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 پیشگفتار
ها بووده اسوت. جواموع ی انسانهمهآرزوی  ،امنیت و آسایش برخورداری از عدالت،

اند که بوه ایون از دیرزمان به دنبال شکلی از روابط اجتماعی بودهانسانی، گوناگون 
بکار برده های بسیاری برای اداره جامعه آرزو جامه عمل بپوشاند. در این راستا شیوه

شناسیم که ای را نمینیز برداشته شده است. اما هنوز جامعهبزرگی های گام شده و
ی برخوردار باشد. آنچه تا بحال واقعیت پیدا کورده ااز روابط اجتماعی کامال عادالنه

هوای درازمودت موردم در برخوی از در نتیجوه مبوارزات و تالشاست این است که 
اند مردم خود را از روابط اجتمواعی اند که توانستهقدرت رسیده، نیروهائی بهکشورها
  کنند. تر و رفاه و آسایش بیشتری نسبت به سایر کشورها، برخوردارعادالنه
التی، عودبیخوبی و بودی، راسوتی و نادرسوتی، عودالت و داشت که  خاطرباید به
 هاآن همه مفاهیمی هستند که بطور نسبی معنی دارند. مطلق، و عدم آزادی آزادی

 هرگز وجود ندارد. خوب و بد مطلق فقط در اندیشه دینی مطرح است. 
قووانین و یوا  وت موا نسوبی اسوت. وقتوی ازقضوانیز دو جامعه  یهنگام مقایسه

کنیم به هیچ وجه نباید آن را خوب مطلق و می ی رفتاری مردمی بخوبی یادهاهشیو
 پنداشت. بدی، نادرستی و ستم خالی از 

دهود کوه موینشوان  ه استیدانجام هاانسانبررسی عواملی که به بهبود زندگی 
ی اسوت کوه در انسوان یایودهلکه پدموهبت آسمانی نیست ب اجتماعیرفاهعدالت و 
بدسوت خِردگرائوی پرتوو  در، درازمودتی بسیار و مبارزات اجتماعی هانتیجه تالش
 آمده است.
رسیم میروابط سیاسی و اجتماعیِ کشورهای گوناگون به این نتیجه  یهمقایسبا 

بسوتگی دارد. آن کشوور اداره  یشویوهبه هر کشور، شهروندان که پیشرفت و رفاه 
 ازمردم آن بیشتر بینیم که میی هنگفت طبیعی را هاخی کشورهای دارای ثروتبر
کشورهایی هستند  هاآن برند. در کنارمیاجتماعی رنج ی ها، نابرابری و نارسائیفقر

گیوری در راه هوای چشومی عظویم طبیعوی، گوامهاکه بدون داشتن منابع و ثروت
 .اندهپیشرفت و رفاه و آسایش شهروندان خود برداشت
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، ه اسوتشدبرخی جوامع بشری عواملی که باعث رشد و پیشرفت برای آشنائی با 
خوواهیم مویرویوم. موییعنی سوئد  جهانترین کشورهای به سراغ یکی از پیشرفته

 بسویاری ازرا بهتور از  اجتمواعیرفاهعودالت و  اندهچگونه توانسوت هاببینیم سوئدی
 مند شوند.آن بهره دیگر ترویج دهند و از مزایای هایکشور

. ه اسوتبوودکشوورهای اروپوایی  تورینسوئد، در اوائل قرن بیستم در زموره فقیر
کشورهای جهان بوده و موردم  ترینالمللی یکی از پیشرفتهاکنون بر اساس آمار بین

 آن از باالترین سطح رفاه زندگی برخوردارند.
نیسوت کوه هموه  گزینش سوئد به عنوان یک کشور نمونه، هرگز به معنوای آن 

عیب و نقو  بووده و سیسوتم اقتصوادی و روابط و قوانین موجود در این کشور بی
آل باشود. مویمدنی مرفه و ایوده تواند الگوی تمام عیار یک جامعهسیاسی آن می

داری دانیم که اقتصاد سوئد بر پایه سود محوری و در ارتباط با اقتصاد آزاد و سرمایه
ین در ایوون کشووور نیووز شوواهد برخووی عوووار  جوامووع چرخوود. بنووابراجهووانی می
داری، از جمله اختالف طبقاتی هستیم. آنچه که سوئد را از بسویاری جواموع سرمایه

 ثروت در این کشور است.  ترعادالنهکند، توزیع دیگر متمایز می
و  ی آزادیتوزیع عادالنوه ثوروت و گسوترش رفواه همگوانی در سووئد، در سوایه

پذیر بوده است. دولت در یک انتخابوات آزاد، موکراسی موجود در این کشور امکاند
شود. و اکثریت قریب به اتفاق مردم بدون چون و چرا، بوه با رأی مردم انتخاب می

پردازند و دولت با تکیه بر منبع سرشار مالیاتی به دولت مورد اعتماد خود مالیات می
بوه مومیمه منابع درآمد دولوت سووئد  اطالع از برایپردازد ) خدمات اجتماعی می

مراجعه شود(. برخوورداری همگوان از امکانوات رفواهی، فضوائی خوالی از  2شماره 
فرهنگ و دستاوردهای بستر الزم برای رشد کند که تشنجات اجتماعی را فراهم می

ی امکانوات زنودگی در سووئد کوه از برخوی علمی و صنعتی است. توزیوع عادالنوه
سووال حکومووت مووداوم گیوورد طووی چنوودین دهی سوسیالیسووتی الهووام میهاایووده
ها، در درون جامعوه نهادینوه شوده و رفواه و آسوایش همگوانی را دموکراتسوسیال
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 گسترش داده است.
در این نوشته، راهکارهای سیاسی و اجتماعی موجود در سوئد، به عنوان کشوری 

 گیرد. مینسبتا موفق، مورد مطالعه قرار 
 
، ایون اندهعزیزانی که مرا در تهیه این کتاب یاری دادهمسرم و سایر اس از با سپ

 کنم، تقدیم میکه در اندیشه بهتر زیستن همگان هستند کسانینوشته را به 
 

 محسن نجات حسینی 
 1392 –سوئد  

suednh@gmail.com  

                                                       www.mnejat.com 
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 دیباچه

پیش، تازه دوره دانشگاه را به پایان رسانده بودم که راهی سفر شودم. آن بیش از چهار دهه 
با زمزمه دعاهایش بوه  و لرزیدمیروز مادرم کنار در ایستاده بود، سینی آینه قرآن در دستش 

کشد، میسفرم زیاد طول ن": بردم گفتم میه سر به زیر سینی کداد. درحالیمیخود آرامش 
تا با خانوادهفته بودم بامداد همان روز با قطار از تهران به مشهد ر "گردم.میچند ماه دیگر بر
 ام خداحافظی کنم.

ام که سه تا شوش مواه شرکت نفت جنوب کاری گرفته همه اطرافیان باور داشتند که در
سوار یوک  ،همراه با چند یار هم پیمان ،روز بعد، به هنگام نیمه شب طول خواهد کشید. سه

ما عوالوه  یهغیرمجاز، گذشتیم. توش لنج ماهیگیری شدیم و از مرز آبی جنوب کشور بطور
 قالبی و اندکی پول، بار سنگینی از آرزوها بود. یهچند شناسنام بر

آغواز شود دسوتخوش  سفری که آن روز از کوچه تپوه خواک، در محلوه عیودگاه مشوهد
ام. در اداموه ایون بیوان کورده *1"بر فراز خلیج فارس"رویدادهای بسیاری شد که در کتاب 

 اروپاشومالاز سی سال اسوت کوه در ایون کشوور سفر در سوئد ماندگار شدم و اکنون بیش
 کنم.می زندگی

کنم کوه می ام احساسان گذراندهبا اینکه تا کنون بیش از نیمی از عمرم را در خارج از ایر
ام در آنجا سامان گرفته اسوت و ی است که تار و پود زندگییام در آن جاهنوز مسافرم. ریشه

 سالیان خردسالی و نوجوانی را در آن سپری کرده ام.
به ایوران، بوه مشوهد، بوه محلوه عیودگاهش و بوه آن ، کنممی هرگاه هویتم را جستجو

و کهنسوال قورار  فرسووده تنگنای دیوارهایدر  گردم کهبرمیو نامنظمی باریک ی هاهکوچ
لبریز از هوای وطن بود. من مردمان آن شوهر و دیوار را بهتور از هور جوای دیگور داشت و 
دهود و موی یشان مورا رنوجهاکنم. غممی را بخوبی درک هاآن سم، زبان و احساسشنامی
نده از آرزوی صلح و صفا و بهروزی برای مردم ایوران کند. دلم آکمی شان مرا خشنودشادی

                                                 
این کتاب اولین   .1379چاپ نشر نی، تهران  ، خاطرات محسن نجات حسینی،"بر فراز خلیج فارس" *1

خلق ایران است که توسط یک عضو )سابق( ایون تشوکیالت  گزارش از چگونگی پیدایش سازمان مجاهدین
 نگاشته. شده.



14 
 

 یش همیشه سرسبز و آباد و مردمانش سربلند و آزاد باشند.هازمین است. دوست دارم دشت
ام. یکی در ایوران و کشوورهای پیراموون آن و من تا کنون دو نوع زندگی را تجربه کرده

 به بررسی تجربیات خود در سوئدکشورهای اروپایی. در این نوشته  برخی دیگری در سوئد و
 پردازم. می

رانی و سوئدی از دو دیدگاه مختلف موورد ای جامعهدر این است که دو این بررسی ویژگی 
را در زندگی روزمره موردم سووئد  هاهیک ایرانی، پدید از یکسو با نگاه گیرند.می قرارمطالعه 
می گذردمی ی به ارزیابی آنچه در ایرانکنم و از سوی دیگر در قالب یک سوئدمی مشاهده

 فاصله هاآن گذارم، تفاوت چشمگیری بینمی ی این دو نگاه را کنار همهاهپردازم. وقتی جلو
اندازد. شکاف بین این دو پدیده آنقدر زیاد است که هیچکدام دیگری را باور ندارد. بارهوا می

باور  ه استکردواقعیت پیدا  ی سوئدجامعهه را که در توانند آنچام که ایرانیان نمیشاهد بوده
قابول تصوور  هاران برای سوئدیای جامعهطور که بسیاری از رویدادهای داشته باشند. همین

 نیست.
روم. در هر سفر می از جمله به زادگاهم مشهد و کنممی سفرایران چندگاهی به  ازمن هر

گیرد. گاه نیز با یکوی از می خویشاوندی صورت یهبه بهانبه ایران، دیدارهایی دوستانه و یا 
 کنم. هر بار ایشوان رامی دارد دیدارای هاست و زندگی زاهدانای هبستگان که روحانی وارست

ی اجتماعی، فرهنگی و علموی هاهی خود در زمینهاهو شنید هاهبینم برخی از آخرین دیدمی
دهود و گواه بوا بیوان موی گووش هواآن یشان با عالقوه بوهکنم و امی را برای ایشان نقل

دانیم کوه می بخشد و ما که هر دومی ی عقیدتی خود به گفت و شنودمان رونقهادلبستگی
 ی یکدیگر پیرامون مسائل گونواگون گفتگووهابا احترام به بینش ،مان یکسان نیستیباورها
 کنیم.می

گفتگوو کوردم. محترم بر یک حکم اعدام با این روحانی در رابطه با خ( 1383)سال پیش چند 
دیوده بوودم. خبور در  ی اعتمادروزنامهخبر را در چند سایت اینترنتی و از جمله در سایت اینترنتی 

ی طرفودار هواهکردند پخش شوده بوود و افوراد و گرومی همه محافلی که مسائل ایران را دنبال
گی صادر شوده بوود، شودیدا اعتورا  داشوتند. یوک حقوق بشر به یک حکم قضایی که به تاز

که در انتظار اجرای حکوم اعودامش بوود ای هسال 18نیز به سراغ دختر  ی اعتمادروزنامهخبرنگار 
 رفته و او را در زندان مالقات کرده بود. گزارش این خبرنگار تکان دهنده بود.
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و زنوا  نامشوروع حشا، ارتباطفافتاده ذهنی بود که به جرم اشاعه دختری عقبمافی لیال "
سوال  9لویال فقوط  االر  شناخته شده و محکوم به اعدام شوده بوود.مفسد فی، با محارم

بوه  هواآن داشت که یک روز صبح مادرش او را به بهانه خرید پفک از خانه بیرون بورد. راه
. موادر دمردی غریبه رسید. لیال توسط مادرش به آن مرد سوپرده شومجللی متعلق به خانه 

آن مورد، توا  در اتاق را از بیرون قفل کرد و فریادهای جان خراش لیال را ناشونیده انگاشوت
هوس شهوانی خود را با آن دخترک فرو نشاند و در قبال آن پولی بپردازد. خوانواده مسوتمند 

 و نیز پدر معتادش همگی بورای امورار معواش، ، یعنی لیال، مادر و چهار برادرهاآن و عیالوار
به چنین پولی نیاز داشتند. این سرآغاز راهی بود که سرنوشت شومی را پیش پای لیال قورار 

اش باشود. لویال از آور خوانوادهکرد تا نانمی فروشیتناز آن پس لیال با کمک مادرش  داد.
 12او را در لویال  یهخوانوادگرفوت. موی سالگی مورد تجاوز دو تن از برادرانش نیز قورار10
موادر شووهر  مرد افغانی فروخت. لیال از این پس به فرموان یک به صیغه لگی به عنوانسا

را بوه دنیوا آورد کوه بوه ای هنووزاد ناخواسوتسوالگی، 14گذاشت. او در  حراج جسمش را به
لویال دختوری  رفوت. شالق مربههنگام تولد از مادرش جدا شد و مادر به حکم دادگاه، زیر 

نداشت همچنان به روسپیگری ادامه داد. بوازهم  فروشیتنجز ای هو تجربکه هیچ آموزش 
هنگامی کوه در گورداب فقور و فحشوا چند بار دستگیر شد و شالق خورد. در هفده سالگی، 

شود و  منتقول زایشوگاه به شالق مربه 100 پس از تحملدستگیر شد و زد می دست و پا
مُورد و دوموی را نیوز از او جودا کردنود. چیوزی  هاآن ازکه یکی  دوقلوهایش را به دنیا آورد
که یک مرد متأهل دایر کورده بوود موورد یوورش موأموران قورار ای هنگذشت که عشرتکد

دادگاه بورده شود. به بود، دستگیر شد و  فروشیتنگرفت. لیال که در این عشرتکده وادار به 
اوز بورادران کووچکتر از خوودش ها پیش موورد تجودر جریان دادگاه، فاش شد که لیال سال

 االر مفسود فوی پس جرم لیال به زنوای بوا محوارم ارتقوا یافوت و اوقرار گرفته بود. نیز 
اعدام محکوم کردند. هم زموان، دو بورادر نیز سال زندان و  5این بار لیال را به  شناخته شد.

شورتکده بوود که صاحب عای هسال 55مربه شالق محکوم شدند. مرد  70هر کدام به  لیال
موربه شوالق و پونج سوال زنودان و  75نیز محاکمه شد. حکمی که برای او صوادر شود، 
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 *1 یکسال تبعید به طبس بود.
وقتی این خبر را خوانودم، از صودور حکوم اعودام بورای یوک بیموار ذهنوی و اجتمواعی 

امعوه شدم. بیماری که قربانی قوانین و روابط ناسالم جامعه است نیاز به کمک ج زدهشگفت
 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
التی عودبیرفت. من احساس خودم را پیرامون این خبر بیان کردم و گفوتم کوه بنظور مون 

. یادآور شدم که این حکم ناروا ه استشدپناه گیر این دخترک بیآشکار و خشونتی کور دامن
دانود و موی را وسیله سوعادت بشور هاآن که ایشان ه استشدبر پایه همان اعتقاداتی صادر 

شومارد. شورح موی دات را حتا برای بیرون مرزها و جواموع غربوی نیوز الزمترویج آن اعتقا
 ماجرای غم انگیز لیال ناخشنودی عمیقی را بر چهره آن مرد روحانی آشکار ساخت.

کشید. چورا کوه در نمی فروشیتنکرد هرگز کارش به می گفتم اگر لیال در سوئد زندگی
هرگوز بی سورپناه نیسوت.  کسی گرسنه ودالنه، عا اجتماعیموابطبه برکت قوانین و  سوئد
کنود. خود نمویپاکی و سالمتی دختر خود را قربانی امرار معاش از روی ناچاری، ای هخانواد

فوراهم کننود.  ست که نیازهای معیشتی مردم راها گفتم در سوئد، وظیفه شهرداری )کمون(
از بهداشت و دوا و درمان حق  گیریسقفی باالی سر، پوشاکی بر تن، غذایی بر سفره و بهره

هر شهروندی است. دولت و موسسات وابسته به آن باید ایون حقووق شوهروندان را توامین 
دختری به فحشا کشیده شده باشد برخورد جامعه دلیل خاصی، کنند. تومیح دادم اگرهم به 

 و قانون با وی از راه شالق، زندان و اعدام نیست.
ها با عارمه فحشا شونید شوگفتمرا درباره رفتار سوئدی هایوقتی آن مرد روحانی گفته

زدگی خود را نشان داد و گفت که به عقیده او حکم صوادره دربواره لویال نادرسوت اسوت و 

                                                 
و دولوت  ی نیروهای طرفدار حقوق بشر و نیز اعترا  رسمی اتحادیوه اروپواپس از اعترامات گسترده *1
ه سوال و نویم زنودان مربه شوالق و سو 99، حکم اعدام لیال مافی در دادگاه تجدید نظر لغو شد و او به نروژ

 محکوم شد.
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ی اعتمواد، قوول ای از خبر درج شده در روزنامهعادالنه نیست. ایشان پس از دریافت نسخه
 ستار تجدید نظر در چنین حکمی شود.داد که با مقامات قضایی مربوطه، تماس گرفته و خوا

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 

لطفوا از ایون "رفتار مردم سوئد و قوانین جاری در آین کشور گفته بودم ابراز داشت و گفت 
در زندگی روزمره مردم در سوئد موردی دیدید که بهتر از رفتار ما در اینجا بود از راه  پس اگر

 ."تلفن یا فاکس و یا بهر شکل دیگری به اطالع من برسانید
آوردم. با برخورد به هور وقتی به سوئد برگشتم، گفته این مرد محترم را همواره به یاد می

ایران مقایسوه  جامعه ی روزمره در سوئد، آن پدیده را با پدیده مشابه آن درای در زندگپدیده
کردم. بدیهی است وقتی رفتار مردم دو جای مختلف را کنار هم بگوذاریم، ذهون موا بوه می

کند. یکی بهتر و دیگری بدتر. این سنجش و گزینش از آن نشیند و گزینش میقضاوت می
 د.پس یک عادت روزمره شده بو

ایوران و سووئد  های اجتمواعی در دو جامعوهپس از چندی که به ارزیابی و مقایسه پدیده
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 

یار همه مردمان خوب میهنم بگذارم. تا شاید رهنمودی برای بهتر زیستن باشد. از این در اخت
در اختیوار خواننودگان  "اجتمواعی در سووئدسواالری و رفاهمردم"رو این مجموعه را با نوام 

و  اجتماعی موجود در سووئد نتیجوه آزادیگذارم. سبب گزینش این نام آن است که رفاهمی
ساالری واقعی در این کشور است. تومیحاتی که در این مجموعه خواهید خواند درک دممر

 ای را آسان خواهد کرد.چنین نتیجه
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 جامعه مدنی

زمان برای بهتور زنودگی کوردن بوه زنودگی جمعوی روی آوردنود و بتودریج از دیر هاانسان
ی کوچوک، اداره هواهآن پس عالوه بور خانواد روستانشینی و سپس شهرنشینی رایج شد. از
بزرگتر، بدست افرادی سپرده شود کوه بوا عنووان ای هامور روستا و شهر نیز به عنوان خانواد

پرداختنود. بعودها گروهوی از روسوتاها و می کدخدایان و یا شهرداران به رتق و فتق امور آن
در ارتباط نزدیوک بودنود، در قالوب ل جغرافیایی، زبان و فرهنگ با یکدیگر یشهرها که بدال

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، 

ی موردم را اجورا هاو تصمیم هادریافتند که دولت باید منتخب مردم بوده و خواست هاانسان
که مرکب از نمایندگان مردم بود پدیود آمود توا  کند. در این هنگام بود که شورا و یا پارلمان

 قانون را تدوین کند و در کنار آن دولت برای انجام قانون برگزیده شود.
نامیم. ارکان این جامعه بر می مدنیی هامروزه شکل تکامل یافته جوامع پیشرفته را جامع

خیوزد استوار است. در این جامعه دولت از رأی مستقیم و آزاد مردم برمی ساالریمردممحور 
در یک کند. می ، اجراشکل گرفته استی مردم و نیازها هاخواستبر اساس و قوانینی را که 

بوده و خوود نیوز در چوارچوب قوانون  دولت در برابر مردم مسئول و پاسخگوی مدنی جامعه
 کند.می حرکت
دولت و مردم هر دو در راستای پیشبرد اهداف آن جامعوه بوا یکودیگر  ایجامعهچنین در 
ف خود آشونا یهر کدام به وظا مرداندولتشهروندان و  در چنین شرایطی کنند.می همکاری

دهند. شهروندان با انجوام تعهودات می ف مشخصی را انجامیهر کدام وظا و پایبند هستند و
دهند و دولت نیز وظیفه دارد امور مورد نیاز می فش یارییقانونی خود، دولت را در انجام وظا

ف یدولت برای انجام وظابدیهی است که شهروندان را به طوری عادالنه، اداره و تامین کند. 
 دولت را یاری کنند. مردم باید از راه پرداخت مالیاتخود احتیاج به پول دارد. 

سوت. ایون اعتمواد از راه هاآن شرط همکاری و همیاری بین دولت و موردم اعتمواد بوین
میسور خواهود نیازهای مردم مردم در امور کشور و نیز پاسخگویی دولت به  سیاسیمشارکت
 شد.
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ی اجتماعی همگی های حزبی و انجمنهاه، مطبوعات، گروهاه، رساندر یک جامعه مدنی
ی دولوت را هوانهادهایی هستند که در فضایی آزاد بر عملکرد دولت نظارت دارنود و کژروی

 آمیوز و تظواهرات، موورد انتقواد قوراراز راه بیان کردن، نوشتن، برگزاری اجتماعات اعترا 
 ی قوانونیهادهند. دولت نیز برای بقای خود ناچوار اسوت پیشونهادات موردم و خواسوتمی
را مورد توجه قرار دهود و در صوورت لوزوم حتوا بوا وموع قووانین جدیود از مجورای  هاآن

ع جامعوه فپرسی عمومی، آنچه را مورد خواست شهروندان و در جهت منواپارلمانی و یا همه
 باشد انجام دهد.

 در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، روابط اجتماعی در چارچوب یک جامعوه مودنی
ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حواکم اسوت. هاهدر حوز ساالریمردمشکل گرفته است و 

آورد کوه در آن اعتمواد موردم بوه موی به نوبه خود فضای مناسوبی را بوجوود ساالریمردم
گوردد. در چنوین جووامعی اسوتعدادها موی یکدیگر و نیز اعتماد بین مردم و دولوت تقویوت

شورایط رفواه و آسوایش همگوانی را  گیری از همه امکانات جامعوهبهره شود و بامی شکوفا
 سازد. می فراهم

کننود و می دولت فقط بر مردم حکومت مدنی، جوامع، بر خالف امروزه در برخی کشورها
که در آن تنها دغدغوه دولوت حکمرانوی و  ایجامعه .پاسخگو نیست هاآن برابر نیازهای در
نبووده و از دیودگاه سیاسوی یوک رژیوم  ود باشد یک جامعه مدنینظام و حاکمیت خ حفظ

منافع مردم قربانی منافع یک قشر خاص و  ایجامعهاستبدادی و دیکتاتوری است. در چنین 
سررشته اموور را در دسوت  ساالریمردمیک گروه اقلیت خواهد شد و دیوان ساالری بجای 

شوود و می وان ساالر بتدریج قدرت در دست یک فرد متمرکزی دیهاخواهد گرفت. در رژیم
 کند. آنگاه به جای همه مردم تنها یک نفر تصومیممی فرد محوری تمام عرصه قدرت را پر

ی اسوتبدادی در طوول تواری  هانام دارد. رژیم مطلقاستبدادحکومت ی شیوهگیرد. این می
. در عصور انودها گرفتار مشوکالت بسویاری کردو جوامع بشری ر اندبودهساز بحران همیشه

خواهانوه نیوز سوربلند جدید، بسیاری از کشورهایی که از کوره انقالب آزادیبخش و یا آزادی
به دیوان ساالری و سرانجام به فرد  هاآن انقالبی در، پس از پیروزی، حاکمیتاندهبیرون آمد

باید در کمبوود آگواهی عموومی و عقوبمحوری و استبداد فرو افتاده است. علت این امر را 
 افتادگی اجتماعی و فرهنگی مردم این کشورها جستجو کرد.
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اعتمادی بین مردم و دولت باعوث عودم همکواری ، بیاستبدادیحکومتدر جوامع دارای 
 ی پرداخت مالیات از سوی مردم به سختی صوورتیخواهد شد. در چنین کشورها هاآن بین
دهود. در یوک جامعوه موی ی رفواهی کواهشهاهولت را برای برناموتوانمندی دگیرد و می

استبدادی فساد اداری و مالی بر همه روابط سایه دارد و بخش مهموی از امکانوات عموومی 
کشاند. بنابراین در جواموع می جامعه را به نفع گروه کوچکی که در قدرت هستند، به نابودی

  رشد اجتماعی ناممکن خواهد بود.انجام هرگونه برنامه رفاهی و استبدادی 
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 کشور سوئد

  اطالعات همگانی

های سخت پیش، بستری از سنگسال  هزار شود تا دهمی سرزمینی که امروزه سوئد نامیده
در خوواب زمسوتانی فورو  شمالقطبی پر حجم هاشناسی بود که زیر ی دوران قدیم زمین

 رفته بود.
 یجزیورهی قطبوی از شوبه هوال پیش با تغییور شورایط آب و هووا، ی سا حدود ده هزار
گشتند از می مینشینی کرد و بتدریج شکارچیان و افرادی که به دنبال غنااسکاندیناوی عقب
سوال پویش  6000کنونی، به این مناطق راه یافتند. حدود  و سرزمین دانمارک شمال آلمان
از شکارچیان برای سوکونت در شوکارگاه خوود بوه کشواورزی پرداختنود. ایون دوران برخی 

رایج شده بوود. بوا  هاانسانفاده از ابزار سنگی در زندگی تبود که اس "عصرحجر"همزمان با 
ها و گداختن سنگ مس و فلزکواری، عصورحجر بوه پایوان کردن دام رامرشد کشاورزی و 
  آغاز شد. "عصر آهن"سال قبل از مسیح  1800رسید و حدود 
قطبی جابجا شدند و برخی با عبوور ران و شکارچیان شرقی نیز به آرامی در مناطقیماهیگ

بوه  هاآن ند. هم اکنون در شمال سوئد قبایلی که نژادرفتپیش تا شمال نروژ از شمال روسیه
هنووز از  هواآن کنند.می اسکیمویی زندگیی شیوهک است مستقر هستند و به نزدی هاچینی

موی ی وحشی به امورار معواشهاراه شکار ماهی در دریای ی  زده شمال و نیز شکار گوزن
پردازند. با گذشت زمان، بخش جنوبی کشور سووئد بوه محول سوکونت مردموی از اروپوای 

 کردند.می ه مناطق خالی از سکنه شمالی کوچمرکزی تبدیل شد که برای زندگی بهتر ب
رایج در این سورزمین بطوور پراکنوده و در دسوت  اقتصادکشاورزیدر هزاره اول میالدی 

 رزش دست بدستاداران و اشراف محلی جریان داشت. زمین به عنوان یک کاالی با زمین
رسید. قدرت در می دیگری مالک زمین از نسلی به نسل هاهشد و بطور موروثی در خانوادمی

 تقسیم شده بوود.زمین بودند مالکان اشراف که مناطق گوناگون این سرزمین بین شاهان و 
گرفت شاه بورای جلوب همکواری افوراد سرشوناس و کواردان بوا می هرگاه جنگی صورت
کرد. بعد سلطنت مووروثی می از آنان برای شرکت در جنگ استفاده هاآن بخشیدن زمین به

 شد و زمین در خانواده صاحبان زمین در اختیار وارثین جدیود قورارمی ه فرد دیگری منتقلب
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ی بسیاری از سوی شاهان بوه هامیالدی زمین 1600تا سده  1200گرفت. از سده می
شد و سپس به هنگوام خوالی شودن خزانوه دربوار، هموان می وفاداران به حکومت بخشیده

 گردید.می رهی بخشیده شده مصادهازمین
( مصادره زمین و برخی اموال اشوراف 1697-1655) در دوران سلطنت کارل یازدهم

و ثروتمندان بطور وسیع و جدی صورت گرفت و با تصرف ارامی کشاورزی، یوک سوازمان 
هوای مصوادره شوده قوی و دقیق امور مالی تشکیل شد که در نقش دولت به تقسویم زمین

فروخته شد و توان مالی برای پرداختن  کشاورزان بی زمین ارامی مصادره شده به خت.پردا
 به رتق و فتق امور جاری در کشور فراهم آمد.

یوک ارتوش که با اتکا بوه ای هدر پی جنگهای توسعه طلبانمیالدی،  1600ی هادر سال
اما این کشوور  .شدبه یک قدرت بزرگ اروپایی تبدیل گرفت، سوئد می صورتجنگ پیشه، 

را از دست  هاآن اشغالی، توان نگهداری و سازماندهییهاطی دو قرن حکمرانی بر سرزمین
میالدی، به  1800ل سده یکه در قلمرو سوئد قرار داشت درجنگی در اوا داد. سرزمین فنالند
که صدها سال ادامه داشت،  ی بین سوئد و دانمارکهادر خالل جنگ درآمد. هااشغال روس

کنونی جریان داشت. تا اینکه در پیمان صولحی  همواره کشمکش بزرگی بر سر مناطق نروژ
بوقوع پیوست سرزمین نروژ در قالب یک کشور متحد با سووئد گنجانوده  1814که در سال 
 سووئد بیورون رفوت و بطور یوک جانبوه از اتحواد بوانیز ، سرزمین نروژ 1905شد. در سال 

می ی کنونی شناختهیاستقالل خود را اعالم کرد. از آن پس کشور سوئد با مرزهای جغرافیا
  شود.

اخوتالف شودید دارای سوئد تا نیمه دوم قرن نوزدهم یوک جامعوه کشواورزی و فقیور و 
فوق شد و چرخ جامعوه بور ومی حکومت آن از پادشاهی به پادشاه دیگر منتقل بود.طبقاتی 

 چرخید.می مراد مردان ثروتمند
بوه مسوتمندان وجوود نداشوت.  مالیکمکخبری نبود. هیچ  اجتماعیرفاهدر آن دوران از 

خوورد. اکثریوت موردم ایون کشوور از سورما و موی التی در همه جا بچشمعدبینابرابری و 
عادی بود. کارگران  امری هاهدر کارگاکودکان بردند. اشتغال می اختالفات شدید طبقاتی رنج

موداوم مشوغول بودنود و بکار  شاغل در معادن و کارهای سخت بیش از ده تا دوازده ساعت
خریدند تا لقمه نانی بدست آورند. خودمات می فرسا را به جانخطرات ناشی از کارهای جان
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با استفاده از بودند که  هاآن آموزشی و تعلیم و تربیت تنها در اختیار فرزندان ثروتمندان بود و
 شان را حفظ کنند. توانستند موقعیت برتر خود و خانوادهمی امکانات تحصیلی

در قرن نوزدهم با افزایش جمعیت و کمبود زمین کشاورزی، فقر گسترش یافت و شکاف 
تر از پیش شد. فقر و گرسونگی بسویاری از موردم تنگدسوت را بین ثروتمندان و فقرا عمیق

 .گیرندرا در پیش جرت به آمریکاواداشت تا راه مها
برای اولین بار مدارس آموزش همگانی دایور شود. سووادآموزی و  1842در سال 

باال رفتن آگاهی اقشار مختلف مردم، جامعه را بسوی صونعتی شودن سووق داد. در 
اِل اِم "ی بزرگی ماننود هامیالدی راه آهن تاسیس شد و شرکت 19قرن  نیمه دوم

کوار ( Nitro Glycerin AB) "نیتروگلیسیرین"و شرکت سهامی  (LM Ericsson) "ریکسوناِ
المللی توسعه دادند. ی بزرگ بینهاخود را آغاز کردند و تا پایان قرن، خود را تا سطح شرکت

افوزود و اقشوار موی وتمنودانررشد سریع صنایع در دوره پایانی قرن نوزدهم تنها به ثروت ث
فقر و  ،پائین جامعه از این خوان نعمت سهم چندانی نداشتند. به علت تقسیم ناعادالنه ثروت

 گیر اکثریت عظیم جامعه بود. ی اجتماعی دامنهامحرومیت
کارگری متشکل شده و نیروهای جدیدی را  یهاهگرو با گسترش آگاهی عمومی، بتدریج

مردمی که عموما خواستار عدالت اجتماعی و تاثیرگوذاری ی هانبشجدر جامعه پدید آوردند. 
ی صنفی به سوازماندهی خوود هاهاداره جامعه بودند پا گرفتند. کارگران در اتحادیی شیوهبر 

از سووی ای هبوجوود آمود. مبوارزات گسوترد پرداختند. جنوبش پرهیوز از مشوروبات الکلوی
د مذهبی در برابر اقتدار کلیسای دولتی آغاز شد. در آن هنگام، کلیسا در دست ی آزاهاتشکل

کردند و بیشتر روحانیون، هم پیمان با اقشوار می سودجویانی بود که با نام مذهب یکه تازی
 ثروتمند جامعه، در حکومت و پایمال کردن حقوق اکثریت مردم شریک بودند.

ی پیشبرد اهداف خود در قالوب احوزاب گونواگون ی صنفی و مذهبی براهابتدریج تشکل
ی مختلوف هواهی مسوتقل، گروهاهی حزبوی و نیوز روزناموهاهگرد آمدند. با انتشار روزنامو

 گسترش یافت. هاآن ارتباط بین نظرات گوناگون آشنا شده واجتماعی با نقطه

  اهوایکینگ

پوردازیم. موی نیوز هواآن به شناخت گره خورده است، اهاز آنجا که نام سوئد با نام وایکینگ
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میالدی با تهاجم به یک عبادتگاه در  793که به دزدان دریایی معروفند در سال  اهوایکینگ
گری و غوارتردند و توا بویش از دو قورن بوه حضور تاریخی خود را اعالم ک شمال انگلستان
پور رنوگ چنان در این دوره از تاری   هاآن ادامه دادند. حضور نزدیک و خاور تجارت در اروپا

نوردان بی باکی بودند  دریا اهنامند. وایکینگمی نیز اهرا عصر وایکینگ است که عصر آهن
کردند و به هر جا که در آنجا ثروت و می حرکت و ایسلند ، نروژواحل سوئد، دانمارککه از س

و غنائم  ، که در آن زمان نماد ثروت بودندهاهبردند. بسیاری از عبادتگامی غنیمتی بود یورش
 و سرزمینی که اکنون هلند ، آلمانفرانسه ،یرلندا در انگلستان، شد،می یافت هاآن بسیاری در

و چند شهر دیگر آلموان را بوه  هامبورگ هاآن واقع شدند. اهنام دارد مورد دستبرد وایکینگ
را محاصوره کردنود و بوا توانمنودی خوود در ویرانگوری و  و لیسوبون آتش کشیدند. پاریس

توانسوتند در جوایی موی هرگواه اهغارتگری، در همه اروپا رعب و وحشت آفریدند. وایکینگ
 شدند. می گذاشتند و ساکنمی زمینصاحب کنند بار سفر را در آنجا برزمینی را ت
با عبور از دریوای  هاآن کردند.می به سوی شرق تاخت و تازی سوئدی بیشتر هاینگکوای
در دریوای  هواآن رساندند. شواهدی در دست است که از حضورمی خود را به روسیه بالتیک

ی ی دانموارکهوادهد. وایکینگمی المقدس و شمال آفریقا خبرخزر، بغداد، جاده ابریشم، بیت
و نوروژی ی هواوایکینگرا به قلمرو خوود در آورده بودنود و  بیشتر شمال انگلیس و فرانسه

 بردند. می ال یورشغو پرت بیشتر بسوی غرب از جمله اسپانیاایسلندی 
ی در نیروهای دفاعی شکل گرفت تا با ایستادگ اهبتدریج در مناطق مورد تهاجم وایکینگ

توان غارتگری  اهوایکینگ ی خود را در امان دارند. از آن پس هرگاههاییبرابر غارتگران دارا
در گسترش دادو ستد  هاآن شدند. از این رومی دند در لباس بازرگانان ظاهردیمیرا در خود ن

 اهنه نقش داشتند. در این راستا، دادو ستد وایکینگو نیز بین اروپا و خاورمیا بازرگانی در اروپا
 بشمار گشای تجارت بین اعراب و اروپاال، راهغتحت سلطه اعراب در اسپانیا و پرتبا مناطق 
   1آید.می

، تعوداد در دریای بالتیک (Gottland) "گوتلند" یجزیرهاسی نشی باستانهادر حفاری
که شاهدی بر وجود  ه استشدکشف  ی پول رایج در زمان امویان و عباسیانهاهزیادی سک

  باشد.می و اعراب اهرابطه بازرگانی بین وایکینگ
و آمد خود با فرهنگ مسیحیت در اروپای مرکزی و با فرهنگ هند در در رفت هاوایکنیگ
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بوه تبوادل  ی مرکوزی اروپواهوادر بخش هواآن م نیز آشنا شدند. حضور گستردهجاده ابریش
کلمه انگلیسی وجوود دارد کوه از  900کرد. اکنون بیش از می اصطالحات و لغات نیز کمک

یی هوانام، "نرمانودی"مناطق بسویاری در نام به این زبان راه یافته است و  اروپاشمالزبان 
  .اندهگذاشت هاآنبر اهینگکه وایکاست 

 به شمار هاکشتی ترینبود که در آن زمان سریع هاآن یهاکشتی اهنقطه قوت وایکینگ
 هاهتوانست در آبهای کم عمق و رودخانمی شد کهمی طوری ساخته هارفت. این کشتیمی

به خشکی  هادر بردن کشتی اهبه هر ساحلی برساند. وایکینگنیزحرکت کند و غارتگران را 
  2یا بازرگانی نیز مهارت داشتند. در طول غارتگری و هاآن و در امان داشتن
که امپراطووری روم  اندهدر زمانی دریاها را عرصه تاخت و تاز و غارتگری کرد اهوایکینگ
به مناطق غیرپیوسته و موعیف تقسویم شوده بوود. در آن دوره  اشیده بود و اروپاغربی فرو پ
تووان دفواع از خوود را در برابور مهواجمین نداشوتند.  ی مردمیهاهی معیف و گروهادولت

 پیشرفت در صنعت کشتی سازی و موج روزافوزون نقول و انتقوال در سوطح اروپوا نیوز بوه
امکان داد تا برای دستبرد زدن به ثوروت و امکانوات دیگوران بوه هرکجوا کوه  اهوایکینگ
 یافت، یورش برند. می یشان راههاکشتی

داننود. چنوین می را مردم پیشین سوئد و اجداد مردم کنونی این کشور اهبرخی، وایکینگ
هرگز به عنوان یک مجموعوه مردموی و در قالوب یوک  اهتعبیری نادرست است. وایکینگ

برای امرار معواش  که اندبوده اروپاشمالی مختلف هایی از ملیتهاهگرو هاآن .اندبودهملت ن
 پرداختند.می و ثروت اندوزی به غارتگری

نقشه سوئد را به پیکور یوک  است. اگر سوئد از نظر مساحت، چهارمین کشور بزرگ اروپا
کیلوومتر  280کیلومتر و عرمش بطوور متوسوط  1600آدم قد بلند تشبیه کنیم که طولش 
بر زمین گذاشته و پاهایش را تا آبهای شومال  شمالقطبباشد، این پیکر، سرش را نزدیک 

زانوی آن پیکردر شرق این کشوور و  پایتخت است روی که . استکهلمه استکرددراز  آلمان
و از شمال شرقی بوا  قرار دارد. سوئد، از شمال و غرب با کشور نروژ در ساحل دریای بالتیک

همسوایه  آلمان و دانموارک ،روسیه ،لهستان ،، لیتوانیبا استونی و از طریق دریا کشور فنالند
 ( و پرچم سوئد نقشه سوئد و جایگاه جغرافیایی آن در اروپا -1عکس شماره )است. 

درصد از سطح سوئد را دریاچه پوشانده است و بویش از نیموی از زموین آن  9نزدیک به 
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ی های طوالنی و تاریک و تابستانهاشه سرد است و زمستانجنگل است. شمال سوئد همی
کره زمین متعلق به  شمالقطببین مرز شمالی سوئد و  یهفاصلخنک با روزهای بلند دارد. 

در آنجا شش ماه از سال شب است و شش ماه دیگر روز. به عبارت دیگور  است. کشور نروژ
 وب خورشید نزدیک به صفر است.فاصله طلوع و غر

 در صد 15جمعیت دارد که حدود و نیم میلیون نه نزدیک به  (2013)سوئد در حال حامر
 نفور اسوت کوههزار  60خارجی تبار هستند. تعداد ایرانیان ساکن سوئد اکنون بیش از  از آن

 .اندبه سوئد کوچ کردهدر ایران، تشکیل جمهوری اسالمی بعد از بیشترین آنان 
باشد. نظام اقتصادی این کشوور، می نفر درهرکیلومتر مربع 20جمعیت نسبی سوئد حدود 

متعلق به بخش خصوصی است ولی نهادهوایی ماننود  هابیشتر شرکت .اقتصاد مختلط است
 دولت و یا با نظوارت آن اداره پست، مخابرات، راه آهن و بخش مهمی از تولید انرژی توسط

 شود.می
 باشد.می جنگل، سنگ آهن و نیروی آبمنابع طبیعی سوئد  ترینعمده

درصد از مردم سوئد در صنعت کشواورزی، جنگول داری،  1.7تنها  2007طبق آمار سال 
شود می . میزان تولیدی که توسط این بخش ارائهاندبودهدامداری و ماهیگیری مشغول بکار 
سه میلیوون و صود هوزار هکتوار  2009ال کند. در سمی مواد مهم غذایی در سوئد را تامین

  .ه استشدزمین برای کشت غالت، سبزیجات و سیب زمینی و نیز به عنوان چراگاه استفاده 
میلیون و دویست  5هزار تن سیب زمینی و بالغ بر  864کشاورزان سوئدی  2009در سال 

ه بوودر هکتوار تن د 6دهی متوسط غالت در سطح سوئد، . بازاندهزار تن غالت تولید کرده
 باشد.می تن در هکتار 8که بالغ بر  ه استبود. بیشترین بازدهی در جنوب سوئد است

هزار تن شیر بوه کارخانجوات لبنیوات  260بطور متوسط ماهیانه  2009دامداران در سال 
هزار تن گوشت خوک نیز تولیود  22هزار تن گوشت گاو و  12. عالوه بر آن اندهتحویل داد
 .اندهکرد

، دریای شمال و شمال شورقی اقیوانوس ماهیگیران سوئدی در آبهای شور دریای بالتیک
 40بالغ بر  2009کنند. میزان صید ماهی در این مناطق، در ماه ژانویه می ، ماهیگیریاطلس
مواه در سوال  داخلی در هور. میزان متوسط صید ماهی در آبهای شیرین ه استبودهزار تن 
  3.ه استشدتن گزارش  130بالغ بر  2008
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. اسوت بووده دالر آمریکوا 57000معادل میالدی  2011 درآمد سرانه مردم سوئد در سال
 مراجعه شود(  1شماره )به ممیمه باشد.می پول رایج در سوئد کرون

زبوان  ،اروپاشومالچیان اروپایی به مناطق از پیش از دوران کشاورزی، با رفت و آمد شکار
زمین رایج شد. این زبان در طول زمان دستخوش تغییراتی شد و در سراروپایی در این  -هند

میالدی زبان کنونی سوئد شکل گرفت. اکنون زبوان رایوج در  1000تا  800فاصله سالهای 
بوه  هوازبان ترینگیورد. نزدیوکموی سوئد زبان سوئدی است که از زبان التین سرچشومه

سوئدی به ترتیب عبارتند از نروژی، دانمارکی، ایسلندی و تا حدودی آلمانی. امروزه در سوئد 
 کنند. می تقریبا همه مردم با زبان انگلیسی آشنایی دارند و در هنگام نیاز از آن استفاده

نموادین است که شاه و خاندانش فقوط نقوش  پادشاهیمشروطهشکل حکومت در سوئد 
 نظر در سیاست و اداره کشور را ندارند. امور کشوور را دولوت ادارهدارند و حق دخالت و اظهار

سال یک بار براساس انتخاباتی آزاد و بدون قید و شرط  هر چهار کند. نمایندگان پارلمانمی
. هر حزب یا گروهی که بیشترین آرا را کسب کنود دولوت را شوندمی از طرف مردم انتخاب

 دهد.می تشکیل

 ای از یک جامعه مدنیسوئد، نمونه

بهووره بورده و بووه  سواالریمردماموروزه کشوورهای بسوویاری هسوتند کوه از نتووایج خووب 
رفواه و آسوایش  بورایای ه. انتخاب سوئد به عنووان نمونواندهو آسایش رسید اجتماعیرفاه

 دهود کوه کشوورهایموی ی نشانالمللبینی هاهمه ارزیابیعمومی به این خاطر است که 
واقعوی و ایجواد  سواالریمردماز راه  اندهتوانسوت و نروژ یعنی سوئد دانمارک *1اسکاندیناوی
فراهم یش و رفاه را برای مردم خود نوع آسا عادالنه، بهتریننسبتا  اجتماعیموابطقوانین و 
، بسیاری از کشورهای جهان و حتا کشورهای پیشورفته صونعتی ماننود آمریکواکنون ا کنند.

