتوانود
نیروهای متخص خارج مرزها را به اقامت و کار در سوئد جذب کند.
امروزه هیچ کشوری نمی تواند بدون ارتباط با سایر کشورها و بودون تواثیر پوذیری از اقتصواد
جهانی روی پای خود بایستد .اکنون سوئد به عنوان یکی از کشورهای صنعتی و عضوو اتحادیوه
اروپا ،باید خود را با این اتحادیه هماهنگ کنود .بزرگتورین شوریک تجواری سووئد ،کشوورهای
اتحادیه اروپا و بویژه آلمان میباشد .رابطه تنگا تنوگ اتحادیوه اروپوا بوا اقتصواد آمریکوا و سوایر
قطبهای اقتصادی جهان ،باعث میشود که سوئد نیز از تنشوهای موجوود در اقتصواد جهوانی در
امان نباشد.
اکنون اقتصادسرمایهداری ،جهان را در بر گرفته است .سرمایهای که دنبال سود اسوت ،وطون
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نمیشناسد و به جایی کوچ میکند که در آنجوا سوود بیشوتری نصویبش شوود .مناسوبات بوین
نیروی کار و سرمایه نیز دوران تازهای را تجربه مویکنود .توانمنودی جنبشهوای سوندیکایی در
کشورهای پیشرفته رو به افول گذاشوته اسوت .جنبشکوارگری نیموهی دوم قورن بیسوتم کوه
خواستهای رفاهی و عدالت جویانه خود را در دستورکار دولتهای منتخوب موردم قورار مویداد
اکنون توانمندی خود را از دست داده است .در حال حامر سوندیکاهای کوارگری در کشوورهای
پیشرفته جایگزین جنبشکارگری شده است .این سندیکاها در چوارچوب قووانینی حرکوت موی
کنند که مناسبات بین سرمایه داران و نیروی کار بر آن حاکم است .وقتوی سوندیکاها بوا تهدیود
فرار سرمایه روبرو میشوند حتا کاهش دستمزدها را نیز میپذیرند .اکنوون مویتووان گفوت کوه
بسیاری از سندیکاهای کارگری در کشورهای پیشورفته صونعتی در یوک موموع تودافعی قورار
دارند .بیشتر فعالیت آنها درجهت از دست ندادن امتیازات پیشین متمرکوز اسوت .توالش بوراین
است که امکاناتی را که جامعهی کارگری در نیمه دوم قرن بیستم بدست آورده اسوت نگوه دارد
و از نابودی آنها جلوگیری کند.
در این بین سووئد نیوز اسوتثنا نیسوت .بسویاری از صونایع سوبک و سونگین ایون کشوور در
رقابتهای تولیدی توان خود را از دسوت داده و یوا بوه کشوورهای دارای نیوروی کوار ارزان تور
منتقل شده است و این جریان هم چنان ادامه دارد .بودیهی اسوت کوه ظرفیوت شوغلی در ایون
کشور آسیب میبیند و توانمندی دولت را در درازمدت کاهش خواهود داد .در رابطوهی سووئد بوا
اتحادیه اروپا ،ممن اینکه این کشور برخی از تجارب رفاهی خود را بوه آن اتحادیوه مویآمووزد،
برای هماهنگی با سیاستهای اتحادیه ،به ناچار به کاهش برخی امور رفاهی نیز تون موی دهود.
اگرچه سوئد هنوز با بحران اقتصادی رویورو نیسوت ،اموا اگور روزی درگیور تنشوهای اقتصوادی
طاقت فرسا شود بازهم به خاطر نهادینه شودن آزادی ،رفواه عموومی و عدالتنسوبی اقتصوادی،
همه شهروندان با هم هزینه بحران را خواهند پرداخت .آنچه بورای موردم هور جامعوهای مهوم
است برخورداری عادالنه همگان از امکانات موجود در آن است .انسوانهای آگواه ،قبول از آنکوه
فزون طلب باشند ،عدالت خواه هستند .گرچه باال بودن سطح رفاه عمومی مهم اسوت اموا مهوم
تر آنست که امکانات رفاهی موجود ،عادالنه در اختیار همه قرار گیرد .تاری به ما میآمووزد
که بهرهمندی یکسان از امکانات جامعه و عدالت اجتماعی تنها در جواموع آزاد ومردمسواالر
قابل انجام است.