ی مناسب برای مشکالت اجتماعی، اقتصادی و زیست هاچین و ژاپن، در جستجوی راه حل

                                                 
ی اسکاندیناوی قرار دارند که در محدوده جغرافیایی شبه جزیره و دانمارک کشورهای سوئد، نروژ *1

شورهای شمال ک" مجموعه و ایسلند معروفند. این سه کشور همراه با فنالند به کشورهای اسکاندیناوی
 دهند.را تشکیل می "اروپا
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  .پردازندمی ، به مطالعه کشورهای اسکاندیناوی و بویژه سوئدخود محیطی

 گویدمی آمار سخن

ی هواهرود. دادمی ی گوناگون بکارهاهآمار ابزاری است که برای سنجش و ارزیابی پدیدعلم
کند می کمکمردم هر کشوری سنجی، مهندسی و بازرگانی به زیستی، روانآماری نظیر آمار

ریوزی آمواری برناموه یت آمدهآینده خود و کشور خود را با استفاده از نتایج بدس ندکه بتوان
 ند.ررا به اجرا درآو هاآن کرده و با خطای کمتری

علمی است که راه موا را بورای مطالعوه بینیزیستی جوامع مختلف، یک جهانمطالعه آمار
دهد تا از نتایج عملکورد دیگوران می کند و به ما امکانمی نقاط دنیا کوتاهدر اقصی هاهپدید

 شویم. مندبهرهن برای بهتر زیست
وابسته که به ارزیابی جوامع  ی غیرهاهو گرو های سازمانهانیز گزارش و مللسازمانآمار 
از  و نروژ ، بویژه سوئد، دانمارکاروپا شمالپردازند، همه بیانگر آن است که مردم می یانسان
برخوردارند. در این کشورها مردم نسبت بوه  ،جهاندر  اجتماعیفاهررین سطح زندگی و باالت
برابور از هموه ای هکنند. زن و مرد بگونمی دغدغه زندگیخاطر و بیآسوده ی دیگرکشورها

امتیازات زندگی و قانونی برخوردارند. زندگی شهروندان چه در زموان حوال و چوه در آینوده 
ی هاهرفاهی و آموزشوی و پرورشوی برخوردارنود. بیمومین است. کودکان از همه امکانات أت

خاطر همگوان اسوت. اجتماعی، بهداشتی و درمانی بطور فراگیر وجود دارد که باعث آسایش
دهوود و مووی و ازکارافتادگووان را پوشووش سووالمندانهمووه بیکوواران،  ،ی اجتموواعیهوواکمک

اسوتفاده از قودرت، اری و سوءبرخوردارند. فساد اد ییبازنشستگان از آسایش و رفاه نسبتا باال
میوزان  کمتر از هر جای دیگر است. اقتصاد این کشورها از چنان رونقی برخوردار اسوت کوه

اشتغال مردم را به باالترین سطح در جهان رسانده است. عارمه بیکواری و دشوواری امورار 
بت بوه ترین میوزان نسوم و مفاسد اجتماعی است به کمیساز بسیاری از جرامعاش که زمینه
 باشد. می کشورهای دیگر
بووده و سوایش در امنیت و آبویژه کشورهای اسکاندیناوی،  اروپاشمالکشورهای 

موی ی سیاسی و اجتماعی به رشد مداوم و پیشورو خوود اداموههادور از همه تنش
 مرداندولوتاست.  ییی علمی، اجتماعی و فرهنگی در حال شکوفاهاتدهند. فعالی
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شووند. موی انتخاب ،که هدایت امور جامعه را به عهده دارند در انتخاباتی کامال آزاد
توانود خوود را نوامزد می ، چه مرد و چه زن،یطرزفکرهر شهروندی با هر عقیده و 

 رأی خواهنودمی انتخابات کند و همه مردم آزادانه به هر کس و یا به هر حزبی که
موی دهندگان مسئول و پاسوخگورأی  آید در برابرمی اردهند. دولتی که روی کمی

باشد. این بدین معناست که هر گاه یک مقام دولتی در انجام وظائف خوود نواموفق 
 باشد کنار گذاشته خواهد شد.

نیسوت. نبایود کشورهای اسکاندیناوی و نق  بودن  عیببیه معنای امتیازات ببیان این 
این ظلم، جنایت و بدبختی هرگز وجود ندارد بلکه به معنای  جرم،چنین انگاشت که در آنجا 

ی اجتماعی کمتر از هر جای دیگر بوده و هاالتی و ناهنجاریعدبیاین کشورها  که دراست 
 رفاه و آسایش مردم بیش از هر جای دیگر است.

ن با بکارگیری قووانی این است که اجتماعی در برخی کشورها، گواه بروجود رفاه و عدالت 
. توان زمینه رشود و پیشورفت جامعوه را فوراهم آوردمیای هو سیاسی ویژ اجتماعیموابطو 

که در اختیار دارند استفاده کنند و از زندگی  ییهاخاطر از موهبتآسودهتوانند می مردمآنگاه 
و توان راه رشد می ،پیشرفته یاکشوره در عوامل اصلی پیشرفتبا شناخت شان لذت ببرند. 
 ستکه هرگز نتوانسته ا ییو از دلبستگی به نظریات و دنبال کردن شعارها پیمودموفقیت را 
 شد.را به رفاه و آسایش برساند رها  ایجامعه در دنیای امروز

 کشور جهان  تریندموکراتیک

سوئد کشوری است که در آن همه شهروندان حق برخورداری از مسکن مناسوب، تغذیوه و 
باشند. بیکاران، بیماران و افوراد ازکارافتواده می یر امکانات زندگی را داراپوشش مناسب و سا

نیوز از یوک زنودگی مناسوب  هاآن گیرند تامی ی دولتی قرارهاهمگی تحت پوشش کمک
کننود. در می سالمندان و بازنشستگان از یک زندگی راحت و آبرومند استفاده شوند. مندبهره
قورار روندان، شههمه دراختیار  یکسانکانات بهداشتی و درمانی بطور ام ترینپیشرفته سوئد،
ی فردی و اجتمواعی در بواالترین ابعواد ممکون هاآزادیسوئد، براساس قوانین مدنی دارد. 
حقوق زنان و مردان بیش از هور کشوور دیگوری بوا هوم . در این کشور ه استشدتضمین 
ین امکانوات رفواهی، آموزشوی و بهداشوتی از بیشوترو نوجوانوان کودکوان  کند.می برابری
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در این کشور ، پیشروترین کشور در جهان است. زیست حفظ محیطسوئد از نظر  برخوردارند.
 گیرد.می کمترین میزان جرم و جنایت صورتبطور نسبی، 

موردم در جهوان بووده و از  ترینبطور خالصه سوئد کشوری است که موردم آن از مرفوه
 ت، آسایش و آرامش برخوردارند.باالترین سهم امنی

را به عنوان یوک کشوور  اروپاشمالی نام برده در باال کافی است که این کشور هاویژگی
 موفق در امور اقتصادی و اجتماعی بشناسیم و آن را مورد مطالعه قرار دهیم.

میزان دموکراسوی  کشور جهان را از لحاظ 167هفته نامه بریتانیایی و معتبر اکونومیست، 
مورد بررسی قرارداده است و نتیجه آن بعنوان شواخ  دموکراسوی در کشوورهای  هاآن در

، در اروپاشومالسوایر کشوورهای  . مانند همیشه نام سوئد وه استشدمختلف جهان منتشر 
یمو درخشد. هفته نامه اکونومیسوت در موورد سووئدمی صدر کشورهای دموکراتیک جهان

 ."سوئد تقریبا یک دموکراسی بدون نق  است"نویسد: 
این بررسی، سیستم انتخاباتی، کارکرد نهادهای دموکراتیک، میزان شرکت شوهروندان در 

دهود. در ایون رده بنودی، موی انتخابات و حقوق اجتماعی شهروندان را مورد ارزیوابی قورار
شود. سوئد، تنهوا در زمینوه فرهنوگ می مشخ  10با نمره ای هباالترین امتیاز در هر زمین
شوهروندان و نیوز پوذیرش بودون اعتورا  نتیجوه  سیاسیفعالیتسیاسی که شامل میزان 

باشد، امتیاز از دست داده است. در نتیجه، این کشور با می انتخابات توسط بازندگان انتخابات
 13.ه استکردباالترین مقام را در این ارزیابی کسب  ،9.88میانگین 

 ه است درآمدبزانو فقر سوئد، کشوری که در آن 

در سووئد در بواالترین سوطوح  ی رفاهیهای، شاخ المللبینی آماری هابر اساس گزارش
قرار دارد. همین آمار گویای آن است که سوئد از نظر تقسیم عادالنه درآمودها در بواالترین 

توان گفت فقور در ایون می ه است کهقرار دارد. در سوئد میزان فقر، چنان کاهش یافت هاهرد
چه زیباست که در محیط زندگی روزمره، به جای چهره کریه فقر، از میان رفته است. کشور 
فقر وجود نداشته باشد، شویرینی بوی  رفاه و آسایش مردم به چشم آید. در جایی که یهجلو

 ، شادمانی و آرامشبی نیازی التی خواهد نشست.عدبینیازی و عدالت جای تلخی ناکامی و 
بخشد. آسایش مردم یک جامعوه، توانمنودی جسوم و می شخصیت هاانسانآفریند و به می
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کنود. در موی دهد و راه آن را بسوی پیشرفت و خوشبختی همووارمی روان جامعه را افزایش
را برآورده شده باشد، صلح و دوستی جوای جنوگ و سوتیز  هاانسانجایی که نیازهای اولیه 

گسترش خواهد یافت زیرا  هاپاک خواهد شد و خوبی هاخواهد گرفت. ذهن جامعه از آلودگی
 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 
ی ناشوی از رفواه برخوردارنود. سوقفی ی اجتماعهارخت بر بسته است. شهروندان از موهبت

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.

یی نیاز هادر سوئد هیچ صندوق خیریه و صدقه وجود ندارد زیرا کسی به چنین کمک
بگونه ایست که هر شهروندی در هر شرایطی از حمایت  ی جامعههاندارد. تقسیم ثروت

جامعه و مؤسسات آن برخوردار است. حق هر شهروندی است که برای تامین نیازهوای 
موظوف )شوهرداری( در هر کموون  اجتماعییادارهاولیه زندگی از جامعه کمک بگیرد. 

کموک کنود.  ی خود باشوند،هااست به شهروندانی که نمی توانند پاسخگوی نیازمندی
در گوشه و کنار خیابان دست نیاز به سوی دیگوران دراز ای ههیچ محنت زد ترتیببدین

نیواز  اجتماعییادارهنمی کند زیرا قبل از اینکه گرسنگی و آوارگی به سراغ کسی بیاید 
تووان موی اگر در جایی از سوئد کسی به گدائی نشسوته باشود. ه استکرداو را برطرف 
اسوت. در  اجتماعیموابطنیست و کار او خالف این کشور وی شهروند  مطمئن بود که

هرگز یک فرد معلول بخاطر امرار معاش به گدایی نمی نشیند زیرا جامعه امکانات سوئد 
 .ه استیدزندگی آبرومندی را برای افراد ناتوان تهیه د

ل برخووردار جامعه باید از یوک زنودگی قابول قبوو ی افرادهمه ،قانون بربنادر سوئد، 
باشند. یک زندگی قابل قبول با معیار سوئدی آن عبارتست از یک مسکن متناسوب بوا 

شوهروند در تعداد نفرات خانواده، غذای کافی و پوشاک مناسوب. محول سوکونت یوک 
ل آشپزی، مبلمان نشیمن و خواب، مبلمان غذاخوری، یباید مجهز به یخچال، وساسوئد، 

هزینه رفت و آمد، داشتن پول برای گوردش و تفوریح از  تلفن و تلویزیون باشد. داشتن
موی ی مروری شوناختههاجمله سینما و رستوران نیز در حد متعارف آن جزو نیازمندی

 شود.
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نتواند از راه کسب و کار خود این امکانوات را فوراهم کنود ای ههرگاه فرد و یا خانواد
 هواآن را تهیه کرده و در اختیار منطقه است که کم و کاست آن اجتماعییادارهوظیفه 
 بگذارد.
اسوتفاده از امکانوات رفواهی دادن، بوا سوءبکوار  بجای تون ممکن است برخیگرچه 

پروری نیست. گدا ی اجتماعی، هرگزهاهدف قانون کمکهمگانی امرار معاش کنند اما 
زنودگی این قانون بدنبال آنست که هر فرد جامعه بتواند بدون وابستگی به سایر افوراد، 

بوه جورم و  ل برای خود داشته باشند و کسی بخاطر فقر، خوود راقبخش و مسترمایت
جنایت آلوده نکند. نگاه قانون در سوئد همان نگاهی است که شاعر بنام ایرانی، سوعدی 

 به جامعه داشته است.
 گوهرند یککه در آفرینش ز ندیکدیگربنی آدم اعضای "

 ."ضوها را نماند قراردگر ع چو عضوى به درد آورد روزگار
نفور نیوز،  بدانیم، فقر یک یکدیگرجامعه را از  ی افرادهمهوقتی در یک جامعه سالم، 

م اجتماعی یاست که همه جامعه را رنج خواهد داد. زیرا فقر، عامل اصلی جراای هعارم
 دهد.می است که بنوبه خود، آرامش و آسایش همه مردم یک جامعه را مورد تهدید قرار

 بر اساس قوانین سوئد، پدرها و مادرها تا سن هجده سالگی فرزندان خود و یا تا زمانی که
مسوئولیت دارنود. بوا عبوور از ایون مورز،  هاآن دبیرستان را به پایان برسانند، نسبت به هاآن
 موظفند جوانان را زیر پوشش خود بگیرند. هاکمون
گر کسی مقرو  باشد و قر  او موانعی که خواستار رفاه همگان است حتا ا ایجامعهدر 

وظیفه دارد که ایون مشوکل را حول کنود.  اجتماعییادارهبرای زندگی عادی او بشمار آید 
ی ویژه درمان و بهداشت مانند نیاز فرد به کفش طبی و یا عینک مخصوص نیوز از هاههزین

 باید پاسخگو باشد. اجتماعییادارهجمله مسائلی است که 
نیازمند دیگران نیست و مجبوور  اشزندگیسی بخاطر کمبود امکانات اولیه ک ترتیببدین

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 

نامناسوب بکوار ای هرا حیف و میل کرده و بشویو اجتماعییادارهی دریافتی خود از هاکمک
 آید.می برده است. چنین ومعی بیشتر در مورد افراد معتاد و بزهکار پیش
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موی مراجعوه هواآن با افرادی که برای دریافت کمک به اجتماعییادارهبرخورد ماموران 
وقتوی کسوی بورای  کنند باید با احترام و بدون هرگونه تحقیر باشد. این بدان معناست کوه

کند برای دریافت یک حق قوانونی بوه می مراجعه اجتماعییادارهیش به هاتامین نیازمندی
هم داشته باشد زیرا بر او  یمی تواند منتن اجتماعییادارهمامور در اینصورت آنجا رفته است. 

فروشوی تقامای کمک و هم ارائه آن در چارچوب قانون بوده و بدون شرمساری و یا فخور 
 شود.می انجام

  شود نهادینهمی تواند اخالق آنجا که فقر نیست 

نوامیم در موی دهود کوه آنچوه را کوه اخالقیواتمی تجربه کشورهای پیشرفته به ما نشان
رایوج اسوت.  ،بیشتر از کشورهای غیردموکراتیک و فاقد آزادی  ساالرمردم و کشورهای آزاد
بخاطر ترس از قانون و یا تورس  هاآن ال مردم دروغ نمی گویند. دروغ نگفتندر سوئد معمو

. در سووئد بوا ه اسوتشداز عذاب اُخروی نیست. راست گفتن و دروغ نگفتن از عادات مردم 
برقراری یک نظام نسوبتا عادالنوه کوه در آن فقور از میوان رفتوه اسوت ریشوه بسویاری از 

 نسوبیعدالتدم در شرایط رفواهی ایون کشوور و . مره استیدی اخالقی خشکهاناهنجاری
موجود در آن نیازی به دروغ گفتن ندارند. پایبندی به اخالقیات را نمی توان به شکل قانون 

را ندارد. مثال از راه قوانون نموی  انساندرآورد. زیرا هیچ قانونی گنجایش کنترل همه اعمال 
در همه لحظات افراد را کنترل کنود. بوا  قانون نمی تواند توان جلو دروغ گفتن را گرفت زیرا

در  انسانرا سر براه و پایبند به درستکاری کرد. زیرا وقتی  هاانسانپند و اندرز نیز نمی توان 
موی گیرد پند و اندرزها را نیز در جهت حل آن مشکل، تعبیر و تفسویرمی شرایط دشوار قرار

بایسوت می بود، آنگاهمی کافی هااز ناهنجاری برای اصالح جامعه کند. اگر تنها پند و اندرز 
شد. در آن دوران کوه می بهشت موعود اروپا حاکمیت مطلق داشتکه کلیسا  وسطاقروندر 

بایست همه می کردمی کلیسا را ه و رسم زندگی را بر اساس اندرزهای کتاب مقدس ترسیم
شد. اموا هرگوز چنوین می ی نیکو جایگزین آنهامنشاز جامعه رخت برمی بست و  هابدی

توانود موی التی حاکم باشد نه پند و اندرز و نه تورس و وحشوتعدبینشد. زیرا وقتی فقر و 
  بپوشاند. هاآن برو کردار نیک اخالق  یهی نیازمند را سربراه آورد و جامهاانسان

برای رفوع مایحتواج زنودگی خوود  هاانساننهادینه کردن اخالق در جایی میسر است که 
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دادن گرفتن و یوا رشووه نیازی به دروغ گفتن، کالهبرداری کردن، چاپلوسی کردن و رشوه 
نداشته باشند. بنابراین باید قبل از هر چیز به رفاه زندگی عموم مردم اندیشید و برای ایجواد 

 عدالت در جامعه کوشید.
که در آن همگی از رفاه و آسوایش  ایامعهج، "عقل سالم در بدن سالم است"مثال  بربنا

برخوردار باشند، بسان پیکر سالمی است که عقل و خرد بور آن حواکم خواهود شود. رفواه و 
در طبیعت خوود  هاانسان، زمینه ساز اخالق و رفتارهای خوب در جامعه است. انسانآسایش 
را بوه  هاانسوانکوه که شرور و دغلکار باشند، پواک و شورافتمند هسوتند. آنچوه  قبل از آن
سوت. بنوابراین هاآن دهد، فقر، محرومیوت، خشوونت و سولب آزادیمی سوق هاناهنجاری

 نیز تنها در جوامع آزاد و اجتماعیرفاهشهروندان است.  اجتماعیرفاهاخالقیات جامعه در گرو 
ی که مردم حق اعتورا  ی استبدادهامیسر است. زیرا در جوامع بسته و در نظام ساالرمردم

کنود و هموه موی و نظارت بر عملکرد حاکمیت را ندارند، فساد در میان طبقه حاکموه رشود
گیورد. در نتیجوه اکثریوت موردم موی امکانات جامعه در خدمت گروه و یا قشری خاص قرار

ی اهوناهنجاری  بوده و به علت نیازهای اولیوه زنودگی بوه بهرهبیجامعه از امکانات رفاهی 
 شوند.می اخالقی آلوده

  اختالف طبقاتیکاهش 

برد. هر چه فاصله فقر می بزرگترین دردی است که جامعه بشری از آن رنج اختالف طبقاتی
با اصوالحاتی در سوئد و ثروت بیشتر باشد میزان جرائم و مفاسد اجتماعی بیشتر خواهد بود. 

ر و ثروت نسبت به بسیاری از کشوورها فاصله فق ه استشدکه در جهت رفاه همگانی انجام 
ی رفاهی برای اقشار مختلف، متناسب بوا میوزان هابرخورداری از کمککاهش یافته است. 

 پردازنود وموی ی سونگینهاگیرد. کسانی که درآمد باال دارند مالیاتمی صورت هاآن درآمد
رو همه  گیرند. از اینمی ی رفاهی دولت بهرههاکه درآمد کافی نداشته باشند از کمک هاآن

ی هواهگروبا توجه به اینکوه هموه برخوردارند.  مردم از یک زندگی قابل قبول و نسبتا مرفه
شریک هستند، هویچ کواری ننوگ بوه  اجتماعیرفاههر کدام به سهم خود در ساختار شغلی 

کنود موی ی شغلی مورد احترام هستند. هر کس به کاری کوههاههمه گرو حساب نمی آید.
کواری  یهمجموع یهرفاه و آسایش در جامعه، نتیجکند. می مند است و به آن افتخارعالق
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دهند. هر کواری در جوای خوودش مورورت دارد. می ی شغلی انجامهاهاست که همه گرو
می وقت شود آنمی انباشته هادر خیابان هاکنند و آشغالمی وقتی یک بار رفتگران اعتصاب

با رفتگری از آلوودگی محویط زنودگی  هاآن که کار این گروه شغلی چقدر مهم است. بینیم
 در جهت پیشگیری از پخوش عوامول بیمواری زا هاآن یهکنند. فعالیت روزمرمی جلوگیری
جوان فقوط باشد. پس کار رفتگران از کار یک پزشک کم ارزش تر نیست. یک پزشوک می
دهد و یک رفتگور جوان بسویاری را از موریض می نجات نداهدودی را که بیمار شدعتعداد م

ی شوغلی از هواهدارد. بهمین دلیل رفتگران در سوئد نیوز ماننود سوایر گرومی شدن محفوظ
 احترام و از حقوق و مزایای مناسب برای یک زندگی راحت برخوردارند.

الیوی، اتومبیول وی یهکورد. او دارای خانومی رفتگری چند سال در همسایگی ما زندگی
رفوت. زنودگی او دارای می شخصی و قایقی بود که تعطیالت با آن به گردش و ماهیگیری

از بهداشوت و درموان و مرخصوی و بیموه و اش هامکانات رفواهی بوود. او و خوانواد یههم
 بازنشستگی نیز مثل هر شاغل دیگری برخوردار بودند.

ی مودارس از دوران هاهآموزند که کار کنند. بچومی هاهاز دوران کودکی به بچ هاسوئدی
موی کوار هواهو مغاز هادر رستورانای هکار کنند. عد هاکوشند در تابستانمی اول دبیرستان

نظافوت  کننود وموی را جمع هاکنند. برخی هم به استخدام کمون درمی آیند. آشغال خیابان
کنند که برای استراحت و گردش، به می را پر گیرند. برخی جای رفتگرانیمی شهر را بعهده

بوه سویر و سویاحت  یا در سفرهای دور اروپا اندهمناطق ییالقی سوئد یا به جزایر قناری رفت
 مشغولند.
یس شغلی من که یک شخصیت علمی برجسته و مورد احترام بود. یوک روز سور میوز ئر

کرد. او از جشن دامادی پسرش که روز قبول  صبحانه برای همه همکاران شروع به صحبت
کرد. او از عروسِ یونوانی تبوار گنودمگونِ سویه گیسووی می در آن شرکت کرده بود تعریف

خیلی جوذاب  هاگون و موی سیاه برای سوئدیداشت. پوست گندم هاش اندامش سخنخو
د. بهموین و هرچه کمیواب اسوت بهوای بیشوتری دار ه استبوداست. زیرا در اینجا کمیاب 

را با پوسوت روشون و مووی بوور  هاهخاطر، در کشورهایی که رنگ سیاه غالب است، فرشت
گندمگون و  هاهکه رنگ سیاه کمیاب است، فرشت اروپاشمالکنند و در کشورهای می نقاشی

او  یش ادامه داد و خانواده عوروس را معرفوی کورد.هایس به صحبتئشوند. رمی سیه گیسو
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پدر عروسم بیکار است اما آدمی مهربان و خونگرم است. مادرعروسم نظافتچی است "گفت 
رقصوید. عروسوم هوم سوال آخور موی و آدم پرکاری است که در طول جشن دیروز یکریوز

کرد. برای می انگیز یونانی بخوبی یاداو از غذاهای خوشمزه و موسیقی دل ".دبیرستان است
بوود و  هاآن . مهم رفتار و منشاندهبود که پدر و مادر عروسش چکاریس من هرگز مهم نئر

بس. در رابطه اجتماعی، یک رفتگرِ گشاده رو، صدبار بهتر از یک پروفسوور عبووس اسوت. 
بوه دنبوال  هواآن دهد که هر کودام ازمی یس من بخوبی نشانئی رهاهشغل هر یک از بچ

 از آنچه انجوام انسانن را دوست دارد. وقتی شغلی رفته است که بیش از هر شغل دیگری آ
. داموادِ روز پویش، ه استکرددهد رامی باشد، زمینه رشد و پیشرفت در آن کار را فراهم می

را  ها، اسوبسوواریاسبیس، مهتر شده بود و در یک کلوب ئتکنسین ساختمان بود. دختر ر
 یهاندار هواپیما. با اینکه همکرد. پسر دیگرش معلم بود و دختر دیگرش مهممی ترو خشک

بود، هیچکدام دنبال تحصویالت دانشوگاهی  هاآن امکانات برای تحصیالت بیشتر در اختیار
 نرفته بودند. شرط داشتن یک زندگی خوب در سوئد، مدارک دانشگاهی نیست.
رفوت و موی همکار دیگری داشتم که یکی از کارشناسان معروف در اشعه ایکس بشومار

ساله  60ی تصویربرداری پزشکی در سوئد بود. او همین که هاهنوسازی دستگا یهوژمدیر پر
بازنشسته کورد و بوه اسوپانیا  بازنشستگیحقوقشد از کارش کناره گرفت و خود را با حداقل 

رفت. بعداز چند هفته برای ما همکاران سابقش ایمیل فرستاد و با خوشحالی خبر داد که کار 
سوواری مهتور شوده بوود و بوه . او در یک باشوگاه اسوبه استکردیدا را پ اشعالقهمورد 

نشود.  زدهشوگفتی آن باشگاه مشغول بود. با دریافت این خبر هویچکس هانگهداری اسب
 از آنچوه دارد و آنچوه انسوانکه  چیز این است ترینمهمبلکه بسیاری کار او را ستودند زیرا 

 کند رامی باشد.می
ند روزنامه مالی در ر مشهور و موفق سوئدی که پس از سردبیری چیک خانم روزنامه نگا

 یسوالگی هموهصنایع سوئد منصوب شوده بوود، در سون پنجواهکلی سازمانسوئد به مدیر
مشاغل اداری و رسمی خود را ترک کرد. او در سفری به مصر، دریافت که از کار کوردن بوا 

بورد. وقتوی بوه سووئد برگشوت موی لذت ایهی شیشهاهصنایع دستی آن کشور بویژه کوز
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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دن بوه را صرف کمک به کارکنان صنایع دستی در مصر کند و بخش دیگر را برای یاری دا
 کودکان خیابانی در قاهره بپردازد.

دهد که در یک جامعه دموکراتیک و آزاد که هموه از امکانوات اولیوه می اینها همه نشان
زندگی برخوردارند، جایی برای فخرفروشی و بازی با القاب و عنواوین نیسوت. معیوار ارزش 

دهن پرکن. مردم به کاری که  ست و نه تیترها و القاب و عناوینهاگذاری، رفتار و کردار آدم
پردازند و به دنبال نام و شهرت نیستند. کسی از مودارک و مرتبوه می به آن عالقمند هستند

برای برتوری طلبوی و ای هتحصیلی برای اعمال نفوذ در جامعه استفاده نمی کند و آنرا وسیل
رفتاری بوه عنووان ی هااست که وارستگی ایجامعهتحقیر دیگران قرار نمی دهد. در چنین 

تواند نهادینه شود و همه مردم از هر قشر و گروهی، در بهبود محیط زندگی می اخالق نیکو
 و گسترش رفاه همگانی سهیم باشند.

زندگی معیشتی مردم سوئد نه تنها با جهان در حال رشد و جهان سوم متفاوت است بلکه 
مقایسه خی از کشورهای صنعتی دیگر در بررا با زندگی شغلی  هاوقتی زندگی شغلی سوئدی

می کاراز رفاه بیشتری برای زندگی برخوردارند. در سوئد مردم  هابینیم که سوئدیمی کنیم
کنند برای اینکه زندگی کننود. یعنوی هودف، داشوتن یوک زنودگی راحوت اسوت و کوار و 

خوود  یزمورهحتا کسانی که بهر دلیلوی در کوار روی شغلی در خدمت آن هستند. هافعالیت
کوه در توانند از یک زندگی نسبتا مرفه برخوردار باشند. این در حالی اسوت می موفق نباشند

اقتصادی و سیاسی جامعه بگونهی شیوه، ژاپنو  آمریکابرخی از کشورهای صنعتی از جمله 
کنند می دم زندگیست و مرهاآن یهاسیر کار روزمرزندگی مردم توان گفت می ای است که

 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 

لفتی از ی کردن، نوکری و کُتامین رفاه وآسایش همه شهروندان هستند. در این کشور بیگار
افراد آن معموال کوار  ترینینئ. از باالترین مقامات کشور تا پاه استشدپیش منسوخ  هاسال
دهند. اگر هم نیوازی بوه می را خودشان انجام هاهوپز و نظافت خانه و رسیدگی به بچ پخت

ی مووابطی اسوت کوه گیرند. حقوق کارگر و مزایای اجتماعی او دارامی کمک باشد کارگر
ساله مانند حقوق کوارگران صونعتی، از طریوق گفتگوو میوان و همه ه استکردقانون تعیین 
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 شود.می تعیین کارفرمایان و سندیکای مربوطه
کمک کند باید استخدام شود. قرارداد ساعتی، روزانه،  هر کس در کارهای خانه به دیگری

حقوق و مزایا بگیرد و مثل هر شواغل دیگور از داشته باشد و براساس آن  هفتگی یا ماهیانه
تعطیالت رایج و مرخصی از کار برخوردار باشد. میزان حقوقش هم باید مطابق بوا اسوتاندارد 

، و حقوق بگیرسهم کارفرما  ،انه، باید مانند سایر کارفرمایانسوئد باشد. در این مورد، صاحبخ
هموه مزایوای کنود ازمی ر خانه دیگران کارفردی که د ،ترتیببدینمالیات بر درآمد بپردازد. 

بنابراین نوکر و شود. می لی از جمله حق بیمه و بازنشستگی و تعطیالت سالیانه برخوردارشغ
یا کلفت جای خود را به کارکنان کارهای خانگی، با تمام حقوق و مزایای شغلی و اجتمواعی 

 ، دارای حیثیوتی سووئدجامعوهر در داده است. کار در خانه دیگران مانند همه کارهای دیگ
 باشد.می اجتماعی

  ساده زیستی

طبقواتی در ایون ی هطبقاتی در سوئد، بسویاری از عووار  جامعوی هبا کاهش نسبی فاصل
ی هگسوترد یهواحضور زنوان در هموه سوطوح جامعوه و آزادیکشور کم رنگ شده است. 

ده ابوزاری از زنوان بورای عشورت و اسوتفاده است. یبخشبه زنان  ایهموقعیت تاز، اجتماعی
 ، مرد یای سوئدجامعهخوشگذرانی مردان، تا حد زیادی از میان رفته است. در شرایط کنونی 
کنود. درایون گوزینش می زن، دوست یا شریک زندگی خود را آزادانه و با اراده خود انتخاب

یوز زنوان را از وابسوتگی یک بر دیگری برتری ندارد. حضور آزادانه زنان در بازار کوار ن هیچ
. نتیجوه چنوین ه استیدبخش هاآن و استقالل شخصی به ه استکردمعیشتی به مردان رها 
ی آنچنوانی و هواکه زنان برای جلب رموایت موردان نیوازی بوه آرایش موقعیتی این است

مسیر طبیعوی  ،پیدا کردن شریک زندگی ی عجیب و غریب ندارند. دوست یابی یاهاپوشش
جمله در مراکز آموزشوی،  کند. در محافل شغلی، ازمی راستای زندگی روزمره طی خود را در

را  هاآن کهای هبهداشتی و درمانی، پوشش و آرایش زنان بسیار ساده و یکنواخت است بگون
زنان غالبا شلوار  هااز مردان حامر در آن محیط چندان متمایز نمی کند. در محیط بیمارستان

ند و هم شکل به تن دارند. ساده زیستی زنان در محویط شوغلی از یکسوو و ی بلهاو پیراهن
و کمبودهای جنسی از سوی دیگر، همزیستی و همکاری زنوان  هاهفارغ بودن مردان از عقد
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 اذیت و آزار جنسوی را در سطح جامعه و بویژه در محیط کار، خالی از هرگونه تشنج روحی یا
ف یی دو جنس زن و مرد را در راه رشد و پیشرفت وظاکند. چنین محیطی شرایط همکارمی

 سازد.می شغلی هموار
ی سووئد، هاهشود. بعضی از روزناممی دیده هاساده زیستی در زندگی روزمره همه سوئدی

د. نوکنموی ، گفتگو با عابرین در خیابان را مونعکس"یی از سطح جامعههاگزارش"در ستون 
بیوان کنود.  ه اسوتیدچگونگی دستیابی به لباسی را که پوشو خواهدمی روزنامه نگار از عابر

برای چنوین گفتگوویی دختوران و پسورانی هسوتند کوه ظواهرا شویک  هاهسوژ ترینجالب
یا  هاکنید، حداقل نیمی از لباس و حتا زینت آالت خانممی نگاه ها. وقتی به پاس اندهپوشید
. ه اسوتشوداز ایون و آن قور  گرفتوه  ه یوای دست دوم فروشی خریداری شدهاهاز مغاز
پوشوند موی به راستگویی عادت دارند، بی پروا از اینکه لباس دسوت دومغالبا که  هاسوئدی
 گویند.می سخن

آموزند. در محله موا در طوول سوال، بارهوا می ساده زیستی را از سنین کودکی هاسوئدی
 هواهخوورد. روزی معوین هموه خانوادموی بوه چشوم ورزشویوسایلآگهی تعویض لباس و 

، قابول اسوتفاده نیسوت در یکوی از هواآن ی کودکان خود را که به علت رشد سریعهالباس
 ورزشویوسایلیوا  هوادر همان بازار مکاره لباس هاآن گذارند.می مدارس به معر  فروش

 کنند.می خریداری هاهمورد نیاز فرزندان خود را از سایر خانواد
اصله نه چندان دور از خانه ما در یوک منطقوه گردشوی در دامون طبیعوت، محوطوه در ف

ی بازی گلف و هال سرگرمی کودکان و نوجوانان، از جمله زمینیوسیعی است که در آن وسا
در طول چهار ماه از بهار تا تابستان، هر یکشنبه، بوازاری در  هرسالهوجود دارد.  سواریاسب

لی را که برایشان قابل اسوتفاده نیسوت در صوندوق عقوب یوسا هاهادشود. خانومی آنجا دایر
خوانواده در  ی افرادهمهگذارند. غالبا می شان گذاشته و در این بازار در معر  فروشماشین

بینید که می را در این بازار ایهی معروف و شناخته شدهاهکنند. گاه چهرمی این بازار فعالیت
ند. در سوئد هر کاری که برای دیگران مزاحمت ایجاد نکند و بوه کسوی خریدار فروشنده یا

ین مراکزی در سطح سوئد بسیار اسوت. نآسیب نرساند، مجاز، محترم و قابل تحمل است. چ
 پردازند.می مردم هم به گردش و تفریح و هم به خرید و فروش

جشون تولود، هنگام شرکت در یوک میهموانی، از قبیول  پوشی و لباس مرتب فقطشیک
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شرکت در یک همایش، مورد استفاده است. شورکت کننودگان در اینگونوه  مراسم تدفین یا
می احترام به جمعی که در آنجا حضور دارد، لباس مرتب مراسم، بخاطر احترام به میزبانان یا

کوراوات و کت و شلوار اتو کشویده و پواپیون یوا پوشند. در چنین مواردی است که آقایان از 
در سوطح  هاجشون تورینمهمکننود. از جملوه می ی رسمی خود استفادههااز لباس هامخان

ز کوه یشود. پس از تقسیم جوامی در سوئد برگزار هرسالهجهان، جشن جایزه نوبل است که 
گیرد، میهمانان را با اتومبیل و اتوبووس بوه می صورت توسط شاه در خانه کنسرت استکهلم

برنود. در آنجوا از هموه می معروف است "شهر یهخان"الن بزرگ کمون استکهلم که به س
موی میهمانان با شامی تشریفاتی پذیرایی شده و در پی آن، جشنی بزرگ و مجلول برگوزار

 ترینشود. این یکی از مجللمی میهمان پذیرایی 1200از حدود  هرسالهگردد. در این جشن 
ی بوزرگ در جهووان اسوت کوه در آن بسویاری از دانشوومندان و هانجشو ترینو بوا شوکوه

موی شورکت ی سوئدجامعهو نیز افراد معروف و سرشناس  هاآن یهاهپژوهشگران و خانواد
پوشوند و موی کنند. در این مراسم آقایان بطور عموم کت و شلوار مشکی و پیوراهن سوفید

کنند. تلویزیوون سووئد ایون می شند انتخابکه دوست داشته با آنگونهلباس خود را  هاخانم
کند و همزمان صدها میلیوون نفور در سوطح جهوان از طریوق می مراسم را مستقیما پخش

بوا کنند. مجریان تلویزیون سوئد، در این برناموه، می این مراسم را تماشا ی خود،هاتلویزیون
موی وثر در این مراسوم نیوز بوه گفتگووو نیز افراد م هاآن یهاهبرندگان جایزه نوبل، خانواد

از یک خانم طوراح لبواس دعووت کردم، می که من این برنامه را تماشا 2008پردازند. سال 
ی شرکت کننده اظهوارنظر کنود. ایون هاکرده بودند تا به عنوان سرگرمی درباره لباس خانم

متنووع و اسوتثنایی  هوانآ خانم طراح، گشتی در میان میهمانان زد و چهار خانم را که لباس
پرسوید می گفت و شنودی داشت. از جمله هاآن آمد جلو دوربین تلویزیون آورد و بامی بنظر
. یکی از دو خانم سووئدی کوه لباسشوان خیلوی اندهلباس خود را از کجا تهیه کرد هاآن که

دوم فروشی ه دستکرد، با افتخار تومیح داد که برای تهیه لباس به یک مغازمی جلب توجه
رفته و با جستجو در بین لباسهای گوناگون آن پیوراهن را پیودا کورده و خریوده بوود. خوانم 

پیراهنش را از یوک مؤسسوه  سوئدی دیگری که یک نویسنده سرشناس بود تومیح داد که
گفت روزگاری ایون پیوراهن را بوازیگری در نقوش ملکوه در می تئاتر قر  گرفته است. او

کرد که آن لباس بور بودن او کرد که کسی فکر نمیمی . او نقله استیدلت پوشمهانمایش
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برازنده نیست زیورا او ر او آن لباس بگفته بودند که دوستانش زیبنده باشد. وقتی پوشیده بود 
بدون توجه به نظر دیگران آنچه را سی سال برای آن لباس پیر است. اما این خانم نویسنده 

 پوشیده و به جشن آمده بود.که خود دوست داشت 
ای که پزشکان و کادرهای درمانی در آن یک بار من به عنوان شرکت کننده در جشنواره

حضور داشتند، شرکت کردم. یکی از پزشکانِ سرشناس، کاله شواپوی کهنوه و رنوگ و رو 
بود  غیرعادی سر داشت. این کاله در آن جشنوارها که یک نوار قرمز دور آن بود برای ررفته

میز شام این فورد بلنود شود، کرد. سرمی ای را به خودش جلببیننده هر هبه طوری که توج
وقتوی هموه گوش باشوند. هچنگالی را به بدنه گیالس نوشیدنی مقابلش کوبید تا حامران ب

ی کنجکاوانوه شوما هواهدر نگا "و آقایوان هواخانم"ساکت شدند، خطاب به حامران گفت 
اپا گوش شدند. وی چنوین که باید به آن پاس  گفت. همه حامران سرپرسشی نهفته است 

ام. چه بسا شما هم خواهید بدانید که این کاله عتیقه را از کجا تهیه کردهمی حتما"ادامه داد
در فکر تهیه چنین کالهی باشید. برای اطالع شما باید بگویم که هفته پیش پسرم سری به 

بینید می پیدا کرده بود. هاده بود و این کاله را در بین آشغالصندوق زباله نزدیک منزلمان ز
 ".که مواد بازیافتی چه زیبا و زیبنده است

 القابمردمان بی

شنوم کوه یوک نوام سواده می ا( رFredrik)"فِرِدریک "کنم. کلمه می به رادیو سوئد گوش
هم باشد. بایود  وزیرنخستتواند می تواند یک فرد معمولی جامعه باشدمی "فردریک"است. 
کیست که در برناموه رادیوویی، شورکت  "فردریک"گفتگو را گوش کنم تا بفهمم این ادامه
اسوت کوه ( Fredrik Reinfeldt) "فردریوک رایون فِلوت"فعلی اسمش  وزیرنخستدارد. 

حضرت آقای  وزیرنخست کنند. بجای جناب مستطابمی صدایش "فردریک"بیشتر همان 
شود. در گفتگوها وقتی بجوای نوام می استفاده "فردریک"فردریک راین فِلت فقط از کلمه 

که مومیر  "شما"برند. میبکار  را "او"و  "تو"یک فرد، از یک ممیر استفاده شود، کلمات 
 سوتفادهای احترام آمیز برای مخاطب مفورد امخاطب جمع است و در فارسی به عنوان کلمه

هوم در قواموس کلموات  "ایشوان". ه استشدحذف  هاشود، از فرهنگ روزمره سوئدیمی
 "شوما"سوئدی جایی ندارد. فقط وقتی افراد سالخورده مورد خطاب باشند ممکون اسوت از 
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گذراند، در گذشته با این کلمات آشونا می استفاده شود. این نسل که اکنون غروب زندگی را
گرفته است. یکی دو دهه دیگر هیچکس کلمه شما را برای یک فرد بکار خو هاآن بوده و به
 نخواهد برد.
از اعلیحضورت  .ه اسوتشودسال پیش از جلوی اسامی برداشته  هاهو تیترها از د هاعنوان

شوند. آقا، می اقشار جامعه همه با اسم و بویژه اسم کوچک خطاب ترینپادشاه گرفته تا ساده
خانم، حاج آقا، حاجیه خانم، عالیجنواب، استاد عالیقدر، جناب آقا، سرکار کتر،خانم، مهندس، د

بیشوتر  هواآن و سایر القاب کوتاه و بلندی کوه کواربرد معظم مقام، کشیشالشأن، واالعظیم
در فقر  ی سوئدجامعهگویی است تا احترام به افراد، در سوئد مصرف ندارد. در زمانی که تملق

همه این القاب، برای متموایز کوردن  برده است،می تادگی اجتماعی به سراففرهنگی و عقب
است که جوامعی کن، متعلق به القاب و عناوین دهن پر. ه استرفتمیبکار  یک گروه خاص،

تصومیمات حاکموان و در گورو یا و ثروتمندان دست ، اسیر مردمقشرهای وسیعی از زندگی 
شوان از راه حل و فصول مشوکالت زنودگیمردم برای  است. در چنین جوامعی،قدرتمندان 
 القاب و عناوین، رمایت خاطر اربابان و حاکمان را بدسوتگرفتن کاربه گویی و گزافهتملق، 
 آورند.می

، چشم نیاز کسی بدست اربابان و حکام نیست که الزم باشد بوه ی سوئدجامعهامروزه در 
 حق یک زندگی قابل قبول را برای هموه محتورم بپردازد. وقتی قانون، هاآن تملق گویی از

شمرد، بتدریج فرهنگ جامعه از مجیزخوانی برای قدرتمندان و القاب و عناوین دروغوین می
 پاک خواهد شد.
شوود. در می دگی استفادهای اداری و رسمی در سوئد، از نام کوچک و نام خانوهادر تماس

ها و محافل خانوادگی و میان دوستان و آشونایان و مراودات روزمره، در محیط کار، در دیدار
کسی تیتر، عنوان، لقب و حتا نام خانوادگی را با خودش یودک هرجا جمعی گرد آمده باشند، 
 شوند.می معرفی یکدیگرکنند یا به می را صدا یکدیگرنمی کشد. همه با اسم کوچک، 

شود بویژه وقتی آن افراد خودشان هم می وقتی از باالترین مقامات و مسئولین جامعه، یاد
 "کوارل گوسوتاو"شود. از شاه با نام کوچکش می حضور داشته باشند از نام کوچک استفاده

کنند. کاربرد نام افراد می صدا شود. باالترین مقام کلیسایی را هم با نام کوچکشمی نام برده
ارجی که به این عناوین عادت دارند موورد نیز فقط در برابر میهمانان خ با پیشوند آقا و خانم
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 گیرد.می استفاده قرار
ی هواتمهار القاب دکتر، مهندس، پروفسور و استاد که نشان درجات علمی و تخص  یا

ی هواشغلی است، در مراودات روزمره مردم جایی ندارد. این قبیول عنواوین فقوط در محیط
رود. در می رفی نویسنده یک مقاله علمی بکاریا برای مع هاعلمی مانند سمینارها و کنفرانس

خبوری از دکتور، ، هاهو جشونوار هادر محافول خوانوادگی، جشون هازندگی معمولی سوئدی
رسوند و موی ، هم سطح بنظری افرادهمهدر هر جمعی،  ترتیببدینمهندس و استاد نیست. 

 اقی نمی ماند.، بپوچجایی برای پز و افاده و فخرفروشی با القاب و عناوین 
هر نوع پیشه و شوغلی نیوز  در آن مورد احترام هستند، و های انسانهمهکه  ایجامعهدر 

تخصصوی کوه دارد بوه رخ  شود، نیازی به این نیست که فردی را با القواب یوامی مثبت ارزیابی
 دیگران بکشند.
کننود زیورا خوود یم را با نام کوچک صدا یکدیگری شغلی در سوئد همه کارکنان هادر محیط

 که او به آن منتسب است. ایهفرد با آن اسم کوچکش مهم است نه خانواده و ایل و قبیل
 زدهشوگفتی اولی که در سوئد اقامت داشتم، عادات و رفتار موردم سووئد بارهوا مورا هاهدر ما

هموه کردنود و معلوم موی کرده بود. در کالس زبان سوئدی معلم را فقط با اسم کوچکش صودا
 "آقوا"ی اداری همه بودون پیشووند هاهداد. ناممی شاگردان را با نام کوچکشان مورد خطاب قرار

ن بار که برای معاینات عمومی و تشکیل پرونده بهداشوتی بوه یوک درمانگواه یبود. اول "خانم"یا
ر بوه تون لباس یک جوو های آنهمهو شد بودند.  درآمددر راهرو درمانگاه، کارکنانی  رفته بودم،
بورای یوک بیگانوه قابول  هواآن کردند. سمت شغلیمی را با اسم کوچک صدا یکدیگرداشتند و 

 تشخی  نبود.
، یکسال از اقامتم گذشته بود که در انستیتوی تکنولووژی شویمی در دانشوگاه فنوی اسوتکهلم

ایون شود کوه  بور قرار شدم و در یک پروژه تحقیقاتی شرکت کردم. پس از چندیبکار  مشغول
انجام دهیم. آغاز کار ما در این انسوتیتو، یوک روز دوشونبه  "انستیتوی ابزار دقیق"ادامه کار را در 
قبل از آن، مسئول پروژه به من گفت که او صبح دوشنبه دیور خواهود آمود. وی از  یهبود. جمع

رفتوه و از سورایدار  صبح دوشنبه به انستیتوی ابزار دقیوق 8من خواست که طبق معمول ساعت 
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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ل شودم و بوا پرحجم روی کمرش آویزان بود. از اینکه بی درنگ سرایدار را دیده بوودم خوشوحا
معرفوی « هوانس»خشنودی سالمی گفتم و دست دادم. خودم را معرفی کردم و او هوم خوود را 

در آزمایشگاه این انستیتو شوروع کوردم. دو  کرد. از او خواستم که در آزمایشگاه را باز کند. کارم را
 2ین سواعت تا ده صبح، و هم چنوین بو 9بود که بین ساعت  ایهدقیقبار در روز استراحت پانزده

بوه کافوه کارکنوان ی ههموکردیم. وقوت اسوتراحت معمووال می تا سه بعدازظهر، از آن استفاده
 ندداشوت هموراه. گواهی هوم سواندویچی را کوه ندقهوه بنوشو تا چای یاند رفتمی تریای انستیتو

اهوروِ بارهوا در آنجوا یوا در ر نود. مونکردموی ظهرها به عنوان ناهار در همان کافه تریا صورف
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 

ده از او کند، دیگری کلیدش را پیودا نکورمی یش را از او دریافتهاهدارد در ارتباط است. یکی نام
گیرد. آن یکی زنگ تلفنش خراب شده باید به او مراجعه کند. چیزی که شواید بورایم می کمک

تازگی داشت این بود که او با همه یکجور برخورد داشت. آرام و متین و دوسوتانه بوود. در رابطوه 
کوس هور  یس و مرئوس نبود. در هنگام فراغت، در کافه تریا، هرئبین کارکنان هرگز نشانی از ر

کوه بوا تجربیوات شودند. ایون یکرنگوی می همدم و هم صحبتبا اطرافیانش نشست می جایی
 .برایم جالب بودگذشته من تفاوت بسیار داشت، 

شسوت یوا موی ی کثیوف شوده راهوادار را بارها دیده بودم که در کافه تریوا فنجان مرد کلید
آمود موی کرد. با اینکه اینکارها نوبتی بود، بنظورمی کرد و قهوه دممی ماشین ظرفشویی را خالی

 کرد.می پرنیز  که مرد کلید دار جای هر کسی را که غایب بود
به پایان رسید و ما بوه انسوتیتوی تکنولووژی شویمی کار پروژه در این انستیتو پس از سه ماه 

بایود  ه صوبحبرگشتیم. روزی مسئول پروژه به من گفت که سوه شونبه هفتوه آینوده، سواعت د
گزارشی راجع به پیشبرد کارمان، به پروفسور ابزار دقیوق ارائوه دهویم. مودارک الزم بورای ایون 

قورار بوود گزارش را تهیه کردیم. سه شنبه، کمی قبل از موعود بوه انسوتیتو ابوزار دقیوق رفوتم. 
کلیود دار  وقتی به کتابخانه سر کشیدم دیودم مورد مالقات کنیم.کتابخانه انستیتو وفسور را در رپ

کنود و وقتوی پروفسوور و موی خسوتگی در "سورایدار"در آنجا نشسته است. بخود گفتم حتموا 
مسئول پروژه بیایند از اینجا خواهد رفت. ترجیح دادم بیرون کتابخانه باشم توا همکوارم، مسوئول 

آموده اسوت. مون  "هوانس"ساعت ده مسئول پروژه سر رسید و از من پرسوید سر پروژه بیاید. 
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تم سرایدار در کتابخانه نشسته اسوت اموا پروفسوور آنجوا نیسوت. مون کسوی را کوه )طبوق گف
ام( شمایل یک پروفسور بر او برازنده باشد ندیده بودم و مشتاق بودم بودانم چوه تجربیات گذشته
شناسوی است. مسئول پروژه، ابرو در هم کشید. وقوتابزار دقیق یس انستیتو ئکسی پروفسور و ر
وقوت نیاموده باشود.  صلت همگانی است. چه اتفاقی افتاده است که پروفسور سردر سوئد یک خ

هوانس کوه "گرداند و گفت بر ما با هم بطرف کتابخانه رفتیم. وقتی وارد شدیم، مسئول پروژه رو
با کمال تعجب دیدم که مسئول پروژه با موردی کوه مون او را بوه عنووان سورایدار  ".اینجاست
بواره متوجوه شودم کوه را به عنوان همکار در پروژه معرفی کرد. یک ختم، دست داد و منشنامی

داری که بارها او را در انستیتو دیده بوودم و پنداشوته بوودم سورایدار اسوت، خوود همان مرد کلید
کوردم موی ام بوود. فکور. اشتباه من ناشی از تجربیات گذشتهه استبودیس انستیتو ئپروفسور و ر

همه به او احتورام ویوژه اش هشق و رق داشته باشد. در محیط دانشکد ایهیک پروفسور باید قیاف
نس هیچیوک از ایون هوا یس و مرئووس دیوده شوود.ئبا اطرافیان، نشان راش هبگذارند. در رابط

را نداشت. لباس و ظاهرش و حرکات و رفتوارش هرگوز او را از دیگوران متموایز نموی هاویژگی
و ذهنش و علم و دانش او بود، چیزی که ظاهرا بوه چشوم نموی کرد. تمایز او با دیگران در فکر

 کشید.آمد. او هم، درجه علمی و سمت خود را به رخ دیگران نمی
شوود. موی در همه جا دیده هاهاین نوع توامع در رفتار، در سوئد بسیار رایج است و از این نمون

 و خالی از تعارفات و چاپلوسی باشد. شود که محیط کار بسیار دوستانهمی اینگونه رفتار، باعث
برای نشان دادن شخصویت افوراد اسوت.  ایهده، القاب و عناوین، وسیلافتاعقبدر کشورهای 

کوشوند، بوا کسوب مودارک می شخصیتی که در بیشتر موارد خالی از واقعیت است. حتا بسیاری
تکیوه بور ایون شخصویت ابراز شخصیت خود پیودا کننود و بوا  برای ایهدانشگاهی قالبی وسیل

آویوز شودن بوه القواب و عنواوین، در کشوورهای  کاذب، پست و مقام بدسوت آورنود. توبِ ِ ِ
نوا آگواه آید. هر چه مردممی ی این جوامع بشمارهاده چنان داغ است که یکی از ویژگیافتاعقب

 ایهوسویل نواوینده، القواب و عافتاعقبتر باشند، کارآیی تیترها و عناوین بیشتر است. در جوامع 
اسوتفاده برتری و امتیاز همیشوه در جهوت سوءبرای نشان دادن برتری و کسب امتیاز است. این 

 باشد.می نام و نشان جامعهصاحبان عناوین و به مرر مردم بی از امکانات جامعه، به نفع
ی از چند سال پیش برای شرکت در یک کنفرانس، در یک کشور اروپایی بودم. آنجا بوا تعوداد

ایرانیان که برای شرکت درکنفرانس آمده بودند، آشنا شدم. یک شب در جموع ایرانیوان در یوک 
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کردند در صندلی کنوارم نشسوته بوود. می رستوران حضور داشتم. خانمی که او را خانم دکتر صدا
تخصو  دارد. وقتوی از او راجوع بوه  ایهخواست بدانم که این خانم دکتر در چوه رشوتمی دلم
خص  اش پرسیدم، تکانی خورد و در حالی که به آنسوی میز چشم دوخته بوود چیوزی را بوه ت

ان همراهوآمد که سؤال نابجایی کرده باشوم. یکوی از می زبان آورد که من متوجه نشدم. به نظر
که در طرف مقابل نشسته بود و پرسش من را شنیده بود به داد آن خانم رسید. او در حوالی کوه 

. مون "ایشان خانم آقوای دکتور... هسوتند "کرد در پاس  من گفت می از میز اشاره یاهبه گوش
 "خانم دکتر"که سالها از این تعارفات دور بودم، نمی دانستم که به همسر یک پزشک، لقب 

 شود.می اطالق
 اما همچنان بور اندهدر خارج از کشور زندگی کرد هابرخی از هموطنان ما نیز با اینکه سال
با یدک کشیدن القاب قدیمی خود یا  هاآن .اندهعادات و رفتار اجتماعی گذشته خود دل بست

 کوشند به اطرافیان خود فخر بفروشند.می القاب تازه ساخته،
را به خود اختصاص داد. برخی از آن ی سوئد هاهخبری صفحه اول روزنام 1986در پاییز 
 یاد کردند. "ادکه سوئد را تکان د ایهفاجع"به عنوان 
پوس ازگورفتن دیوپلم در مصوربرای اداموه  1960، جوان مصری، در دهوه "السیدرفعت"

تحصیل عازم سوئد شد. او چند ماهی در دانشگاه تحصیل کرد اما نتوانست به تحصیل ادامه 
 مشغول شد.بکار  دهد. از این رو

کوار کورد و  "اوپسواال"رفعت مدتی در یک آزمایشگاه محیط زیست در شهر دانشوگاهی 
شود. او در بکوار  ( مشوغولFermenta)"فِرمِنتوا"سپس در یک کارخانه داروسازی بنوام 

کرد. وی که جوانی با هوش و مبتکر بود، راهکار جدیدی برای تولیود در می بخش تولید کار
ان کارخانه را این کارخانه به ذهنش رسید. پیشنهاد خود را به گوش کارفرمایان رساند و مدیر

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 

توانست  یدالسرفعت، 1980ل دهه یدانستند. در اوامی بود و برخی آن را در حال ورشکستگی
با وامی که از یک بانک سوئدی گرفته بود تعداد زیادی از سهام کارخانه فرمنتا را خریوداری 

تولید آن ایجاد نماید. سهام فرمنتوا در بوازار بوورس بوه سورعت ی شیوهکند و تغییراتی در 
کورد و بوا می خریداری و سپس آمریکا ی مشابه را در اروپاهاهافزایش یافت و رفعت کارخان
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افزود. در مودت کوتواهی کنسرسویوم نوپوای او می هاآن تولید، بر ارزشی شیوهتغییری در 
تعداد زیادی کارخانه داروسازی را دربرگرفت. مردم که شیفته سهام جهش کننده فرمنتا شده 

ند و سهام فرمنتا خریدنود، ی خود را فروختهاهبودند، به خرید این سهام پرداختند. بعضی خان
 ی بزرگ بانکی رفتند تا با خرید سهام فرمنتا، از این فرصت اسوتثناییهابرخی زیر بار قر 

فرمنتوا از یکسوو واعتمواد موردم بوه  ، جهوش بهوای سوهام1984شوند. در سوال  مندبهره
مورد "، عنووان السویدترفعرا بر آن داشت که به  از سوی دیگر بورس استکهلم السیدرفعت

 اعطا کند. "بورس سوئد
به مدیریت این شرکت رسیده بود، به همه کارکنان  1980ل دهه یوقتی در اوا السیدرفعت

خود توصیه کرده بود که بجای بخشی از حقوق ماهیانه، سوهام فرمنتوا در اختیارشوان قورار 
 بهای سوهام 1985در سال هزارکرون سوئد سهام خریده بودند،  20گیرد. کارگرانی که فقط 

به بیش از یک میلیون کرون افزایش پیدا کرده بود، یعنی پنجاه برابر افوزایش قیموت  هاآن
ی سوهامی در هاتداشت. در همین سال که کنسرسیوم فرمنتا به یکوی از بزرگتورین شورک

 نیز نوام گرفوت. در ایون هنگوام، ارزش "مرد سال سوئد" السیدرفعتسوئد تبدیل شده بود، 
 رفت.می سهام او بیش از سه میلیارد کرون سوئد بود و ثروتمندترین مرد سوئد بشمار

شود. شورکت  هدر میان صاحبان صنایع داروسازی دنیا، نامی برجسته و پورآواز السیدرفعت
فرمنتا چنان دراوج پیشرفت چشمگیر خود بود که صواحبان بزرگتورین صونایع سووئد بورای 

، کنسرسویوم بوزرگ 1986کردنود. در اواسوط موی با هم رقابتنشستن در هیئت مدیره آن 
وارد معامله شود.  السیدرفعتآید، با می (، که از افتخارات صنایع سوئد بشمارVolvo)"ولوو"

زیادی سهام فرمنتا را از بازار بورس خریود توا خوود بوه تنهوایی بتوانود بوا تعداد  السیدرفعت
کنسرسیوم را در اختیار گیرد. جشن با شوکوهی سهام این  نیمی از، "ولوو"به  هاآن واگذاری

ی خبری به نموایش درآمود. هاهبرپا شد که در همه رسان برای این معامله استثنایی و بزرگ
دست هم را فشردند و بهم تبریک گفتنود. بنوا بوود  "ولوو"و رییس کنسرسیوم  السیدرفعت

د. چند روزی از این روز پرشکوه گذشته امضای این قرارداد تاریخی یک هفته بعد انجام گیر
پر تیراژ عصر سوئد، بوا تیتور درشوت و  یه(، روزنامAftonbladet) "آفتون باِلدت"بود که 

زیر این تیتر پرسیده بود که کاله دکتورا در  ،. نویسنده مقاله"کاله دکترا"چشمگیری نوشت 
بوه دروغ بوودن ادعوای  . در اداموه، ایون مقالوهه اسوتشودگذاشته  السیدرفعتکجا بر سر 
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خود را صاحب درجه دکترا در  ایهدر چند گفتگوی رسان ،السیدرفعتپرداخته بود.  السیدرفعت
 بیولوژی معرفی کرده بود.

دانستند که او دارای درجه دکتورا می ختندشنامیبدیهی است کسانی که رفعت را از پیش 
گرفتنوود. موی نادیودهاش هی برجسووتهامنودیننیسوت و ادعوای نادرسووت او را در سوایه توا

رفعت در روند پیشرفت کنسرسیوم فرمنتا نقشی نداشت. رفعت بوه عنووان  دانشگاهیمدرک
تولیود، فرمنتوا را کوه در حوال ی شیوهیک مدیر کارآمد و خالق توانسته بود با تغییراتی در 

ی هاترکشو شویوهورشکستگی بود تبدیل به یک شرکت موفق و پیشرو کند و بوا هموین 
بسیاری را در سطح جهان متحول سوازد. موردم، سوهام شورکت او را بوه خواطر پیشورفت 

 دانشوگاهیمدرککردنود و بوه می چشمگیر آن در تولید و فروش و سودآوری آن خریداری
خواسوت می داشت، همراهاش هرفعت کاری نداشتند. اما رفعت با ذهنیتی که از زندگی گذشت

جلوه بیشتری در انظار داشته باشد. او غافل از ایون بوود کوه در  انشگاهی،با داشتن عنوانی د
توانند بوه راحتوی از ایون مسوئله بهوره می که دروغ در آنجا رایج نیست، رقبای او ایجامعه

 برداری کنند و او را از عرش قدرتش پایین آورند.
ف و اسوتثنایی بوه رفعت در میان سرمایه داران و صاحبان صنایع، یک شخصیت نامتعوار

 آمد. یک جوان مصری جین پوش، فوتبالیست و عضو سوابق حوزب کمونیسوتمی حساب
 برباید. سوئد، توانسته بود گوی سبقت را از مدیران بزرگ صنایع

در باره میزان تحصیالتش دروغ گفته است، برخوی از  " السیدرفعت"با علنی شدن اینکه 
 ی نسبت به کنسرسویوماعتمادبی نبض جامعه در دستشان بود فرصت یافتند تارقبای او که 

بوود. نورخ  کننودهنگرانفرمنتوا، بسویار  دارانسهامآلود برای او را دامن زنند. این فضای غبار
این کنسرسیوم بزرگ که مردم کوچه و بازار  دارانسهامسهام بشدت پایین رفت. بسیاری از 

داشتند به سهام فرمنتا تبدیل کرده بودند، شتاب زده سوهام خوود را بودند و هر چه در بساط 
 فروختند. ارزش سهام فرمنتا در ظرف سه روز، به نصف کاهش یافت.

کورده بوود.  ، سفری به آمریکوایس آزمایشگاه محیط زیست اوپساالئجریان این بود که ر
می بود و یک نشریه اقتصادی را که روی میز بود ورقروزی در هتل محل اقامتش نشسته 

پیراموون موقعیوت  السویدرفعتبوود بوا  ایهافتاد. مصاحب السیدرفعتزد. چشمش به عکس 
اقتصادی فرمنتا در جهان. از جمله در این مصاحبه خبرنگار نشریه از رفعت پرسیده بوود کوه 
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در دانشوگاه اوپسواال در  ،پاس  گفته بوددرجه دکترای بیولوژی را در کجا گرفته است. او در 
کرده بود و پوس از  نامثبتسوئد. همانجایی که رفعت سالها پیش به عنوان دانشجو در آنجا 

 چند ماهی، از ادامه تحصیل منصرف شده بود.
موی خت وشونامیکورد می یس آزمایشگاه، رفعت را از زمانی که در آزمایشگاهش کارئر

یس ئوت دانشگاهی چندانی ندارد. چندی پیش از ایون جریوان نیوز، ردانست که او تحصیال
ب یکوی از الآزمایشگاه محیط زیست، در اعترا  به آلوده سازی یک دریاچه توسوط فامو

کارخانجات فرمنتا، با رفعت به جر و بحث پرداخته بود. رفعت کوشیده بود از آشنایی قبلی که 
یس آزمایشوگاه محویط ئوماسوتمالی کنود. ایون ربا او داشت، بهره برداری کرده و مسئله را 

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. 

 بوود اموا ادعای رفعت برای داشتن درجه دکترا بطور شفاهی بگوش رسیده تا این هنگام،
یس آزمایشگاه پس از بازگشت به سوئد، مصاحبه رفعوت را بوا مجلوه ئاین بار مکتوب بود. ر

 ( گذاشته بود.Aftonbladet) "آفتون بالدت"آمریکایی در اختیار روزنامه 
( بورای پیشوگیری از Volvo)"ولووو"، شرکت السیدرفعتبا برمال شدن موموع دکترای 

سهام با فرمنتا، منصورف تبادل کرد که از تصمیم خود برای  اعالمخود  لکه دار شدن اعتبار
. این مربه دیگری بود که سهام فرمنتا را بازهم بشدت کاهش داد. در ادامه ایون ه استشد

ی سهام خود را که تا یک صدم ارزش قبلی افوت هاهجریان، کار بجایی رسید که مردم برگ
خورشویدی سوقوط کورد و نیمورو "، هاهروزنام زدند. به تعبیر یکی ازمی پیدا کرده بود آتش

 ."شد
را فروخته و سهام خریده بودند، یا افرادی کوه  ی خودخانهکه  هاتعداد بسیاری از سوئدی

ی سنگین رفته بودند از قربانیان این فاجعه اقتصادی هابرای خرید سهام فرمنتا زیر بار قر 
 بودند.

برسوان خبوره بوه بررسوی اومواع فرمنتوا هم پاشی این کنسرسیوم بزرگ، حساازپس از 
دریافتند که رفعت با همدستی چند کارشناس اقتصادی، برای باال نگه داشتن  هاآن پرداختند.
. حتا گاهی بجوای اعوالم ه استکرددرست منتشر ی اقتصادی ناهاسهام خود، بیالن ارزش

دادگاه محاکمه شود رفعت در  1989زیان در برخی کارخانجات، سود نشان داده بود. در سال 
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و به شش سال زندان محکوم گردید. این مجازات نسبت به آنچه در سووئد معموول اسوت، 
چهار سال از زندان آزاد شد و اکنون مودیر چنودین  زآمد. او پس امی بسیار شدید به حساب

 باشد.می شرکت تولیدی در زمینه مواد دارویی و شیمیایی در مصر
سرنوشوت ایون مودیر ورزیدنود، در موی به موقعیت رفعت رشکبدون تردید، کسانی که 

دهود کوه در موی نشان السیدرفعت. اما بهر حال سرگذشت اندهنقش داشتاستثنائی در سوئد 
تموام  با برمال شدن دروغ یک فرد، یک جامعه دموکرات و آزاد، که در آن دروغ رایج نیست،

شود. گناه رفعوت می رود و اعتماد عمومی از او سلبمی ی دیگر او نیز زیر سؤالهاتوانمندی
داشت، شیفته القواب و عنواوین  همراهده، افتاعقبعاداتی که از یک کشور  بربنااین بود که 

 به دروغ متوسل شده بود. "دکتر"بود و برای داشتن عنوان 
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 در سوئد و اجتماعی سیاسیتحوالتروند 

 و اجتماعی  سیاسیتحوالت روند

بنیان گرفت و این هنگامی بوود کوه دربوار  1435در سوئد در سال  ساالریمردمن نهاد اولی
فورا  "آربوگوا"برخی از نخبگان را به یک گردهمایی در شوهرک  (ERIK) "اریک ِ" شاه

یوک شوورای مشوورتی مرکوب از کننود.  گیریتصومیمخواند تا درباره مسائل مهم کشوور 
ف تشکیل شد. این شورا اختیوارات شواه را در قالوب قوانون محودود کورد و نخبگان و اشرا

  جمعی را جایگزین فرمانهای فردی شاه نمود. گیریتصمیم
 گرای سوئد، دو شوورای کشووری( پادشاه نوGustav Vasa)در زمان گوستاو واسا

آن  در تشوکیل شود کوه (Västeros) سوتروسدر شهر وِ 1547و  1524در سالهای 
روحوانیون، ثروتمنودان و دهقانوان شورکت برخی گروههای اجتماعی ماننود نمایندگان 
گوسوتاو واسوا شود. می سوئد شناختهپارلمانی در کار سر آغاز  هااین گردهمائی داشتند.

ن بر چید و مذهب پروتستا د، مذهب کاتولیک را در سوئکشوریشورای عالوه بر ترویج 
از نیز برای اداره کشور پا گرفوت.  اداریسازمانرا جایگزین آن نمود. در این دوران یک 

برای امور کشوور نقوش  گیریتصمیمدر کنار قدرت سلطنت در  پارلمانهمواره آن پس 
 داشته است. 
نیوز در تواری   ان گوستاو واسایکی از نوادگ، (Gustav II Adolf) لف دوموگوستاو آد

سالگی، بعود از  17متولد شد، در  1594در سال  داشته است. وی ایهسوئد نقش برجست
سالگی در جنگ با آلمانها کشته شود. گوسوتاو  38پدرش کارل نهم به سلطنت رسید و در 

را کوه  ایهصالحات نوگرایاناتوسعه طلبانه،  یادفاعی جنگهای درآدولف علیرغم درگیر بودن 
دامه داد و به گسترش و بهبود تشکیالت اداری دولت در سوطح اگوستاو واسا آغاز کرده بود 

( به جامعه شهری سوئد افوزوده Göteborgدر دوران وی شهر گوتنبرگ )کشور پرداخت. 
ه عنووان نموادی از نیوز بو "واسوا"شود و کشوتی معوروف  گذاریپایه شد، دانشگاه اوپساال

 *1ساخته شد.سوئد،  و نشانی از توانمندی رزم دریائی "واسا" سلطنتیخاندان

                                                 
، در اولین آب نشینی، به علت وزن نا متناسب با 1628اوت  10این کشتی عظیم جنگی در تاری  *   1 

متری دریا فرو نشسوت. از آن پوس تالشوهای  32، به عمق متری از ساحل استکهلم 120حجم آن، در 
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  دموکراسی سوسیالو  کارگریجنبش

 در فرانسوه مردمویو  یافتهسوازمانفراگیور یک جنبش  1799تا  1789ی هادر فاصله سال
زمین داران بزرگ از عرصه قدرت سرنگون شد و استبداد پادشاهی ه طی آن کجریان داشت 
 اسوتبدادیحکومتحکومت از آن مردم شد. نمایندگان موردم جوایگزین . ه شدندبزیر کشید

جایگزین استبداد و حکومت فوردی  ساالریمردمپیشین شده و دولت خود را تشکیل دادند. 
است با تشکیل یک شوورای ملوی در  این تحول تاریخی که به انقالب فرانسه معروفشد. 
ه همان سال آغاز شود و بوه تشوکیل یئوژ 14زندان باستیل در  هو نیز یورش ب 1789وئن ژ

انجامیود. پوس از انقوالب فرانسوه در بسویاری از  1792اولین حکومت جمهوری در سوال 
بوا تأثیرپوذیری از انقوالب ی بسیاری تشکیل شود کوه هاهاحزاب و گرو ییکشورهای اروپا

این  خواستار دستیابی به حقوق سیاسی و اجتماعی اقشار زحمتکش جامعه بودند. در نسه،افر
ی خواسوتار حکوومت هابین افکار سوسیالیستی طرفوداران بسویاری پیودا کورد. سوسیالیسوت

ی تولیودی و بوازار ها، همه شورکتهاو حاکمیت بر اقتصاد جامعه از جمله، بانک ساالرمردم
و ترویج عودالت و برابوری در  اختالف طبقاتیاز میان بردن  هاسیالیستکار بودند. هدف سو

جامعه بود تا همه موردم بطوور مسواوی از امکانوات موجوود بورای زنودگی اسوتفاده کننود. 
جامعه باید از راه انقالب و دگرگوونی  بر این باور بودند که تغییرات بنیادی در هاتسوسیالیس
در برخوی از  ،در اواخر قرن نوزدهم میالدی ورت پذیرد.صروابط موجود در آن  یهمه جانبه

 دموکراسی به عنوان بدیلی برای سوسیالیسم رو به رشد گذاشت.کشورهای اروپایی، سوسیال
ی سووندیکایی و هاپیونوودی آشووکار بووین تشووکلاسووکاندیناوی(  کشووور) در دانمووارک
ب تقویوت و توانمنودی هور دو نیوروی که موج ی اصالح طلب به وجود آمدهاسوسیالیست

در  هاسوسیالیسوتپیونود سوندیکا و  1871در سوال  .سندیکایی و حزبی در ایون کشورشود
و کار منسجم و  اعالم موجودیت کردآن کشور در تدموکراسوسیالحزب بصورت دانمارک، 
جنبش اصالح طلبی درسوئد نیوز بوا  مود.ند را برای اصالحات بنیادین آغاز خو یافتهسازمان

کوه در دانموارک رخ داده  و بویژه رویداد سیاسوی ر اروپاد تاثیرپذیری از احزاب سوسیالیستی
                                                                                                        

 1961انجام در سوال رت گرفته بود که نا کوام مانود. سورخارج کردن این کشتی از آب صوبسیاری برای 
(  در اسوتکهلم Vasamuseetسال، این کشتی از آب خارج شد و اکنوون در مووزه واسوا ) 333پس از 

 شود.نگهداری می
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ی سوسیالیستی شد. این جنبش را طیفی از هاهاعی مبتنی بر ایداجتماصالحاتخواستار بود، 
 کرد.می روشنفکران در ائتالف با خرده بورژوازی رهبری

 رای شورای دوم پارلماناز جمعیت حق داشتند در انتخابات بدرصد  9تنها  1872در سال 
 4 شرکت کنند.

موی را شورای اول و شوورای دوم هاآن سوئد دارای دو شورا بود که پارلماندر آن زمان 
برخوی کشوورها، بطوور انتصوابی بوه  سونا درنامیدند. نمایندگان شورای اول مانند مجالس 

اعضوای از بوین و  هااستانداریتوسط  ،نمایندگان شورای اول پارلمانرسیدند. می نمایندگی
همگوی از  ،ی محلویهاانجمن از آنجا که نمایندگانِشدند. می ، بر گزیدهی شهرهاهاانجمن

نیز نصیب افوراد مرفوه و دارای ی شورای اول پارلمان هاثروتمندان و نخبگان بودند، کرسی
رأی  شد. نمایندگان شورای دوم پارلمان مسوتقیما توسوط کسوانی کوه حوقمی نام و نشان

نبوود. افوراد ثروتمنود بوه  یک حق همگانیرأی  شدند. در آن زمان حقمی داشتند برگزیده
بودند که نماینودگان شوورای  اهآن بودند ورأی  نسبت ثروتی که داشتند دارای تعدادی حق

ه عنووان تنها افراد با نفوذ و ثروتمند بو ترتیببدینکردند. می دوم را از بین خودشان انتخاب
 .یافتندمی ی پارلمان راههانماینده به کرسی
صالح طلب بود ا که یک سوسیالیست(  Agust Palm*1) "آگوست پالم "1881در سال 

خواستار آن بودند سخن  هاتاز تغییرات بنیادینی که سوسیالیس ،پر هیجاندر چند سخنرانی 
بور عودالت  نووین کوه مبتنوی ایجامعوهراند و با شعارهای خود، توجه اقشار کارگری را به 

 اجتماعی باشد جلب کرد.
جنووبش  ،در اروپووا مسووی طرفوودار سوسیالیهوواهاحووزاب و گروپیوودایش بووه موووازات 

اجتمواعی، در اواخور  سواالریمردمی یوا سدموکراسوسیالنیز رایج شد.  دموکراسی سوسیال
ارائه شد.  های از سوی برخی هواداران سوسیالیستمیالد 20ی هسد اوایل و نوزدهمی هسد

خواهان تغییرات بنیادی در ساختار اجتمواعی  هاگرچه مانند سوسیالیست هاتدموکراسوسیال
بورای  هواآن ودنود.ببا انقالب مخوالف  هاسوسیالیستو اقتصادی جامعه بودند اما بر خالف 

حضوور  هاتدموکراسوسیالانتخابات پارلمانی را در پیش گرفتند. ی شیوهدستیابی به قدرت، 

                                                 
 آگوست پالم -2عکس شماره  *1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87%D9%94_%DB%B2%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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آزاد را که در چارچوب منافع کلی جامعه حرکت کند، موانعی در راه اصوالحات  داریسرمایه
 نمی دانستند.
مخالفت خوود را بوا  ،ی سوسیالیستیهاهممن تبلیغ برخی از اید آگوست پالمدر سوئد نیز 

دموکراتیوک و از راه  یشویوهبوه  سوسیالیسمکرد و خواستار می انقالب سوسیالیستی اعالم
اصوالح اصل برنامه  ترینمهمعمومی را رأی  اعی و حقاجتماصالحاتانتخابات آزاد بود. او 

 کوارگریجنبشرا در همگوانی ی شمرد. وی توانست گرایش به اصالحات و رفاه برمطلبان 
گورد آورد. بوا قورار گورفتن ایون شوعار تبلیغ کرده و بخش عظیمی از کارگران را پیراموون 

در  دموکراسی سوسیالی هاهدر کنار دموکراسی خواهان و اصالح طلبان، پای کارگریجنبش
  5دایش حزبی با همین نام فراهم آمد.کل گرفت و زمینه پیسوئد ش

، (Hjälmar Branting) "گنوبرانتی یًلمًور"ی پایوانی قورن نووزدهم نیوز هادر سال
تبلیغات وسیعی را برای پیوند ریشه داشت، یک خانواده روشنفکر و مرفه  دراصالح طلبی که 
به راه انداخت. او خواستار آن بوود کوه بورای دگرگوونی در  ی دموکراسسوسیالسندیکاها با 

دسوت بدسوت هوم داده و  سیاسویهایفعالیت و ییی سندیکاهاساختار کلی جامعه، فعالیت
، مومن پوالمهم ماننود آگوسوت  گنو رفاه عمومی فعالیت کنند. برانتی مشترکا برای آزادی

می یابی به قدرت، تبلیغشرکت در انتخابات عمومی را برای دستمخالفت با هرگونه انقالب، 
بوجود آورد و با اتکا به  ییی سیاسی و سندیکاهاکرد. او درصدد آن بود که ائتالفی از جنبش

 6 آرای مردم و تشکیل دولتی اصالح طلب، جامعه را دگرگون کند.

و دستگیری و  کارگریجنبش، دولت حاکم، با زیر فشار قراردادن هادر راستای این فعالیت
، کوشید مانع گسترش جنوبش گنزندانی کردن افراد موثر این جنبش، از جمله پالم و برانتی

 بی نتیجه ماند. هاآن ترقی خواهی و اصالح طلبی شود. اما تالش
 به قدرت و انجام اصالحات از راه انتخابات پارلمانی در زمانی صورتتبلیغ برای دستیابی 

برخوردار بودند. در چنین شرایطی تنها اراده آهنوین رأی  گرفت که تنها ثروتمندان از حقمی
 به توانمندی نیروهای مردمی بود که هاآن زحمتکشان و فعاالن ترقی خواه و ایمان و اعتماد

سرانجام ی هدفمند، هاشد. این اتحاد و کوششفقیت در این راه بابخش مو توانست نویدمی
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 



55 
 

اسوت  هاار به انجام رسید. نتیجه این کوشوشی بسیهافرسا در زمانی طوالنی و با فداکاری
 جوامع بشری قرار داده است. ترینکه امروز کشور سوئد را در صدر پیشرفته

، در سوال ی سوندیکائی در دانموارکهاو تشکل هاپس از پیوند سوسیالیستشانزده سال 
 ی در یک تشکل سیاسی گرد آمدند و بوهنیز سوسیالیستها و جنبش سندیکائ در نروژ ،1887
 شکل گرفت. 1889سوئد در  تدموکراسوسیالحزب  ،دنبال آن
ی صونفی و هابا شرکت هفتاد نماینده از سوازمان ایهکنگر 1889بیست و دوم آوریل  در

دارای  سیاسی گوناگون تشکیل شد. در این کنگوره کوه نماینودگان سوندیکاهای کوارگری
حوزب  ترتیببودینبه تصویب رسید.  تدموکراسوسیالاکثریت قاطع بودند، اساسنامه حزب 

با پیوندی محکوم بوین نیروهوای سیاسوی ترقوی خوواه و جنوبش سوئد  تدموکراسوسیال
 7کارگران، پا به عرصه وجود گذاشت. ییسندیکا

برنامه حزبی خود را بر پایه برابری حقوق اجتماعی برای همگان و نیز  هاتکرادموسوسیال
 برخورداری عادالنه همه مردم از امکانات اقتصادی تدوین کردند.

صودر  دموکراتیک و با اتکا به آرای عموومی دری شیوهدر اساسنامه حزب، اصالحات به 
تشوکیل خوود در پوی آن بوود کوه  از بودو تدموکراسوسویالحوزب همه مواد قرار داشت. 

و سیاسی سازماندهی کند. شعار کلیودی حوزب در  ییرا در دو شاخه سندیکا کارگریجنبش
برای همه و نیز هشت ساعت حداکثر کار در روز بود. این شعار با استقبال رأی  آن زمان حق
 ی کارگری قرار گرفت.های کارگری روبرو شد و مورد حمایت تشکلهادر محیط
طبقه حاکم کوه عمودتا از در سوئد با دو مانع عمده روبرو بود.  دموکراسی سوسیالحضور 

در انتخابوات  هاتدموکراسوسویالقشر ثروتمند جامعه بود هیچگونوه حقوی بورای شورکت 
را  هاتدموکراسوسویال شهری و پارلمانی قائل نبود. از سوی دیگر احزاب سوسیالیستی کوه

کوشویدند توا کوارگران را از حوزب توازه می دانستند،می سوسیالیسمیک جریان انحرافی از 
 دور کنند. تدموکراسوسیالتشکیل شده 
عضوو داشوت. در آن هنگوام  3000در آغاز فعالیت خود بویش از  تدموکراسوسیالحزب 

موی از سوی کارفرمایان جرم به شمار ،تدموکراسوسیالعضویت در سندیکا و نیز در حزب 
م عضوویت درایون دو تهوااز کار منجر شود. هر کس بوه اآنان توانست به اخراج می رفت و

از اشوتغال در جاهوای دیگور نیوز  گرفت کوهمی شد در لیست سیاهی قرارمی تشکل اخراج
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 شد.می محروم
(، Socialist Internationa1 ) های سوسیالیسوتالمللبینکنگره  1889در تابستان 

 50سال بعود بویش از  ی کارگران جهان اعالم کرد.المللبین روز اول ماه مه را روز تظاهرات
 8شرکت کردند. نفر در تظاهرات اول ماه مه در استکهلم هزار

از سووی کمیتوه ( Emil Tholin) "امیول توولین"یوک خیواط بنوام  1896در سوال 
 9انتخاب شد. تدموکراسوسیالانتخاباتی حزب به دبیر کلی حزب 

بوه  (Hjälmar Branting) "برانتینوگ یًلمًور"در انتخابات پارلمانی در همین سال آقای 
در آن زموان کوه تنهوا  سووئد شود. وارد پارلموان هاتدموکراسوسویالعنوان اولین نماینده 
توانسوت آرای  هانیز با یاری برخی از لیبرال بودند. آقای برانتینگرأی  ثروتمندان دارای حق

در  سوسیالیسومکوه از رشود و پیشوروی  هابدست آورد. لیبرال الزم را برای ورود به پارلمان
را به عنوان بدیلی بهتور پذیرفتوه  دموکراسی سوسیالدر هراس بودند، به ناچار بشدت  اروپا
 بودند.

به رشد بود. به تودریج  نیز رو ییبه موازات جریانات سیاسی اصالح طلب، جنبش سندیکا
سندیکاهای کارگری به چنان موقعیتی رسیدند که برای پیشبرد اهداف مشترک خود نیاز به 

ی هااغلوب تشوکل هاتدموکراسوسیالبا پشتیبانی  1898یک سازمان سراسری داشتند. در 
اِل  -ی کوارگریهاهسازمان مرکزی اتحادی"یک سازمان سراسری بنام  زیر چتر ییسندیکا
 وزنه قدرتی شود کوه "اِل او"از آن پس گرد آمدند.  (Organisationen -L O) Läns "وا
توانست در عرصه سیاسی بنفع کارگران و زحمتکشان تاثیرگذار باشد. پیشورفت جنوبش می

نظیر بود. رابطه تنگاتنوگ ایون سوازمان بوا  در جهان بی 1890در سوئد در دهه  ییسندیکا
شود و از سووی دیگور  تدموکراسوسویال، از یکسو باعث تقویت حزب هاتدموکراسوسیال
کوه در آن دوران  سوسیالیسومسوئد را از مسویر انقالبوی گوری و  کارگریجنبش مشیخط

 دور کرد. ،داشت طرفداران بسیاری در اروپا
 پشتیبانی همه اقتدارگرایان، حالی گام به قرن بیستم گذاشت که رژیم پادشاهی با در سوئد
همه اقدامات دولوت وتصومیمات  دست داشت. قدرت حکومتی را درو روحانیون،  ثروتمندان

 مرفه جامعه بود.  آن درجهت حفظ منافع قشر حاکم و
با اتکا به نیروهای وسیع کارگری در  "اِل او"ی کارگری هاهاتحادیسازمان در این هنگام، 
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، 1902سال  آمد. درمی شمارتهدیدی برای منافع آنان ب قد علم کرده بود و ،برابر کارفرمایان
 به تشکیل اتحادیه ،"ی کارگریهاهسازمان مرکزی اتحادی"برای مقابله با  سرمایه داران نیز

کووه مخفووف  "سوواف"یووان مبووادرت کردنوود. ایوون اتحادیووه بووا نووام اختصوواری کارفرما
اسووت،  (Sveriges arbetgivare Förbundet-SAF) "فرمایان سوووئدکارسووندیکای"

ساف به نمایندگی سرمایه داران سوئد حوافظ منوافع آنوان در ، ترتیببدین شناخته می شود.
 ا شد.ی سازمان سراسری سندیکاههاتبرابر خواس

 ، یکی برای دسوتیابی بوه حقووق ازداریسرمایهاز آن پس دو نیروی متشکل کارگری و 
 .قرار گرفتند یکدیگردر برابر  یشدیگری برای از دست ندادن منافع خو دست رفته خود و
سوازمان کورد. می هر کدام از ابزاری برای فشار بر نیروی مقابل خود استفاده این دو نیرو
 ،برای دستیابی کارگران به حقوق بهتر و شرایط کاری مناسبی کارگری هاهمرکزی اتحادی
فرمایان بورای مقابلوه بوا فشوارهای کاراتحادیه برد. در سوی دیگرمیبکار  حربه اعتصاب را

 شد.می متوسل "خراج از کارا"به وسیله  ی کارگریهاهاتحادی
انتخابوات محوروم بودنود، هموه  ن و کم درآمود جامعوه از شورکت درییمادام که اقشار پا
ی دولت در خدمت بخش ثروتمند جامعه بود. هاو بخش مهمی از فعالیت تصمیمات پارلمان
برای دستیابی به قودرت سیاسوی  کارگریجنبشبا  همراه هاتدموکراسوسیالبهمین خاطر 
ت داشوتن اهورم جنبش سراسری کارگری با در دسو. ندبرای همگان شدرأی  خواستار حق

 دار این حرکت بود.پرچم فشار بر سر مایه داران،
 "بوان نورا"میدان در  1902در سال  ایهاین راستا تظاهرات گسترددر 
(Norra Bantorget )برای همگوان شودند. رأی  برپا شد که طی آن کارگران خواستار حق

اقشوار برای تحقق خواسوت عادالنوه  "اِل اؤ"کارگری، ی هاههمزمان با آن سازمان اتحادی
 کرد.می فراخوانی صادر کرد که کارگران را به یک اعتصاب سراسری دعوتزحمت کش 

از کارگران در پانزدهم ماه مه دست از کار  فرن هزار 120پاس  به این فراخوان، بیش از در 
 یهاهارگران قودرت فزاینوده اتحادیوکوکشیدند و به اعتصاب پیوستند. این اولین بار بود که 

نیوز  یدر پی آن اعتصابات مشابهگذاشتند. می کارگری و احزاب نزدیک به آن را به نمایش
همگانی بود و از سوی رأی  انجام شد که از یک سو پشتوانه محکمی برای دستیابی به حق

 حروم جامعه داشت.و نشر آگاهی بین اقشار م عمومیافکاربرانگیختن در  ییدیگر نقش بسزا
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عمومی در بین مردم و تظاهرات و اعتصوابات پوی در رأی  واست حقبا ترویج گسترده خ
یود نسوبی نیروهوای ئمحتوای کارگری خوود و نیوز تااتکا به با  تدموکراسوسیالحزب پی، 

برای موردان  رأی ن حقلیبرال، محافظه کاران را از مومع خود تا حدی به عقب راند و قانو
حق داشوتند در انتخابوات شوورای دوم سال به تصویب رسید. این گروه از مردان  24االی ب

کماکان از شرکت در انتخابات برای شورای اول )شوورای ممن اینکه شرکت کنند  پارلمان
 انتصابی( محروم بودند.

 که متعلق به کارفرمایان بوود زنودگی ایهی سادهاهرگران در خاندر این زمان برخی از کا
می و مبارزاتی سست ییی سندیکاهاکارگران را در فعالیت هاهکردند. زندگی در این خانمی
دست بدهند از شورکت علنوی در اعتراموات  زرا ا ی خودخانهدر هراس از اینکه  هاآن کرد.