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زمینههای اجتماعی و فرهنگی توسعه و پیشرفت
توسعه وپیشرفت به معنای بهبود در امور اقتصادی ،روابط اجتماعی و سیاسی ،هموواره رفواه،
آسایش و امنیت بیشتر برای شهروندان را به دنبال خواهد داشت .بور مبنوای آنچوه در ایون
مجموعه بیان شده است میتوان بر این باور بود که فرهنگ توسعه در سوئد بر بستر آگاهی
عمومی ،خشونت گریزی و نفی فرد پرستی شکل گرفته است .روحیهی صلح جوو وآراموش
طلب سوئدیها و میدان ندادن به جاه طلبیهای فردی در این سرزمین از دیور ایوام وجوود
داشته است .در طول تاری سوئد ،درنده خویی شواهان و قدرتمنودان و رقابتهوای خوونین
برای دستیابی به قدرت ،کمتر بچشم میخورد .اقودامات سورکوب گرانوه و ایجواد رعوب و
وحشت از سوی حکام بسیار نادر بوده است .در سوئد جنگهایی که در آن ساکنین شوهرها
را قتل عام کرده و از سر قربانیان قله بسازند هرگوز روی نوداده اسوت .در ایون سورزمین از
شاهانی که چشمان فرزند خود را درآورند و حاکمانی که حکم اعدام فرزند خود را صادر کنند
خبری نبوده است .تا زمانی که اعدام در این سرزمین ممنوع نشده بود ،حکم اعودام تنهوا در
مورد قاتالن به اجرا درمی آمد .از  1866که در قانون اعدام تغییراتی صورت گرفت و حکوم
اعدام را محدود کرد ،تا سال  1921که اعدام ممنوع شد 120 ،نفر به اعودام محکووم شوده
بودند اما این حکم تنها در مورد  15تن به اجرا درآمد .آخرین اعدام نیز در سوئد یازده سوال
قبل از قانون منع اعدام ،انجام شده است .این شواهد نشان میدهد که سوئدیها مردموانی
خشونت گریز هستند و جایی که خشونت در آن رایج نباشد استبداد پای نمی گیرد.
از دیرزمان در این سرزمین ،حکومت شورایی بجای حکومت مطلقهی فردی رایوج بووده
است .حتا در دورانی که هر منطقهای زیر سلطه یک شاه بود ،استبداد سلطنتی نیز بور یوک
شورا تکیه داشت .در کنار هر پادشاه ،شورایی تشکیل میشد که بر تصمیمات سرنوشت ساز
صحه میگذاشت و بدون توافق آن هیچ تصمیمی قابل اجرا نبود .گرچه این شورا از نخبگان
و ثروتمندان تشکیل میشد اما وجود آن نشان نفی حکومت مطلقوهی فوردی و نفوی فورد
پرستی بود .اکنون جامعهی سوئد با فکر و تصمیم جمعی مردم هدایت میشود .کارحزبی به
عنوان شرکت همگانی مردم برای پیشبرد خواستهای آنها جایی برای حکوموت فوردی و
استبداد باقی نمی گذارد .خرد جمعی جایگزین خودکامگی استبداد در ایون کشوور اسوت .در
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این راستا ،پرهیز از خشونت و همزیسوتی مسوالمتآمیز نیروهوای مختلوف سیاسوی نقوش
بسزایی در ثبات و آرامش و در نتیجه در توسعه و پیشرفت داشته است.
بازتاب کار جمعی را میتوان در همه امور زندگی روزمره در سوئد مشاهده کورد .بروشوور
دانشگاههای سوئد که برای آشنایی دانشجویان خارجی در اختیار آنها قرار میگیورد بور دو
اصل تکیه میکند .یکی اینکه "در دانشگاههای سوئد شما را با نام کوچکتان صدا میکنند و
شما نیز همه دانشجویان و کادر آموزشی را با نام کوچک مورد خطواب قورار مویدهیود" .و
دیگر اینکه " آموزش در دانشگاههای سوئد بر کار گروهی تکیه دارد".
در دانشگاههای سوئد بسیاری از تمرینات و تکالیفی که به عهده دانشجویان گذاشته موی
شود باید در گروههای چند نفره انجام گیرد و هر گروهی نتیجه کار خوود را در اختیوار سوایر
گروهها قرار دهد .در محافل شغلی نیز هر چندگاه کنفرانسی بورای آمووزش اموور شوغلی و
هماهنگی بین بخشهای مختلف تشکیل میشود .در این کنفرانسها نیز همواره کارکنوان
در گروههای چند نفره به شور و مشورت میپردازند و پیشنهادات جمعی خوود را نیوز بورای
همه گروههای شرکت کننده به نمایش میگذارند.
در بخشی از این نوشته شیوهی تصمیمگیری در دادگاههای سوئد بیان شده است .در آنجا
نیز به جای آنکه یک قامی تصمیم بگیرد و حکم صادر کنود ،یوک گوروه چهوار نفوره بوه
قضاوت مینشیند و تصمیمگیری میکند.
به مسابقات المپیک زمستانی در وانکوور ( )Vancouver 2010کانادا نگاهی میاندازیم.