وقتوی کوارگرانی را بخواطر  ) (Mackmyra "میورا مًوک"کردند. در شهر می جمعی پرهیز
مسوکونی ی هااخراج کردند و نیوز اجوازه برگوزاری تجموع در سواختمان ییفعالیت سندیکا

 "هووس ستفوولکِ"محلوی بوه نوام  کوارگران بوه سواختنکارگران، از آنوان سولب شود، 
Folketshus))  بادرت کردند.م "خانه خلق"یعنی 

اسوت کوه در آن زموان بوا ایجواد برخوی از  در بخش شومالی سووئد ییروستا ک میرامً
 صنعتی جدید تبدیل شده بود.خانجات در آنجا به یک مرکز رکا

ی خلق هاهانی خلق مورد استقبال کارگران در سراسر کشور قرار گرفت و خهاهپدیده خان
 ،سور سووئدانیوز در سرکنون طق مسکونی کارگری ساخته شد. ایکی پس از دیگری در منا

دایر هستند. عالوه بر  "هوس ستفولکِ"با نام بسیاری ی فرهنگی و سیاسی هامراکز فعالیت
با  هاآن برای آموزش کارگران دست زدند. ایهی خلق، تجمعات کارگری به ابتکار تازهاهخان

( Folkhögskolan) "مدارس عالی خلق"رایگان برای کارگران و نیز ایجاد مراکز آموزشی 
به منظور ارتقای دانش کارگران با تجربه، راه آموزش و کسب دانش را برای کارگران هموار 

همچنوان بوه  ،در کشوورو مودارس عوالی  هاهدانشوگاکردند. امروزه این مدارس به موازات 
است کوه کوارگرانی  ایهدهند. شرایط ورود به مدارس عالی خلق بگونمی هفعالیت خود ادام

مشغول بوده و از تجربه شغلی برخوردارنود بکار  ی مدارسهاکه به جای نشستن در صندلی
بتوانند در مدارس عالی خلق بوه تحصویالت دانشوگاهی نیوز دسوت یابنود. یکوی دیگور از 

تحادیه آموزشی کارگران است که با نام مخفف در سوئد ایجاد ا کارگریجنبشدستاوردهای 
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دایر شد. ایون مراکوز فرهنگوی و  ((Arbetarnasbildningsförbund -ABF "فاِ آ بِ "
ن ییدر ترویج همگانی فرهنگ، هنر، تجربه و دانش در بین اقشوار پوا ییآموزشی نقش بسزا

 هزینوهبیشوتر سوئد دایر هسوتند و  سراجامعه داشته است. اکنون این مراکز آموزشی در سر
  .شودمی توسط دولت تامین هاآن

ن جامعوه بوود. ییبزرگتورین مسوئله زنودگی روزموره اقشوار پوا ،مسوکنبا توجوه بوه اینکوه 
، ی سونگینهواهاز پرداخت اجار هاآن ییبرای رفع مشکل مسکن کارگران و رها کارگریجنبش

 اجواره نشوینان و هوایانجمن همزموان،بوادرت کورد. ی اجاری ارزان قیمت مهاهبه ساختن خان
 "س بهو اِ"بنام تعاونی مسکن  شرکت یک یکدیگربا همکاری  ،سازندگان مسکن

Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening- HSB)) توا بوا  دایر کردند
 تیار اعضا قرار دهند. ی با قیمت مناسب را در اخهاهخان ،هاهواسطمیان بردن  از

 ونیتعا"به همت تجمعات کارگری، برای آسان کردن دسترسی به کاالهای ارزان قیمت، 
ایون  ایهی زنجیورهاهایجاد شد. فروشوگا( Konsumentföreningen) "مصرف کنندگان

د اکنون تعدا تعاونی،این هستند. فعال ( Coop) "کوپ"با نام اکنون در سراسر سوئد تعاونی 
را زیر پوشش خود دارد و بخش مهمی از کاالهای  ییی تولیدی مواد غذاهازیادی از شرکت
سود ناشی از ایون گذارد. می اختیار خریداران درمستقیما از مراکز تولیدی مصرفی روزمره را 

 .شودمی بین اعضا پخش هرساله هافعالیت
ستم برموی گوردیم. علوی رغوم اصوالحاتی کوه در قوانون ی دهه اول قرن بیهابه سال

ی شوهر همچنوان دردسوت هوابرای انتخابات انجمنرأی  حقانتخابات صورت گرفته بود، 
از نماینودگان ثروتمنودان ون گذشوته، ، همچوپارلمانشورای اول  ثروتمندان باقی مانده بود،

داشوته رأی  توانستند حقمی مالی که داشتند ییاشد. افراد ثروتمند به نسبت توانمی تشکیل
در بخوش . رسویدموی رأی توا صودبرخوی از ثروتمنودان رأی  حق، تعداد باشند. در شهرها

 5000تا  ییبه تنها افرادی بودند کهی کالن دراختیار داشتند هاثروت هاکه فئودال ییروستا
 .ندانداختمی به صندوقرأی 

به ابتکوار  1909شد. در ماه اوت می رفرمایان به تدریج گسترده ترستیز بین کارگران و کا
، سیصد هزار نفر از کوارگران همزموان دسوت از کوار انکارگری هاهاتحادیسازمان مرکزی 
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ل سوپتامبر اداموه داشوت. در ایون اعتصواب یکشیدند و در اعتصابی شرکت کردند که تا اوا
جه ماند، بلکه دستمزد بسیاری از کوارگران نیوز ی کارگران بی نتیهاتنه تنها خواسطوالنی 

ایون رویوداد بوه اخراج شدند و نام برخی در لیست سیاه گنجانده شد.  ایهکاهش یافت، عد
ی کالنی نیز نصیب سورمایه داران هامعنای شکست کارگران نبود. در اثر این اعتصاب زیان

ی خود بود. این هاتخواسشد. طوالنی شدن اعتصاب نشان پا فشاری کارگران برای تحقق 
 فراهم ساخت. کارگران انکارگری زمینه را برای پیشبرد اهداف آنی هاهاتحادی ییقدرت نما
تنها در مورد تعدادی اندک و در مدتی کوتاه ممکون بوود.  ،از کار هاآن دانستند که اخراجمی

نیاز داشتند. از  هاآن ی کارکارفرمایان نمی توانستند همه کارگران را اخراج کنند. آنان به نیرو
آن پس نیز کارگران با عزمی راس  تر از پیش به مبارزه خود برای دستیابی به شرایط بهتور 

 ساعت کار در روز ادامه دادند.  8کاری، دستمزد مناسب و 
محروم بودند و مردان رأی  هنوز نیمی از افراد جامعه یعنی زنان کامال از حقدراین هنگام 
ی انتخابواتی هواشودند. علیورغم محرومیتمی برخورداررأی  ان محدودی از حقنیز به میز

بوا برخوورداری از آرای کوارگران موقعیوت  هاتدموکراسوسیال ،برای اقشار وسیعی از مردم
 کردند.می حکم ترسیاسی خود را به تدریج م

ه در نتیجوودموکراسووی در سوووئد بووود.  ییدو دهووه نخسووت قوورن بیسووتم دوران شووکوفا
، قانون انتخابوات بوار 1909در  دموکراسی سوسیالو  کارگریجنبش درازمدتی هافعالیت
اما مبارزه برای برخوورداری دادن برخوردار شدند. رأی  همه مردان از حقو  اصالح شددیگر 

 زنان از حق رأی همچنان ادامه داشت.
از سووووی کنگوووره ( 1Hjälmar Branting) "برانتینوووگ"آقوووای  1911در سوووال 
 حزب ارتقا یافت.رهبری به  هاتدموکراسوسیال
اکثریوت  هوابوا لیبرال همراه هاتدموکراسوسیال ،در انتخاباتی که همین سال برگزار شد 

را بورای  را از آن خود کردند. دستیابی به چنین موقعیتی زمینوه اعضای شورای دوم پارلمان
سوال در پسوت رهبوری حوزب  18 آقوای برانتینوگ .کوردموی پیشبرد اصوالحات فوراهم

                                                 
 برانتینگ لمَریَ - 3عکس شماره  *1
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ی اصوالحات هاهبرنامودر انجام بسویاری از  ایهنقش برجستباقی ماند و  راتدموکسوسیال
بوا  هموراهجام داده بود ان "جامعه ملل"ی که وی در خدماتبه پاس  1921در سال  داشت.
 به دریافت جایزه صلح نوبل نائل آمد. "کریستین لوسالنگه"خانم 

( که از راه انتخابوات همگوانی تشوکیل )پارلمان مجلس شورای کشوری 1917در سال 
اتمه داد. سلطنت از رهبری کشور را به عهده داشت خ ییشده بود به نقش پادشاه که به تنها

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 

 در پارلمان بود. اعتماد نمایندگان مردمرأی مبتنی بر 
انشوعابی در تشوکیل شود،  1917در فوریه که  راتدموکسوسیالدر دهمین کنگره حزب 

پیش با کادر رهبری در تضاد بود، ایجواد  هااز سال حزب صورت گرفت. جناح چپ حزب که
اعالم کورد. اخوتالف اصولی بوین دو  "چپ دموکراسی سوسیال"یک حزب جدید را به نام 

برای رسیدن به اهداف خود چه راهی را باید انتخاب  کارگریجنبشاین بود که جناح بر سر 
دانستند و می پارلمانی را حالل همه مشکالتی شیوه ،راتدموکسوسیالکند. رهبران حزب 
 اندیشید.می ی غیر پارلمانی از جمله انقالبهاهجناح چپ به شیو
تغییر نام دادنود و بوا از هوم پاشوی  چپ بعدها به حزب کمونیستی هادموکراتسوسیال

تغییر یافوت. ایون حوزب هموواره بوا  "چپ"نام حزب از کمونیست به  اتحادجماهیرشوروی
دین بوار بورای بوه سوئد حضور دارد و تا بحال چنو درصد آرا در پارلمان 10تا  5کسب بین 
 1917. پوس از انتخابوات ه اسوتکوردپشتیبانی  هاآن از هادموکراتسوسیالقدرت رسیدن 
 مقام خود را در پارلمان سوئد به عنوان بزرگترین حزب ارتقا دادند. هادموکراتسوسیال

جوانان به عنوان نیروی رو به رشد جامعه نیز جایگاه خود را در میان احزاب پیودا کردنود. 
به پیشونهاد کلووپ جوانوان  1917در سال  راتدموکسوسیالجوانان حزب سراسری اتحادیه

خوود  یهاتتشکیل شد. این اتحادیه از آغاز فعالی( Skilstuna) "سکیلستونااِ" حزب از شهر
نوان . اتحادیوه جواه اسوتبوودجوانوان کوشوا در پیشبرد امور آموزشی، تحصویلی و رفواهی 

در تورویج و آمووزش  ایهنقوش عمود "آزادی"بنوام خوود نشریه ، از راه راتدموکسوسیال
بسوتر آمووزش و یش هوااز بدو فعالیت این اتحادیهبین جوانان داشته است. فرهنگ سیاسی 
اکنوون  .ه اسوتبود هآیند مرداندولتینده حزبی و به عبارت دیگر تربیت آپرورش کادرهای 
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هور دولوت، سوابقه بیشتر افراد برجسوته در دارای انجمن جوانان هستند.  همه احزاب سوئد،
از  هواکمونهمچنین بیشتر کادرهای رهبری  دارند. خود راحزب یت در انجمن جوانان عضو

خود را از انجمن جوانان یک حزب شوروع  سیاسیفعالیتشود که می سیاستمدارانی تشکیل
توانند فعالیت می . بنابراین کسانی که به پیشه سیاستمداری عالقمند باشند به راحتیاندهردک

 مایند.پیخود را از یک انجمن حزبی جوانان شروع کرده و سلسله مراتب رشد سیاسی را ب
بیطرف بود و بهموین خواطر از مصوائب و  (1918تا  1914) اولجهانیجنگسوئد در 
 مان ماند.ی جنگ در اهاویرانی

 به حوقهمگان مبارزه برای دستیابی پس از دستیابی مردان به حق شرکت در انتخابات، 
ی هاهاتحادیواداموه یافوت. پرچمودار ایون حرکوت و حقوق برابر برای زنان و موردان،  رأی

کوششوهای  ودنود.ب هادموکراتسوسویالیعنوی سیاسوی وابسوته بوه آن و حوزب  کارگری
شد و توانمندی نیروهای انقالبی و سوسیالیستی در سطح جهان از یکسو و ر کارگریجنبش

 تنگ کوردنیروهای محافظه کار سوئد عرصه را بر ، در روسیه 1917و از جمله انقالب اکتبر 
بورای رأی  حوق 1918در سوال زانو درآمدند. ه ب همگانیدر برابر خواست  هاآن سرانجام و

بسیاری از به رسمیت شناخته شد. همچنین  توسط پارلمانرد همه شهروندان اعم از زن یا م
 1919در سال ی و اجتماعی شهروندان اصالح شد. قوانین در راستای احترام به حقوق سیاس

زموان ساعت کار در روز به تصویب رسید اما تا اجرای کامل آن در سطح کشووری  8قانون 
 زیادی سپری شد.

نیروهای متشکل کارگری در تالش برای دسوتیابی ای نوپای صنعتی، در برخی از کشوره
به حقوق سیاسی و اجتماعی خود خواستار دگرگونی اجتماعی از راه انقالب و بوا بکوارگیری 

 به خاطر رابطه هادموکراتسوسیالخشونت در برابر خشونت نیروهای حاکم بودند. در سوئد 
 کوارگریجنبشرا در ایهداشتند، نقش آرام کنندکارگران  ییتنگاتنگی که با جنبش سندیکا
 بوری اصوالح طلبانوه خوود هابزرگ توانست از راه کوششاین کشور ایفا کردند. این حزب 

کوارگران را از پیوسوتن بوه ان و زحمتکشوتاثیر بگذارد و نیروهای معتور   کارگریجنبش
ی هاهاتحادیووانسوتند ت هادموکراتسوسویال ترتیببودینرد. دا ی سوسیالیسوتی بوازهاهگرو

با تبلیغ دموکراسوی  هاآن نگه دارند.کارگری را از درگیر شدن در انقالب و جنگ داخلی دور 
پارلمانی محیطی خالی از تشنجات اجتماعی را بوجود آورده و زمینه رشد صونعت ی شیوهه ب
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 .ردندو ایجاد کار برای اکثریت مردم را فراهم ک
با کسب بیشترین آرا نسبت به سوایر  هادموکراتسوسیال، 1920دهم مارس  در انتخابات
بود اما  ی پارلمانهاگرچه این حزب فاقد اکثریت کرسیبرنده اصلی انتخابات بودند. احزاب، 

اولوین دولوت  "برانتینوگ"ی آقوایوزیرنخستوظیفه تشکیل دولت را به عهده گرفت و با 
 تشکیل شد. در سوئد  راتدموکسوسیال

صوورت  ایهند، انتخابات تواززنان از حق شرکت در انتخابات برخوردار شدکه  یکسال بعد
 گرفت تا این خیل عظیم رای دهندگان نیز در تعیین سرنوشت کشور شورکت داشوته باشود.

بوا پیوروزی نیوز یود را اولوین انتخابوات همگوانی در سووئد نام این انتخابوات کوه بایود آن
راه  بوه پارلموان راتدموکسوسیالزن فعال دو طی آن و  به انجام رسید هادموکراتسوسیال
 یافتند.
 "ننسوهاآلبین رپَ"و رهبری حزب موقتا به آقای  درگذشت 1925در سال  قای برانتینگآ
(Per Albin Hansson1* ) ،سپرده شود.که یکی از مقامات با سابقه و عالی رتبه حزب بود 

بوه رهبوری حوزب رسما را  "هانسون"آقای ، راتدموکسوسیالکنگره حزب  1928درسال 
  انتخاب کرد.

 
 اعی و سیاسویاجتماصالحاتجهی در جهت نسون که همواره رهنمودهای قابل توهاقایآ
یواد کورد. جامعوه،  "خانوه موردم"به عنوان  ،در یک سخنرانی مشهور خود، از کشورداد می

در یوک خوانواده خووب، "تاکید کرد کوه  تشبیه کرد و آنگاه دولت و شهر را به یک خانواده
بوود. در یوک خوانواده تفاوتی بین افراد خانواده نیست. یکی برتر و دیگری پست تر نخواهد 

خوب کسی نمی کوشد به بهای زیر فشار قرار دادن دیگران برای خود امتیاز بدست آورد. در 
نمی پردازند. در یک جامعه خوب برابری، افراد معیف قدرتمندان به چپاول  ایهچنین خانواد

 10."همدردی، همکاری و مددرسانی حاکم است

راه  "موردمواقعوی خانه "ن سال نشان داد که هنوز تا اما نتیجه انتخابات پارلمانی در همی
برای حفظ امتیازاتی که در اختیوار داشوت  ایسابقهبیدرازی در پیش است. بورژوازی بطور 

                                                 
  *1 نهانسور آلبینپَ -4عکس شماره 
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، دموکراسوی سوسیالعلوی رغوم رشود روزافوزون هوواداران توانستند  هاآن کرد.می فعالیت
بوا تبلیغوات مغرموانه و ایجواد تورس و صاحبان سورمایه، د. نساز اکثریت آرا را نصیب خود
 و کووارگریجنبشمووردم را از پیوسووتن بووه  "کمونیسووم"بنووام  ییوحشووت از هیوووال

 داشتند.می حذربر دموکراسی سوسیال
 ایهی، نقوش برجسوتوزیرنخستسال  14سال رهبری حزب و  20نسون در طی هاآقای
پاس خدماتی کوه وی به اکنون ایجاد زیربنای جامعه پیشرفته و مدرن سوئد داشته است. در 

 شود.می یاد "پدر کشور"انجام داده است از او به عنوان 
سوئد نیز به عنوان یوک کشوور نوپوای ، 1930در بحران بزرگ اقتصادی غرب در دهه 

بسویاری  برگرفوت. را در صنعتی درگیر بحران شد و فقر و گرسنگی بخش عظیمی از مردم
 ییی اقیانوس پیماهاکردند تا مسافر یکی از کشتیمی به پول تبدیلی خود را هاییهمه دارا

را بوه  هاآن راهی که بسیاری از پیشینیان همان برد.می باشند که انبوه مهاجران را به آمریکا
بویش از یوک میلیوون و  1930توا  1830ی هادر فاصله سالرفاه و آسایش رسانده بود. 

سیصد هزار سوئدی، تقریبا یک چهارم جمعیت، به آمریکا کوچ کردنود. مهواجرین بیشوتر از 
بودند که برای گریز از فقر و داشتن یوک زنودگی بهتور  ایهنیروهای کارآمد و افراد با تجرب

 کردند.می سوئد را ترک
و سیاسی وران درخشانی برای اصالحات د، این دهه 1930دهه علیرغم بحران اقتصادی 
 کارگریجنبشی جدیدی که از سوی هاتسیاسآید. می به شمارسوئد تحوالت اجتماعی در 

نقش  ،به عمل آمد در بهبود ومع زندگی اقشار کم درآمددر این دهه  دموکراسی سوسیالو 
 ه است.داشت ییبسزا

برای اولوین  هادموکراتسوسیالتحولی تاریخی رخ داد.  1932سال  در انتخابات پارلمانی
 را در ییرا بدست آورده و احوزاب بوورژوا ی پارلمانهااکثریت کرسی ییبار توانستند به تنها

ی اصالحاتی خوود را یکوی هاهبرنام هادموکراتسوسیالاقلیت کامل قرار دهند. از این پس 
 راتدموکسوسویالف دولوت یاجرا درآوردند. مبارزه با بیکاری در صدر وظاپس از دیگری به 

راه همکاری بوا اتحادیوه کشواورزان را نیوز گشووده و  هادموکراتسوسیالدر این دوره،  بود.
تغییرات اساسی در سیاست گذاری در کشور را فراهم کردنود. ایون همکواری موجوب  زمینه

 دموکرات در جامعه شد. رشد نیروهای
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را در عرصوه  هاآن ، موقعیتهادموکراتسوسیالاصالحات پی در پی اجتماعی و سیاسی 
یعنی طی چهول و چهوار سوال هموواره برنوده  1976جامعه چنان تقویت کرد که تا سال 

توا  1939) دومجهوانیجنگدر دوران باقی ماند. تنها  هاآن در دست انتخابات بوده و دولت
دولتی ائتالفوی تشوکیل ، هادموکراتسوسیالی ناشی از جنگ، ها( به علت دشواری1945
بوا سوایر  ،راتدموکسوسویالنسون، ممن حفظ اکثریوت هادولت آقایدر این هنگام دادند. 

 .احزاب ائتالف کرد
گرفتنود. از راه بکوار  قتصادی جدیدی رای اهاتسیاس راتدموکسوسیالی پایدار هادولت

اشتغال فزونی یافت. سیاست مبارزه بوا بیکواری در شوکل و در  ،ی تولیدیهاسرمایه گذاری
همزموان بوا ایون دولت چنودین برابور افوزایش یافوت.  محتوا دگرگون شد. سرمایه گذاری

رار گرفوت. در توجه قو مسئله مسکن بویژه برای کارگران و اقشار کم درآمد مورد ،اصالحات
بویش از  و قورار داشوتند هادر زمره بی خانمان داربچهی هاهآن زمان بخش بزرگی از خانواد

 کردند.می حداکثر در یک اتاق و آشپزخانه زندگی ،ی کارگریهاهنیمی از خانواد
 ی اجتماعی گسوترش یافوت.هاهیر زمینعالوه بر مبارزه با بیکاری، دامنه اصالحات در سا

و سوالخوردگان را  داربچهی هاهکودکان، خانواداقشار معیف جامعه مانند ی دولتی، هاکمک
ی ثروتمنودان هاهگذاشته شد و بخشوی از اندوختو مالیات بر ثروت به اجرا دربرگرفت. قانونِ
با اینکه  را در سرمایه گذاری برای ایجاد کار، یاری داد.دولت  ها. این پولوارد بیت المال شد

مشکالت فراوانوی را بوه وجوود سوئد در صادی در همه کشورهای غربی از جمله بحران اقت
ن جامعه ییباعث بهبود نسبی زندگی اقشار پا، راتدموکسوسیالاقدامات دولت اما  آورده بود،

ی هاهگرفتند و خانوادافت. کارگران تحت پوشش بیمه قرارشد. حقوق بازنشستگان افزایش ی
اقودامات ی ارزان قیمت دولتی توانستند برای خود خانوه بسوازند. ها، با استفاده از وامدارچهب

ی نقودی بوه هوابوا پرداخوت کمکصورت پذیرفت. اولیه برای بهداشت مادران و کودکان 
قووانین  1938حمایوت قرارگرفتنود. در سوال  مووردنیز  هاآن مادرانی که فاقد همسر بودند،

دان برای همه و نیز دو هفته تعطیالت برای افراد شواغل بوه تصوویب بهداشت و درمان دن
 .رسید

بوه نقوش  نوام بورده شوود بایود 1930در دهوه اعی اجتماصوالحات ییهرگاه از شوکوفا
  نیز اشاره کرد. رساندندمی دادند و به آن یاریمی رهنمود کارگریجنبشه نویسندگانی که ب
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 "آلوا میوردال"و "میردال گونار"یهابه نامف سوئد یک زوج نویسنده معرو 1934در سال 
(Gunnar Myrdal & Alva Myrdal)  جانبداری می کردنود،  دموکراسی سوسیالکه از

منتشر کردنود. ایون زوج  (Kris i befolkningsfrågan) "بحران جمعیت"کتابی با عنوان 
جدیدی از تقسیم ی شیوهسیاست خانواده و بکارگیری خواستار تغییرات بنیادی در روشنفکر 

پیشنهاد کردند که همه موردم بایود بطوور مشوترک در  هاآن از جمله بودند.ثروت در جامعه 
ی هاسوترا پیراموون سیا ایهتامین هزینه کودکان سهیم باشند. این کتواب، بحوث سوازند

جدیوودی از  مشوویخطمربوووط بووه کودکووان، خووانواده و مسووکن برانگیخووت کووه بووه 
 منجر شد.  در سوئد، اعیاجتماصالحات

بوه عنووان وزیور بازرگوانی در دولوت  1947توا  1945اقتصاددان بود و از  *1گونار میردال
 11یزه نوبل در اقتصاد شد.برنده جا 1974خدمت کرد. او در سال  هادموکراتسوسیال

سوازمان ، تعوداد اعضوای دموکراسوی سوسیالبه موازات افزایش هواداران  1930در دهه 
 نیز دو برابر شد.  "*2اِل او"، یکارگری هاهمرکزی اتحادی
در انتخابوات اسوتانی و  برای اولین بار، اکثریوت آرا را هادموکراتسوسیال، 1938در سال 
ی سوندیکاهای کشوورسازمانقوراردادی بوین در هموین سوال،  .بدست آوردندنیز  هاکمون

خالی از تشنج و  ییفرمایان سوئد به امضا رسید که هدف آن ایجاد فضاکاراتحادیه کارگری و
 "بوادنسالتشوو "داد که در هتلی در منطقه گران و کارفرمایان بود. این قراردرگیری بین کار

(Saltsjöbaden ) کنوون نیوز  و از آن زموان توا ه اسوتشدمنعقد شد به همین نام معروف
. ایون قورارداد کوه شوامل ه اسوتبوودفرمایان کاراتحادیه و "اِل او"چارچوب مذاکرات بین 

 معروف "سوئدمدل"ی به المللبیندر عرصه  ،تسی کاربردی در بازار کار اهاهبخشی از شیو
 باشد.می

شود شوکل تکامول یافتوه برناموه اقتصوادی می شناخته "سوئدمدل"آنچه امروزه به نام 
 ی شغلی است.هاهبرای رونق اقتصادی و ایجاد زمین هادموکراتسوسیال

با دستمزد  کار لومپنی )یعنی افرادی که 1945در ادامه انجام اصالحات، سرانجام در سال 
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کردند و خود فاقد زمین و یا دام و مسکن بودند( از میان رفت و کار می ناچیز روی زمین کار
حقووق و  در روز وسواعات کوار ، بودین معنوا کوه نیز قانونمند شد کشاورزان و جنگل داران

 مزایای آنان بصورت قانون درآمد.
( بوا اعوالم بویو نروژ کشورهای اسکاندیناوی )سوئد دانمارک دومجهانیجنگدر دوران 
و نروژ از سوی خود را از عوار  جنگ در امان دارند اما اشغال دانمارک  کوشیدندمی طرفی
و آلمان، کشورهای اسوکاندیناوی را  به فنالند اتحادجماهیرشورویکشی رکنازی و لش آلمان

شت. بهر حال علیرغم اینکوه مرزهوای کشوور سووئد از هور سوو در محاصوره زیر فشار گذا
نیروهای اشغالگر بود این کشور توانست با ظاهر بی طرفانه خود، از هرگونه تجاوزی در امان 

ی تجاری، سوئد با مشکالت فراوانوی در زمینوه هاباشد. در دوران جنگ، به علت محرومیت
و شد که به صنایع در حال رشود آن لطموه فوراوان وارد تهیه مواد اولیه و مواد سوختی روبر

پس از اشغال دانمارک و نروژ توسط ارتش نازی، مواد سوختی وارداتی  1940. در سال آورد
 درصد کاهش یافت.  90سوئد تا 
طرف و غیرمتعهد باقی که در زمان صلح بی ندکمی سیاست امنیتی سوئد ایجاببا اینکه 
فاصوله ، با سایر کشورهای غربیاقتصادی فزایش تبادالت اهماهنگ با ، اما این کشور بماند

در هموین راسوتا سووئد از دیور زموان، بوا دهد. می کاهش هاآن خود را باسیاسی و نظامی 
داشوته و بوا کشوورهای عضوو  ایهکشورهای غربی همکاری اطالعواتی و امنیتوی گسوترد

 .ه استبود همراهمی در زمینه رشد و توسعه تکنولوژی نظا ناتوپیمان
 

بوار دیگور  به ائتالف با احزاب دیگر پایان دادند و هادموکراتسوسیال ،بعد از پایان جنگ
نسون، زمام امور را در دست گرفت. بوا ها، به رهبری آقایراتدموکسوسیالدولت تمام عیار 
بووه  )Tage Erlander( "*1توواگِ اِرلَنوودر"، 1946نسووون در سووال هادرگذشووت آقای

تواگ "در این پست خودمت کورد. در دوران  1969سال یعنی تا  23ی رسید و وزیرنخست
  ی گوناگون اجتماعی و سیاسی به انجام رسید.هاهاصالحات بسیاری در زمین "ارلندر
نقطه عطفی برای تخوالت سیاسی و اجتماعی در سوئد بشمار موی آیود. در ، 1917سال 
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سیاسوت بورای نقوش سولطنت در ن شورای نمایندگی مردم گشایش یافت و این سال، اولی
جمعی از پروفسورهای علوم سیاسی به بررسوی کارناموه  2002در سال همیشه پایان یافت. 

ان وزیرنخستدر این پژوهش، عملکرد تا بحال پرداختند.  1917ان سوئد از سال وزیرنخست
بوه  5. با در نظر گورفتن عودد ه استشدره داده نم هاآن سوئد مورد بررسی قرار گرفته و به
ه شودارزش گوذاری تا بحال،  1917سوئد، از  وزیرنخست 18عنوان باالترین نمره، خدمات 

گیرد و نفور بعودی می در صدر جدول قرار 4.4نسون با نمره هادر این بین آقای آلبین. است
تبوه اول توا هشوتم ایون جودول همگوی نفرات ر باشد.می 4.3با نمره  "ندررلَ اِ تاگ"آقای 
 12باشند.می راتدموکسوسیالان وزیرنخست

در سوئد بصورت قانون درآمد. از آن پس همه  کودکانبرای  کمک هزینه 1947در سال 
در حوال حامور ایون  شدند.به نسبت تعداد فرزندان خود از کمک دولت برخوردار  هاهخانواد

گیرد. میوزان می تعلق داربچهی هاهکمک بدون در نظر گرفتن درآمد خانواده به همه خانواد
رود. از آنجوا کوه جمعیوت رو بوه موی بطور تصاعدی باال هاهکمک نیز به تعداد افزایش بچ

 کند.می قرا به داشتن فرزند بیشتر تشوی هاهیارانه، خانوادی شیوهکاهش است، این 
خواسوتار تصوویب قوانونی  هادموکراتسوسیال یِهمراهبا  کارگریجنبش، 1950در دهه 

برای بازنشستگی همگانی بودند. این موموع محوور درگیوری بوین نیروهوای بوورژوازی و 
برخووردار گی بازنشسوتاز بیمه کارمندان بخشی از تنها  ،شد. تا آن زمان دموکراسی سوسیال
محروم بودند.  ایهاز هرگونه بیمزنشستگی برای کارگران وجود نداشت و آنان بیمه باو  بودند

 ایهمشورتی پیرامون همگانی کوردن پوشوش بیمو پرسیهمهیک  1957سرانجام در سال 
سه موموع مورد پرسش قرار گرفته بود. اکثریت مردم خواستار  پرسیهمهاین  انجام شد. در
دند که همه حقوق بگیران براساس سالیان کار و میزان حقوقشان از حق بازنشسوتگی این بو

کارفرمایان و صاحبان مشواغل آزاد بوا پرداخوت مبلغوی در طوول همچنین برخوردار شوند. 
 پرسویهمهی کاری خود، از حق بازنشستگی استفاده کنند. یک سوال پوس از ایون هاسال
ه گرفتن خواست مردم به مخالفت با قوانونی شودن حوق و احزاب بورژوازی با نادید هاهگرو

اداموه یافوت توا اینکوه در سوال  هابازنشستگی پرداخته و مانع تصویب آن شدند. اما تالش
 قانون بازنشستگی به تصویب رسید. 1960

ی میانی دهه پنجاه با به رسمیت شناختن حق بیمه درموانی، هموه شوهروندان هادر سال
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بورای  تحصیلیوامکمک هزینه و ، بیمه مادران مگانی قرار گرفتند.زیر پوشش بیمه هسوئد 
ه کاهش ساعات کار در یک روز و قانونی شد. به عالو هادانشجویان نیز در طی همین سال

از دیگر اصوالحات  خورداری همه کارکنان و کارگران از تعطیلی سالیانه به تصویب رسید.بر
  قیمت تخفیف یافته بود.با  ییدهه پنجاه، خدمات دارو یهگسترد

سووئد اداموه در جهت رفاه و آسایش شوهروندان در اصالحات  1980تا  1960در فاصله 
بورای  هواکمون توسطدر این دوره، گسترش خدمات عمومی  هایافت. از بارزترین دگرگونی

از جمله قوانین خودماتی ایون  بود.شهروندان و ارتقای سطح زندگی آنان  بهبود زندگی همه
ی گسترده به معلولین یاد کرد. در این زموان یارانوه هاکمک توان از موابطی برایمی رهدو

  برای خرید دارو بازهم افزایش یافت.
 ییاحوزاب بوورژوادر جهت رفاه همگانی همواره با مخالفوت  هادموکراتسوسیالاقدامات 
 یری کنند. عمومی جلوگخدمات کوشیدند تا از توسعه بخش می هاآن ود.روبرو ب
جدیدی بورای سوامان بخشویدن بوه ی شیوهمبتنی بر  دموکراسی سوسیالی هاسیاست
آزاد و افسوار  داریسورمایهمارکس و هم با  سوسیالیسمو اقتصاد بود که هم با  اجتماعیامور

ی هاممن حمایت از مالکیت خصوصی و آزادی دموکراسی سوسیالگسیخته تفاوت داشت. 
داند. دولوت، خوود را می فردی و اجتماعی، دخالت و نظارت دولت را بر اقتصاد بازار مروری

ل معیشتی فوراهم کنود. امکانوات آمووزش و یداند که برای شهروندان کار و وسامی موظف
 ن نیز توسط دولوت برناموه ریوزی و ادارهی بهداشتی و درمانی برای همگاهاهپرورش و بیم

 شود.می
با بهره گیری از رونق بی سوابقه اقتصوادی در سووئد،  هادموکراتسوسیال 1960در دهه 
 مهمی در جهت اصالحات وسیع اجتماعی برداشتند. هایگام

ی حوزب سوالگی بوه رهبور 42درسن  (Olof Palme) "*1اولوف پالمه" 1969در سال 
ر این پست بواقی مانود. او طوی ، د(1986) خود برگزیده شد و تا آخر عمر راتدموکسوسیال
 بود. وزیرنخستسال  11یعنی  ،1986تا  1982و همچنین  1976تا  1969سالهای 

                                                 
 در دوران نخست وزیری اولوف پالمه -8عکس شماره   *1
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اکوز عهده گرفت و بوا ایجواد مربرنیز ، دولت، خدمات دندانپزشکی را 1970ل دهه یدر اوا
در سراسر سوئد، امکوان ( Folktandvården) "دندانپزشکی خلق"دندانپزشکی دولتی بنام 

این خدمات برای همه شهروندان فراهم آورد.  رادندان استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی 
و در نتیجوه در  در بهداشت و درمان و سوالمت دنودانها د،شمی ارائهمناسب  ایهبا هزینکه 

. خدمات رایگان دندانپزشکی برای کودکان و ه استبودبسیار موثر بهبود سالمتی شهروندان 
کوه نسول جووان و نوجووان اموروز سووئد صواحب  ه اسوتشدباعث  ،سال 18جوانان زیر 
 در جهان باشد. هادندان ترینسالم

د موابط اقتصادی کشوررا دگرگوون کورد و سوئ راتدموکسوسیالدولت  1970در دهه 
با تدوین قوانین جدید به بسط عدالت اقتصادی و حمایت از حقوق کوارگران و زحمتکشوان 

اقشار وسیعی از مردم از رونق اقتصادی برخوردار شدند و سطح زنودگی  ترتیببدینپرداخت. 
 گیری ارتقا یافت.بطور چشم هاآن روزمره

اجتماعی و  یهاهو پیشرفت در همه عرص ی سوئدجامعهعی بطور خالصه تحوالت اجتما
ی هاهسوازمان اتحادیو، راتدموکسوسویالی درازمدت حزب هاتاقتصادی آن ناشی از فعالی

 باشد.می سوئد و جنبش سندیکایی در این کشورکارگری 
شورا بود که نمایندگان شورای اول از سوی شورای  دارای دو 1971سوئد تا سال  پارلمان
، پارلمان تنهوا از یوک 1971شدند. با تغییر قانون در سال می بطور انتصابی انتخاب هااستان

مسوتقیما از سووی موردم آن ی هنماینود 349ی هشود کوه همومی تشکیل شورای مستقل
 شوند.می برگزیده
ی رفاهی گوناگونی برای بهبود محویط کوار و نیوز هاه، برنام1970تا  1960ی هادر سال

 1970در سوال  ،ساعت کوار در هفتوه 40قانون جدید به انجام رسید و بازسازی قوانین کار 
 یهاز کارکنوان در هیئوت مودیر ایهپیشونهاد عضوویت نماینود ،چند سال بعدشد. تصویب 
قوانون محافظوت از  1973و موسسات تولیدی به صورت قانون درآمود. در سوال  هاتشرک

بر اسواس ایون قوانون، حوق اخوراج کوارگران و کارکنوان از  استخدام نیز به تصویب رسید.
نیروی ه علت عدم نیاز به کارفرمایان گرفته شد. طبق این قانون هرگاه موسسه یا شرکتی ب

سابقه کوار  ترینمجبور باشد کسی را اخراج کند باید به ترتیب کسی اخراج شود که کم کار،
شود. در همین می را در آنجا داشته است. به عبارت دیگر کسی که آخر آمده است اول اخراج
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 .نیز به اجرا گذاشته شدبرای همه شاغلین سال قانون پنج هفته تعطیلی سالیانه 
عنوان حوق ه ب بطور مشروط وکه تا آن زمان غیرقانونی بود، سقط جنین  1974ل در سا 
 قانون برخوردار شد. این قانون در شرایطی به تصویب رسوید کوهاز حمایت  ،زن هر شهروند
بر اساس قانون جدید، انجوام سوقط بودند. آن مخالف  شو بسیاری از پیروانکلیسا اصحاب 

قبل از هور سوقط عالوه بر رمایت مادر باید امکان پذیر است.  جنین تنها با درخواست مادر
ل منطقوی، یرار گیرد تا در صورت وجود دالجنینی، متقامی مورد مشاوره پزشکی و روانی ق

از بارداری با داروهای پیشگیری در پی قانونی شدن سقط جنین  اجازه سقط جنین داده شود.
 قرار گرفت. دسترس زنان بطور رایگان در  نظر مراکز بهداشتی نیز

برای کلیه کودکان شش ساله، مراکز پیش دبستانی دولتی دایر شد که کودکوان  1975از 
به اجرا  کند. در همین سال قانون بیمه والدینمی ا بطور رایگان برای ورود به مدرسه آمادهر

تواننود بطوور نووبتی می شوندمی پدر و مادری که صاحب فرزند. بر اساس این قانون، درآمد
در صورتی کوه ایون افوراد  .ماه در خانه مانده و از فرزند خود مراقبت کنند 18جمعا به مدت 

کنند. افراد غیر می اغل باشند طی این مدت تا هشتاد درصد حقوق ماهیانه خود را دریافتش
 باشند.می در این مدت ایهشاغل نیز دارای حقوق ماهیانه ویژ

 ((Medbestemmandelagen-MBL"مشوترک گیریتصومیم"قانونی بنام  1976در سال 
حق سازماندهی گروهی معروف شد،  " اِل – بِ – اِم"که به نون این قا .به تصویب رسید

کارکنان و کارفرمایان را به رسمیت شناخته و کارفرمایان را موظف می کند که در 

کار، با کارکناان، امام از ی هبرای تغییر شرایط اشتغال و توسع  هاگیریتصمیمهمه 

در حوالی کوه کارفرمایوان رت و همفکاری داشاته باشاند  کارمندان و یا کارگران مشاو
دموکراسی یکی دیگر از جلوه های و  درآمدبه اجرا قانون چنین قانونی بودند،  مخالفشدیدا 
 کارفرمایان راه یافت.  گیریتصمیم به اتاقهای

 ترور اولوف پالمه

 1980و  1970ی هدهودو تصوادی در ی اقیبا شکوفا همراهبسط و گسترش اقدامات رفاهی 
ایون دوران بیشتری اداموه یافوت. سرعت با  ی اولوف پالمهوزیرنخستمیالدی و در دوران 

 .ه استبودی رفاهی و بشردوستانه بسیاری هاتاعی و سیاساجتماصالحاتشاهد 
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معوروف و موورد احتورام ی المللبیندر سطح اش هی صلح دوستانهاتپالمه به خاطر فعالی
 شود.می شخصیت سیاسی سوئدی شناخته ترینبود. او در خارج از سوئد به عنوان برجسته

در یوک سوخنرانی انتخابواتی در که خود در یک خانواده مرفه ریشه داشت،  اولوف پالمه
می م که با خشنودی به آن افتخاردموکرات هست من یک سوسیالیست "گفت  1982سال 

( شدم که در سفری به گوشه و کنوار هنود، چهوره راتدموکسوسیالکنم. من وقتی چنین )
 ی باور نکردنی مشاهده کردم. من وقتی چنوین شودم کوههاتوحشتناک فقر را در کنار ثرو

 ( نیز بچشم خود دیدیم.افقر تحقیر کننده بیشتری را در ایاالت متحده )آمریک
کرد، بوه هنگوام می ی خدمتوزیرنخست، زمانی که در پست 1986در سال  اولوف پالمه

 همراهپالمه به  شناس ترور شد.به دست فردی نا ان مرکزی استکهلمنیمه شب در یک خیاب
 پیاده از سینما عازم منزلش بود. ظ همسرش و بدون داشتن گارد محاف

اینگور  "معاون او آقای ی به وزیرنخستپست  1986در سال  "اولوف پالمه"پس از ترور 
 رسید.( Ingvar karlsson) "کارلسون

اداموه یافوت. همچنوان اعی اجتمواصوالحات "اینگور کارلسون"ی وزیرنخستدر دوران 
و  یویی او شورکت بوی سوابقه زنوان در اموور اجراوزیرنخسوتبارزترین تغییورات در دوره 

نیمووی از کاندیووداهای  1994قانونگووذاری کشووور بووود. در انتخابووات پارلمووانی سووال 
 ی انتخاباتی معرفی شده بودند زن بودند و برای اولین بوارهاهکه در برگ هادموکراتسوسیال

بوه زنوان تعلوق گرفوت.  هادموکراتسوسویالی وزارتی دولت هادر این سال نیمی از پست
 ایهآقوای کارلسوون پیشورفت قابول توجو ی حفاظت از محیط زیست نیز در دورههاهبرنام
 داشت.
خواهیم به رشد اقتصادی مان ادامه دهیم باید یاد بگیریم که رفاه مادی خود را با می اگر"

 ."یعت و محیط زیست هماهنگ کنیممراقبت از طب
 1986در کنگره سازمان سراسوری سوندیکاها در سوال  "کارلسون"این سخنان را آقای 

بود که از آن پس برای بهداشت محیط زیست  ییهاکوشش ایراد کرد. این سخنرانی سرآغاز
ب رسوید. مدون برای پیشگیری از آلودگی هوا، به تصوی ایهبرنام 1988 شد. در گرفته بکار

ی علمی و قابول انجوام، کشوور هاهی زیست محیطی و بکارگیری برنامهاتدر نتیجه سیاس
 ،سوئد توانسته است بطور نسبی بهترین اقدامات را در پیشگیری از آلودگی زمین، هووا و آب
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 70را پاک و نسبتا سالم نگهدارد. اکنوون بویش از  انسانزندگی زیست و  بسترتا انجام دهد 
بوه ایون کشوور  آلموان بواد از است که توسط ییهای هوا در سوئد آلودگیهاودگیدرصد آل
یکی از شهرهای بزرگ جامعه صنعتی است کوه دارای  حال استکهلم شود. با اینمی سرازیر
 ی آزادهوانسبتا پاکیزه است. این شهر تنها پایتخت کشور صونعتی اسوت کوه در آب ییهوا

 توان ماهیگیری کرد.می شهری آن
پاکسازی و حفاظت از محیط زیست نیز دستاوردی است که به برکت قوانین درست و به 

ی آینوده امکوان هاجا و نیز احساس مسئولیت نسبت به زندگی و سالمت شهروندان و نسل
م باشوند، سوخن از ی خوود محوروانسوانو حقووق  پذیر است. در جوامعی که مردم از آزادی

ی استبدادی افراد و نیروهای سوودجوی هابهداشت محیط نیز بیهوده است. چرا که در رژیم
موی برای تامین منافع خود همه قوانین زیست محیطی را زیور پوا ،وابسته به محافل قدرت

گذارند. حتا اگر در چنین جوامعی قوانین مناسبی برای حفاظت از محیط زیست وجود داشوته 
موانع انجوام و یافتوه رواج و انتقاد، فساد اداری و رشوه گیری  بیانآزادیاشد، به علت نبود ب

دست تبهکاران برای تخریب محیط زیست و منوابع طبیعوی، ، ترتیببدینقانون خواهد شد. 
این حفاظوت از محویط زیسوت و پیشوگیری از تخریوب آن تنهوا در بربنواخواهود بوود. باز 
 که از آزادی و دموکراسی برخوردار باشند میسر است. ساالرمردموامعج
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 ساختار کنونی قدرت سیاسی

 سرچشمه قدرت ،مردم

ی خوودگردان، از سووی هواگیرد. دولت و کمونمی در سوئد از مردم سرچشمهدولت قدرت 
وئد مبتنی بر در س ساالریمردمشوند. می مردم در انتخاباتی آزاد و بدون قید و شرط انتخاب

اظهارنظر و حق رأی برابر برای همه شهروندان اسوت. عملکورد دولوت در چوارچوب  آزادی
 ی فوردیهاو احترام به آزادی و ارزش های انسانهمهقانون و در راستای احترام به برابری 

 باشد.می
قوانون " ،"تار دولتقانون ساخ"قانون اساسی سوئد شامل چهار اصل است که عبارتند از 

  "قانون جانشینی سلطنت "و  "بیانآزادیقانون "، "مطبوعات آزادی
این چهار اصل قانون اساسی، زیربنای همه قوانین دیگر است. سایر قووانینی کوه بورای  

گیرد. قوانین می ب قانون اساسی شکلدر چارچو ه استشدرهبری کشور و اداره آن تدوین 
 مللسوازمانمصووبات  ،کنوانسیون اتحادیه اروپوا جاری در سوئد، عالوه بر قانون اساسی، با
 14 متحد و اتحادیه اروپا نیز هماهنگ است.

ه شودتودوین  1810بخش قانون اساسی است که در سوال  ترینقانون جانشینی، قدیمی
ژان " براسواس ایون قوانون، کنود.موی تعریف نون چگونگی جانشینی پادشاه را. این قااست

که یک ژنرال ارتوش نواپلئون بوود در  Jean Baptiste Bernadotte) )"باپتیست برنادوت
 *1سوئد به سلطنت رسید.

                                                 
 آدولوف گوسوتاو در سووئد، در اوج قدرت بوود، که ناپلئون در اروپا 0118تا  0518ی هادرخالل سال*1 
و نیز مخالف نواپلئون بوود، بوا فرانسوه  ف انقالب فرانسهکرد. وی که فردی مذهبی و مخالسلطنت می چهارم

نیوز  1809و  1808های در فاصوله سوال وارد جنگ شد و شکست خورد. همین پادشاه در جنگ با روسیه
شد و به   لطنت بر کناراز سها  او . در پی این  شکستاز قلمرو سوئد خارج شد شکست خورد و طی آن فنالند

ها که ادامه سلطنت را در ایون خانودان بوه نفوع به پادشاهی رسید. سوئدی "کارل سوم"جای او برادرش بنام 
 کشور نمی دانستند، یک پرنس دانمارکی را به فرزند خواندگی شاه گماردند تا سلطنت به او منتقل شود. 

دن خود به ناپلئون از هجوم احتموالی ارتوش او بوه سووئد کوشیدند با نزدیک کرها میدر این زمان سوئدی
هایی در راه بودند تا همه جریانات جاری در سوئد را بوه اطوالع نواپلئون جلوگیری کنند. از این رو همواره پیک

دو افسر سوئدی برای گوزارش ولیعهودی پورنس  در این راستا برسانند و خود را گوش بفرمان او قلمداد کنند.
پرنس نامبرده بطور مرموزی درگذشوت و شوایع شود ها در میان راه بودند که آن شدند. اهی پاریسدانمارکی ر
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بوا تغییراتوی کوه  1979طبق این قانون، جانشین شاه، اولین فرزند ذکور او بود. در سوال 
موی داده شد، جانشین پادشاه، اولین فرزند او خواهد بود. بنابراین دختر شاه نیوز دراین قانون

 تواند به سلطنت برسد.
پردازد. طبق ایون قوانون، می قانون ساختار دولت به چگونگی تشکیل دولت و وظائف آن

گیورد. تشوکیل موی دولت عبارت است از یک ساختار سیاسی که رهبری سوئد را به عهوده
ی رایج و نظام حزبی هات بر اساس قانون اساسی و لوایح مربوط به آن و همچنین سنتدول

 گیرد.می و دموکراسی پارلمانی صورت
اولین بند از قانون تشکیل حکومت، تاکید دارد که حکومت براساس حاکمیوت موردم بوه 

ت. هودف ی خودگردان بوده و نظام کشور پادشاهی مشروطه اسهاپارلمانی و کمونی شیوه
و حقوق هور شوهروند و  خدمات دولت باید رفاه هر فرد، برابری جنسیتی، پاسداری از آزادی

 و زندگی اجتماعی آنان باشد. هاتتوسعه فرهنگ، زبان و مذهب اقلی
 

ربووط بوه آزادی ، مسوائل مه اسوتشدتدوین  1949که در سال  مطبوعات قانون آزادی
مربووط بوه  کند. این قانون موابطمی یش را مشخ هامطبوعات، تعریف آن و محدودیت

                                                                                                        
اند. در جریان تشییع جنازه وی، مارشال کشوری سوئد کوه مظنوون بوه قتول شوده بوود که او را مسموم کرده

 بدست مردم کشته شد و اوماع نابسامانی بوجود آمد. 
( بوود کوه شودیدا بوه Carl Otto)"کوارل اوتوو"ستاده شده نزد ناپلئون افسر جوانی بنوام ی فرهایکی از پیک
رسید بجای آنکه مسئله ولیعهدی پرنس دانموارکی را بوا نواپلئون در میوان  ها ارادت داشت. وقتی به پاریسفرانسوی

 Jean Baptiste)"نووادوتژان باپتیسووت بر"بگووذارد، خودسوورانه بووه ژنوورال و دوسووت قوودیمی نوواپلئون،
bernadotteاز ایون پیشونهاد بوا سوردی  ،( پیشنهاد ولیعهدی در سوئد را داد و وی بی درنوگ پوذیرفت. نواپلئون

. پوس از اینکوه ژنورال موورد نظور نواپلئون دانسوتاستقبال کرد زیرا ژنرال دیگری را برای چنین مقامی مناسب می
برنوادوت هیئتوی را بورای موذاکره از  نموود.موافقت با گزینش برنادوت ون ناپلئ پیشنهاد وی را برای سلطنت رد کرد،

به سوئد فرستاد. کارل سوم و مقامات سوئدی از پیشنهاد خودسورانه کوارل اوتوو شوگفت زده بودنود و بوا آن  فرانسه
بورای سووئد موروری  را  کردند. هیئت فرانسوی با مخالفان به گفتگوو پرداخوت و برگزیودن برنوادوتمخالفت می
مورد جهوان  ترینترین فورد بوه قدرتمنودنامزد پیشین ناپلئون بود و نزدیک ،"دزیره"همسر  . برنادوتکردقلمداد می
رفت،. هیئوت فرانسووی سورانجام توانسوت موافقوت شواه و اطرافیوان او را بدسوت آورد. در پوی آن، ژان بشمار می

سوئد کوچ کورد. وی دوسوال بعود سررشوته اموور را در ایون کشوور در دسوت  به 1810باپتیست برنادوت در سال 
تاج پادشاهی سووئد را بور سور گذاشوت. خانودان سولطنت کنوونی در سووئد اداموه نسول  1818گرفت و در سال 
 برنادوت است.
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می مدارک عمومی و پاسداری از ابراز نظر بصورت نوشتاری را به شکلی جزیی و دقیق بیان
 نماید. 
یات پیش بینی شده در قانون مطبوعات در سوئد، در نوع خوود بوی نظیور اسوت. بوه ئجز
بوه عنووان پیوسوت بوه قوانون  1791که در سال  در آمریکا بیان قانون آزادی ان مثال،عنو

 شود. می ، فقط در یک جمله خالصهه استشداساسی افزوده 
سوئد تنها کشوری است که از سالیانی دراز، قوانون علنوی بوودن اطالعوات را در قوانون 

 سی خود گنجانده است.اسا
تودوین  1992در سوال  بخش قانون اساسی سوئد است که ترینجوان بیان قانون آزادی

  .ه استشد
  :بر سه اصل زیر استوار است بیان قانون آزادی
خود را از طریق رادیو، تلویزیون و سایر حق دارند که نظر، تفکر و احساس  هاهمه سوئدی

 وسایل صوتی و تصویری و یا وسائلی مشابه آن، ابراز دارند.
خواهود در رادیوو و تلویزیوون و سوایر موی ی حق ندارد مطلبی را کهنهاددولتهیچ اداره یا 

 باشد.می یی سینمایی از این قانون مستثنهاپخش شود، بررسی کند. فیلم هاهرسان
تواند ناشناخته می پردازدمی دیگر به اظهارنظر ایهکه در رادیو و تلویزیون و یا رسانکسی 
 باقی بماند.

 باشد.می این قانون شامل اظهارنظر در وب سایت و سایر فضاهای اینترنتی و مجازی نیز

 گاه خواست مردمتجلی دولت و پارلمان

بتنی بر اراده و قدرت مردم اسوت. ایون نظوام بوا تاثیرگوذاری در سوئد م ساالریمردمنظام 
)اسوتانی( و در سوطح محلوی  ایهمستقیم مردم در سطح ملی )کشووری(، در سوطح منطقو

شوود و موردم، آرای می بار انتخابات برگزار سال یک گیرد. هر چهارمی شکل (ها)شهرداری
، تعیین اعضای شورای اسوتانی و نیوز تعیوین اعضوای خود را برای تعیین نمایندگان پارلمان

 دهند.می انجمن شهر همزمان ارائه
 شورای اسوتان و نماینودگان 21و نیز نمایندگان  نفر برای پارلمان 349طی این انتخابات 

 شوند.می انجمن شهر برگزیده 290
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 حق شرکت در انتخابات

موی انتخابات باشند که عضو یک حزب ثبت شده باشند. ایون افوراد توانند نامزدمی کسانی
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 

 کرده باشد. نامثبتاشد و در یک حزب ب سالگی تمام رسیده 18که فرد به سن 
سالگی تمام رسیده باشند،  18کلیه شهروندان سوئد که حداکثر در روز رأی گیری به سن 

 هاپرسویهمه، انتخاب کمون و شورای استانی و شرکت در از حق رأی در انتخابات پارلمان
 برخوردارند.

تواند نامزد انتخابات می هرگونه شغل و تحصیالتدر سوئد هر کس با هر مرام و عقیده و 
کننود کوه بیشوترین آراء موردم را می راه پیدا پارلمانباشد. پس از انتخابات، تنها کسانی به 

 بدست آورده باشند.
برای تشکیل حزب در سوئد هیچگونه محدودیتی وجود نودارد. هور جموع و یوا گروهوی 

توانود بورای خوود یوک حوزب بوا نوامی می با هر عقیده و مرام ،بیشتر متشکل از دو نفر یا
مشخ  تشکیل دهد. برای به رسمیت شناخته شدن یک حزب تنها کافی است نام حوزب 

 قبل از انتخابات نزد اداره انتخابات ثبت شود.
ی همه احزاب حق شرکت در انتخابات را دارند. هر حزب باید قبل از انتخابات، نام نامزدها

ی چاپی انتخاباتی بورای هاهگروهی و یا مستقل خود را در اختیار اداره انتخابات بگذارد وبرگ
 حزب خود را بطور رایگان دریافت کند.
سال باشد و قبل از روز رأی گیوری  18باالی  هاآن مهاجرانی که در روز رأی گیری سن

شند از حق رأی در انتخابات بیش از سه سال متوالی به عنوان مقیم در سوئد زندگی کرده با
 و شورای استانی برخوردارند. )شهرداری(کمون 

متناسب با تعداد آرایی که هور حوزب بدسوت  ی پارلمانهاپس از پایان انتخابات، کرسی
 شود.می آورده است تقسیم

آرا در درصد  12درصد کل آرای سراسری و یا  4احزاب برای ورود به مجلس باید حداقل 
 یک حوزه انتخاباتی را بدست آورده باشند.

درصد  8 حداقلافرادی که بخواهند با کسب آراء مستقل خود به مجلس راه پیدا کنند باید 
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 از آرای حزب منسوب بخود را در حوزه انتخاباتی شان بدست آورده باشند.
در  ت را تشکیل دهود.تواند دولمی هر حزب و یا ائتالف احزاب که در انتخابات پیروز شود

انجوام شود، نماینودگان  ،درصد از حوائزین شورایط 84.6که با شرکت  2010انتخابات سال 
هشت حزب مختلف به مجلس راه یافتند. این احزاب به ترتیب بیشترین آراء عبارتند از حزب 

، محوویط زیسووت، لیبوورال مووردم، مرکووز، چووپ، "مووودرات"رو سوسوویال دموووکرات، میانووه 
ی سوئد و دموکرات مسیحی. در این انتخابات برای اولین بوار در تواری  سووئد، هادموکرات

را  هادموکراتسوسویالائتالف راست میانه، برای بار دوم بطور متوالی جناح چپ به رهبری 
، چهار سال دیگر در دولوت ابقوا ی پارلمانهاشکست داد و با بدست آوردن بیشترین کرسی

 شد.
ی خود را بطور رسمی معرفی کرده بودند کوه هاحزب نیز کاندید 33بر احزاب باال عالوه 

درصد از مجموع آرای بدسوت  2.7کافی نبود.  برای ورود به پارلمان هاآن آرای بدست آمده
ی هاهآمده، به بیش از صد حوزب کوچوک دیگور تعلوق داشوت کوه آرای خوود را در برگو

خوورد موی ریخته بودند. در این بین دو حزب جمهوری خواه بچشم هادستنویس در صندوق
 .اندهرای بدست آورد 10و  14که به ترتیب 

 
 کنند زیرا مردممی در سوئد همیشه بخش بزرگی از افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت

بوه  آیود و مسوئولیت پاسوخگوییموی روی کوار هواآن دانند که دولت بور اسواس رأیمی
 گیرد.می ی مردم را به عهدههاتخواس

درصود  90که در آن  ه استبود 1970باالترین میزان شرکت مردم در انتخابات، در سال 
 در انتخابات شرکت کرده بودند. حائزین شرایط

 گفتمان تابستانی سیاستمداران و مردم

هفتم که اوائل ماه توان هر سال در هفته بیست ومی خوب را ساالریمردمنمودی از یک 
 شاهد بود. گوتلند یجزیرهباشد، در می ژوئیه

( یووک گردشووگاه عمووومی بوورای در خلوویج بوتنیووک )دریووای بالتیووک گوتلنوود یجزیووره
یبوا بوا ز یجزیرهکشد. این می تابستان انبوهی از مردم را بسوی خود ست که هرهاسوئدی
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شهر قدیمی خود و طبیعت نسبتا مالیمش برای گردشگری و استراحت بسیار مناسب است. 
ی تنگ و باریک آن است. هاهی با دیوارهای بلند آجری و کوچهاهاز مشخصات ویژه آن خان

به عنوان حفواظ  ی خودخانهیادگار دورانی است که مردم سوئد از دیوار پیرامون  هاهاین خان
 . اندهکردمی دید دیگران و نیز امنیت خانواده استفادهدر برابر 

سووئد، کوه در  وزیرنخستو  راتدموکسوسیال، آقای پالمه، رهبر حزب 1969در تابستان 
استفاده کرد و روزی بوه  هاپرداخت، از تجمع سوئدیمی شمال جزیره به استراحت تابستانی

رفت و با مردمی کوه (Almedalen) "آلمِدالن"مناطق ییالقی به منطقه  جای استراحت در
برای تفریح و استراحت در پارکی جمع شده بودند به گفتگو نشست. در آن روز آقوای پالموه 

بورای را  راتدموکسوسیالی حزب هاهبطور غیررسمی سخنرانی کرد و نقطه نظرات و برنام
 (در آلمدالن اولوف پالمه - 9عکس شماره )مردم تومیح داد.

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 

سوال را در و هفوتم هرت تابستانی، هفته بیستر را تقلید کردند و با استفاده از تعطیالاین کا
 هواآن گذرانند تا ممن تماس با مردم برایمی ، در میان گردشگران سوئدیگوتلند یجزیره

سخنرانی کنند. سرانجام حضور رهبران احزاب و سیاستمداران بوین موردم در گوتلنود یوک 
 ت شد.سن

 یادارمقامات باالی هر سال در خالل هفته بیست و هفتم، صاحبان قدرت، دولت مردان، 
بزرگ دولتی، رهبران احزاب سیاسوی، رهبوران سوندیکاها و هور آن کوس کوه  تو موسسا

خوود در  با مردمی که دوست دارند بوا نماینودگان همراهمسئولیتی از جامعه را بر عهده دارد 
 گرد هوم داشته باشند در گوتلند تی و افراد تاثیر گذار در جامعه گفتگوتلف دولی مخهاارگان
خودشوان را  هوامقامات دولتی و مسئوالن مملکوت نوه در زره پوشدر این جزیره، آیند. می
 هاآن ی دژ مانندی که از دسترس مردم دور باشد.هاهکنند و نه در کاخها و یا خانمی مخفی
 راه هوادر پارک ،خورندمی ی خیابانی غذاهادر رستوران ،کنندمی ی معمولی اقامتاهدر هتل
نوشند و شانه به شانه با مردموی کوه می در کافه تریاهای کنار خیابان چای و قهوه ،روندمی

 شوند.می همراههم دم و  اندهسپرد هاآن مسئولیت اداره کشور را به
تواند با هر مسئول حکوومتی و هور مقوام کشووری کوه بخواهود می هر کس در آلمِدالن
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ی فردی و یا جمعوی را هاقدردانی کند، خواست هاآن اعترا  کند، از هاآن صحبت کند، به
شوخی و بازی کند. در این جمع مردمی که غرور و یوا حقوارت  هاآن یادآور شود. با هاآن به

ی حکومت و سیاستمداران برجسته و کارگزاران اصلی کشور به مودت جایی ندارد، افراد باال
را از نزدیوک بشونوند و  هواآن یک هفته در میان مردم هستند تا هوم مسوائل و مشوکالت

ی خود پاسخگو باشند. این گردهم آیی مردمی هاو یا غفلت هاهبررسی کنند و هم برای کرد
 سی است، همه سدهای غرور و یوا حقوارت راکه نتیجه رشد جامعه و الهام گرفته از دموکرا

 گشاید.می را نیز تشریفاتیی هشکند و همه حصارهای تنگ و فشردمی
بینی که بی هیچ قید و بندی با لباسهای تابسوتانی و راحوت خوود می مردم را در آلمِدالن

 یهی کوچک و یوا بوزرگ در سوایهاهآزادانه و دور از هرگونه تبلیغات و یا تلقینات، در گرو
و شنود با مقوامی از دولوت و یوا  و به گفت اندهی انبوه و یا در ساحل دریا جمع شدهادرخت

 احزاب و یا سندیکاها مشغولند.
کنود، موی پشت میز کهنه یک قهوه خانه قدیمی که توی پیاده رو از مشوتریان پوذیرایی

اه و پیراهنی بی آستین در کنار رهبر سرسخت یوک بینی که با شلوار کوتمی نخست وزیر را
ن و یوا ای طرفدارهاهخورند و به گفتمی قهوه حزب مخالف خود نشسته است، این دو با هم

 دهند.می گوش اندهحلقه زد هاآن مخالفان خود که گرد
را  هاجا پیچیده است. همه دشومنی همه ی دموکراسی و آزادیهاهعطر شکوف در آلمِدالن
خواهند بورای دیگوران نیوز می گونه که برای خود و حق اظهارنظر را همان اندهکنار گذاشت
 شمارند. همه برای بهبود زندگی و رفاه بیشتر و شکوفایی هر چه بیشتر کشورشانمی محترم
احزاب مختلف و افوراد موؤثر اندیشند. در این میان مردم بیش از پیش با تفکر و خواست می
شود تا می ی گوناگون منعکسهاهگذرد در رسانمی شوند. آنچه در آلمدالنمی ، آشناهاآن در

را احساس کنند  ساالریمردمکسانی هم که در آنجا حضور ندارند طعم و عطر دموکراسی و 
 نود و قودرت را بوهو در انتخابات، بر اساس آگاهی خود به احوزاب موورد قبولشوان رأی ده

 یی که اکثریت را در کنار خود دارند، بسپارند.هاآن
توانند بدون ترس و واهمه و بدون خود سانسوری آنچه را که در فکور می همه در آلمِدالن

 ند و با دیگران به چالش بگذارند.و اندیشه دارند بیان کن

 دولت در دست مردم است

توان در سوئد مشاهده کرد. در این کشور دولت در می را ساالریمردمنوع  ترینیکی از زالل



81 
 

همه حق دارند نامزد انتخاباتی  ،دست مردم است. در انتخاباتی کامال آزاد و بدون قید و شرط
 باشند و آزادانه نیز رأی خود را در صندوق بیندازند.

اداره کشور در این مجلوس کلیه تصمیمات مهم برای با تشکیل مجلس نمایندگان مردم، 
گیرد که مردم بوه نماینودگان خوود می شود. قدرت مجلس از اعتمادی سرچشمهمی گرفته

، هیچ فرد یا نیروی دیگر نمی تواند در ارائه قوانین و موابط سیاسوی و دارند. غیر از پارلمان
 اجتماعی نقش تعیین کننده داشته باشد.

ی بوه مجلوس وزیرنخسوتحزب یا ائتالف پیروز، نماینده خود را برای  پس از انتخابات،
کند تا در صورت بدست آوردن رأی اعتمواد از مجلوس، کوار خوود را بوه عنووان می معرفی
نیز اعضای دولوت خوود را بوه  وزیرنخستآغاز کند و به تشکیل دولت بپردازد.  وزیرنخست

 گیرد.می رأی اعتماد هاآن کند و برای هر یک ازمی مجلس معرفی
. مجلس که به ه استکردرا تایید  هاآن دولت مجری قوانین و مصوباتی است که مجلس

باشد. می نمایندگی مردم، نصب و عزل دولت را در اختیار دارد همواره ناظر بر عملکرد دولت
تان نیز به دولت، ناظر بر عملکرد شوراهای استانی و نیز شوراهای شهر است. شورای هر اس

سوئد، قودرت نصوب و عوزل  ساالرمردمدر رژیم نوبه خود بر شوراهای شهری نظارت دارد.
 کننود،موی را انتخاب مرداندولتدر اختیار مردم است. مردم به همان شکل که  مرداندولت
  را از کار برکنار کنند. هاآن توانندمی

ر، بزرگترین نقطه قوت دموکراسوی قدرت مردم برای عزل کردن در یک نظام مردم ساال
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 

 یکدیگربرابر  مردم و آن فرد در یک جهت در حرکتند. در حالی که برای برکناری یک مقام،
موی گیرند. پس قدرت عزل بزرگترین موهبتی است که دموکراسی به مردم عرمهمی قرار

محوروم  مرداندولتکند. این بدان معناست که هرگاه در نظامی مردم از قدرت عزل کردن 
 باشند آن نظام فاقد دموکراسی است.

 باید عاری از خطا و اشتباه باشند مرداندولت

شوند باید می گماردهبکار  ی دولتیهای که در پستی افرادهمهدرسوئد،  ساالردممردر نظام
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 از هرگونه خطایی چه در گذشته و چه در زمانی که مشغول خدمت هستند پاک باشند.
ائتالفی از احزاب دست راستی با بدست آوردن  2006در انتخابات پارلمانی سوئد در سال 

ی مجلس را نصیب خود کرد و دولت تشوکیل داد. هارسیکرسی نمایندگی، اکثریت ک 178
 را معرفی کرد.اش هبه تدریج وزرای کابین وزیرنخستچندی بعد 
( به عنوان وزیر بازرگانی معرفی شد. روز بعود Maria Borelius) "ماریا بورلیوس"خانم 

چند سال پیش او را بمودت یوک مواه اطالع داد که این خانم  هاهدختری به یکی از روزنام
استخدام کرده بود بدون اینکه موموع را به اداره مالیات گوزارش اش هبرای نگهداری از بچ

 داده باشد.
در سوئد هر گاه کسی فردی را به کاری بگمارد باید آن را به اطالع اداره مالیات برساند و 

کند بایود در زموان می پردازد. هر کس کاربه عنوان کارفرما مالیات و هزینه بیمه آن فرد را ب
انجام کار بیمه باشد تا اگر اتفاقی در حین کار بیافتد بیمه بتواند نیازهای آن فورد را پوشوش 

 دهد.
می بایست استخدام آن دختر را به اداره مالیات اطالعمی به عنوان کارفرما خانم بورلیوس

 پرداخت.می داد، هزینه کارفرما را به اداره مالیاتمی که به آن دخترداد و عالوه بر حقوقی 
به اداره مالیات اطالع نداده بود و خالف قانون رفتار کرده بود. وقتوی ایون  خانم بورلیوس

مسئله فاش شد وی از طریق تلویزیون از مردم سوئد پوزش خواست و گفت در زمان انجام 
ه بوودچندان خوب ن هاآن ف، که سالها پیش اتفاق افتاده بود، ومع مالی خانوادهاین کار خال

 .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.
توانند اطالعات مالی افراد دیگر را مطالعه کنند. برای این کار می وندان در سوئدهمه شهر

کافی است به سالن کامپیوتر ادراه مالیات مراجعوه کننود و بوا وارد کوردن نوام و یوا شوماره 
و مقودار مالیوات  هواآن ، اطالعات مربوط به درآمد افوراد، اشوتغالهاهشخصی افراد در رایان
 بدست آورند. ،هر فرد راپرداختی توسط 

پس از بر مال شدن کار خالف این خانم وزیر، شهروندی فورا در وبالگ خوود نشوان داد 
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گرفتوه اسوت، بکوار  در سالی که آن دختر خانم را هاآن گوید و درآمدمی که این خانم دروغ
 .ه استبودبسیار باالتر از درآمد متوسط شهروندان سوئدی 

ه کورداز کار خود کناره گیوری  سوئد اعالم کرد که خانم بورلیوس وزیرنخستدو روز بعد 
 هاهگوزارش روزنامو بربنوا. خانم بورلیوس نه تنها از کار وزارت کنار گذاشته شود بلکوه است
را در مدت کوتواهی فروخوت و بوه  اشزندگی. او خانه و "خانم بورلیوس از سوئد فرار کرد"

 دروغ گفته بود نیافتد. هاآن کوچ کرد تا چشمش به چشم مردمی که به انگلستان
پس از برمال شدن این جریان و فرار این وزیر، تب بازرسوی وموعیت وزرای جدیود بواال 

(، Cecilia Stegö) "سسیلیا استگئو"گرفت و نام خانمی دیگر از اعضای کابینه جدید، خانم 
 برها دیده و شنیده شد.و سرفصل خ هاهدر تیتر روزنام

آمد به عنوان وزیر فرهنگ می وی که یکی از اعضای عالی رتبه حزب میانه رو به حساب
معرفی شده بود. دوره وزارت او فقط ده روز طول کشید. تنها ده روز الزم بوود کوه روزناموه 

ار بود. از نگاران سوئدی عملکرد آن خانم را در گذشته بررسی کنند. او دارای نقاط قوت بسی
ی مودیریتی گونواگون هارفت. در گذشته بور کرسویمی وفاداران ایدئولوژیک حزبش بشمار

 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 

رداخته بود. اما هنگامی که نامزد پست وزارت شده بوود بورای مالیاتی برای تلویزیون خود نپ
 ده تلویزیون را یک جا پرداخت کرده بود.افتاعقبی هاتپوشاندن خطای خود همه مالیا

در سوئد هرکس تلویزیون داشته باشد باید ماهیانه مبلغی به اداره تلویزیون رسمی سووئد 
 ی بازرگوانیهوانی مهم سوئد که فاقد آگهیبپردازد. بخش مهمی از هزینه دو کانال تلویزیو

شود. این دو کانال مستقل و غیر وابسته می باشند، از راه همین مالیات بر تلویزیون تامینمی
 دهند.می را به مردم ارائه هاهبوده و مفیدترین برنام

ا ر ایهی گسوتردهواخالف مالیاتی خانم استگئو در صدر خبرهای روز قرارگرفوت و بحث
موی بین مردم برانگیخت. حتا برخی دولت جدید را به عنوان دولت خالف کواران سورزنش

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 

 استعفا داد. برای مردم نیست و داریامانت
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 دهد که در یک جامعه باز و آزاد، جایی که همه موردم حوق آزادیمی نشان هاهاین نمون
و اعترا  دارند، عرصه برای خالفکاری، حقه بازی و دغلکاری بسیار تنگ است. افراد  بیان

حتا اگرچنین افرادی بر یک حزب قوی نامناسب نمی توانند امانت دار خدمت به مردم باشند. 
 تکیه داشته و از نامداران و معتقدان بلند پایه آن حزب باشند.

نشاند و بوه هنگوام می را به کرسی مرداندولت، اراده مردم است که در یک جامعه مدنی
 کشد.می ه زیررا ازعرصه قدرت ب هاآن ، همین اراده مردم،مرداندولتی به اعتمادبی

در  کنم که گویای توانمندی دموکراسی و آزادیمی در همین زمینه رویداد دیگری را بیان
 باشد.می پاکسازی یک جامعه

 ه استبودسوئد در همیشه بزرگترین حزب تقریبا که  راتدموکسوسیال، حزب 1995سال 
ست توا توانمی ( هنوزIngvar Carlsson) "کارلسون"، آقای وزیرنخستد. در اوج قدرت بو

ی باقی بماند اما تصمیم گرفت ظرف چند ماه وزیرنخستی هدوسال دیگر در پست چهارسال
سالگی  پیش اعالم کرده بود که روزی که قدم به شصت و یک این پست را ترک کند. او از

اش هبر زمین خواهد گذاشت، کوله پشتی و دوچرخو بگذارد هر پست سیاسی که داشته باشد
از زنودگی خوود را  ایه، دور تاززیبای گوتلند یجزیرهرا برخواهد داشت و با رکاب زدن دور 

 آغاز خواهد کرد.
ی و دبیرکلوی وزیرنخسوتپسوت  "کارلسوون"دانستند که در چه تاریخی آقای می همه

بورای باور بودنود کوه مردم سوئد بر این  را ترک خواهد کرد. راتدموکسوسیالحزب بزرگ 
( نیست. Mona Sahlin) "مونا ساهلین"کسی شایسته تر از خانم جانشینی آقای کارلسون 

 یوزیرنخسوتبوه بی چون و چرا ، "کارلسون"بود، با رفتن آقای وزیرنخستوی که معاون 
 یافت.می بود که در سوئد به چنین مقامی دست رسید و او اولین زنیمی

بوود،  وزیرنخسوتخانم مونا ساهلین را کوه معواون بطور رسمی ، راتدموکسوسیالحزب 
بوود  ایهخانم ساهلین دیپلمات سی و هشت سالبرگزیده بود. برای جانشینی آقای کارلسون 

ی هاهانتخواب شود و پلو راتدموکسوسویالس از حزب سالگی به نمایندگی مجل 25که از 
رسیدن به سطوح باالی حزبی را به تندی پشت سر گذاشت. او توانست در مودت کوتواهی 

 بدست آورد. راتدموکسوسیالی مهمی را در حزب و دولت هاپست
ی، وزیرنخستپست ، سه ماه قبل از رسیدن خانم ساهلین به 1995اکتبر  17صبح شنبه 
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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 

. خانم ساهلین در این سفر با کارت خدماتی، شکالت سوییسی و کموی پوشواک ه استکرد
انم ساهلین قبال نیز با این کارت خرده ریز شخصی خریده بوود و هور بوار بوه خریده بود. خ
ی اطالع داده بوود کوه معوادل خریودهای شخصوی او را از حقووق وزیرنخستحسابداری 
 کسر کنند.اش هماهیان

همه جا پیچید. مردم نمی خواهند سرنوشت جامعوه را  وزیرنخستخبر خالفکاری معاون 
کمترین خطا را مرتکب شده باشد. خورشید قدرت و خوشنامی مونا بدست کسی بسپارند که 

ی کناره گیری کرد. از پسوت وزیرنخستساهلین به تندی رو به افول گذاشت. او از معاونت 
شود محوروم شود. هموه موی که چند مواه بعود نصویبش راتدموکسوسیالدبیرکلی حزب 

کنار گذاشت و پس از چندی بیکاری با ایجاد یک شرکت مشواور  سیاسی اش رایهافعالیت
بازرگانی خود را سرگرم کرد. خانم ساهلین الزم بود چند سوال از چرخوه قودرت و شوهرت 

رفتارکند که مورد اعتماد مردم باشد. چند سال که گذشت او به  ایهخارج شود تا بتواند بگون
بووه مقووام دبیوور کلووی حووزب  2007توودریج بووه حووزب و سیاسووت بازگشووت و در سووال 

الف چوپ بوه رهبوری حوزب ت، ائو2010برگزیده شد. در انتخابات سوال  راتدموکسوسیال
رات، در برابر احزاب بورژوائی حاکم، شکست خورد و خانم ساهلین از مقام خود دموکسوسیال

بات را به عدم اعتماد کامل در این انتخا هادموکراتسوسیالکناره گیری کرد. برخی شکست 
مردم به خانم ساهلین نسبت دادنود و آن را ناشوی از خالفکواری او در پوانزده سوال پویش 

 دانستند. 
ی سیاسوی در سووئد نیوز نشوانی از عودالت هواتسرگذشت مونا ساهلین در عرصوه رقاب

 باشود. خوانم سواهلین کوه فاقود تحصویالتموی برای هموه، هااجتماعی و برابری فرصت
آکادمیک بود، زندگی شغلی خود را از کارهای بسیار ساده ماننود کوار در رسوتوران و کموک 

. ه اسوتبودی شخصی او استوار هابهیار شروع کرده بود. پیشرفت او در کار حزبی بر ویژگی
سخن گفتن به زبان ساده و پشتیبانی او از اقشار پایین جامعه توانست  ساده زیستی، پرکاری،
او را به باالترین مقام در  تبدیل کند و هاقابل قبول برای بسیاری از سوئدی ایهچهراو را به 
حزب سیاسی سوئد برساند. اما همین چهره محبوب بخاطر خطائی ناچیز بخشی  ترینبزرگ
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ت در عرصه سیاسوی کنوار از اعتماد شهروندان به خود را از دست داد و سرانجام از اوج قدر
 .گذاشته شد
شود که مسئوالن مملکتی نمی توانند دسوت از پوا می و انتقاد در سوئد باعث بیان آزادی

کوار و  دهد کهمی تأخطا کنند. وجود آزادی و محترم شمردن حقوق شهروندان به همه جر
هی ذره بینی بوه زندگی سیاستمداران را زیر نظر داشته باشند. در این بین، خبرنگاران، با نگا

و سوایر وسوائل ارتبواط جمعوی  هاهرا در روزنامو هواآن دنبال خبرهای مردم پسند هستند تا
پرده بوردارد.  هاهمنعکس کنند. هیچ خبری برای مردم جذاب تر از خبری نیست که از نادید

ایون یی هستند که در ارتباط با منافع و زندگی روزمره مردم باشد که در هاآن بهترین خبرها
 ست.هاترین آناز مهم مرداندولتراستا اخبار مربوط به عملکرد 

 ثبات سیاسی و تداوم نهادهای دولتی

شوند که به جناح راست و جناح می نیروهای سیاسی در سوئد بطور عمده به دو دسته تقسیم
چپ معروفند. در جناح راسوت چنود حوزب بوورژوازی و میانوه رو و در جنواح چوپ احوزاب 

 گیرنود. ایون دو جنواحموی چپ )کمونیست سابق( و محیط زیست جای ،راتدموکلسوسیا
ی سیاسی و راهکارهای متفاوت برای مسائل جامعه هستند، هاراست و چپ که دارای بینش
و بوا  آمیزمسوالمتبصوورت  هاآن کنند. رقابتمی رقابت یکدیگربرای دستیابی به قدرت با 

ام متقابل است. همزیستی دموکراتیک این نیروهای سیاسی باعث ثبات در جامعه بووده احتر
دارد. در چنوین شورایطی موی و جامعه را از هرگونه تشنجات اجتماعی و اقتصادی دور نگوه

ی اقتصوادی، اجتمواعی، سیاسوی و هاهاست که آهنگ رشد و پیشرفت جامعه در همه زمین
 پیماید.می علمی بطور شکوفا راه خود را

برخالف بسیاری از کشورها، تغییر دولت در سوئد باعث تغییرات ناگهانی در رژیم سیاسی 
بینیم که مدیران برجسته می و امور مملکتی نمی شود. پس از روی کار آمدن ائتالف راست

شوند. همین طور کوه می ی خود ابقاهادر پست دولتی حتا افراد وابسته به جناح سوسیالیست
رسند به مدیران دولتوی وابسوته می پس از جناح راست به قدرت هادموکراتسوسیالهرگاه 

در پیشوبرد اهوداف دولوت  هواآن یهوابه جناح راست امکان ادامه فعالیوت داده و از توانایی
 شوند.می مندبهره
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در انتخابوات پارلموانی  ، دولت بورژوازی پوس از یوک دوره چهارسواله1998در انتخابات 
پست اقتصاد  ترینبه قدرت رسیدند. در آن هنگام مهم هادموکراتسوسیالشکست خورد و 

رو بوه عهوده پولی کشور یعنی ریاست بانک مرکزی را یکی از افراد حزب بوورژوازی میانوه
ا یاری داد ید عملکرد او، وی رئداشت. دولت جدید نه تنها وی را از کار برکنار نکرد بلکه با تا

سوال در زموان  8تا چرخ اقتصاد پولی کشور را بوه بهتورین شوکل ممکون بچرخانود. وی 
در این پست باقی ماند تا اینکه شخصا کار دیگوری را انتخواب کورد و  هادموکراتسوسیال
 استعفا داد.

این است که هر دولتی روی کار بیایود، وزیوران و صواحب منصوبان در سوئد روال کار بر
ی مدنی مهمی مانند فرمانداران، استانداران و هالی وابسته به جناح رقیب را در پستدولت قب

کوه از  ایون اسوت آمیزمسالمتگمارد. نتیجه این همزیستی می سفرای کشور در خارج بکار
 در هر زموانی اسوتفاده هاآن تجربیات همه مدیران بدون توجه به وابستگی حزبی و عقیدتی

اه بخش عظیمی از سرمایه ملی کشور یعنی توانمندی مدیران آموزش دیده شود. از این رمی
 و با تجربه بدون توجه به رژیم سیاسی حاکم در راه پیشرفت و توسعه امور کشور بکار گرفته

 شود.می

 پرسیهمه

، مردم نظور خودشوان را پرسیهمهاست. در  پرسیهمه ساالریمردمیکی از ابزارهای مهم 
کننود. در موی وموع خاص در یک رأی گیری رسمی بطور مستقیم اعوالمنسبت به یک م

 ، در سطح کمون و یا در سطح کشور باشد.ایهتواند منطقمی پرسیهمهسوئد 
بمنظوور آگواهی از  پرسویهمه. یوک ه استشدتعریف  پرسیهمهدر قانون سوئد دو نوع 

تنها رهنموودی  پرسیهمهیجه این گیرد که جنبه پیشنهادی دارد. نتمی صورت عمومیافکار
برای دولت و مجلس است بدون آنکه دولوت ملوزم بوه اجورای آن باشود. نووع دیگوری از 

مستقیم مردم درباره یک موموع خاص  گیریتصمیمنیز وجود دارد که به عنوان  پرسیهمه
زم بوه کند و دولت ملومی بی درنگ حکم قانون را پیدا پرسیهمهاست. نظر اکثریت در این 

 باشد.می اجرای آن
 آوریجموعپیشنهاد شود و یا اینکه مردم بوا  تواند از سوی دولت یا پارلمانمی پرسیهمه
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، هرگواه 1994شوند. طبق ماده اصالحی قوانون اساسوی در سوال  پرسیهمهامضا خواستار 
باشند، به ترتیب، کمون  یپرسهمهحداقل پنج درصد مردم در سطح شهر و یا کشور خواستار 

 و یا دولت موظف به انجام آن است.
در  که آخرین بار آن ه استشددر سوئد انجام  پرسیهمهتا بحال شش بار  1922سال از 
برای تبدیل پول سوئد از کرون به یورو )واحد پول مشترک اتحادیه اروپا( بود. در  2003سال 
 لفت کردند.مردم سوئد با تبدیل پول مخا پرسیهمهاین 

 پرسویهمهصورت گرفت. در ایون  1980مارس  23در سوئد در  پرسیهمه ترینجنجالی
 شد.می پرسیده ایهده یا عدم استفاده از انرژی هستانظر رأی دهندگان برای استف

موردم سووئد تحوت تواثیر چنود حادثوه کوه در  عمومیافکوار، 1970ی دهه هاطی سال
ار دنیا اتفاق افتاده بود به شدت نگران آینده محویط زنودگی رآکتورهای اتمی در گوشه و کن

 خود بود.
اتفاق  1979که در سال  ( در آمریکاHarrisburg) "بِرگهاریس"حادثه نیروگاه اتمی 

زا آلوده کرد، بر نگرانی مردم سوئد افزود. این نگرانی را به مواد پرتو ایهمناطق گستردافتاد و 
بسیاری را علیه ساختن رآکتورهای اتمی برانگیخت. دولت سووئد بوه ناچوار در ی هامخالفت
 مشورتی پیرامون توقف و یا توسعه رآکتورهای اتمی انجام داد. پرسیهمهیک  1980سال 
 

مواد پرتووزا )رادیوو اکتیوو(  طنشرخ دهد که باعث  ایهدر یک نیروگاه هست ایهاگر حادث
واصل بسیار دور نیز توسوط بواد پخوش شوده و محویط زنودگی تواند تا فمی شود، این مواد

ی کشاورزی، مواد هاشهرها و نیز زمین را آلوده کند. در اثر آلودگی هوا، آب، محیط هاانسان
سرایت کورده و دیور یوا زود اثور  انسانپرتوزا بطور مستقیم و یا از راه مواد خوراکی به بدن 

در  "چرنوبیول"کوه در نیروگواه اتموی  ایهو فاجعوزیانبار خود را نشان خواهود داد. بحوران 
ئی را بجوا هوامیالدی رخ داد، عالوه بر موایعات آنوی آن، آلودگی 1986اوکراین و در سال 

بیست سال پوس از  گذاشت که اثرات مخرب آن تا به امروز ادامه دارد. بر اساس آماری که
سون حودود ده سوال در ایون  شده بود، بیش از ده هزار کودک با آوریجمعحادثه چرنوبیل 

ید مبتال شده بودند. این گروه از کودکان تقریبا ده سال پوس از بوروز ئکشور به سرطان تیرو
را به این سرنوشت تلو  گرفتوار  هاآن حادثه به دنیا آمده بودند اما آلودگی محیط زادگاهشان
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وده و نیوز از طریوق موواد تواند از راه تنفس، از راه لموس اشویاء آلومی کرده بود. مواد پرتوزا
 انسوانآبهای آلوده به مواد پرتوزا، پرورش پیدا کرده باشند به بدن  و هاخوراکی که در زمین

 راه یابند.
رآکتور اتمی فعال داشت که معادل سی درصد برق مصرفی کشور  6، سوئد 1980در سال 
برداری و دو رآکتور در دست  کرد. عالوه بر آن چهار رآکتور جدید نیز آماده بهرهمی را تامین

از عواقوب احتموالی داشوتن  عمومیافکارساخت بود. همانطور که گفته شد به علت نگرانی 
کوه بوه رأی گزینوه سه از میان مشورتی کرد.  پرسیهمه، دولت اقدام به ای هنیروگاه هست

نظریه خواستار درصد بیشترین آرا را بدست آورد. این  38.7دوم با ی هگزینگذاشته شده بود، 
رآکتور فعلی هیچ رآکتور جدید ساخته نشود. رآکتورهای اتموی موجوود  12آن بود که غیر از 

نیز بتدریج در فرصت مناسب برچیده شود. برچیده شدن رآکتورها باید با توجه به نیاز کشوور 
در  باشود کوه اختاللوی ایهبه نیروی برق صورت گیرد. بنابراین زمان انجام آن باید به گونو

جاد نکند. این نظریه ممن تاکید بر دوری جستن از انرژی ایجامعهصنایع و نیز رفاه عمومی 
، جایگزین کردن منابع جدید انرژی که با محیط زیست نیز همخوانی داشته باشود ای ههست

 داد.می را در دستور کار دولت قرار
، دو رآکتور قدیمی نیز استه شددر طی سالیان اخیر ممن اینکه هیچ رآکتورجدید ساخته ن

 برچیده شد.
در زمان برچیده شدن این دو راکتور قدیمی بیش از نیمی از نیروی برق مصرفی در سوئد 

 20شد. با اینکه برچیدن این دو رآکتور قیمت برق را یکباره حدود می از نیروگاه اتمی تامین
، به ایون کوار دسوت زد و پرسیهمهداد اما دولت بر اساس رأی مردم در می درصد افزایش

 مردم برای حفظ محیط زیست خود پذیرفتند که بهای بیشتری برای مصرف برق بپردازند.
تکنولووژی  کشوورها در زمینوه ترینالزم به یادآوری است کوه سووئد یکوی از پیشورفته

 درصد از ذخائر اورانیوم طبیعی جهان در این سرزمین نهفته 15است. عالوه بر آن  ایههست
خود  ایهی هستهاهتواند به راحتی اورانیوم الزم برای سوخت نیروگامی است. بنابراین سوئد

 15اندازد.بکار  بسیاری را ایهی هستهاهرا غنی سازی کرده و نیروگا

 1980سال  پرسیهمهاما این کشور به خاطر حفظ محیط زندگی شهروندانش و براساس 
 ایهکند. سوئد با اینکه برای تامین سوخت هسوتمی ریاز ساختن رآکتور اتمی جدید خوددا
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ده رآکتور موجود خود، به اورانیوم غنی شده نیاز دارد اما از استخراج و غنی کردن اورانیوم در 
 کند.می خاک خود پرهیز

نیواز دارد کوه  ایهی حفاظتی ویژهاکه کار غنی سازی به مراقبت علت این کار این است
برای حفظ سالمتی کارکنان  هاطبق قوانین سوئد این مراقبتپرهزینه است.  انجام آن بسیار

ی آینده مروری است. نگهداری موواد زائود و هاصنایع اتمی، شهروندان معمولی و نیز نسل
زیرا بیش از هشتاد درصد از موواد باشد. می خرجی غنی سازی نیز کاری دشوار و پر هاهزبال

 ایه. نگهداری این مواد پرتوساز بگونماندمی ر مواد بازمانده باقیپرتوزا پس از غنی سازی، د
که محیط زندگی را آلوده نکند و پاسخگوی موابط ایمنی در سوئد باشد کاری بس پیچیده 

 رو سوئد بجای استخراج و غنی کردن اورانیوم در خواک خوود، تورجیح از اینو گران است. 
 خریداری کند. ز خود را از روسیهدهد اورانیوم غنی شده مورد نیامی

 ی کوچک و کارهای بزرگهادولت

)شوهرداری( کموون  290اسوتان و  23ی کشووری بوین دولوت مرکوزی، هادر سوئد مسئولیت
ف خدماتی جامعه را به عهده دارند. با ایون تفواوت یکه هر کدام بخشی از وظا ه استشدتقسیم 

 هواو کمون هاکنند و دولوت بور عملکورد اسوتانداریمی نظارت هابر کار کمون هاکه استانداری
و  هاه، محلوهانظارت دارد. هر کمون دارای یک محدوده جغرافیائی است کوه شوهرها، شوهرک

 شود. می از چند کمون را شامل ایهی را دربرمی گیرد. هر استان نیز مجموعیروستاها
مردم نیز در هور کجوا کوه  ،در سطح کشور هاتمسئولی یبا تقسیم گسترده ،شیوهدر این 
توانند بر می هاآن کنند، در ارتباط نزدیک با مسئولین و تصمیم گیرندگان هستند.می زندگی
 نظارت داشته و عملکرد مسئولین را نیز زیرنظر داشته باشند. هاگیریتصمیم
بلکه بسیاری از اموور ، قوه مجریه تنها در دست دولت مرکزی متمرکز نیست ترتیببدین

قرار دارد. هر استان توسط یک شورای استان و  هاو یا کمون هاکشوری بر دوش استانداری
 شود. اعضای این شووراها کوه ماننود پارلموانمی هر کمون توسط یک شورای کمون اداره

اسوتان و یوا کموون کنند هر چهار سال یکبار بطور مستقیم توسط مردم آن می محلی عمل
 شوند.می انتخاب

 ه اسوتکوردتعیوین  هاآن شورای استان و نیز شورای کمون در چارچوبی که قانون برای
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 را دارد. هاآن دارای استقالل و خودمختاری هستند و دولت مرکزی مسئولیت نظارت بر کار
بورای  هاآن وظیفه شورای استان اداره کردن امور داخلی است که رسیدگی و اداره کردن

وظوایف شوورای اسوتان  تورینمهمباشود. موی هر کمون به تنهایی مستلزم هزینوه گوزاف
درمانی همگانی، خدمات دندانپزشوکی مردموی و  -خدمات بهداشتی یاو اجر گیریتصمیم

باشود. عوالوه بور آن موی هوال و خدمات ایاب و ذهاب، بوا همکواری کمونینیز ایجاد وسا
هنگی، خدمات جهانگردی و پشتیبانی از بخش خصوصی نیز بوه عهوده رسیدگی به امور فر
 شورای استان است.

 ٬آمووزش و پورورش در سوطح پویش دبسوتان نیز به نوبه خود عهوده دار اموور هاکمون
ی ایواب و های عمومی در سطح کموون و توامین نیازمنودیهاهکتابخان دبیرستان، ٬دبستان

باشوند. عوالوه بور آن مددرسوانی بوه معنوای یمو ذهاب عمومی با همکاری شورای استان
ی به نیازمندان ساکن کمون، نگهداری از سالمندان و معلولین، اداره انسانی مادی و هاکمک

 ف شورای هر کمون است.یآب و فامالب در سطح کمون نیز از وظا
قیم شورای هر کمون میزان بودجه سالیانه را تعیین کرده و براسواس آن میوزان مالیوات مسوت

 کند.می )مالیات بر درآمد( را که شهروندان ساکن آن کمون باید بپردازند مشخ 
درصد مالیات مستقیم )مالیات بر درآمد( خوود را بوه کموون محول  80شهروندان سوئد تقریبا 

بخشوی از کوه کننود موی درصد بقیه را به دولت مرکزی پرداخت 20پردازند. و می سکونت خود
درصود درآمدشوان از راه دریافوت  70حودود  هاکمون گیرد.. قرار میشورای استان در اختیار آن 
درآمود دولوت  نیز از دولت دریافوت موی کننود. درصد  30شود و می مینأی مستقیم تهاتمالیا

باشود. ایون مالیوات شوامل موی عالوه بر بهره گیری از مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم نیوز
  *1وش کاال و خدمات و نیز عوار  گمرکی و منابع ملی است.عوار  ناشی از فر

                                                 
 مراجعه شود 2به ممیمه شماره  *1 
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 ی اساسیهاحقوق و آزادی

 و برابری  آزادی

در سوئد تمام قدرت حکوومتی ناشوی از "گوید که می ماده یکم از فصل یک قانون اساسی
 ."مردم است

ی بور پایوه احتورام بوه قدرت حکومتی بایست "کند که می ماده دوم از همین قانون تاکید
 16."و ارزش یکایک افراد اعمال گردد و آزادی های انسانهمهارزش یکسان 

طبق قانون اساسی، کلیه اتباع سوئدی صرف نظور از سون، جونس یوا تبوار از حقووق و 
 ی اساسی یکسان برخوردارند.هاآزادی

افوراد را  باشد، حقوق و آزادیمی همه مردم سوئد قانون اساسی که پاسدار حقوق و منافع
 کند.می در چارچوب قانون تضمین
 . اندهدر قانون اساسی تصریح شد هااین حقوق و آزادی

متووالی، کوه یوک  مفاد قانون اساسی تنها در صورتی قابل تغییر است که در دو پارلموان
 ورد تایید قرار گیرد.نیز باشد، م هاآن انتخابات در بین

بیان به معنای آزادی ارائه اطالعات و بیان افکار، عقایود یوا احساسوات، از طریوق  آزادی
 کالم، نوشتار، تصویر یا هر روش دیگر است.

دهد کوه اطالعوات گونواگون را نشور دهنود و یوا می اطالعات به شهروندان حق آزادی
 از این راه از افکار وعقاید دیگران آگاه شوند. دریافت کنند و
ی سیاسی، اجتماعی، هنری و هااجتماعات، حق شرکت شهروندان را در گردهمایی آزادی

با دیگران به تشوکیل انجمون و  همراهدهد که می حق هاآن کند و بهمی فرهنگی تضمین
 گروه مبادرت کنند.