بازی تیم چهارنفره زنان سوئد در رشته "کارلینگ"( )Curlingرا دنبوال مویکنویم .تفواوت
چشمگیری که این تیم با تیمهای رقیب دارد ،تصمیمگیری گروهی آنهاست .هور بوار کوه
نوبت بازی به یکی از افراد تیم سوئدی میرسد ،چهار بازیکن باهم به مشورت مویپردازنود،
تصمیم میگیرند وبعد فرد مزبور دیسک را رها میکند .در تیمهای رقیب چنین چیزی کمتر
به چشم میخورد .در حالی که بازی تک نفرهی افراد تیم سوئد نسوبت بوه افوراد تیمهوای
رقیب معیفتر بنظر میرسید اما تصمیمگیری جمعی آنها در مراحل بحرانی بازی ،این تویم
را به فینال رسانید و مدال طالی مسابقات المپیک کارلینگ را برای بار دوم از آن سوئد کرد.
همین تیم در مسابقات جهانی که یک سال بعد برگزار شد )2011( ،برای بار سوم به مودال
طال دست یافت .موفقیت سوئد یها در مسابقات جهانی ،در ورزشهای گروهی مانند فوتبال
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و آیسوکی ) (Ice Hokeyنیز مرهون روحیه همکاری بین بازیکنان این تیمها میباشد.
از بیش ازصد سال پیش ،به همت پیشگامان آگاه جامعه و تودههای مردم ،دگرگونیهوای
سیاسی و تحوالت اجتماعی بسیاری در سوئد رخ داده است .در این مدت سوئد از یک کشور
عقبافتاده فقیر به یک کشور صنعتی مدرن و ثروتمند تبدیل شده است .در جریان درازمدت
این دگرگونی ،نشان چندانی از درگیریهای خشونت بار بین نیروهای سیاسوی دیوده نموی
شود .رقابتهای سیاسی هموواره هموراه بوا بردبواری و تحمول نیروهوای مخوالف و دور از
خشونت بوده است .در طول صد سال گذشته ،تنهوا در یوک موورد ،درسوال  ،1931در اوج
بحران اقتصادی فراگیر ،در زمان حاکمیت ائتالفی فئودالها و بورژوازی ،مواموران دولتوی بوه
تظاهر کنندگان تیراندازی کرده و پنج نفر را کشتند .کشتار این کارگران معتر  ،چنوان بور
جامعه گران آمد که افکارعمومی متنفر از خشونت را به هوواداری از کوارگران کشوانید و در
انتخابات سال بعد ،حزب کارگری سوسیالدموکرات برای اولین بوار پیوروز شود و جامعوهی
مدرن کنونی را پایهگذاری کرد .روحیهی صلح جو و خشوونت گریوز سووئدیها ،هموراه بوا
آگاهی همگانی که خِرد را جایگزین احساسات میکند ،پشتوانهی فرهنگی و بستر گسترش
مردمساالری و رفاهاجتماعی در سوئد بوده است .سوسیالدموکراسی بر چنین بستری رشود
کرد و با پاسداری از آزادی و حقوق اجتماعی شهروندان ،بوه انجوام برناموههای اصوالحاتی
مبتنی بر "کار و رفاه برای همه" پرداخت .جنبشکارگری و سوسیالدموکراسوی بوا ایجواد
عدالت اقتصادی بطور نسبی و کاهش فاصله معیشتی اقشار مختلوف ،از تنشوهای اجتمواعی
ناشی از محرومیتها جلوگیری کرد .درنتیجه فضایی آرام و خالی از تشنج بوجوود آمود کوه
زمینه ساز رشد اقتصادی و پیشرفت همه جانبهی اجتماعی در سوئد گردید.
شرط انجام عدالت اجتماعی ،وجود آزادی و دخالت بی قید و شرط موردم در تعیوین سور
نوشت خویش است .هر گاه چنین حقی پایمال شده باشد زمینهای بورای عودالت اجتمواعی
وجود نخواهد داشت .بیعدالتی به چالشهای اجتماعی و گسترش خشونت در جامعه منجور
خواهد شد .کاربرد خشونت به تکرار و تداوم خشونت خواهد انجامید و این دور باطل ،آرامش
و امنیت همگانی را دستخوش رویدادهای غیر قابل پیش بینی خواهد کرد .در شرایطی کوه
شهروندان احساس امنیت و آسایش نکنند ،زمینه رشد افوراد و در نتیجوه شورایط پیشورفت
جامعه از میان خواهد رفت.
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امروزه بخوبی مویبینویم کوه در کشوورهای پیشورفته ،احتورام بوه آزادیهوای فوردی و
ارزشهای انسانی مورد حمایت قانون بوده و اجرا میشود .این کشورها ،از کواربرد خشوونت
علیه شهروندان خود بشدت پرهیز میکنند .قوانین بسیاری از این کشورها مجازات مورگ را
کامال ممنوع کرده است .این شرایط به انسانها فرصت میدهد تا توانمنودیهای ذهنوی و
عملی خود را گسترش داده و به نو آوری و سازندگی به پردازند و به رفاه و آسوایش جامعوه
خود کمک کنند .در چنین کشورهایی مردم از رفاه ،آسایش و عدالت اجتماعی برخوردارند.
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