، هاتدهد که دراماکن عموومی تجموع کورده، خواسومی اهرات به همگان حقتظ آزادی
 نظرات و اعترامات خود را بیان کنند.

مذهب و اندیشه، هر نوع گرایش فکری و عقیدتی را محترم شمرده و حق تبلیغ و  آزادی
 کند.می را برای همه تضمین ترویج آن
 ایهتواند در شورایط ویوژمی اعتقادات دینی، استثنای آزادی ی نام برده در باال بههاآزادی
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 یی باشد.هادارای محدودیت ه استکردکه قانون آن را تعیین 

 پاسدار قانون و اجرای آن است. ترینمهم آزادی

از جملوه  خبوری یهاهرسوان یهموه ی گوناگون موردم وهاه، افراد و گروآزادجامعهدر یک 
 ایهمطبوعات و رادیو و تلویزیون در اجرای درست قوانین سهیم هستند. رفتار جامعه مجموع

از رفتار آحاد آن است. وقتی همه پای بند به قوانین و موابط باشند کل جامعه قانونمند شده 
ظوارت رسد. در جوامع آزاد، نظارت بر اجرای قوانین و نمی و همه چیز بجا و درست به انجام

 بر کار نهادهای رسمی، به عهده همه مردم است.
 و مطبوعات غیر وابسته و خبرنگارانی کوه هاهی همگانی مستقل، روزنامهاهدر سوئد رسان

نقوش را در  تورینمهمتوانند آزاد و بدون قید و شرط خبرها رابه گووش موردم برسوانند می
 ن اخبار از زوایای ناپیدای جامعه و نشوراجرای درست قوانین دارند. این گروه با بیرون کشید

باشند. به برکوت می باعث پیشگیری از قانون شکنی و نیز ترویج درستکاری در جامعه هاآن
که در سوئد وجود دارد، فساد اداری، قانون شکنی و حیوف و میول امووال  ایهگسترد آزادی

 عمومی کمتر از هر جای دیگری است.
 

نامیود. وقتوی  توان پاسداران دموکراسی و آزادیمی عه باز و آزاد، خبرنگاران رادر یک جام
توانود در انجوام می را زیر نظر دارد، کمتر کسی مرداندولتژرف خبرنگاران همه رفتار نگاه 

وظائف خود دچار اشتباهات عمدی و یا غیرعمدی شود. قانون شکنی، کالهبورداری، رشووه 
ی هواپایمال کردن حقوق و امووال موردم، همگوی آفت و رشوه گرفتن، پارتی بازی و دادن

کنند. جایی که می اجتماعی زیانباری هستند که در جوامع بسته و غیر آزاد رشد و ترویج پیدا
مداد شوود واظهار نظر وجود نداشته باشد و انتقاد بر دولت مردان، خیانت و گناه قل بیانآزادی

 شود.می زمینه رشد فساد درهمه ابعاد جامعه فراهم

  بیان آزادی

، آزادی اعترا  و تظاهرات، آزادی تبلیوغ و تورویج اعتقوادات بیاندرسوئد، همه از آزادی
مودنی و  یهی، یکی از عناصر رفواهی جامعوانسان ، به عنوان یک نیازبیانآزادیبرخوردارند. 

حق مسلم شهروندان است. همانطور که خفقان، چاپلوسی و خفت دربرابور زور، روح و روان 
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، به شکوفایی روح و روان بیانآزادیرا از حرکت بازمی دارد،  هاانسانرا بیمار میکند و  انسان
وامع پیشرفته، قبل از رسیدن به رفواه کمک خواهد کرد. در ج انسانی هاو تقویت توانمندی

. انودبودهبرخووردار  بیوانآزادیی اجتمواعی و پویش ازهموه، از هاو آسایش، مردم از آزادی
 هاابزاری است که خطاها و انحرافات موجود در جامعه را شفاف کرده و از کژروی بیانآزادی
آژیرهای خطور را  یهت که همدر یک جامعه مانند آنس بیانآزادیکند. فقدان می جلوگیری

، بی صدا، جان و مال شهروندان را مورد ای ههر عارم این صورتازکارانداخته باشند که در 
و  ی جامعه را به نابودی خواهد کشاند. تحقق یک جامعه مدنیهاهتعر  قرار داده و سرمای
 د.غیرممکن خواهد بو بیانآزادیسالمتی آن بدون وجود 

از  ایهتواند برای پخش و تبلیغ نظرات خوود در هور زمینومی در سوئد، هر فرد یا گروهی
موی استفاده کند. هر فرد یا گروه ایهجمله در زمینه سیاست و مذهب از همه امکانات رسان

ا تواند بومی تواند برای خود روزنامه، سایت اینترنتی، رادیو و تلویزیون داشته باشد. هر فردی
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 

ی مختلف را هاهتوان تعداد بیشماری برنامه رادیویی متعلق به افراد و گرومی در سوئد، اِفِ ام
یدا کرد. تبلیغ و ترویج اعتقادات سیاسی، مذهبی و مسائل صونفی بورای هموه آزاد اسوت. پ
، کمونیست، مود کمونیسوت، جمهووری ی مسلمان، مسیحی، الییک، سوسیالیستهاهگرو

ی رادیوویی هاهخواه، سلطنت طلب، لیبرال، طرفداران فاشیسوم و غیوره، هموه دارای برنامو
 دهند.می کنند و نظرات خود را در اختیار مردم قرارمی نه برای خود تبلیغهستند و آزادا

رادیوو  1ی کانال مجری برنامهیک روز وقتی رادیوی اتومبیلم را روشن کردم شنیدم که 
این آقا یوک برناموه  کردم.با کنجکاوی گوش  بود.در حال گفتگو با یک آقای ایرانی  سوئد،

زیادی به  یای او سر و صدهاهبرنام بود وجنوب سوئد راه انداخته  رادیویی در شهر مالمو در
را اش هبرناموبوود  در سوئد توانسوته قا با برخورداری از آزادیآهمانطور که این  بود. کردهپا 
 هخواهد بگوید، مخالفین او هم از حوق خوود اسوتفاده کوردمی ازی کند و هر چه دلشاندهرا

 ردنود.کمی ی رادیویی او اعترا هاهبه برنامدند و شمی ر روز مقابل دفتر او جمعهبودند و 
را با گرداننده  ایهمصاحب که رادیوی سراسری سوئد، بود این اعترامات چنان باال گرفتهتب 

 بود.آن رادیوی شخصی، ترتیب داده 
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ی نژاد اسوت. از چهوار نامم، طرفدار سرسخت آقای احمدمی "حمید "آقایی که من او را 
موی سال پیش در سوئد اقامت دارد. به طرفداری از دولت ایران و نظام اسالمی آن فعالیوت

هرگز فکر نمی کردم بتوانم اینطور راحت برای نظام ایران تبلیغ کونم. "گفت می کند. حمید
کنند. می مسخره توانم برنامه رادیویی داشته باشم فکر کردممی وقتی دوستانم به من گفتند

با ناباوری به اداره رادیو رفتم و تقامای برنامه رادیویی کردم. از اینکه به سادگی به من اجازه 
 ”.شدم زدهشگفتپخش رادیویی دادند، بشدت 

ی او برای شونوندگان هاهکرد و گفتمی در این برنامه حمید به زبان سوئدی ساده صحبت
 د.شمی رادیو سراسری سوئد پخش

  در پایان، مجری برنامه از حمید پرسید که چه پیامی برای موردم سووئد دارد. حمیود کوه
فرصوت را غنیموت  بخوبی لمس کرده بود،این گفتگوی رادیوئی را در  شیرین آزادی یمزه

که نظام  برای آنکه نظام شما پایدار باشد و پیشرفت کنید تنها راه این است "شمرد و گفت 
حمیود،  ”.به یک رهبر دینی بسپاریدمثل ایران، پادشاهی را از بین ببرید و سرنوشت امور را 

مجری برنامه از حمیود تشوکر  سرنوشت رژیم سلطنتی پهلوی را به عنوان مثال یادآور شد.
ه ارائه دادبرای نظام پادشاهی سوئد که یک برنامه براندازی  حمیدگفتگو پایان یافت. کرد و 
نگرانی یوا با احترام، اداره رادیو را ترک کرد و بدون هیچگونه  ،بیانآزادیف قانون بود به لط
همچنان بر نقطه نظرات شخصی خود بواقی بمانود و از  رفت تااش ه، سالم به خانیمزاحمت

 طریق رادیوی شخصی خود، به تبلیغ آن بپردازد.

 مطبوعات زادیآو ی نوشتاری هاهرسان

است. شهروندان حق دارند  بیانآزادینوشتاری و مطبوعات، همان مرز  مرز آزادی ،در سوئد
 به بیانآزادیحق  منتقل کنند.دیگران ه بخود را بدون هیچ قید و بندی نظرات  و هاخواست
ه نظرات خود را بصورت نوشتاری نیوز پخوش کننود. اسوتفاده از دهد کمی اجازهشهروندان 

دیگوری کوه فکور و ی هو یا هور وسویل اعالمیه، بیانیه، روزنامه، مجله، کتاب، فیلم، اینترنت
 ی شهروندان است.همهدر اختیار دیگران بگذارد، حق مسلم ای را اندیشه

امه مختلف، با گرایشات گوناگون و با قلمهوایی روزن 168هر روز  ،2008در سوئد در سال 
که دارای انواع گرایشات سیاسوی و یوا  هاه. این روزنامه استشد، منتشر اندهکه آزادانه نوشت
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باشند، با تیراژی که جمعا بالغ بر سه میلیون وهفتصود هوزار نسوخه اسوت، می ایدئولوژیک
روزنامه رایگان  30عالوه برآن حدود  .اندهپنج روز در هفته، درسطح کشور پخش شد حداقل
گیرد. می شود که با تعداد بیش از یک میلیون نسخه در روز دراختیار مردم قرارمی نیز منتشر

تیوراژ  ه اسوتبوودهوزار نفور  400میلیوون و  9با توجه به اینکه جمعیت سوئد در این سال 
 . ه استبوددر هر روز تقریبا نصف کل جمعیت این کشور  هاهروزنام
ی خبری، سطح آموزش و آگواهی جامعوه را توسوعه هاهکوشد با گسترش رسانمی دولت

ی ذهنوی جامعوه اسوت. روابوط هادر گرو توانمنودی بخشد. زیرا رشد و توسعه جامعه مدنی
اجتماعی سالم و مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به همنوعان خود و نسبت به کل جامعه 

باشود. رسوالت ایون موی از اطالعات درست و دانش روز هاآن لت، مبتنی بر برخورداریودو
ی خبری از جمله روزنامه نگاران و خبرنگواران هاهآموزش عمومیِ همیشگی، بر دوش رسان

 وسائل ارتباط جمعی است. 
 ازی یک روزنامه نیازی به گرفتن اجازه از هیچ نهوادی نیسوت. حوقاندهدر سوئد برای را

نهفته است و حق مسلم هر شهروندی است که بوه هور  بیان انتشار روزنامه در قانون آزادی
شکل که مایل باشد، به پخش اخبار و اطالعات در سطح جامعه بپردازد. تنها کافی است بوا 

و  بوت رسوانیدهث هبو را نظور موورد روزناموه نوام ،مراجعه به اداره ثبت عالئوم و اختراعوات
توان اقدام به چاپ می مشخصات صاحب امتیاز آن را در اختیار این اداره قرار داد. پس از این

و پخش روزنامه کرد. همه حق دارند دولت و دولت مردان را در رسوانه خوود موورد انتقواد و 
و برای اعترا  قرار دهند. حق هر شهروندی است که عملکرد هر مقامی را زیر سؤال برده 

 ، کوشش نماید.آمیزمسالمتی هاهبرکناری او با شیو
مشترک فعال داشته باشد و حداقل یوک بوار در  1500که بیش از  ایههر روزنامه یا مجل
شوورای "دولت برخوردارشود. این کمک از سووی  مالیکمکتواند از می هفته منتشر شود،
گیرد. در سال می حب امتیاز روزنامه قراردر اختیار صا (Statens kulturråd)"دولتی فرهنگ

به نسبت  ،روزنامه واجد شرایط 80بین حدود  میلیون کرون سوئد 420مبلغی بیش از  2008
 .ه استشدتقسیم  هاآن میزان تیراژ

دچوار  ایهرا لغو کند. اگور رسوان ایههیچکس و در هیچ شرایطی نمی تواند امتیاز روزنام
تووان از آن بوه می ی اجتماعی عمل کرده باشد،هاف قانون آزادیاشتباه شده باشد و برخال
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طبق موازین قانونی حکوم  در رابطه با خطای انجام شده، این صورت دادگاه شکایت برد. در
 .ه استشدبینی نشود. در قانون سوئد لغو امتیاز یک رسانه خبری هرگز پیشمی صادر

 بیوانارد. مطبوعات در چارچوب قوانون آزادیدر سوئد هیچ نهادی بر مطبوعات نظارت ند
توانود انجوام دهود، پخوش اخبوار و می بارزترین کار خالفی که یک رسانه کنند.می فعالیت

ی اجتماعی باشود. بوه عنووان هاهاطالعاتی است که تجاوز به حوزه شخصی افراد و یا گرو
تحقیر یا تبعیض فرد و یا گروه اجتماعی بخاطر  قیر کردن یک فرد،مثال متهم کردن و یا تح

 تواند به عنوان جرم مطبوعاتی مورد بررسی قرار گیرد.می رنگ و نژاد،مذهب،  اندیشه،
"باازر   برای شکایت از مطبوعات وجود دارد کوه عبارتنود از در سوئد دو نهاد مستقل 

"هیئات ارزیاابی  و (Allmänhetens Press Ombudsman-PO)عمومی مطبوعات"

ایوون نهادهووا کووه بووا هزینووه . (Pressens Opinionsnämnden-PON)مطبوعااات"
شوهروندان از   شود بطور کامال مستقل بوه شوکایاتمی صاحبان مطبوعات اداره سندیکای
ندارنود.  کنند. این نهادها هیچ ارتباطی با دولت و حاکمیوتمی ی نوشتاری رسیدگیهاهرسان

گیورد و در موی قورار هر شکایت مطبوعاتی توسط بازرس عمومی مطبوعات موورد مطالعوه
صورتی که مدارکی وجود داشته باشد، آن شکایت و مدارک مربوط به آن در اختیوار هیئوت 

نماینده است که در آن نماینودگان اقشوار  36شود. هیئت ارزیابی، دارای می ارزیابی گذاشته
ان مطبوعات و یک قامی عضویت دارند. این هیئت کوه کوامال بویمختلف مردم، نمایندگ

را مقصور  ایهکند و در صوورتی کوه روزنامومی شکایت از مطبوعات را بررسی طرف است،
کند که در برابر خطای صورت گرفته اقوداماتی بوه عمول آورد توا می آن را موظف بشناسد،

مسوئله بوه  سارتی به شاکی پرداخت شوود،شکایت کننده را رامی کند. هرگاه الزم باشد خ
 تصمیم بگیرد. میزان خسارتباره  شود تا درمی دادگاه سپرده

. توا کنوون بویش از ه اسوتکردسال پیش کار خود را آغاز  40نهاد بازرسی مطبوعات، از 
 20، حودود هات. پس از بررسی شکایه استیدمورد شکایت در این نهاد به ثبت رس 14500
به عنوان جرم مطبوعاتی مورد قبول این نهواد واقوع شوده و عواملین آن بوه  هانآ درصد از

 17.اندهعذرخواهی و پرداخت غرامت محکوم شد
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 برخورداری مردم از خدمات فرهنگی

سوئد، توجه به دانش و اطالعات عمومی به عنوان یک اصل مهم برای  ساالرمردمدر جامعه
ن است. در ایون کشوور جنوب و جووش فراوانوی در مورد توجه دولت مردا پیشرفت جامعه،
دولتوی  یخورد. خدمات گستردهمی ی فرهنگی، آموزشی و هنری به چشمهاعرصه فعالیت

کند. این خدمات از طریق ایجاد تسهیالت الزم برای می زمینه این حرکت سازنده را فراهم
رهنگی و آموزشوی در سوطح ی فهاعمومی و انجمن یهاهایجاد کتابخان چاپ و نشر کتاب،

و  هاه، سولیقهاهکشور، در اختیار مردم قرارمی گیرد. عالوه برآن، سوئد جوالنگاه آزادِ اندیشو
ی صوتی، تصوویری و هاهباشد. دسترسی به رسانمی ی از هر نوع و با هررنگیانسانتفکرات 

تواند برای تفکر و اندیشه خود می برای همه میسر است. هر کس نوشتاری و شبکه اینترنت
اسوتفاده از امکانواتی کوه و با  ی آزادیدر سایهتبلیغ کند و آن را به آگاهی دیگران برساند. 

و  بوه رشود آگاهی عمومی در ایون کشوور هموواره روطح سمی کند، سوئد فراهم در دولت 
 بالندگی است.

، های فردی و اجتماعی ی آزادی، بر پایهریک کشودر  اطالعات عمومیبسط و گسترش 
حقوق شهروندی خود آگاه باشوند، ی که از مردماستوار است. ثبات سیاسی و رشد اقتصادی 

ی سیاسی نمی شوند و سرنوشت خود را به دست افراد ناشایست رهوا نموی هادستاویز بازی
تلقینات و توهمات نمی تواند مورم را بوه  ،ی بی اساسهاهوعدآزاد و آباد، ای هامعکنند. در ج

 دنبال مشتی سودجو و قدرت طلب بکشاند.

 چاپ و انتشار کتاب

دارند هر شب در حوال  معموال عادت هاهخوانی از عادات عموی مردم سوئد است. بچکتاب 
 اههخوانند به خواب روند. د رمدارس همواره بچمی شنیدن داستانی که پدر و یا مادر برایشان

روزانه، در قطار یا اتوبووس و بکار  شوند. در مسیر رفت و برگشتمی به کتاب خوانی تشویق
یا کتاب در دست دارند و یا به مطالعه روزنامه و مجله  در ساعات فراغت و استراحت بسیاری

 مشغولند.
در  ایهنقوش برجسوتجامعوه اسوت و  ی فرهنوگهامیزان کتاب خوانی یکی از شاخ 
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 . آخورینانودهدر این زمینه نیز گووی سوبقت را برد های عمومی دارد. سوئدیآگاه گسترش
به کتاب خوانودن، از سووی پونج  ها( که در باره عادت سوئدی 2008) در سال  سنجینظر

یوک  حوداقل هادر صد سووئدی 85دهد که حدود می نشان ه استشدبنگاه مختلف انجام 
و دو در صد از مردم نیز در یوک هفتوه گذشوته  . چهلاندهکتاب در یک سال گذشته خواند

  80.اندبودهبه خواندن یک کتاب مشغول  حداقل
 یوک هفتوه هرسواله ،هوا، از سوی اداره خدمات فرهنگی وابسته بوه کمون1990از سال 

 موسیقی،،شود. در طی این فستیوال، کارهای هنری مانند، فیلممی فستیوال فرهنگی بر گزار
نقاشی، مجسمه سازی و انواع دیگر تولیدات هنری در مناطق مختلف به نموایش تئاتر، باله، 

شود کوه بسویاری از می آید. در پارکها و خیابانها نیز نمایشهایی در فضای آزاد بر گزارمی در
در  کشاند. آخرین روز این فستیوال به کتاب تعلق دارد. میزهوای کتوابمی را به تماشا مردم

شوود و عالقمنودان بوه کتواب، انوواع موی نهای مرکزی شهرهای بزرگ چیدهیکی از خیابا
 ی انتشاراتی و سایر عالقمنودانهاکنند. شرکتمی را از آن خریداری کتابهای جدید و قدیم

عرمه کنند. در چند سال  توانند هر کدام یک یا چند میز را اجاره کرده و کتابهای خود رامی
هوزارو بوه  کتاب افزوده شده است. طول میز کتاب در اسوتکهلممیز  درازایهمواره به  اخیر

در  هرسوالههای اخیر، در سال  آن در جهان بوده است. تریندراز ست کها یدهسیصد متر رس
ه پر از کتاب به نمایش درآمد، یکدیگردو ردیف میز به موازات یک خیابان در مرکز استکهلم 

ای این خیابان به خرید و فروش کتاب، نوشیدن چای و قهوه و بحوث و . مردم در راستاست
اقدان توانند با بسیاری از نویسندگان، نمی پردازند. در این روز عالقمندان به کتابمی گفتگو
دیودار و گفتگوو  کننود،می ناشران و مسئولین امور فرهنگی که در بازار کتاب شرکت کتاب،

  81داشته باشند.
که از عالقمندی قابل توجه در بازار فروش کتاب است ج کتاب نیز یکی از رویدادهای حرا

در سووئد  1920کتواب از دهوه ی سوالیانهخوانی حکایت دارد. حراج  مردم به کتاب و کتاب
در آن زمان، هر چند گاهی ناشران برای خوالی کوردن انبارهوای خوود از  .ه استشدشروع 

سوه بنگواه  1945گذاشتند. برای اولین بار در سال می را به حراج هاآن کتابهای باقی مانده،
فوریه به حراج کتابهای مازاد خود به پردازند. بوه  15نشر کتاب تصمیم گرفتند هم زمان در 

پیوستند و حراج سالیانه کتاب یک سنت شد. حاال هر سوال  هاآن تدریج سایر ناشرین نیز به
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روز حراج کتاب است. همه ناشران در سراسر سووئد بواهم  یکی از روزهای پایانی ماه فوریه
 گیرند که در روز معینی حراج را شروع کنند. می تصمیم

شب قبل از حراج را در خیابان بسر می برند. آنها  از شیفتگان حراج کتابای هعددر سوئد 
و بوه  ددراز می کشون  هادر کیسه خوابهای خود پشت کتابفروشیدر سرمای زمستانی سوئد 

خواهند اولین کسانی باشوند کوه بوا شوروع حوراج روز بعود وارد می هاآننوبت می نشینند. 
می شوند. در این حراج کتابها با قیمت تخفیف یافته و گاه باورنکردنی به فروش کتابفروشی
 کتابهوا در اولوین سواعات حوراجبهترین  کشد امامی حراج معموال چند روزی به درازا رسد.
رود می اکنون حراج کتاب برای همه کتابفروشها یک موقعیت ویژه به شمار شود.می روختهف

ی هواکه در آن بسیاری از کتابها را به فروش برسانند. بورای خواننودگان کتواب نیوز قیمت
کتاب از قودیم  تخفیف یافته فرصتی است که باید از آن استفاده کرد. در این حراج همه نوع

می شود. بعضی از کتابفروشها از صبح زود کار حراج را شروعمی خریداران عرمهتا جدید به 
هور سوال بوه هنگوام  گشایند.می ی خود را درست در نیمه شبهاهکنند و بعضی درب مغاز

بوا قیمتوی ارزان تجدیود  حراج کتاب، برخی ناشران، کتابهای پر فروش را برای بازار حوراج،
 گذارند.می ب یک اتیکت زرد رنگ ارزان بودن آن کتابها را به نمایشکنند و با نصمی چاپ

 شود. می برای چاپ اینگونه کتابها از کاغذ با کیفیت پایین و ارزان استفاده
نیوز   هاو بنزین فروشوی ی بزرگ مواد غذاییهاهفروشگا ،هادر سوئد عالوه برکتابفروشی

نشوانی  هاهکتاب در این فروشگاو بنزین با  خوراکیفروشند. هم ردیف کردن مواد می کتاب
نیزهم  ی مواد غذائیهاهباشد. در فروشگامی کتاب خوانیاز عالقه عمومی مردم به کتاب و 

 حراج کتاب جریان دارد.  هازمان با کتابفروشی
ه شود میلیوون نسوخه وارد بوازار 23کتاب با عنوان جدید در  4365تعداد  ،2008در سال 
برآورد اتحادیه  بربنا. ه استبودنسخه  52000یعنی بطور متوسط تیراژ چاپ هر کتاب . است

میلیون جلد کتاب در بازار سوئد به فروش رفته است. در  80، بیش از 2007ناشران، در سال 
موی ی کتاب، از چاپ کتابهای جدید بوا خبورهاسوئد بسیاری از مردم با عضویت در کلوب

ی کتواب در هاکلوب توسط رسدمی کتابهایی که در سوئد به فروش شوند. معادل یک سوم
نیز به سرعت رو به گسترش  از طریق اینترنت گیرد. فروش کتابمی اختیار عالقمندان قرار
می پخش "دی وی دی "گویا و به شکل در صد از کتابها بصورت  8است. اکنون بیش از 
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 خریداری می شود. اینترنت از راه صد کتابها  یک دربیش از  و شوند
از هیچ نهادی نیاز ندارد. هر گاه گروه بررسی  ایهچاپ و نشر کتاب در سوئد به هیچ اجاز

شرکت انتشاراتی، چاپ کتابی را مفید و مقرون به صرفه ارزیابی کند، آن کتاب چاپ شده و 
 گیرد.می در اختیار همگان قرار
 ی عمومی که در سراسر کشور در دسترس همه شوهروندانهاهتابخاندر سوئد عالوه بر ک

ی پژوهشی نیز به دستیابی مردم به اطالعوات هاهی مدارس و کتابخانهاهباشند، کتابخانمی
 کنند.می کمک

 عضو سوئد، میلیونی 9 جمعیت از نفر هزار هفتصد و میلیون دو به نزدیک ،2008در سال 
میلیون کتاب و رسانه صوتی را  43می عمو یهاهکتابخان. اندبوده یعموم یهاهکتابخان فعال

. نیمی از کتابهای قر  داده شده متعلق به کودکان و اندهدر این سال به متقامیان ارائه داد
مورد استفاده کودکوان و  نیز فرهنگیی اجرا شدهی هاهدرصد برنام 70. ه استبودنوجوانان 
نیوز بوه  "دی وی دی"و  "سی دی"هزار  500بیش از  سال در همین بوده است.نوجوانان 
 .ه استشدافزوده  هاهکتابخانقفسه های 

نیوز وجوود  ایهی ثابت در سوئد تعداد زیادی کتابخانه سیار و یا جوادهاهعالوه بر کتابخان
ی صوتی و تصویری را در اختیوار شوهروندان در منواطق خوارج از هاهدارد که کتاب و رسان

کتابخانه دسترسی  گذارد. در سوئد، هر جا که شهروندی زندگی میکند به نوعی بهمی شهرها
در سووئد اگور  موی زنود. سر ایهکتابخانه هر چند گاه به هر ده کور خواهد داشت. اتوبوسِ

 به کتابخانه دسترسی نداشته باشد، کسی بخاطر نق  عضو و یا دور بودن از مراکز جمعیت،
مورد نیاز خود را سوفارش دهود توا کتابخانوه از طریوق پسوت آنورا در  تواند تلفنی کتابمی

 1984پووردازد. از مووی ، هزینووه پسووت را نیووز کتابخانووهایوون صووورتاختیووارش بگووذارد. در 
رفوت و آمود  هاهشهروندانی که در جادنیز دسترسی به کتاب را برای  ایهی جادهاهکتابخان
هسوتند.  هاهنقلیه بیشترین مشتریان ایون کتابخانوی وسائل هاهرانندآسان کرده است.  دارند

قورار جایگاه پمپ بنزین ی که در ی کتابقفسهی خود را از آنها می توانند کتاب مورد عالقه
 دارد انتخاب کنند. 

میلیوون کتواب و سوه  40ی عمومی در سوئد دارای بویش از هاه، کتابخان2009در سال 
 8400ی عموومی بوا اشوتراک در هاهر آن، کتابخانعالوه ب .ه استبودمیلیون رسانه صوتی 
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  28.اندهی نوشتاری را در اختیار مشتریان خود قرار دادهاهمجله، این رسان 79000روزنامه و 
. ایون انودهی سووئد مراجعوه کردهاهمیلیون بار به کتابخانو 68 ها، سوئدی2008در سال 

رایگوان  ی صوتی، استفاده از اینترنتهاهرسان ی نوشتاری،هاهمراجعات برای استفاده از رسان
 .ه استبودی فرهنگی هاو شرکت در فعالیت
ی آموزشی هاتفعالی به سوئد کشور سطح در فرهنگی انجمن هشت هاهعالوه بر کتابخان

ی آموزشی که معمووال در سواعات غیرکواری هاهپردازند. شرکت مردم در برناممی و هنری
در  نووامثبتمیلیوون  18بویش از  2007شوود بسوویار چشومگیر اسوت. در سووال موی انجوام
صورت گرفته است. ازاین رقم نزدیک به دو میلیون نفور در  موزشیٱ -ی فرهنگیهاانجمن

. بقیه نیز در بخشهای هنری مانند تئاتر، کنسرت و غیوره اندهکالسهای آموزشی شرکت کرد
رشوته  179در  ایهی حرفوهواامل انوواع آموزشی آموزشوی شوها. کالساندهفعالیت داشت

موسویقی و  گل آرایی، زبانهوای خوارجی، نقاشوی، مختلف از قبیل خیاطی، آشپزی، نجاری،
 .ه استبودغیره 

پردازنود. ایون موی هوای فرهنگوی را عمودتا دولوت و کمونهای انجمنهاهزینه فعالیت
معادل یک و نیم میلیارد کرون سووئد ی خود مبلغی هابرای فعالیت 2008در سال  هاانجمن

مردم با پرداخت مبلغ  ترتیببدین. اندهدریافت کرد هامیلیون کرون از کمون 680از دولت و 
 استفاده کنند. های این انجمنهاهتوانند از برناممی بسیار ناچیزی
از  بینیم که شهروندان مناطق شمالی سوئد بوه مراتوب بویشمی نمودار تصویری در یک

کنند. با توجه به شرایط می ی فرهنگی استفادههاساکنین شهرهای بزرگ از خدمات انجمن
ی هافعالیتآب و هوایی این کشور و وجود زمستانهای تاریک و درازمدت در مناطق شمالی، 

دهد توا از وقوت خوود بورای ارتقوای می آموزشی و فرهنگی به ساکنین این مناطق فرصت
 ی گروهی استفاده کنند.هاهخود و نیز شرکت در برنام اطالعات و دانش

 1.1یعنوی  میلیارد کرون 32، معادل 2008کل بودجه آموزش و پرورش در سوئد در سال 
 .ه استبودمیلیارد کرون(  2722در صد تولید ناخال  ملی )

ومی دهد که سطح اطالعات عمومی نشانمیلیونی سوئد،  9با توجه به جمعیت  ارقام باال،
در این کشور و عالقه عمومی به بسط و گسترش دانش واطالعات، بسیار باالسوت. هموین 

 ،در آن موردم بوا برخوورداری از آزادی است کوه ایجامعهدانش و آگاهی همگانی زیربنای 
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ی اجتماعی نقش دارند. اکنون هیچ نیرو و یا حوزب سیاسوی نموی هاهآگاهانه در همه عرص
ی توخالی به خود جلب کند. مردم با چشمان باز و بوا شوناخت هاهردم سوئد را با وعدتواند م

دهند. موردم می رأیآنها باشد اطمینان و اعتماد کسی که مورد درست، در انتخاباتی آزاد به 
به حرکت درآورنود و رفواه و  هاآن کنند که چرخ جامعه را بر وفق مرادمی را انتخابکسانی 
 را بیش از پیش افزون کنند. هاآن آسایش
به عنوان یک موجود متفکر و کنجکاو همواره به دنبال کسب اطالعات و آگاهی و  انسان

دریافت خبرهای درست و بی غل و غش است. اگر جریان اطالع رسانی به موردم سووئد از 
ه بوه یوک ی دروغ پرداز و وابستهاهگذشت و اخبار و اطالعات از رسانمی فیلترهای سانسور
آنگاه شوق و ذوق دریافت اطالعات در مردم  شد،می گذاشته هاآن در اختیار گروه در جامعه،

را به عنوان مردمانی نا آگاه دستخوش سیاست بازی سوود جویوان و  هاآن رفت ومی از بین
قدرت طلبان قرار میداد. آنوقت به جای یک سوئد پیشرفته و مرفه شواهد کشووری محنوت 

کره زموین،  و فقیر بودیم که مردم آن هم چون گذشته، در یکی از سردسیرترین مناطق زده
 بردند.می سرما و فقر، رنج از خفقان،

 سریع یک حق شهروندی است دسترسی به اینترنت

حووالت اطالع رسوانی توانسوته اسوت ت یبه عنوان یک وسیله در جهان امروز، اینترنت
منابع علم و دانش در جهان، انتقال سوریع دستیابی آسان و سریع به بسیاری را بوجود آورد. 

 ی سرعتانسانی ه، به رشد و پیشرفت جامعهاانساناطالعات و ارتباط سریع و گسترده بین 
ی گسوترش بهوره گیوری از شوبکهسورعت اینترنوت و هر چه بیشتر افزایش با بخشد. می
و با گامهای تند تری بوه پویش موی  شوندمی تر به یکدیگر نزدیکوامع بشری ج ،ایهرایان

در  روز افزون بی تردید به گسوترش دموکراسوی و آزادیآگاهی  ها ازانسانروند. برخورداری 
تفواهم و  یکدیگری به انسانامید است با نزدیکتر شدن جوامع مختلف جهان خواهد انجامید. 
ایجواد یوک ی ه، زمینویکدیگرتا با همدلی با  ی بیش از پیش گسترش یابداحساس همنوع

 ی فراگیر، مبتنی بر آزادی، عدالت، همبستگی و برابری را فراهم سازد.انسان یهجامع
ه کردتولید و توزیع کاال را در سطح جهان متحول  یشیوه ایهسریع رایان یهامروزه شبک

 در ایهی رایانوهاهاقتصادی کشورها و سرعت شبک یهبین تقویت بنی ایه. اکنون رابطاست
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 .ه استشدبرقرار  هاآن
( کوشش و دانمارک جهان از جمله در اسکاندیناوی )سوئد، نروژ یهدر کشورهای پیشرفت

برای عموم پرداخته  بر این است که هر چه سریعتر به ترویج استفاده از اینترنت مرداندولت
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 

 و آسایش زندگی شهروندان را بیش از پیش افزون خواهد نمود. اجتماعیرفاه
سریع بورای  اینترنت به ان سوئد در اندیشه قانونی کردن حق دسترسیاکنون قانون گذار
. بنابر قانون جدیودی ه استبود آن ، پیشتازفنالند کشور باشند. کاری کهمی همه شهروندان
عت به اینترنت با سور 2010 یهاز اول ماه ژوییباید شهروندان این کشور  یهدر فنالند، هم

حداقل یک مگا بیت، دسترسی داشته باشند. بنابر این قانون، دولوت فنالنود موظوف اسوت 
، حق استفاده از اینترنت ترتیببدینفراهم کند.  امکان بهره برداری عموم را از اینترنت سریع

ایون حوق در . ه استشدبه عنوان یکی از حقوق مدنی شهروندان، در قانون فنالند گنجانده 
ی، مانند کار، حق امرار معاش، غذا، مسکن، امنیت، خدمات بهداشتی انسانردیف سایر حقوق 

 گیرد.می به شهروندان فنالندی تعلق و درمانی،
، ه اسوتشدبر اساس یک نظرسنجی که اخیرا توسط سرویس جهانی بی بی سی، انجام 

 78ست.هاانسانجزء حقوق اساسی  هشتاد درصد از مردم جهان معتقدند دسترسی به اینترنت

، حقوق فردی شهروندان مورد تجاوز قرار نگیورد، دولوت بیان آزادی یهبرای آنکه به بهان
یون هیئوت . اه استکرد( دایر Datainspektion) "هیئت بازرسی رایانه"سوئد نهادی بنام 

از هرگونوه تجواوز کوامپیوتری،  هاآن برای تضمین حقوق شهروندان و حفظ حریم شخصی
ی اینترنتوی نظوارت دارد توا مبوادا هواکند. این نهاد با اقتدار کامل بر تمام فعالیتمی فعالیت

اد به تجاوز به حریم شخصی و خصوصی افور پردازش اطالعات شخصی در محیط اینترنت
در آیود. می منجر شود. در سوئد هرگونه سانسور و اختالل در شبکه اینترنت جرم به حساب

سالهای اخیر بخاطر سوء استفاده باندهای فساد از اینترنوت و تورویج پورنووگرافی کودکوان 
کوه پخوش پورنووگرافی کودکوان را  ه استشددراین شبکه جهانی، قوانینی در سوئد ومع 

که بر اساس آن،  ه استیدآورد. قانون جدیدی نیز به تصویب رسمی جرمی بزرگ به حساب
 ی شخصی نیز جرم به حساب خواهد آمدهاهداشتن پورنوگرافی کودکان در رایان
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 صیانت اطالعات شخصی

ند، حقوق و تبلیغ و ترویج فکر و اندیشه برخوردار بیان در سوئد ممن اینکه همه از آزادی
 باشد.می فردی افراد محترم بوده و هر فردی صاحب اختیار اطالعات شخصی خود

تواند نوام و نشوان و آدرس می بدون اینکه الزم باشد دلیلی به دیگران ارائه دهد کسهر
می محل زندگی و هر چه را مربوط به زندگی شخصی اوست از دیگران پنهان کند. هر فرد

ن باشد که شماره تلفن و آدرس او در دفترهای تلفن همگانی درج نشود و از تواند خواستار آ
 118طریق مراکز اطالعات عمومی مانند مرکز درج اطالعات شخصی، اداره مالیات و تلفن 

 در اختیاردیگران قرار نگیرد.
کند می را دریافت ایهپرسشنام هرگاه کسی برای بستری شدن به بیمارستانی مراجعه کند

که نام یک یا دو نفر  ه باید پاس  خود را کتبی و با امضا ارائه دهد. اولین پرسش این استک
 از نزدیکان خود را اعالم کنید.
دهید نزدیکان شما در باره بیمواری و رونود درموان می که آیا اجازه پرسش دوم این است
 شما اطالع پیدا کنند.

ایون مانود. در موی ی وی کامال محفوظدر صورتی که بیمار اجازه ندهد، اطالعات شخص
در توانود تنها پلویس می نام بیمار در لیست بیماران بستری شده دیده نمی شود. حتا صورت

 موارد امطراری به این اطالعات شخصی دست پیدا کند.
ی روزنامه فروشی هابطور کامال آزاد و در همه کیوسک همراهی تلفن هاتاغلب سیم کار
بدون ارائه هرگونه  هاتتواند از این کارمی رسد. هر کسمی بفروش هامارکتو بیشتر سوپر

مشخصات شخصی خریداری کرده و از آن برای ارتبواط بوا دیگوران اسوتفاده کنود. چنوین 
 یی قابل ردیابی نیست.هاتلفن

منتشور شود  هاهدر رابطه با صیانت اطالعات شخصی خبری را که چندی پیش در روزنام
 کنم.می نقل

دستگاهی در محل ورود به سالن  خبر این بود که اخیرا یک مدرسه خصوصی در استکهلم
شووند موی انی را کوه وارد غوذاخوریآمووزدانشان نصب کرده بود توا آموزدانشغذاخوری 

 انی را کوه از خووردن غوذا در مدرسوهآموزدانششناسایی کند. هدف از این کار این بود که 
 روند شناسایی کرده و از ورود افراد غیرمجاز به سالن غذاخوری نیز جلوگیری شود.می طفره
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 شود انگشوت خوود را روی یوکموی ی که وارد سالنآموزدانشبرای اینکار الزم بود هر 
دهد می را تشخی  آموزدانشکنترل بگذارد. این دستگاه از روی اثر انگشت، هویت  دستگاه
 کند.می و ثبت

وقتی این خبر پخش شد اداره بازرسی خدمات کامپیوتری به این کار اعترا  کرد و آن را 
از این رو مسئله بورای  ی فردی و صیانت اطالعات شخصی دانست.هامغایر با اصول آزادی

قضاوت به دادگاه فرستاده شد. حکم دادگاه این بود که مدیریت مدرسه حق دارد که چنوین 
ان را وادار آمووزدانشسیر سالن غذاخوری نصب کند اما مدرسه نمی تواند دستگاهی را در م

 مربوط است. آموزدانشاین کاربرد آن به تصمیم هر بربنابه ارائه اثر انگشت خود کند. 
حقوق کودکان و نو جوانان بسیار مورد احترام اسوت. در هموه مودارس  ی سوئدجامعهدر 

ان در انتخاباتی آزاد و آموزدانشعضای آن توسط خود ا ی وجود دارد کهآموزدانششوراهای 
شوند. می بدون قید و شرط و خالی از هر گونه تاثیر یا تلقین از سوی مقامات اداری، انتخاب

دارای یوک نماینوده در هیئوت مودیره مدرسوه اسوت کوه درهموه  یآموزدانشی هر شورا
و نماینده کادر آموزشوی شورکت  با مدیر مدرسه همراهی مربوط به مدرسه، هاگیریتصمیم

 باشد.می داشته و دارای حق رأی
شوود، نماینودگان احوزاب موی در آستانه انتخابات پارلمانی که هر چهار سال یکبار انجوام

کننود. در می ان بازگوآموزدانشی حزب خود را برای هاتروند و سیاسمی به مدارسآزادانه 
در یک انتخابات نمایشوی  اندهه تا حدودی با احزاب آشنا شدان کآموزدانشپی این دیدارها 

موی کنند و به احزاب مختلف رأیمی شود شرکتمی که با کمک مسئوالن مدرسه برگزار
کند و پس از خاتموه مینظارت رأی گیری ان، بر آموزدانشمرکب از چند هیئت یک دهند. 

در پایان احزاب را بوه آرای بدسوت اموده  شود. میشمارش آرا رأی گیری در محیطی آرام 
 کنند.می شان دسته بندی کرده و حزب برنده را اعالم

کودکان و نوجوانان از سالهای نخست زندگی اجتماعی خود، با وظائفی که در  ترتیببدین
را کوه انتخابوات آزاد اسوت  سواالریمردمشووند، اصول مهوم می آینده خواهند داشت آشنا

 با شرکت در انتخابات صوری می آموزنود در آستانه ورود به جامعهان آموزدانش. سندشنامی
 به آرای اکثریت پای بند باشند. نظرات دیگران احترام بگذارند و و هاخواستکه به 
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 تفتیش عقاید ممنوع 

ممنووع اسوت. رود و می بشمارتجاوز به حریم خصوصی شهروندان  ،تفتیش عقاید در سوئد
گرایش سیاسی و یا اعتقادات ی هدولتی حق ندارد از شهروندی در باری ها مؤسسهیچ اداره ی

پلیس حق ندارد از فردی که در رابطه با جرموی موورد  ،به عنوان مثال مذهبی او سؤال کند.
آموار ی هچیزی بپرسد. ادارگرایش سیاسی و یا اعتقادات مذهبی او ی هبازپرسی است، در بار
ی مردمی را بر اساس گرایش سیاسی و یوا اعتقوادات دینوی طبقوه سوئد حق ندارد گروهها
تبعیضی بخاطر طرز تفکر و یا اعتقاد موذهبی غیور  این هر نوعبربنابندی و یا شمارش کند. 

 آید. می قانونی است و جرم به حساب
ی اعمال پیوند ومی ئی در این زمینه بوقوعهاهنجارینا علیرغم ممنوع بودن تفتیش عقاید،

هور گوز آنقودر سووئد غیر قوانونی دردامات دامنه و ابعاد اق گیرد. ولیمی خالف قانون انجام
، دیور یوا زود بیوان آزادیی هگسترده نیست که برای جامعه مشکل ساز باشد. زیورا درسوای

 شود. می جلوگیری هایهنجارنای هی قانونی از ادامهاهو به شیو آشکار شده هاکژروی
رخ داد،  1970ی هکه در دهو توان در یک رسوائی بزرگمی از چنین رویدادی رای هنمون

 مشاهده کرد. 

 "(IB)رسوائی "ای ب 

و 1930 یهاه) دهوبه قودرت حکوومتی  ر نخستین سالهای دستیابید ،هادموکراتسوسیال
 ، بسویار بودبین بودنود.(Säpo) "پوسوِ "کشور،  امنیتی –تینسبت به سازمان اطالعا (1940
این سازمان را که ریشه در نیروهای دست راستی داشت، بوه هموان انودازه کوه مود  هاآن

در  هادموکراتسوسویالو دانسوتند. از ایون رمی نیز دموکراسی سوسیالکمونیست بود، مد 
، سازمان اطالعاتی خوود را تشوکیل دادنود توا بورای مبوارزه بوا حوزب 1940ی هاواخر ده
عناصوور دارای گرایشووات کمونیسووتی در محافوول بووه شناسووائی  (SKPسوووئد ) کمونیسووت

لوی بورای کارگری بپردازند. هم زمان در سازمان اطالعاتی ستاد ارتوش نیوز یوک اداره داخ
توانسوتند بورای امنیوت کشوور مضور باشوند می اطالعات پیرامون عناصری که آوریجمع

در دوران جنوگ سورد ، 1950ی هدر دهو "ای بِ"اداره با نوام اختصواری تشکیل شد. این 
خواسوتار  درایون دوران آمریکوا خوود را آغواز کورد.ی هفعالیتهای مخفیان بین شرق و غرب،
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ای "ایون راسوتا، در اروپا بوود. در  اتحادجماهیرشورویکنترل عناصر کمونیست و طرفداران 
توانند تکنولووژی تولیودات نظوامی آمریکوا را بوه می اینکه عناصر چپی هبه بهاننیز  "بِ 

عناصور دارای گرایشوهای  اطالعات پیرامون آوریجمعبه منتقل کنند،  اتحادجماهیرشوروی
شودیدا  کوه هادموکراتسوسیالبه سازمان اطالعاتی وابسته  ،به تدریج پرداخت.کمونیستی 

بعوودها معلوووم شوود کووه  مووتهم شوود. "ای بِ "موود کمونیسووت بووود، بووه همکوواری بووا 
در  نماینوده هوزار 20خود را که توسط بویش از  یافتهسازمان، اطالعات هادموکراتسوسیال
 دادند. می قرار "ای بِ"ند در اختیار کردمی حمع آوری ارگریمحافل ک
)  ترَ( و پیتور بِو (Jan Guilloی یوان گیووهوابنام دو روزنامه نگار جوان 1973در سال 

Peter Bratt) ی هپرده برداشوتند و در عرصو "ای بِ"و پنهانی  غیرقانونیی ها(، از فعالیت
به رهبری اولف پالمه را به چالشی بوزرگ کشواندند.  راتدموکسوسیالسیاسی کشور، دولت 

 صورت گرفت، فاش شد که این نهاد پنهانی بیان در این افشاگری که به برکت وجود آزادی
سوئد به ثبت افکوار و گرایشوهای  پارلمان طی سالیانی دراز، بر خالف قانون و بدون اطالع

 بوا سوازمان "ای بِ ". عالوه بور آن فواش شود کوه ه استبودسیاسی شهروندان مشغول 
 ((CIA ، سویاآمریکواسوازمان جاسوسوی ( و  (Shin Beth) ، شوین بِوتجاسوسی اسرائیل

  انجام داده است.ئی به نفع اسرائیل و آمریکا هاو در خارج از سوئد فعالیت کردههمکاری 
 "ای بِ" و هادموکراتسوسیال، هر گونه ارتباطی را بین وزیرنخستبا آینکه آقای پالمه، 

همکوواری  "پوسووِ "انکووار کوورد امووا دیووری نپائیوود کووه یکووی از رؤسووای سووابق سووازمان 
  88را تأیید کرد.  "ای بِ"و  هادموکراتسوسیال

احترام به حریم خصوصی افراد و نیز منع  ی بسیاری پیرامونهادر پی این افشاگری، بحث
را مورد بررسی قرار  "ای بِ"، عملکرد کارگزاران حقوقی در گرفت. تفتیش عقایدِ شهروندان

د. به بعضی از کسانی که به خاطر گرایشات سیاسی شان از برخی حقووق مودنی ماننود دادن
پرداخت شد و حق شهروندان برای اطالع از آنچه  اشتغال و غیره محروم شده بودند، غرامت

کند بوه رسومیت شوناخته شود. در سوال می بایگانی هاآن در مورد "پوسِ"که پلیس مخفی 
ارگانهای امنیتی، پیشین فعالیتهای ی هه حقیقت یاب برای بررسی همه جانبیک کمیت 1999
بصورت علنوی  2002در سال  تحقیقات این کمیتهی هنتیج و تشکیل شد "ای بِ"از جمله 

  در اختیار همگان قرار گرفت.
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 مدارا بجای زور

کنند بویژه می دخالف عرف جامعه رفتار کنند با مدارا برخور معموال با افرادی که هاسوئدی
دیگران آسیب نرساند. این منش در قوانین جزائی در این کشوور نیوز  آزادی اگر آن رفتار به
شوود نسوبت بوه موی دهد. احکامی که برای جرائم گوناگون در سوئد صادرمی خود را نشان

باشود. در می بیشتری یانسانبسیار سبکتر و دارای مالحظات  احکام مشابه در سایر کشورها
کنند و یا بجای زندان مدتی در یک نهواد می بسیاری موارد مجرمین احکام مشروط دریافت

 کنند. می خدماتی بطور رایگان کار
کوتاه، مد روز بود و بین اندکی از جوانوان  در سالهای اخیر پوشیدن نوعی شلوار با خشتک

پوشیدند که گویی همواره در حال افتادن از روی می نوعی شلوار جین را هاآن رایج شده بود.
افتاد می کمرگاه و قسمتی از لباس زیر فردی که آنرا پوشیده بود بیرون ترتیببدینکمر بود. 
رسوید می این نوع پوشش که برای بسیاری بی معنی و شاید زشت بنظر خورد.می و بچشم

گوئی آن فرد فرصت باال کشیدن شلوارش را  کرد.می را تداعی نشانی از بی مباالتی شخ 
 نداشته است و یا آنقدر تنبل و وارفته است که نتوانسته است شلوارش را درست باال بکشد. 

 به این مسئله توجه کرده و در ارتباط با آن، ایهی پر تیراژ سوئد در مقالهاهیکی از روزنام
کورده بوود. ایون مدرسوه پوشویدن  یک مدرسه خصوصی در این مورد قودردانی از تصمیم
آموزشی خود ممنوع کورده بوود. نویسونده مقالوه از  با خشتک کوتاه را در محیط یاشلواره

مدیران آموزش و پرورش خواسته بود که از اقدام مدرسه نام برده یواد بگیرنود و ایون نووع 
 پوشش را در همه مدارس ممنوع کنند.

ان آموزدانشاین اداره نمی تواند به حقوق فردی پاس  اداره آموزش و پرورش این بود که 
و باعوث  ه اسوتکردخدشه وارد کند. مادام که این نوع لباس مزاحمتی برای دیگران ایجاد ن

ممنوع کردن آن نادرست است.  ه استشدتوهین به دیگران و یا ایجاد ناراحتی برای کسی ن
تقریبا بعود از دوسوال رو بوه نوابودی دیری نپایید که پوشیدن این نوع شلوارها از مد افتاد و 

بودنود وقتوی  ایهکه تشنه خود نمائی به هور شوکل و شویو ایهگذاشت. جوانان هیجان زد
تحقییر  ایهاحساس کردند که این نوع پوشش مورد تایید شهروندان نیست و حتا گاهی بگون

 اس پوشیدند. کنند، از این کار دست کشیدند و مثل دیگران لبمی نگاه هاآن آمیز به
 ه استشدبه ترویج آن چه ممنوع اعالم  هادهد که بسیاری از ممنوعیتمی تجربه نشان
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ممنووع اعوالم شوود، عالقوه فیلمی یا ، روزنامه و انتشاریک کتابچنانکه هرگاه انجامد. می
 کند.می افزایش پیداو تماشا کردن آن خواندن ، آوردن به دستبرای 

مردم اکثریت بجای در گیر کردن  ،ه نظم در آوردن یک اقلیت کوچکبرای رام کردن و ب
های تربیتوی شویوه، بوا تجربه و دانوش روزبا استفاده از  باید، هاو محدودیت  هامنوعیتبا م
یاری داد تا مانند اکثریت بزرگ جامعه به حقوق خود واقف شوده و بوه ، آن اقلیت را درست

  وظائف شهروندی خود پای بند باشند.
و  هاگیری خشونت به منظور پیشگیری و مبارزه با نارسواییبکار  دهد کهمی تجربه نشان

تواند از بروز علنی می . خشونت تنهاه استبودی اجتماعی هر گز نتیجه بخش نهاهنجارینا
رفتار نکوهیده جلوگیری کند ولی آنچه در متن جامعه وجود دارد به جای خود بواقی خواهود 

فضوای جامعوه بایود بوه ریشوه یوابی ر فرصتی دیگر بوروز کنود. بورای پاکسوازی ماند تا د
 پرداخت و با شناختن علل آن چاره جست. هاهنجارینا

ی اجتماعی آگاهی بخشیدن به افراد جامعه اسوت. هابهترین راه پیشگیری از نارسائی
نوا هنجوار در  رفتوار رود.می در یک جامعه باز و آزاد، سطح آگاهی مردم، به سرعت باال

رود و جوای آن را آداب و موی از بوین کمرنگ شوده و در پرتو آگاهی، به تدریج جامعه
بسوتر  ،آزاد ی کنود.موی رسومی که در جهت بهبود زندگی و آسایش همگانی باشد پور

باید احترام به حقوق خود را  کنند کهمی ی آگاه بخوبی درکهاانسانرشد آگاهی است. 
حقوق دیگران جستجو کنند. تنها در یوک فضوای آزاد و خوالی از تورس و  در احترام به

موی وحشت است که خوی همنوع گرائی و احترام به حقوق دیگران در جامعه نهادینوه
ی مدارقانونخواهد آورد.  همراهاحترام به قانون را نیز به  شود. احترام به حقوق دیگران،

امنیوت و آسوایش نصویب هموه  ترتیببودینو  انجامودمی در جامعه به نظم و انضباط
 شود.می شهروندان
در جوامع پیشرفته به معنای بی بندو باری و تجاوز به حقوق دیگران نیست. جامعه  آزادی
این قوانین بر آمده از اراده خوود موردم اسوت کوه توسوط  بر پایه قوانین استوار است. مدنی
شوند. محور اصلی قوانین مودنی می ی انتخاب شده از سوی مردم تدوین و پاسداریاهنهاد

ی اسوت. انسوانی فردی و اجتماعی و ترویج ارزشهای هااحترام به آزادی ،در جوامع پیشرفته
ی فردی و اجتماعی تا جایی است که به آزادی و آسایش افراد و یا اجتماعوات هامرز آزادی
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 د.دیگر لطمه وارد نساز
در سوئد احترام به قانون و رفتار در چارچوب قانون بسیار رواج دارد. مردم به انجام وظائف 

تواننود در موی دانند که با انجام ایون وظوائف اسوت کوهمی هاآن قانونی خود آگاهی دارند.
 مرفه زندگی کنند. ایجامعه

نی را کوه بوا دوربوین به قانون، یک طنوز تلویزیوو هابرای نشان دادن پای بندی سوئدی
 گیرم.می مخفی تهیه شده بود شاهد
 و ساختمانهای بسیار قدیمی است که عمر برخوی از هاهدارای کوچ شهر قدیمی استکهلم

ی سونگفرش هاهرسد. بخشهای گوناگون شهر قدیمی توسط کوچمی به هفتصد سال هاآن
دارد. در محل ورود به یک کوچه باریک، یک  راه یکدیگرشده، باریک و نا منظم قدیمی به 

دوربین مخفی کار گذاشته بودند و سر کوچه یک تابلو نصب شده بوود کوه روی آن نوشوته 
داد که ورود بوه کوچوه ممنووع می . عالمت تابلو نشان"عبور پیاده یکطرفه است"شده بود 

 باشد.می است و خروج از آن مجاز
شد شخصی با لبواس پلویس و می ی چند قدمی وارد کوچههمین که یک شهروند سوئد

ه بوودگفت این کوچه یکطرفوه می آمد و به عابرمی جلو ی جریمه نویسی در دست،هاهبرگ
د و بایود جریموه بپردازیود. وقتوی عوابر پیواده ایوهو شما در جهت خالف حرکت کرد است
تابلوممنوعیوت ورود بوه او نشوان  اطالع نداشتم، "ورود ممنوع"گفت من از می زدهشگفت
اموا عوابر  ه استبودبرای عابر پیاده یک طرفه ن ایهبا اینکه تا کنون هیچ کوچشد. می داده
ی اجرایی و پلیس دارد شک بخود راه نموی دهود و هاهبا اعتمادی که به دستگا "خالفکار"

بر پیواده متوقوف شوده یی که به عنوان عاهای آنهمه کند که او خطاکار است.می احساس
کردند و با عذر خواهی از اینکه به می احساس شرمندگی "ورود ممنوع"بودند، با دیدن تابلو 
 پرداختند.می ، جریمه رااندهتابلو توجه نکرد

داد که چگونه می شده بود در عین حال نشانتهیه این برنامه که به منظور طنز ویدئویی 
 گذارند وبه پلیس اعتماد دارند.می مبه قانون احترا هاسوئدی

ی به اعتمادبیاما مردم بعلت  ه استدربرخی از کشورها با اینکه قوانین بخوبی تدوین شد
زنند. وقتی نهادهای اجرایی شایستگی پاسداری از می مجریان قانون، از اجرای قوانین سر باز

سوتفاده از شوغل و مقوام خوود قوانون قانون و اجرای آن را ندارند ومدیران نا الیق با سوء ا
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دهند. در چنین شورایطی قانونمنودی بوی می ی را در جامعه ترویجاعتمادبیکنند می شکنی
 معنا بوده وبهترین قوانین نیز کارایی ندارد.

 علنی بودن اسناد و مدارک همگانی

ن اساسوی سوئد اولین کشوری است که علنی بودن همه مدارک و اسناد دولتی را در قانو
را  موسسات دولتوی در سوئد هر فردی حق دارد اسناد و گزارشهای مربوط به گنجانده است.
 مطالعه کند.

برای تامین تبادل آزادنوه افکوار و اطالعوات هموه  " که ه استشددر قانون اساسی قید 
 ."هر شهروند سوئدی حق دارد کلیه اسناد و مدارک رسمی را مورد مطالعه قرا ردهد ،جانبه

ی قودرت حاکموه و هواتعموم مردم و وسائل ارتباط همگانی حق دارند بر فعالی بنابراین،
و اسناد مربوط به آن را مورد بازبینی قرار دهند. مردم حوق کنند ادارات وابسته به آن نظارت 

دارند بدانند که سیاستمداران و ادارات دولتی از سورمایه و اعتموادی کوه رأی دهنودگان در 
تواننود از سیاسوتمداران در موورد موی کنند. موردممی چگونه استفاده اندهقرار داد اختیار آنان

 ی مالیات تومیح بخواهند.هاچگونگی مصرف پول
دهد که با نظارت خود بر عملکورد نظوام می علنی بودن اسناد و اطالعات به مردم امکان

ه مجریوان قوانون باشوند. مامن اجرای درست قوانین و شاهد انجام وظیف سیاسی و دولت،
هر گونه انحراف از قانون و یا سهل انگاری از سوی دولت و نهادهای وابسوته  این صورتدر

 شود.می به آن به سرعت آشکار شده و از نتایج زیانبار آن جلوگیری
 توانند از مطالبی که در آرشیوهای همگانی و بایگوانی اطالعواتمی ی افرادهمهدر سوئد 
افراد و یا مؤسسات وجود دارد اطالع حاصل کنند. به عنوان مثال هور فوردی حوق در مورد 

دارد، از  هواآن نوزد ایهی امنیتی بخواهود کوه اگور پرونودهاهدارد از پلیس مخفی و دستگا
 محتویات آن پرونده مطلع شود.

شر که یکوی از چاپ و ن اصل علنی بودن اسناد و مدارک رسمی و دولتی در قانون آزادی
تصوویب  1766. این اصل اولین مرتبه در سوال ه استشدمفاد قانون اساسی است، تصریح 

  از بیش از دویست سال پیش در سوئد معتبر و فعال است. شد و با چند توقف کوتاه،
دهند نباید چیوزی جوز بورای می و نهادهای وابسته به دولت انجام و مرداندولتآنچه را 
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باشد بنابراین همه اسنادی که در این ارتباط وجود دارد به هموه شوهروندان  خدمت به مردم
اطالعوات خواسوته شوده را در  مربوط است. دبیرخانه دولت همانند سایر ادارات دولتی همه

می نمایندگان وسائل ارتباط همگانی و سایر افرادی که مایل باشند دهد.می اختیار افراد قرار
دهنود، موی قرار طالعاتی که ادارات دولتی به انتخاب خود در اختیار همگانتوانند عالوه بر ا

 ی گوناگون را نیز دریافت کنند.هاهدیگر اسناد و اطالعات در زمین
اعوم از ناموه،  ،ارسال شوود هاآن از کلیه اسناد و مدارکی که به موسسات دولتی وارد و یا
 ی افورادهمهبوده و بایستی برای مطالعه  تصمیمات، مصوبات و یا تحقیقات، عمدتا همگانی

در دسترس قرار داشته باشند. بطور مثال یک نامه از رئیس یک کشور خوارجی بوه نخسوت 
 گیرد و در دسترس همگان خواهد بود.می وزیر سوئد در زمره اسناد علنی قرار

 ی ازهر مدرکی که به یک اداره دولتی فرستاده شود ثبت شده و برای پیگیری بوه بخشو
کارمندان سپرده خواهد شد. اگر فردی مایل باشد بداند چه مدارکی بوه یوک اداره  اداره و یا

 گیرد،می دولتی وارد شده، یا پرونده چگونه و توسط کدام بخش یا کارمند مورد رسیدگی قرار
 تواند با اداره مربوطه تماس گرفته و پاس  الزم را دریافت کند.می

اد عمومی دارای برخی استثنائات است. اطالعات حسواس در زمینوه اصل علنی بودن اسن
روابط خارجی، امنیت کشور ویا اطالعات شخصی افرادی کوه نموی خواهنود آن اطالعوات 

 شود.می علنی باشد، محرمانه تلقی

 (Allemansrätten) برای استفاده از طبیعت حق همگانی

وجود دارد که  قانونی بنام حق همگانی و اسکاتلند، ایسلند ،، نروژدر کشورهای سوئد، فنالند
بر اساس آن هر کسی حق دارد آزادانه از طبیعت استفاده کند. بهره بوری از طبیعوت بورای 

حق همگانی است. این ی جنگلی یا جمع کردن قارچ یک هاهگردش، چادر زدن، چیدن میو
دهد که همه شهروندان از فضای طبیعی در همه کشور اسوتفاده کننود، حتوا می قانون اجازه
یا جنگل ملک شخصی کسی باشد. این حق در صورتی مجاز است کوه  کوه اگر زمین، آب،

مزاحمتوی ، به حیات وحش خسارت وارد نکنود و وارد نشود ایهمحیط استفاده شده صدم به
احب آن ملک نیز ایجاد نکند. ریختن آشغال، آسیب رساندن به گل و گیاه، اسوتفاده برای ص
حق همگوانی در  ممنوع است. متعلق به دیگران، باغ شخصی و یا محصول مزارع یهاز میو
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تواننود در هور جوای سووئد بوه می ی سوئد بدین معنی است که همههاهمورد دریا و دریاچ
ماهیگیری بپردازند. ماهیگیری با قالب جوزو حوق همگوانی ورزشهای آبی، قایق سواری و 

ماهیگیری در این قانون  است اما ماهیگیری با وسایل صید ثابت مثل سبدهای صید و یا تور
 نمی گنجد.

  یالمللبینی هو سیاسی در عرص ی اجتماعیهاتفعالی

، آزادی تبادل اطالعات، آزادی اجتماعات و حضوور گسوترده بیان تحصیالت رایگان، آزادی
ی گوناگون و باالخره، نقش فعال سندیکاهای کارگری و اقشوار آگواه اجتمواعی در هاهرسان

افتود می که مردم سوئد ازآنچه در گوشه وکنار جهان اتفاق ه استشدباعث  صحنه سیاست،
از این رو مبارزات آزادی خواهانوه موردم در  آگاهی داشته و نسبت به آن مومع گیری کنند.

ه بوود هاکشورهای دیگر نیز همیشه مورد توجه و در بسیار ی موارد موورد حمایوت سووئدی
 .است

 سووختموی برخی از کشوورهای غربوی ویتنام در آتش جنگ تجاوزکارانهدر دورانی که 
تواد مویالدی، در سوالهای دهوه شصوت و اوائول دهوه هف(، 1975توا  1955 )جنگ ویتنام
 "اولوف پالمه"که  راتدموکسوسیالی مردمی و احزاب چپ سوئد، از جمله حزب هاجنبش

کرد علیه تجواوزات غورب در ویتنوام موموع گرفتنود. در ایون راسوتا اولوین می آنرا رهبری
در سوئد بر پا شد و در پی آن دامنه  ،بیدر یک کشور غر تظاهرات گسترده مد جنگ ویتنام

تظاهرات اعترامی علیه جنگ در سراسر کشورهای غربی گسترش یافت. این اعتراموات از 
نیروهای تجاوز گر را به عقب نشوینی  یکسو و پایداری مردم ویتنام از سوی دیگر، سر انجام

 از ویتنام وا داشت.
ای جنووبی بوا پشوتیبانی غورب بوویژه رژیم نژاد پرست افریقومیالدی که  1970 در دهه
در ، گروهها و احوزاب مترقوی کردمی مردم بومی آن کشور را قلع و قمع مریکاآو  انگلستان
خواهانه  آزادیجانبداری از مبارزات به  ،در این کشور تبا دولت سوسیال دمکرا همراهسوئد 

پس از پیروزی جنبش آزادیبخش آفریقای جنوبی  آفریقای جنوبی پرداختند. سیاهپوستان در
آی  "جنبش مقاومت سیاهپوستان آفریقای جنوبی، فاش شد که "نلسون ماندال"به رهبری 
سووووالیان درازی از دولووووت (، (African National Congress-ANC"ان سووووی 
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 .است کردهمی دریافت مالیکمکسوئد  راتدموکسوسیال
در  هواشوند. هرگواه ایون فعالیتمی ی اجتماعی در سوئد از سوی دولت حمایتهافعالیت

تواند می ی و دموکراتیک باشد و جنبه آموزشی و تربیتی داشته باشد،انسانارتباط با ارزشهای 
دهود کوه بوا موی مکانی مردم را یاریی مالی دولت برخوردار شود. وجود چنین اهااز کمک

ایجاد گروه و انجمن بوه کارهوای فرهنگوی، سیاسوی و هنوری بسویاری بپردازنود. اکنوون 
بوا  هواآن و دموکراسی در بسیاری از شهرهای سوئد فعالیت دارنود. ی طرفدار آزادیهاهگرو

بوه حمایوت از  ی مالی دولت،هااستفاده از آزادی و دموکراسی موجود در این کشور و کمک
بنیادهوای در سووئد بسویاری از  سایر کشورها می پردازند.ی آزادی خواه در هاهنیروها و گرو
در ی مودنی هواتورویج دموکراسوی و آموزشامووال خوود بورای از  مردمی نیوز نیکو کاری

 کنند. می کشورهای دیگر استفاده
 خود را به ثبت رسانده باشودی و آموزشی فعال در زمینه فرهنگیک گروه در سوئد هر گاه 

دریافت کند. فعالیت این  مالیکمکتواند برای دعوت از سخنرانان خارجی درانجمن خود می
ی هواهتواند شعر خوانی و ادبیات و یا تعلیم و تربیت سیاسی و یوا پشوتیبانی از گرومی گروه

دیگر و یا یک برنامه هنری توسط هنرمندان از  طلب در کشورهای دموکراسی خواه و آزادی
 باشد.جهان گوشه و کنار 

ی اولیه زندگی مردم توامین هاوجود چنین امکاناتی در سوئد نتیجه آن است که نیازمندی
توان از رشود فرهنگوی می ی مروری زندگی است کهها. پس از تامین نیازمندیه استشد

کار فرهنگوی و  اطر برای زندگی معیشتی وجود ندارد،در فضائی که دغدغه خ جامعه نام برد.
ی هوافعالیت ایجامعهآموزشی برای پاالیش ذهن و فکر جامعه امکان پذیر است. در چنین 
هر چه موردم  کند.می آموزشی، علمی، هنری و سیاسی به گسترش آگاهی در جامعه کمک

ن گرایوی و رتوق و فتوق اموور در قوانو هاآن آگاهتر و دارای اطالعات بیشتری باشند، نقش
و دموکرات با امکاناتی که در اختیار  آزادجامعهیک  ترتیببدینجامعه پر رنگ تر خواهد بود. 

می به تداوم دموکراسی و ارتقای سطح زندگی شهروندان خود یاری دهدمی شهروندان قرار
 رساند.
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 ی سوئدجامعهزنان در 

 نقش زنان در خانواده

کردنود. موی امرار معاش ،کشت و زرع نوزدهم میالدی، بیشتر مردمِ سوئد از راه تا اوائل قرن
می ی متعلق به زمین داران بزرگ بکار گرفتههابخش مهمی از نیروی کار مردم روی زمین

بخشوی از کوار پُور زحموت  ،در جامعه کشاورزی سنتی، زنان، همزموان بوا خانوه داری .شد
برنامه ریزی شده بوود و  هاهاز پیش، توسط خانواد هاند. ازدواجکشاورزی را نیز بر دوش داشت

گرفت. با اینکوه می عشق بین طرفین صورت بیشتر پیوندهای زناشویی در شرایطی خالی از
کردند و در نان آوری برای خانواده نیز سهیم بودند اموا مورد، می زنان دوشادوش مردان کار

رفوت و هرگواه دچوار موی شوهر و تحت فرمان او بشوماررییس خانواده بود و زن متعلق به 
ی میانی هابتدریج در سال گرفت.می شد، مورد مرب و شتم رییس خانواده قرارمی اشتباهی

تولیود رخ داد، از نیوروی کوار در کشواورزی ی شویوهبا تغییراتی که در ابزار و  ،قرن نوزدهم
ارخانجوات روی آورد. بور خوالف زنودگی بوه شوهرها وک کاسته شد و بجای آن نیروی کار

والدینِ شواغل خوود در بیورونِ خانوه  همراهتوانستند در طول روز می کشاورزی که کودکان
باشند، در زندگی شهرنشینی و صنعتی، جای کودکان درون خانه بوود و موادران وابسوته بوه 

پرداختند. بوه می ار در خانهی و کداربچهماندند و به می در خانه ی کارگری، اجباراهاهخانواد
علت فقدان امکانات عمومی برای نگهداری از کودکان، امکان کار کردن برای زنوان بسویار 

اواسط قرن نوزدهم، با پشتیبانی نیروهای لیبرال که در صحنه سیاسی آن روز  محدود بود. در
ی هاهنقش فعالی داشتند، مودارس همگوانی بوروی دختوران و پسوران گشووده شود و بچو

کوه بوه سورعت بسووی  ایجامعه. یابندی فقیر نیز توانستند به مراکز آموزشی راه هاهخانواد
ممن نوا طلبید. اما همه قوانین جدید، می رفت موابط و قوانین جدیدی رامی صنعتی شدن
با اما خورد. می تبعیض بین فقرا و ثروتمندان، عموما در جهت منافع مردان رقمدیده گرفتن 
که تا آن هنگام نیروی عظیم زنان ، به نیروی کارِبیشتر نیاز و  مراکز صنعتیسریع گسترش 

راه ورود زنانِ کارگر به صونایع بواز شود. اموا و  شد، مورد توجه قرار گرفتمی نا دیده گرفته
 .همچنان نقش کلیدی در صحنه تولید، از آنِ مردان بود

محروم بودنود و فضوای جامعوه  ق اجتماعی خودسوئد از بسیاری حقودر دورانی که زنانِ 
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شواهکار خوانم کوه ( Herta)" هِرتوا"تیره و تار بود، کتابی بنوام  هاآن برای رشد وپیشرفت
در تواریکی  ایهچوون سوتار، بود  (Fredrika Bremer)* 1"فردریکا بِرِمِر"ای بنام نویسنده

شوکل به منتشر شد، زندگی مشقت بار زنان را  1856که در سال  بِ رُماندرخشید. این کتا
  43.به تصویر کشیدآن واقعی 

و رنجی را که مردساالری بور او با هنر نویسندگی خود، توانست حقوق پایمال شده زنان  
التی در جامعه، معرفی کند عدبیبه عنوان بزرگترین کرد می این قشرعظیم اجتماعی تحمیل

را تحت تاثیر قرار دهد. خانم بِرِمِر مُصورانه خواسوتار دگرگوونی در  عمومیافکارز این راه و ا
روابط موجود اجتماعی شد. وی خواستار آن بود که جامعه مرد ساالر آن روز، بلوغ اجتمواعی 

برای دارایی خوود برخووردار شووند،  گیریتصمیماز حق  هاآن زنان را به رسمیت بشناسد تا
خوانم بتوانند آزادانه به اشتغال بپردازنود. آنها داده شود و زنان  صیالت آکادمیک بهاجازه تح

دار برابری حقوق زنان و موردان در ، الگوی مبارزات زنان و پرچم"هِرتا"بِرِمِر از طریق رُمان 
 گذاشت. مبارزات حق طلبانه زنان رو به رشداز آن پس  سوئد شد.

سوئد، بر سر حقوق زنوان رخ  ، کشمکشهای بسیاری در پارلمانرتاتشار هِدو سال بعد از ان
سرانجام، بلوغ اجتماعی زنان به رسمیت شناخته شد. این سرآغاز راه بوود، هنووز تا اینکه  داد

آمووزی سوواد بتودریج  زنان تا دستیابی به حقوق برابر با مردان، راه درازی در پیش داشوتند.
یی هواهرا در گرو هواآن زنان و شرکت آنان در تولید، به افزایش آگاهی این قشور انجامیود و
  متشکل کرد که خواستار حقوق اجتماعی برابر با مردان بودند.

 
ثروتمنود از حوق رأی موردان ، فقط میالدی( 1900تا سالهای اول قرن بیستم )در سوئد 

اکثریوت  و در پارلموان ندکه نمایندگان ثروتمندان بودبرخوردار بودند. نیروهای دست راستی 
کوشویدند بوا ایجواد می هاآن کردند.می داشتند، با دادن حق رأی به مردم معمولی مخالفت

 راتدموکسوسویال، از تشوکیل یوک دولوت کارگریجنبشموانع در برابر حرکت رو به رشد 
ی کارگری هاهاتحادیو  هادموکراتسوسیالیک جنبش مردمی که از سوی کنند. جلوگیری 
مردان به حوق شورکت در انتخابوات، ی همهشد، همراه با لیبرالها برای دستیابی می حمایت

                                                 
 خانم فردریکا برمر -10عکس شماره *1
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پارلمانی ی شیوهکوشید به می نام داشت، "یأجنبش حق ر"کرد. این تشکل که می فعالیت
برای اولین بار مردان بالغ حق  1909سر انجام در سال  خواست خود جامه عمل بپوشاند. به

 شرکت در انتخابات را بدست آوردند. 
، زنان و مردان آن از حق انتخاب کردن و 1906اولین کشور جهان بود که در سال  فنالند

نیوز قبول از  اروپاشومالر کشوورهای نیز انتخاب شدن برخوردار شدند. زنان و مردان در سای
حوق رأی  خواهوان جنبشِبا اینکه در سوئد  سوئد، به حق شرکت در انتخابات دست یافتند.

ی مشوابه در هواتاما نسبت به حرک پا گرفت و آمریکا برای زنان، نیم قرن پس از انگلستان
، یعنوی 1919زنان سوئد در سوال هدف خود نائل آمد. ان کوتاهی به کشورهای دیگر، در زم

 یکسال قبل از دست یافتن زنان انگلستان و آمریکا از حق رأی برخوردار شدند.
ی کوارگری، هاهحضور زنان در زندگی اجتماعی، کار در صنایع و عضویت آنان در اتحادیو

 1902ابر با مردان شد. در سوال موجب تالش بیش از پیش زنان برای دستیابی به حقوق بر
در سال اولین انجمن به منظور دستیابی زنان به حقوق سیاسی و اجتماعی خود، تشکیل شد. 

 ایجاد کردند. "زنان آزاد اندیش "، برخی از زنان فعال و حق طلب، تشکلی را بنام 1914
ه، دسوتیابی موردان بوه حقووق به علت حضور پر رنگ مردان در سوطوح مختلوف جامعو
 . ه استبوداجتماعی خود همواره جلوتر از دستیابی زنان به چنین حقوقی 

زنان و مردان در این اسوت کوه زنوان بورای  یهحق طلبانتفاوت اساسی بین دو حرکت 
رند زیرا در بیشوتر جواموع از محویط به حمایت مردان نیز نیاز داگروهی خود پیشبرد اهداف 
بینویم کوه در می ه این دلیلدولت، سکان قدرت در دست مردان است. ب یهعرصخانواده تا 

آسوان تور  ایهی گروهی مردان با سرعت بیشتر و به شیوهاروند تحوالت اجتماعی خواست
، ی گروهی زنان، در یک جامعه مردساالرهاخواستدر صورتی که تحقق رسد. می به نتیجه

ممکن اسوت. بوا توجوه بوه تفواوت بسیار دشوار و گاه نوا مایت مردانبدون برخورداری از ح
جنسیت و نیز ساختار قانون در جوامع مرد ساالر، جلب حمایت مردان در راه دسوتیابی زنوان 

اعتقادات از دیدگاه به حقوق برابر با آنان، کار آسانی نیست. بویژه اینکه در بسیاری از جوامع، 
 باشند.حقوق اجتماعی یکسان نباید دارای دیدگاهی  از چنین، زن و مرد برابر نیستند و دینی

اول قرن بیستم بسیار  یهسوئد تا دو دهصنعتی جامعه زنان و مردان در  ینا برابری حقوق
ی شویوه. این نا برابری بیش از آن که ناشی از اعتقادات دینی باشد بوه ه استبودگیر چشم
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در دوران اولیوه انکه در پیش گفته شد چن بستگی داشته است. تقسیم کار بین زنان و مردان
، انبوهی از کشاورزان به مناطق صونعتی کووچ کردنود و مومن کوار در صنعتی شدن کشور

زنوان کوه در گیور زایموان و  ،دورانایون در  ساکن شودند.ی کارگری هاهدر خان هاهکارخان
ی هدر نتیجو شدند.محروم از فعالیت در بیرون خانه ناچار نگهداری فرزندان خانواده بودند به 

بیرون از خانه و باقی مانودن زنوان در اجتماعی  یهاهعرصی ههم مردان درپر رنگ حضور 
گرفت. عالوه بر آن مردان به می به نفع مردان شکلهمواره جدید موابط و قوانین در خانه، 
خوانواده موقعیت برتری را در میان اعضای ، بطور طبیعی بازوی اقتصادی خانوادهتنها عنوان 
  کردند.می کسب
زندگی نوپای صنعتی در قرن نوزدهم، باعث گسوترش آگواهی و تحووالت اجتمواعی اما 
التی عودبی ،ردانمواز ، بسیاری و رشد آگاهی با گسترش سواد آموزیدر سوئد شد. بسیاری 

از ایون رو موا شواهد لمس و احساس موی کردنود. نسبت به نیمی از جمعیت، یعنی زنان را 
و فعالیت بخشی از مردان سوئد، در جنبش برابری خواهانه زنان چه در گذشته و چه شرکت 

 باشیم.می در زمان حال
لما سِ"، اندهی حق طلبانه زنان نقش مؤثری داشتهاتکه در پیش برد خواسزنانی از جمله 

زن دریافت کننده جوایزه نوبول باشد. وی که اولین می Selma Lagerlöf)( *1 " رلوفالگِ
آیود. او در موی (، از پیشگامان مبارزات حق طلبانه زنان سوئد به شومار1909) در ادبیات بود
بر گزار شده بود، سخنان آتشینی در دفاع از  در استکهلم 1911ی که در سال المللبینکنگره 

 داشت.بسزایی بخش  آگاهیحقوق زنان ایراد کرد که در آن زمان نقش 
سوئد به قانون اعطای حق رأی به همه مردم سووئد اعوم از  پارلمان 1919وقتی در سال 
، بوه انجوام رسویدبرای کسب حوق رأی زنان،  یافتهسازمانی هاتفعالی و زن یامرد رأی داد

سوت موا بوه خوا"پیروزی گفوت: این به مناسبت در یک سخنرانی  "سلما الگر لوف"خانم 
و در این خواک  اندهیی که در این کشور به دنیا آمدهاانسانپیروزی رسید زیرا حق ما بود. با 

شهروندان نام دارند. حق مسلم کسوانی  رفتار کرد. اینها نباید مانند بیگانگان کنندمی زندگی
ریک باشند. خودشان در تدوین آن قوانین ش کنند این است کهمی که از قانون کشور تبعیت

                                                 
 رلوفگِلما السِ -11عکس شماره  *1 
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که خود در تعیین آن دخالت داشته  کنند این استمی حق مسلم کسانی که مالیات پرداخت
 ."باشند

ناشووی از  ،در آن شوورایط زمووانیبوورای زنووان و مووردان،  حووق رأیتصووویب قووانون 
رخ  ادی بود که در روسویهو نیز هراس از روید اروپاشمالدرسایر کشورهای  سیاسیتحوالت

در روسویه، اولوین رژیوم سوسیالیسوتی  هاداده بود. دو سال پیش از آن با پیروزی بلشوویک
تشکیل شده بود و زنان آن کشور از حق رأی برخوردار شده  اتحادجماهیرشورویجهان بنام 
در برابر  هاآن که مقاومت ندست راستی در سوئد، دریافتنیروهای ددر پی این رویداد،  بودند.

تواند به تقویت نیروهای سوسیالیستی منجر شده و بوه می اعطای حقوق سیاسی شهروندان،
 44انقالب بینجامد.

زنان از حق اشتغال در ادارات و سازمانهای دولتی برخووردار شودند. اموا در  1923در سال 
شدند. برای اولوین بوار در می گماردهبکار  مچنان تنها مردانحوزه مذهب و کار کلیسایی، ه

 کلیسای سوئد، شایستگی زنان را برای احراز مقام کشیشی نیز تأیید کرد. 1958سال 

 برابری زنان و مردان 

یوک کنفورانس سوالیانه  ((World Economic Forum -WEF"فوروم اقتصادی جهان"
ا شرکت بسیاری از افراد مؤثر در سیاست و اقتصاد جهانی بورای بررسوی مسوائل است که ب

شود. یکی از مسائل مورد توجه این کنفورانس برابوری زنوان وموردان در می جهان، تشکیل
در سی کشور  2006درسال  کشورهای مختلف است. نتیجه مطالعاتی که از سوی این فوروم

در کشوور  دهود کوهمی نشان ه استشدشد انجام صنعتی و بیست و هشت کشور در حال ر
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، 

ه بوودمعیت سالمتی موورد توجوه دسترسی به امکانات آموزشی و تحصیالت و همچنین و
 ،، ایسولندنروژ ،اروپاشمال. پس از سوئد که در صدر جدول قرار دارد، چهار کشور دیگر است
کشورها در زمینه برابری زنان و موردان، معرفوی  تریننیز به عنوان موفق ،و فنالند دانمارک
 45.اندهشد
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کوه یکوی از ارکوان مهوم  ،با دستیابی زنان بوه حوق انتخواب کوردن و انتخواب شودن
جامعه، فعال شد. از آن پس زنان رسما اجوازه  یهاست، نیمی از نیروی بازماند ساالریمردم
، اقتصادی و اجتمواعی فعالیوت کننود و سیاسیهایفعالیتهمدوش مردان، در همه  یافتند تا

موقعیت قانونی زنوان  ترتیببدینسهمی داشته باشند.  اجتماعیرفاه درگسترش اصالحات و
در عرصه جامعه دگرگون شد. اما تنها به رسمیت شناختن حق برابری زنان با مردان کوافی 

اموور خانوه  یمسئولیت نگهداری فرزندان و ادارهعلیرغم داشتن حقوق اجتماعی برابر، نبود. 
داشوت. موی را از فعالیتِ بیرون از خانه بواز هاآن کرد ومی بر دوش زنان سنگینیهم چنان 
نقش داشته باشند که ی مدیریتی هادر امور سیاسی و اجتماعی و پستوقتی می توانند زنان 

ی هدر دو دهو ه باشد.فراهم آورد جامعه امکاناتی را برای نگهداری کودکان در ساعات کاری
به  های کمونهازنان برداشته شد و کمک یآزاد گامهای موؤثری در جهت ،1970و  1960

 18شود و تا سن می پیش از به دنیا آمدن نوزاد شروعاز  هامادران گسترش یافت. این کمک
ی پایانی بارداری، مرخصی طوالنی از کوار هاهمرخصی از کار در ما سالگی فرزند، ادامه دارد.

 هد کودک برای نگهداری همه کودکوانی کوه والودینپس از زایمان برای والدین و ایجاد م
دهد که ممن داشتن فرزند، فعالیت می شاغل هستند به هر دو جنس زن و مرد امکان هاآن

ی شغلی، مهود کوودک ویوژه کارکنوان هاشغلی خود را نیز دنبال کنند. در بسیاری از محیط
به حضور گسوترده زنوان بوه عنووان نماینوده، مهود  سوئد نیز با توجه وجود دارد. در پارلمان

 کند.می در طول روز نگهداری هاآن کودکی دایر است که از کودکان
 هواگسترش یافت. کمون (ها)شهرداری های کودک یاری در کمونهانهاد، 1970در دهه 

ان، بوه با ایجاد مهد کودک و کودکستان و نیز مراکز پیش دبستانی، برای نگهداری از کودک
خود بپردازند. عالوه  یهروزان یهو مشغلبکار  با خیال راحت پدران و مادران امکان دادند که
ی همگانی قرار گرفتند و در دوران نگهداری از کودکوان از هاهبر آن، والدین زیر پوشش بیم

نیز به عنوان  ی مالی کمونِ محل سکونت خود، برخوردار شدند. مراقبت از کودکانهاکمک
و سوابقه کوار بوه آن تعلوق  بازنشسوتگیحقوقیک کار شناخته شد و امتیازات شغلی مانند 

 گیریتصومیمگرفت. با تغییر قوانین خانواده، زن، صاحب اصلی فرزند خود شناخته شد. حق 
جنین فقط به مادر تعلق گرفت و پدر از این حق محروم شد. در بدو تولدِ کودک،  برای سقط

 م خانوادگی برای نوزاد نیز به مادر اعطا شد.و نا حق انتخاب نام
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حوداقل نیموی از هموه  ی سووئدجامعوهتووان گفوت کوه زنوان در موی تأامروزه به جر
و اجتماعی کشور را برعهده داشته و سهمی برابر با موردان  ی سیاسی، اقتصادیهاتمسئولی

 در رشد و پیشرفت این کشور دارند.
در پیشورفت ایون  هواآن و سهم قابل توجه ی سوئدعهجامحضور فعال و گسترده زنان در 

 گیرنود یواموی زنان را نادیوده که کشورهایی که به هر دلیلی حقوق کشور، گواه براین است
 .اندهنیمی از نیروی توانمند جامعه را از کار انداخت کنند،می محدود

گاهی به سهم هر حقوق زنان و مردان در یک جامعه کافی است ن برای ارزیابی چگونگی
ی قدرت در دسوت موردان باشود هاکه اهرم ایجامعهدر حاکمیت بیاندازیم. در  هاآن یک از

. از آنجوا کوه نیموی از جمعیوت را معمووال زنوان ه استشدبدون تردید حقوق زنان پایمال 
درصدی داشته  50در عرصه دولت و قانونگذاری نیز حضور  هاآن دهند پس بایدمی تشکیل
برابوری زنوان و موردان در ایون دهد که می نشاند. نگاهی به بافت حکومت در سوئد باشن

 کشور در ابعاد بسیار وسیعی تحقق یافته است.
نماینده است که هر چهار سال یکبار در انتخاباتی کامال آزاد بوا  349سوئد دارای  پارلمان

رین در صد نمایندگان زن در پارلمان سوئد مربوط باالت شوند.می رأی مستقیم مردم برگزیده
ی پارلمان را بخوود هااز کرسیدر صد  47.3است که زنان توانستند  2006به انتخابات سال 

اختصاص دهند. این رقم یکی از باالترین سهم نمایندگی زنان در مجوالس قانونگوذاری در 
ر پارلمانهوا و مجوالس جهان اسوت. ایون در حوالی اسوت کوه میوانگین نماینودگی زنوان د

و در سطح کشوورهای اروپوایی  درصد 13معادل  2009در سال قانونگذاری در سطح جهان 
در بسیاری از کشورها و بویژه برخی کشورهای اسالمی قدرت دولتوی  .ه استبوددرصد  23

 و مجلس قانونگذاری تنها در اختیار مردان است.
قرار در اختیار بانوان سوئد  دولت ارت دروزی هاپستدرصد از ، چهل و پنج 2010در سال 
، دارای انودبودهیوران آن زن وزاز در صود  60با داشتن دولتی کوه  هم زمان، فنالندگرفت. 
 . ه استبوددر جهان  ،تعداد وزرای زنباالترین 

ی اجتمواعی، هوادر فعالیوت اروپاشومالزنان کشورهای  که ایهبا توجه به حضور گسترد
ین تقسیم قدرت بوین زنوان و موردان در ایون کشوورها ترنهدارند، عادال اقتصادی و سیاسی
را از  و از جمله سووئد، بیشوترین بهوره اروپاشمالکشورهای  ترتیببدینتحقق یافته است. 
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توانمندی نیروهای موجود در جامعه نصیب خود کرده و باالترین سوطح رفواه و آسوایش را 
 .اندهروندان خود فراهم کردبرای شه

زنان و مردان در همه امور دارای حقوق برابر هستند. این بودان  بر اساس قانون در سوئد،
ی شوغلی گونواگون و هاهدر محیط خانواده، در مراکز آموزشوی و در زمینو هاآن معناست که

 ،ن بوا موردانتوانند بطوور یکسوامی زندگی، بدون هیچگونه محدودیتی یهسایر امور روزمر
اسوت. زنوان  حضور داشته باشند. تنها تفاوت بین زنان و مردان برای خدمت نظوام وظیفوه

هیچگونه اجباری برای رفتن به سربازی ندارند مگر اینکه خودشوان تمایول داشوته باشوند. 
شووند. زنوان موی سال برای خدمت سربازی فراخوانوده 24تا  18درحالیکه همه مردان بین 

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 

 توانندمی گذرانده باشند. پسرانی که همه شرایط الزم برای خدمت سربازی را دارا هستند نیز
شود که می از خدمت زیر پرچم و آموزش نظامی خودداری کنند. به چنین افرادی اجازه داده

بجای خدمت سربازی، در بخش خدمات اجتماعی از جملوه بیمارسوتانها، مراکوز بهداشوتی، 
 مندبهرهنیز طی این مدت از حقوق ومزایای سربازی  هاآن کنند.می آموزشی و غیره خدمت

درصد از جوانوان حوائز شورایط، بوه خودمت سوربازی  15سالهای اخیر تنها خواهند شد. در 
ماهه شرکت کنند. براساس قانونی که اخیورا  11تا در یک برنامه آموزشی  اندهفراخوانده شد
کامال داوطلبانه  خدمت نظام وظیفه در زمان صلح، ه استیدسوئد به تصویب رس در پارلمان

 باشد.می قابل اجرا، 2010ژوالی  قانون از اولخواهد بود. این 
ی الزم از هوانهادینه کردن برابری حقوقی زنان و مردان در ذهن جامعه، مستلزم آموزش

پودر و موادر،  گیورد. رفتوارمی زمان کودکی است. اولین باورهای کودکان، در خانواده شکل
توانود ذهنیتوی را در کودکوان موی و نسبت به فرزندان دختر و پسرِ خوود، یکدیگرنسبت به 
پایوه تبعیض بین دو جنس زن و مرد باشد. هرگاه این رفتار بر  که در جهت برابری یابسازد 

احتورام خوود حقووق جونس مخوالف  آموزند که بوهمی کودکان نیز ،برابری دو جنس باشد
 بگذارند.

 هاآن ذهنی و بدنی ی مختلف جامعه، به توانمندیهاهدر سوئد برای حضور زنان در عرص
شود. در این کشور آموزش و پرورش یکسان برای هور دو جونس و می همانند مردان توجه
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 .ه استشدی موجود به عنوان یک اصل پذیرفته هاو پست هاهامکان اشتغال در کلیه حرف
در سوئد، دختران و پسران از مهد کودک تا باالترین سطوح آموزشی همیشه باهم و بطور 

آموزند کوه هور دو جونس می از ابتدای حضورشان در یک جمع هاآن شرکت دارند. طمختل
و هیچ جنسی بور جونس دیگور برتور نیسوت. باشند می ی یکسانهادارای حقوق و توانایی

در آینوده و در سونین  هواآن شوود کوهموی نهادینه کردن چنین تفکری در کودکان باعوث
ابتودا  را محتورم بشومارند. در جووامعی کوه از یکدیگرحقوق سیاسی و اجتماعی  بزرگسالی،

شوند، از همان سنین کوودکی تفواوت بوین دو می کودکان دختر و پسر بطور جداگانه تربیت
شود. برتری مردان بر زنان در سطح جامعه نیز به ذهنیت نوابرابری دو می القا هاآن جنس به
که مرد ساالری یعنی تبعیض جنسی را در  زند. نتیجه چنین باورهایی استمی جنس، دامن

 کند.می سیاسی با مردان، محروماجتماعی و و زنان را از حقوق برابر  جامعه تقویت کرده
ی آموزشی و تحصیلی دردوران کودکی و نوجوانی نیز نقوش مووثری در برابوری هاهبرنام

 ه ویژه پسران یواحقوق زنان و مردان دارد. در بخش آموزش در سوئد، هیچ درسی نیست ک
دختران باشد. از خانه داری و خیاطی تا نجاری و مکانیکی و غیره همه درسوهای مشوترکی 

شود. همانطور که پسرها می تمرین تدریس یا ،است که برای شاگردان در کالسهای مختلط
هیچگونه گیرند. می را بیاموزند، دختران نیز تعمیر وسائل خانه را یادی داربچهو باید آشپزی 

در سوئد اکثریت شواغلین در اکنون شغلی نیست که قانون آن را برای زنان منع کرده باشد. 
دهند همچنان که در بخش صنایع مردان حوائز می بخش بهداشت و درمان را زنان تشکیل

اکثریت هستند. این تقسیم بندی شغلی که بطور تدریجی شکل گرفته است ناشی از انتخاب 
ی هاه. آموار و ارقوام مربووط بوه رشوته استبودبر اساس ذوق و سلیقه افراد  آزاد مشاغل و

 ،دهد کوه تقسویم بنودی شوغلی کنوونی بوا مورور زموانمی تحصیلی در حال حامر نشان
شواغلین مورد و زن در نسبت دستخوش تغییر خواهد بود. این تغییر در جهت نزدیک شدن 

 باشد.می ی مختلف خدمات و تولیدهابخش
چه در باال گفته شد به معنای این نیست که برابری حقوق موردان و زنوان سووئدی در آن

حقووق زنوان و بور برابوری  شود. با اینکه قانونمی ال رعایتی اجتماعی کامهاههمه عرص
اموا  ،دهدمی و کسانی که آن را نادیده بگیرند تحت پیگرد قرار در همه جا تاکید داردمردان 

دهند. می امتیازات شغلی را بیشتر در اختیار مردها قرا ر شود که کارفرمایان،می در عمل دیده
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شووند. موی در عرصه مدیریت بویژه در بخش خصوصی، زنان کمتر از مردان بکوار گموارده
کوشوند می قانونگذاران و دولت که مجری قانون است هموارهکه  این استآنچه مهم است 

تکیه بر . دولت در تالش است تا با قی زنان با مردان جلوگیری کننداز هر گونه نابرابری حقو
دولت از راه گسوترش جامعه بر قرار کند.  زن و مرد در توازنی عادالنه بین دو جنس ،قوانین

امکانات آموزشی و شغلی و رفاهی، فرصت آموزش و اشتغال را بورای زنوان افوزایش داده و 
آزاد به هموه  با اتکا به توان و دانش خود، از طریق رقابتکند که زنان می شرایطی را فراهم

برای متعوادل کوردن  ی کلیدی، راه پیدا کنند. عالوه بر آن، دولت،هامشاغل بویژه به پست
کوه  ه اسوتکردی گوناگون، قانونی را ومع هاو پست هاهتعداد زنان و مردان شاغل در حرف

مشوغولند بکار  کمتر هاآن ر جایی که از جنسبراساس آن، زنان یا مردان متقامی اشتغال، د
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 

ا هوم اکنوون مورد هسوتند. شود زیرا بیشتر پروفسورهمی پروفسوری به زن متقامی واگذار
بهمین ترتیوب بورای متقامویان کوار در بیمارسوتان، از میوان دو متقاموی زن و مورد کوه 

کنند زیرا در شرایط فعلوی تعوداد می تحصیالت و تجربه مشابه داشته باشند، مرد را انتخاب
 زنان در این زمینه شغلی خیلی بیشتر از مردان است.

ی زنان در عرصه خدمات و تولید، به افوزایش درآمود حضور پنجاه درصدبدیهی است که 
افوزایش کمک فراوانی خواهد کرد.  به عبارت دیگر به افزایش ثروت جامعه ناخال  ملی یا

 خواهد انجامید.همگانی رفاه ، به آزاد و دموکراتثروت عمومی در یک کشور 
درجهان بی نظیور اسوت، خود عی و حقوق اجتما آزادی دستیابی زنان سوئدی بهبا اینکه 

ی هگروهی از زنان سوئدی آن را بسنده نمی دانند و خواسوتار اصوالحات بیشوتری در زمینو
در  "مَورد"ی فعال زنوان در سووئد بوه تصوویرِ هاهاخیرا گروباشند. می برابری زنان و مردان

شودند. در  هاتابلو در این "زن "تابلوهای عابر پیاده اعترا  کردند و خواستار حضور تصویر 
بجای عالمت یک  هاقول داد که در نیمی از تابلو پی این اعترا ، اداره راهنمایی و رانندگی

بوه  هاهایون توابلو در رسوان از ایهمرد، از تصویر یک زن استفاده شود. پس از چند ی نمونو
و در حال  اشتشد که دامن به تن دمی نمایش گذاشته شد. در این تابلو تصویر خانمی دیده

به این تابلو نیز اعترا  کردند زیرا زن را با لباس  ایهعد. عبور از روی خطوط عابر پیاده بود
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 ه استشدسپری ، زمان دامن پوشیدن زنان هاآنی هدر حالی که بگفت بوددامن نمایش داده 
ین اعترا  نیز شوند. امی و اکنون بسیاری از زنان، در لباس مشابه با مردان در جامعه ظاهر

ی ظریوف هاهتووان توا گوشومی در دست بررسی است. بدیهی است که مرزهای برابری را
برابری، نماد عدالت است، هر چه بیشتر باشد به آرامش  ،گسترش داد اما چه باک جامعه نیز

 و ثبات جامعه کمک خواهد کرد.

 روند تشکیل خانواده در سوئد

. در ه اسوتبوداده در سوئد دستخوش تغییرات بسیاری شکل زندگی زناشویی و تشکیل خانو
بوا تشوریفاتی  ،از آن، ازدواج به عنوان یک پدیوده مهوم زنودگیپیش هزاره اول میالدی و 

شود. سوپس طوی موی گرفت. اول نامزدی دو فرد، علنویمی سه مرحله صورت درخاص و 
وس، پدر، برادر و یا مردی عری همراسمی با حضور بستگان و دوستان، یکی از مردان خانواد

عروس و دامواد در برابور  ،سپرد. در سومین مرحلهمی از بستگان وی، عروس را بدست داماد
تشکیل خانواده ی شیوهشدند. این می و هم آغوشانظار اطرافیان خود به حجله گاه فرستاده 

مسویحی تبودیل  تا اوائل هزاره دوم میالدی که میسیونهای مسیحی، سوئد را به یک کشور
انحصار کشیشان قورار مراسم ازدواج در با گسترش نفوذ کلیسا در سوئد، کردند ادامه داشت. 

عقد کلیسایی جایگزین پیوند گرفت. در سوئد نیز مانند سایر مناطقی که در قلمرو کلیسا بود، 
د، از آن پس تنها کسانی که از پذیرش آیین مسیح خودداری کرده بودنو شد. زناشویی سنتی

 کردند.می سنتی و غیر کلیسایی اجرای شیوهمراسم پیوند زناشویی را به 

افوزایش کردنود. بورای می تا نیمه دوم قرن نوزدهم، بیشتر مردم سوئد در روستاها زندگی
باال بود. به علت نامناسب بودن بهداشت و  هاهمیزان زاد و ولد در خانواددر مزارع، نیروی کار 

ی هوامردند و موادران بوا زایمانمی پانزده درصد از نوزادان در سنین کودکیدرمان، بیش از 
در خوانواده  هاآن کردند. زندگی مردان و زنان و حقوقمی مکرر، کمبود نیروی کار را جبران

آورد، رسوایی بزرگی به دنبال می بسیار متفاوت بود. هرگاه زنی بدون ازدواج، فرزندی به دنیا
کرد. مذهب و تعلیموات انجیلوی می دگی را برای آن زن و فرزند او بسیار دشوارداشت که زن

که مورد احترام مردم بود، بر همه امور زندگی سایه داشت. کلیسا برتری مردان را بور زنوان 
تعالیم دینی، نابرابری حقوق زن و مرد، خواست خداوند بود و اعترا  بوه  بربناکرد. می تایید
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 شد.می دهآن گناه شمر
ی شهری و هادر نیمه دوم قرن نوزدهم، با گسترش صنایع و تمرکز کارخانجات در محیط

 زنودگی یشویوه، بسیاری برای کار در کارخانجوات راهوی پایتخوت شودند. بویژه استکهلم
 ایهازت بردند و روابطمی ی مشترک و گاه دسته جمعی بسرهاهدگرگون شد. کارگران در خان
شد. از این زموان زنودگی مشوترک می ختند برقرارشنامیرا ن یکدیگربین افرادی که از قبل 

یی که اعتقادات مذهبی نداشتند، رایج شد. اما همزیستی بودون عقود کلیسوایی، هابین زوج
بدنیا آوردن فرزند در چنین ازدواجی همواره  و جامعه نبود و از آن حمایت نمی شدمورد قبول 

 مشکالتی روبرو بود. با
دسوتخوش تغییراتوی نیوز ی تولید، افکوار موردم هاهصنایع و دگرگونی شیوبا رشد  همراه

. کردنودآزاد یوغ کلیسا زیر خود را از به تدریج مردم شد و  هاآن متناسب با زندگی اقتصادی
ن از جمله در عرصه خانواده کم رنگ شد. در قور هاهنقش مذهب در همه عرص ترتیببدین

طالق کوه قوبال  ی بسیاری در شکل روابط زنان و مردان صورت گرفت.هابیستم، دگرگونی
زن و شوهری که نموی خواسوتند بوه زنودگی بوا به رفت جایز شمرده شد و می گناه بشمار
  جدا شوند. یکدیگر، از حمایت قانونبا اجاره داده شد تا ادامه دهند،  یکدیگر
تعداد . از آن پس ی رسمی و کلیسایی بشدت کاهش یافتها، میزان ازدواج1960در دهه 
ناشی  فرزندانشد رو به فزونی گذاشت. تعداد می یی که بدون عقد مذهبی تشکیلهاهخانواد
مسئولین جامعه را به فکر ارائه راهکارهای ی بدون عقد شرعی آنقدر زیاد شد که هااز ازدواج

جدید، حق انتخاب نووع ازدواج را بعهوده خوود  جدید انداخت. قانونگذاران با تصویب قوانین
ی خوود و بوه ارادهیی را کوه هامردم گذاشتند. این بدان معنا بود که از آن پس، قانون، زوج

و فرزندانشوان  هاآن سد وشنامیکنند به عنوان خانواده می بدون عقد کلیسایی با هم زندگی
شرعی و یوا بودون ازدواج رزند، بدون ازدواج از همه حقوق خانواده برخوردارند. بدنیا آوردن ف

جایز شمرده شد و پخش وسائل جلووگیری از بوارداری و سوقط نیز ثبت شده در شهرداری، 
 جنین مورد پذیرش جامعه قرار گرفت. 

  46گیرد.می هزار سقط جنین صورت 40تا  30در سوئد بین  هرسالهاکنون 
یک کلینیک مراجعوه کنود، آن کلینیوک سال برای سقط جنین به  18هرگاه دختری زیر 

 حاملگی خود را با افرادی از خانواده و یوا بسوتگانجریان موظف است وی را تشویق کند تا 
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در میان بگذارد. در صورتی که دختر به هیچ وجه مایل به افشای حاملگی خود نباشود،  خود
ه شورایط جسومی و روانوی باید به خواست او احترام بگذارند و با توجه بو کارکنان بخش درمان،

 47دختر، خود برای سقط جنین و یا نگهداری جنین تصمیم بگیرند.

موورد  ه اسوتشودباردار  ایهدر سوئد، هر گاه زنی باردار شود، بدون توجه به اینکه در چه رابط
شوود و در موی مندبهرهی بهداشتی و خدمات درمانی هاگیرد. او از مراقبتمی حمایت قانون قرار

گیورد. موی صورت الزم از مرخصی شغلی نیز استفاده خواهد کرد. زایمان در بیمارسوتان صوورت
کننود توا از یوک زنودگی موی ی مالی کمون اسوتفادههامادر و نوزادش در صورت نیاز، از کمک

 شود به مادر تعلق دارد. از آنجا کوه موادر،می شوند. طبق قانون، فرزندی که متولد مندبهرهراحت 
گذارند، مگر اینکوه بوه می شود، نام خانوادگی او را روی کودکمی صاحب اصلی کودک شناخته

 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 

آیود، بور موی داده است. اما این کار که خیانت بوه پیموان زناشوویی بشومارقانون جرمی انجام ن
 به فروپاشی پیوند زناشویی خواهد انجامید.مواردی خالف عرف جامعه بوده و در 

سه نوع ازدواج در سوئد رایج شود. یکوی ازدواج موذهبی، کوه طوی مراسومی در  ترتیببدین
درموی آینود. نووع دیگور  یکودیگریش بوه عقود شود و زوجین توسط یک کشمی کلیسا بر گزار

و ثبوت پیونود زناشوویی در آنجوا  (کمووندفتر شوهرداری )ازدواج رسمی، با حضور زن و مرد در 
، تشوکیل زنودگی مشوترک امروزه بسیار رایج استکه  زناشویینوع سوم پیوند گیرد. می صورت

 شود.یم نامیده خانگی()هم "سامبو"بدون ثبت است که 

 و َسربو سامبو

شود که در آن دو نفر که از نظر قانونی عزب هستند، بطور دائم می گفته ایهبه خانواد سامبو
و مشترک با هم زندگی میکنند بدون اینکه زندگی مشوترک خوود را در جوایی ثبوت کورده 

بور تنهوا  د. پیوند زناشویی به شوکل سوامبو،برای ایجاد آن خطبه عقد خوانده باشن باشند یا
نموی شاهدی بور آن صوحه گیرد و هیچ می صورتزوجین و موافقت اراده ، خواستاساس 
گسترده این  رشد سریع زندگی صنعتی و گسترش رفاه عمومی در سوئد، باعث ترویج .گذارد

رایوج اسوت و  بسویاراموروزه گی خانواد زندگی یشیوه. این ه استشدنوع زندگی زناشویی 
دو فرد به شکل سامبو اکنون  زیستیهممتعلق به سامبوها هستند. ، در سوئدنوزادان نیمی از 
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ی اروپوایی هواهدر حال حامر ده درصود از خانوادپیشرفته نیز رواج دارد. سایر کشورهای در 
 کنند.می بشکل سامبو زندگی

انون، آن را به عنوان کانون خانواده هم خانگی دو نفر، مورد قبول جامعه بوده و ق، ددر سوئ
کنند، می سد. کسانی که بدون ثبتِ ازدواج خود، با هم در یک خانه زندگیشنامیبه رسمیت 

دارای فرزنود باشوند  هواآن از همه موابط و امتیازات زندگی خانوادگی برخوردارنود. هرگواه
 ی ازدواج کورده بوههواهنوادحقووق خا یههمه پذیرند، یاکودکی را به فرزند خواندگی خود ب

ی ها، مرخصوی، پول والودینتوانند از کمک هزینه اوالدمی هاآن تعلق خواهد گرفت. هاآن
 48قبل وبعد از زایمان نیز استفاده کنند. درازمدتشغلی 

بوا  سالها به عنوان سوامبورسانند، بازدواج خود را به ثبت  ، قبل از اینکههایسوئدبرخی از 
افتد که در آگهوی ازدواج یوک زوج، می شوند. بسیار اتفاقمی داربچههم زندگی کرده و حتا 

رسود، در عکوس مشوترک موی بچواپ ایهشان در نشوریاطالع دوستان و بستگانکه برای 
 چند کودک قد و نیم قد نیز حضور دارند.زوجین، 
شود. موی دیوده "خداحافظ سامبو "، تیتری با عنوان ای هیک خبر رساندر یش، چندی پ

پیشتاز یک نوآوری دیگر در موورد خوانواده  هااین خبر، حکایت از این داشت که باز سوئدی
ایون شوکل توازه  باشود.موی که مقدمه وداع گفتن به زندگی از نوع سامبو ایه. شیواندهشد

موی نامند یعنی زندگی جدا از هم. سَربو بوه زوجوی گفتوهمی "سَر بو " نوادگی رازندگی خا
شود که با هم رابطه زناشویی دارند ولی جدای از هم، هر کدام در مسکن متعلوق بوه خوود 

کنند. این زوج هر وقوت هور دو مایول باشوند بورای مودتی بواهم می بطور مستقل زندگی
ی فووردی خووود را حفووظ کوورده هووازوجووین آزادی ،زنوودگی یشوویوهدر ایوون  خواهنوود بووود.

خسوته  یکودیگربر دوش نموی گیرنود. هرگواه زوجوین از  وهیچگونه مسئولیت خانوادگی را
، هر کدام راه خوود را خواهنود رفوت. افورادی "ترا به خیر و مرا به سالمت" شوند، با گفتن
تواننود از موی شووند، داربچوههستند، اگر بخواهند کنند یا در رابطه سَربو می که تنها زندگی

طریق بانکهای اسپرم که در برخی کشورهای اروپایی موجود است باردار شوند یواکودکی را 
 به فرزند خواندگی بگیرند.

درصود از یوک و نویم نفر )  138000فرزند خواندگی در سوئد رایج است. اکنون بیش از 
نی هستند که به عنوان فرزند خوانوده در یوک خوانواده از شهروندان سوئدی کسا جمعیت (

از این رقم تقریبا دو سوم از خارج از سوئد به این کشوور آورده  .اندهسوئدی پرورش پیدا کرد
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، افوراد انودهگرفتوه و پورورش داد ایه. بیش از سی درصد از کسانی که فرزند خوانوداندهشد
برخی از این افوراد، معتقدنود کوه در دنیوایی کوه  باشند.می مجرد سوئدی، اعم از زن یامرد
تواننود موی هاآن ،کودکان فاقد امکانات زندگی وجود دارند بسیاری کودکان بی سرپرست یا

بپذیرنود و بجای بدنیا آوردن فرزند خود، یکی از همین کودکان نیازمند را به فرزند خواندگی 
 ی و ناشی از بینش جهوان وطنویانسانپرورش دهند. چنین دیدگاهی که یک خصلت خوب 

در سووئد  کنود.می برخوردارند، ترویج پیدا اجتماعیرفاهاست، غالبا در بین مردمی که خود از 
ی هواپذیرند، مانند سوایر والودین، از کمکمی یی که کودکی را به فرزند خواندگیهاهخانواد

 کنند.می لی نیز استفادهی معموهاهویژه دولتی برخوردار بوده و از تمام حقوق خانواد
زندگی مشترک هم جنس گرایان، دو زن با هم و یا دو مرد با هم نیز، از حقووق در سوئد، 

ماننود زن و موردی کوه بواهم زنودگی تواننود موی هاآن قانونی یک خانواده برخوردار است.
 نند.از امتیازات حقوقی خانواده استفاده ک، اندهازدواج کردو رسما مشترک دارند 

هور کودام  زنان و مردانی که زندگی مشترک ثبت نشده داشته باشند، در صورت جودایی،
گیرند. در صوورت وجوود می خواهند در پیشمی اموال متعلق بخود را برداشته و راهی را که

توانند نگهداری از فرزند را بین خود تقسیم کنند و اگور بوه توافوق می هاآن فرزند مشترک،
کند. زن و مردی کوه فرزنود مشوترک می را مشخ  هاآن قانون وظیفه هر کدام ازنرسند، 

 شوند هر دو باید بطور نوبتی از فرزندشان نگهداری کنند.می دارند و از هم جدا
در  هواآن شود که زن و مرد رسما با هم ازدواج کورده و ازدواجمی طالق در صورتی اجرا
یکدیگر جودا شووند، از  ندمردی تصمیم بگیرو هر گاه زن  صورتاین دادگاه ثبت شده باشد. در

 الزم نیسوتبورای جودائی ، به دادگاه محل اعالم دارند. ایهخواست خود را طی ناماست کافی 
و هوردو بوا طوالق موافوق باشوند،  فاقد فرزنود باشوند هاآن در صورتیکهدلیلی ارائه دهند.  هاآن

 هواآن سوند آن را برایشوان خواهود فرسوتاد. در صوورتی کوهرا ثبت کرده و  هاآن دادگاه جدائی
کنود توا موی طالق، تعیینی هدارای فرزند باشند، دادگاه مدتی را برای بازنگری زوجین در مسئل

خود منصرف شوند. در صورت عدم سازش زوجین تا پایان مدت تعیوین ی هاز خواست هاآن شاید
اگر تنها یکی از زوجین خواستار طالق باشود  گیرد.می شده، طالق رسمی مورد تایید دادگاه قرار

دهود توا بوا بوازنگری بوه موی دادگاه به مدت شش ماه به هردو فرصتو فرزندی در کار نباشد، 
هوم چنوان  هواآن یکوی از حوداقلکنند. بعد از شش ماه اگور  گیریتصمیمزندگی مشترکشان، 

  شود.می خواستار جدایی باشد، حکم رسمی طالق صادر
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 رابطه بین زنان و مردان

استقالل شخصی آنان اسوتوار اسوت.  رابطه بین زنان و مردان در همه شرایط، بر
ازدواج و زندگی مشترک، از استقالل فردی زن یا مرد نموی کاهود. در سووئد مواد ه 

بر اساس قانون، کسوی حوق نودارد دیگوری را  وجود ندارد.« تمکین زوجه»قانونی 
گی کند. این قانون در روابط زناشویی بین کسانی که رسوما ازدواج وادار به همخواب

نیز باید رعایت شود. هیچ مرد یا زنی نمی تواند به بهانه اینکه زن و شوهر  اندهکرد
 هستند دیگری را وادار به عمل جنسی کند.
سوال  15زیور  افورادو رابطه جنسوی بوا  در سوئد، چند همسری، ازدواج با محارم

 آید.می و جرم بحساب ممنوع بوده

 زنان و مردان صاحب اختیار خود هستند.

 "یک نه یعنی نه"
 مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است وقتی زن یا مردی احساس کرده باشد که مورد اهانت یا

 گوزارش هواهاز دادگاچنین شکایتی در خبرهایی که پیرامون  تواند به دادگاه شکایت کند.می
نقوش تعیوین کننوده دارد.  هاهدر دادگا "یک نه یعنی نه"رمی آید که اصل شود، چنین بمی

امتناع خود را برای  "نه"این اصطالح به معنای آنست که هر گاه زن یا مردی با گفتن یک 
او  این صورتعمل جنسی بروز داده باشد، طرف مقابل او باید بی درنگ کوتاه بیاید. در غیر 

 . ه استشدمرتکب جرم 
ونی برای روابط آزاد جنسی در سوئد پانزده سال است. در نگاه قوانون، هور گونوه سن قان

شوود، حتوا اگور می رابطه جنسی در سن زیر پانزده سال، جرم بوده و تجاوز به عنف شناخته
 نوجوان زیر پانزده سال با تمایل به این رابطه تن داده باشد.

تا عمق زندگی مشترک افراد نیز گشووده  در سوئد، قانون برابری زن و مرد بالهای خود را
افتد. می شاهد ماجراهایی هستیم که کمتر در کشورهای دیگر اتفاق هاهاست. گاهی در دادگا

 از جمله اینکه زن یا مردی از همسر قانونی خود به خاطر تجاوز جنسی بوه دادگواه شوکایت
رقی بین کسانی که باهم پیوند هیچ فبر اساس برابری حقوق جنسی، برد. در نگاه قانون، می

بنابراین در رابطوه جنسوی زناشویی دارند و کسانی که خارج از این رابطه باشند، وجود ندارد. 
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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. 

میشه با رمایت کامل دو طورف صوورت براساس قانون، همبستری بین زن و مرد باید ه
اجبار هم بستر شده باشود موورد تجواوز جنسوی  گیرد. هر گاه یکی از طرفین با نارمایتی یا

 تواند به دادگاه شکایت کند.می قرارگرفته و
مرد ی به جرم تجاوز جنسی به همسرش به سه سال و نیم زندان و پرداخت چندی پیش 

. در خبری دیگر مردی به سه سال زندان محکوم شده کرون غرامت محکوم شد هزار 130
دون تمایل همسرش با وی هم بستر شده بود. این مرد بوه جورم ببود زیرا به مدت دو سال 

 به همسر قانونی اش محاکمه و محکوم شد. تجاوز جنسی
 از جمله در محیط کار، حتا به زبان آوردن کلمواتی کوه در ی سوئدجامعهدر همه سطوح 

تواند به انفصوال از کوار و محکومیوت بوه می جرم است وغرا  جنسی نهفته باشد ا هاآن
یوک ی هرتبوطی حکموی خوانیم که می پرداخت غرامت منجر شود. در یک گزارش خبری

با یک همکار زن، اغرا  زیرا در لحن صحبت وی تنزل پیدا کرد سوئدی ی هافسر بلند پای
م چشم چرانی نسوبت تهابه اارتش،  افسردیگر یک  در موردی .ه استیدرسجنسی به مشام 

 فراخوانده شد. به همکاری از جنس مخالف به دادگاه
تواننود پیموان موی آزاد و مستقل هستند کوه انساندو  براساس قانون در سوئد مرد و زن

برقرار کنند. ازدواج و زندگی مشترک به معنای این نیست که فردی، فورد  یکدیگرزندگی با 
 شود.می گیرد و مالک اومی را در اختیار خوددیگر 

که آمیزش جنسی حتا در یک رابطوه زناشوویی، یوک  ه استکردقانون بوموح مشخ  
وظیفه نیست. یک رابطه دلخواه است. هیچکس حق ندارد از فردی دیگر، بدون رموایت او 

بهوره بورداری  یبهره جنسی ببرد. بنابراین هر زن یا مردی که احساس کند ناخواسوته از و
 تواند از عامل آن شکایت کند حتا اگر آن فرد همسر او باشد.می ه استشدجنسی 

 حضور زنان در بازار کار

حضور زنان در بازار کار در سوئد چنان گسترده است که تقریبا هیچ محیط شغلی نیست کوه 
غال ممنوع است، تنها در اختیار مردان باشد. ممن اینکه هر گونه تبعیض جنسیتی برای اشت
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زنان بیشتر به مشاغلی نظیر کار در بخش بهداشت و درموان، تعلویم و  ،اما به شکلی طبیعی
در  ایهآورند. در همین راستا، مردان بیشتر به مشاغل حرفومی تربیت و نیز امور اداری روی

یم توانود در ایون تقسومی ی گذشته و سنتیهاتصنعت و ساخت و ساز مشغولند. گرچه عاد
م باشد اما بیش از هر چیز این گونه تقسیم کار به طبیعت فیزیولوژیکی زن و مرد و یکار سه
موی شواهد عینی در محافل شغلی نشوانبستگی دارد.  هاآن ی روحی و روانیهانیز تفاوت
دستخوش تغییر بوده ی روحی و روانی زنان و مردان هاتوانمندی بدنی و نیز ویژگی دهد که
ی هواتفعالیی هحضور شانه بشوانه زنوان و موردان در همو شود ومی نزدیک گریکدیبه و 

 دهد.می کاهشرا بتدریج  هاجامعه، تفاوت
بینم که با در دست داشوتن ابوزاری سونگین بوه تورمیم می در خیابان جلو منزلمان، خانمی را

تبحر دارد که سر پرسوت شود که او چنان در کارش می آسفالت خیابان مشغول است. بعد معلوم
باشد. جای دیگر، در یک ساختمان که بورای فروشوگاهی بوزرگ می گروهی از کارگران مرد نیز

سویم بکوار  شود شاهد جنب و جوش زنان برق کشی هستم که باالی نردبانهوای بلنودمی آماده
موی چشوم بوهبسیار کشی و امتحان مدارهای الکتریکی مشغولند. چنین مشاهداتی که در سوئد 

قووی داشوته باشود و  ایهتواند بدنی ورزیده و روحیومی خورد، گواه بر این است که یک زن نیز
 نماید به راحتی انجام دهد.می مردانهبطور سنتی کارهایی را که 

 زنان  اشتغال و آزادی

ه بوودبوه موردان  ی وابستگی اقتصادی زنانانسانیکی از علل اساسی مردساالری در جامعه 
با مردان هستیم به این  هاآن زنان و برابری حقوق شاهد آزادی ی سوئدجامعه. اگر در است

موی آمار نشانباشند. می خاطر است که در این کشور عموما زنان دارای استقالل اقتصادی
وی کوار کشوور را درصود از نیور 47 بطوور متوسوط، زنان،، 2010تا  1998از سال دهد که 
ی شغلی دارد ها. سهیم کردن زنان در مشاغل از یک سو نیاز به ایجاد فرصتاندهدادتشکیل 

موی در زمان کار مادران، موروری هاهو از سوی دیگر وجود امکاناتی را برای نگهداری بچ
م هسوتند محوروبیرون از خانه ی هی روزمرهاتسازد. در جوامعی که زنان از بازار کار و فعالی

هرگز نمی توان شاهد برابری حقوق زن و مرد بود. وابستگی اقتصوادی یوک فورد بوه فورد 
 در برخوی جواموعچنانکوه کند. می دیگر، بخودی خود زمینه سرسپردگی و تمکین را فراهم

و  کنند، زن ساالری حاکم استمی نقش اصلی را ایفاخانواده تامین معاش دردوی که زنان بَ
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 کنند. می دان به زنان تمکینمردر آنجا 
ی مختلوف سیاسوی، خوانوادگی، اجتمواعی و هاهمرد در سووئد، در عرصو برابری حقوق زن و

آمواری  بربناهمین طور که قبال نیز اشاره شد، . ه استیدباالترین سطح در جهان رساقتصادی به 
کند، سوئد در زمینه برابری می تهیه هرسالهسال پیش ، از چند که سازمان فوروم اقتصادی جهان

این  2007حقوق مردان و زنان، همواره در صدر همه کشورهای جهان قرار دارد. در گزارش سال 
برای برابوری حقووق زنوان و  ایهبه عنوان الگوی شایست اروپاشمالسازمان، سوئد و کشورهای 

 .اندهمعرفی شد ،مردان
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 ی سوئدجامعهکان در کود

 رفاه کودکان 

رفاه مادران و کودکوان را  هرساله(، Save the children) "سازمان نجات کودکان آمریکا"
دهد. در این پژوهش، بهداشت، سوالمتی، می قرار ارزیابیدر کشورهای مختلف جهان مورد 
 گ و میر کودکان مورد مطالعه قوراری اجتماعی و نرخ مرهامیزان تحصیالت، میزان فعالیت

 منتشر( Mothers index rankning) "بیالن مادران" نتیجه این بررسی که بنام گیرد.می
دهد که کدام کشورها بهترین شرایط را برای رفاه مادران و کودکان فراهم می شود نشانمی
 .اندهکرد

گیرند، سوئد جایگاه خود را بوه می مورد مطالعه قرار رسالههدر بین بیش از صد کشور که 
 49کند.می عنوان باالترین مقام از نظر شرایط رفاهی کودکان و مادران همواره حفظ

تنگا تنگی با تندرستی و  یهدهد که تندرستی و رفاه کودکان رابطمی نشان هااین بررسی
که میزان مورگ و میور کودکوان در  ی از آنستین حاکنرفاه مادران دارد. این پژوهش همچ

رایج  هاآن کشورهایی که دارای میزان سواد باالتری بوده و استفاده از وسائل مد بارداری در
 یابد.می است، بشدت کاهش

و  در صودر جودول بووده اروپاشمالهمواره کشورهای ، در بیالن رفاهی کودکان و مادران
می کودکان و مادران و آسیایی، که دارای شرایط غم انگیزی برای فریقاییکشورهای فقیر آ

 گیرند.می رده قرار تریندر پایین ،باشند
 زنودگی شورایط پیراموون ،Unicef)) یک بررسی توسط سازمان یونیسف همچنین نتایج

 بهتورین از سووئد، نکودکوا که دهدمی نشان جهان صنعتی پیشرفته کشور 21 در کودکان
عامول مختلوف از قبیول وموعیت  40زندگی در جهان برخوردارند. در ایون بررسوی  شرایط

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.

کشور پیشرفته صونعتی جهوان، کودکوان  21ن بررسی نشان میدهد که در میان نتیجه ای
در بهترین شرایط زندگی بسر میبرنود. بیشوترین فشوار در  و هلند سه کشور سوئد، دانمارک

کشور صنعتی جهان بر روی کودکان آمریکایی و انگلیسوی وجوود دارد و کودکوان  21میان 
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کشور دارای بدترین شرایط زندگی هستند. عالوه بر این، نتیجه این بررسی گواه بور این دو 
بین ثروتمند بودن کشورها و شرایط زندگی کودکان وجود ندارد. برای  ایهاین است که رابط

شرایط زندگی بمراتب بهتری بورای کودکوان  ه استشدمثال کشور نسبتا فقیر چک موفق 
  50بوجود آورد. اتب ثروتمند تر فرانسهخود در مقایسه با کشور بمر

را چنان پرورش دهیم که تجربیات تلو   هاآن آینده سازان جهان هستند. ما باید ،کودکان
بتوانند در جهانی از صلح و دوستی زندگی کنند. این آینده سازان  هاآن گذشته تکرار نشود و

د تا حرکت جامعه بشری را بسوی یکپوارچگی باید از سالمت جسمی و روحی برخوردار باشن
 سازند. همراهی آینده را با خوشبختی هاانسانهدایت کنند و زندگی 

در سوئد، کودک از دوران جنینی تا زمانی که به یک عنصر مفیود جامعوه تبودیل شوود و 
ت گیرد. مرکز بهداشومی برای جامعه بازدهی داشته باشد، مورد حمایت نهادهای دولتی قرار

مادر، وظیفه دارد که شرایط رشد جنین، تولد نوزاد و شرایط رشود و  محل سکونتِ یهمنطق
فراهم کند که تضمین کننده سالمتی و رشد صحیح ایون عضوو  ایهپرورش کودک را بگون
 آینده جامعه باشد.
 شود، اداره بهداشتِ محل، مسئولیت مراقبت از جنین را بوه عهودهمی وقتی خانمی باردار

بایود بورای معاینوات و که در اختیار والدین قرارمی گیورد، موادر  ایهگیرد. براساس برنامیم
 به این مرکز مراجعه کند.در فواصل معی نِ زمانی ی الزم در مورد جنین، هامراقبت

که معتاد بوه سویگار اسوت چنودین بوار بوه اداره  "الرش"آقای خوانیم که می در خبری
. مسئولین بهداشت، زیانهای دود سیگار را برای جنینوی ه استشدده بهداشت محل فرا خوان

خواهند مانند سوایر می شوند و از اومی که در رحم همسرش در حال رشد است، به او یادآور
 معتادان، سیگار خود را در فضای آزاد بیرون خانه دود کند.

بی  هاآن ی مداومهایادآوریی اداره بهداشت را رعایت نکرده بود و به هاراهنماییالرش 
 یهدود غلیظ سیگارش را در فضوای بسوت. وی که به سیگار کشیدن عادت داشت، اعتنا بود
که در آن جنینی  ایهحضور در خانمحل، او را از  اجتماعییاداره . سر انجامکردمی خانه رها

طبوق ایون تصومیم،  تا جنین از عوار  دود سیگار در امان باشد.کرد در حال رشد بود منع 
از بارداری همسرش، اجازه ورود به خانوه را نخواهود داشوت مگور اینکوه ی هالرش در دور
 .خودداری کند ،خانهدر سیگار کشیدن 
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موی قورار هواهی بهداشتی و درمانی در دوران جنینی بطور رایگوان در اختیوار خانوادهامراقبت
و کافی برخوردار است. خانه و محول زنودگی او  گیرد. بدین ترتیب، یک زن حامله از تغذیه الزم
بوه رشود طبیعوی توانود می جنیندر چنین شرایطی شرایط مناسب برای یک مادر باردار را دارد. 

 رشد کند.پردازد و بیش هابا سوخت و سازی تند به فزون بخشی سلول ادامه دهد وخود 
هستند، پدر  اجتماعییادارهه ی بهداشتی و توجهاوقتی مادر و جنین او در پوشش مراقبت

نیز با خیالی آسوده، به تالش برای تامین هر چه بهتر زندگی آینده شان خواهد کوشید و در 
 که باشد به تالش برای پیشبرد وظیفه شغلی اش ادامه خواهد داد. ایههر شغل و حرف

کودک در آن که بناست ای هقبل از به دنیا آمدن کودک، مأموران بهداشت منطقه، از خان
کنند تا مطمئن شوند که امکانات اولیه و مروری بهداشتی و رفاهیِ می نگهداری شود دیدن

محل  اجتماعییادارهفاقد چنین امکاناتی باشد، ای هکودک وجود دارد. در صورتی که خانواد
قرار دهد. داشتن فضوای کوافی مسوکونی،  موظف است وسائل الزم را در اختیار آن خانواده

وسوائل بهداشوتی و وسوائل  ،داشتن آب سرد و گرم در منزل، داشتن حمام، یخچال، فریوزر
 آید.می خواب از مروریات بشمار

ی هاشوود. اگور نارسواییمی در همین بازرسی، موقعیت پدر و مادر در خانواده نیز ارزیابی
موظف اسوت کوه  اجتماعییادارهرفتاری و یا روانی و یا مشکالت اجتماعی مشاهده شود، 

که شرایط رشد و پرورش کودک را داشته باشد ای هاز آن خانواده گرفته و به خانواد کودک را
 منتقل کند.

 یی که اداره بهداشوت بورایهابا هم در کالس همراهپدر آینده، باید در دوران حاملگی، مادر و 
اشوتی در دوران مسوائل موروری بهد هوادهود شورکت کننود. در ایون کالسمی ترتیب هاآن

گیرنود توا موی را فراای هو تمرینات بدنی ویژ هاشود. مرد و زن، ورزشمی بارداری، آموزش داده
، مادر به ورزش و حرکات مفید برای رشد جنین بپردازد. با نزدیک شودن موعود هاآن با همکاری
ر د ر بوه بیمارسوتانچگونگی انتقال مواد و تشخی  زمان زایماناز قبیل اطالعات الزم زایمان، 

از شوود کوه می . عالوه بر آن، در بسیاری از موارد، از والدین دعوتگیردمی اختیار پدر و مادرقرار
در خواهود داد دیودار داشوته باشوند. زایمان را انجوام دیدن کنند و با تیم پزشکی که اتاق زایمان 

به عنوان تکیوه گواهی بورای وی  تاجریان زایمان باید مرد در کنار همسرش حضور داشته باشد 
 جریان ومع حملش را راحت تر کند. ،و دلجوئی از او
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قبول از  روز 60دهود کوه از موی ی شواغل و بواردار اجوازههاقوانین رفاهی در سوئد، به خانم
ی اجتماعی دریافوت کننود. ایون هاهزایمان مرخصی شغلی گرفته و حقوق خود را از صندوق بیم

روز بوه پودر و موادر  480شود پس از تولد نوزاد، نیز، بورای می نامیده " ینپول والد"حقوق که 
سالگی کودک هرگاه نیواز باشود از کوار خوود مرخصوی  8توانند تا سن می هاآن گیرد.می تعلق

 گرفته و با استفاده از پول والدین، در خانه بمانند و از کودک خود نگهداری کنند. 
ماه اول زنودگی خوود نیواز بوه حضوور  18العات روانشناسی نشان داه است که کودک در مط

 مادر و یا پدر )در نقش مادر( در کنار خود دارد و بخش مهوم شخصویت او در ایون دوران شوکل
مواه پوس از 18توانند به مودت می کنند،می پدر و مادری که کار در سوئد، به این دلیلگیرد. می

در طول این مودت هور ک بطور انفرادی در خانه مانده و از کودک خود نگهداری کنند. تولد کود
موی درصد حقوق خود را دریافوت 80 یک از والدین که برای نگهداری از کودک در خانه بماند،

 بشومار هواآن شود، به عنوان سوابقه شوغلیمی زمانی که صرف نگهداری کودک در خانه کند و
موی نیوز تعلوق هواآن به اندهمزایای شغلی، مانند کسانی که در آن مدت کار کردآید و همه می
بوه  هواآن ی جامعه به معنوای از میوان رفوتن نقوشها، حضور زنان در فعالیتترتیببدینگیرد. 

بار مراقبت از کودکان بدوش یکوی از والودین نباشود، هور  یهعنوان مادر نیست. برای آنکه هم
مراقبوت از نگهوداری و ماه را بوه  18سه ماه از مجموعه  حداقلظف هستند که مو هاآن کدام از

شنویم که یک وزیر یا مدیر کل مورد بورای نگهوداری از می این وقتیبربنابپردازند. کودک خود 
رود زیورا وی بور موی کند، امری عوادی بشومارمی کودکش به مدت سه ماه از کار کناره گیری

ماه را در خانه بماند و از کودک مراقبوت کنود.  18ماه از  3 حداقلخود باید  اساس وظیفه قانونی
درصود از زموان  25توانند تا می سالگی باشد، پدر یا مادر 8تا زمانی که کودک زیر  عالوه بر این
 کاهش پیدا خواهد کرد.  %25نیز  هاآن در این صورت حقوق کار خود بکاهند.

کوودک، نواتوان باشود. یوک در پاسو  گوویی بوه نیازهوای ی اهدر سوئد، هر گاه خوانواد
کوه شایسوتگی تربیوت ای هگیرند و به خانوادمی کودک را از آن خانوادهآن  اجتماعییاداره

 سپارد.می دکودک را داشته باش
خو و کسانی که دارای مشوکالت روانوی باشوند نموی تواننود  پدر و مادر معتاد، بیمار، بد

ست در گرو خود بگیرند و مطابق میل خود بوا او رفتوار هاآن انه اینکه فرزندکودکی را به به
 کنند.
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 کودکان متعلق به جامعه هستند

، هور کوودکی متعلوق بوه جامعوه اسوت. خوانواده و پودر وموادر، ی سووئدجامعهدر نگاه رسمیِ 
و هرگواه . از اینورانودهداوطلبانی هستند کوه مسوئولیت نگهوداری امانوت جامعوه را بعهوده گرفت

گیرنود و بوه موی نتواند از این امانت بخوبی نگهداری کنود، کوودک را از آن خوانوادهای هخانواد
 سپارند.می که شایستگی نگهداری و پرورش کودک را داشته باشدای هخانواد

ی رشد و مراقبت کودک از مرحله جنینوی توا پایوان دبیرسوتان بوه عهوده هاهبسیاری از هزین
کند، باید بوا رعایوت حقووق کوودک، وسوائل می که از کودکی نگهداریای هانواددولت است. خ

ی جود ی وجوود هانارسایی رفتاری و تربیتی خانواده یرشد و تربیت او را فراهم کند. اگر در شیوه
از ایون رویوداد را ای هنمونو .ه استکردداشته باشد، آن خانواده، حق داشتن فرزند را از خود سلب 

 .خوانیدمی ،ه استشدکه بر اساس یک رویداد واقعی نگاشته زیر  اندر داست
دو زن را  ،روی در. احمود از چشومک درآمدبعدازظهر شنبه بود که زنگ در آپارتمان به صدا "

زیور لوب  هواآن که از مزاحمت بی وقوتاحمد هستند.  غریبهفهمید که  هاآن بوردید و از موی 
کاری نیست. به اتاق پذیرایی برگشت. بار دیگور کوه  ریبهو را با غکرد بخود گفت که امی گالیه

خواهنود. موریم داشوت موی چوه هاهببیند غریبخواست  ، از همسرش مریمدرآمدزنگ در به صدا 
کرد که مشتی بر در کوبیده شد. او در را کمی گشوود و از شوکاف می موهایش را با دست صاف
 ش یکه خورد.ههمرادر با دیدن پلیس زن و خانم 

 ،در جواموع آسویائی زن بوودن سونتیِمریم پانزده سال در سوئد زندگی کرده بود و به حکوم 
فقط در خانه مانده بود و خانه داری کرده بود. احمد هم در میدان تره بار سالهای سوال، صوبح را 

یوا درموانی کواری اداری و زبان سوئدی را یاد بگیرد. او هر وقت  به شب رسانده بود بدون اینکه
پرداخوت. موی و هزینوه آن را دولوت دکرمی از حق داشتن مترجم برای خارجیان استفاده داشت

موی خانواده که براساس قوانین سوئد اجبارا به مدرسه رفتوه بوود سووئدیی هسال 11مراد، پسر 
 بود. ی سوئدجامعهپدر و مادرش با  دانست. او تنها پل ارتباطی بین

را  هاشوامه سووئدی، و پلیس وارد آپارتمان شدند. بوی غلیظ غذاهای آسویایی مأموران کمون
نفور  6متری سر و کلوه  70 یآزرد. در آپارتمان دو اتاقهمی کنند،می که کمتر در خانه پخت و پز

حضور اینهموه آدم در آپارتموانی کوچوک بوا اسوتاندارد خیره شده بودند. مأموران که به  پیدا شد
 نه است. سوئد بیگا
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همه کسانی که در سوئد اجازه کار و اقامت دارند بایود از امکانوات رفواهی مشوابه ، قانونبر  بنا
امکانات، داشتن مسوکنی اسوت کوه بتووان در آن راحوت  برخوردار باشند. یکی از آن هاسوئدی

ی و بجوا انودهبوه سووئد آمدپوول که فقط برای پس انداز کردن  هازندگی کرد. برخی از خارجی
دهنود و موی کنند، آپارتمانهای خود را دست دوم اجارهمی کار دو شیفت و یا بیشتر کارنوبت یک 

 برند.می خود بطور شریکی در یک آپارتمان دیگر بسر
نداشتند. این بوار صوحبت  هاآن مددکار اجتماعی و مأمور پلیس این بار کاری به تنگ زیستن

. موراد را از دو هفتوه پویش بوه ه اسوتشدراد دیده چشم مُ ی کبودی است که زیرهاهدرباره لک
ر غیبوت طووالنی دیوک پوس از موراد وقتی روز پیش بهانه مریضی، در خانه نگه داشته بودند. 
بوه روانشوناس مدرسوه گوزارش داده بوود. او را غیرعوادی مدرسه حامر شده بود، معلم وموع 

تمواس  اجتمواعییادارها مراد، بوا پلویس و مراد را احضار کرده بود و پس از گفتگو ب ،روانشناس
 گرفته بود.

 اجتمواعییادارهپدر و مادر مراد در برابر مأموران، خوود را بوه کور و اللوی زده بودنود. موأمور 
شود. احمود بوا می مجبور شد از اداره مترجمین کمک بخواهد. گفتگو و ترجمه از راه تلفن انجام

 زدهشوگفتدور شوند. او از گسوتاخی موأموران اش هم خانپرخاش از مأموران خواست که از حری
بود که بی پروا در مسائل شخصی او دخالت کرده بودند. او حضوور موأموران را تجواوز بوه حوق 

، زادگواهشدانست. احمد مانند پدرش و پدربزرگش و همه مردهای روسوتایی در می مطلق خود
ود. احمد از اینکوه موأموران اعتراموات او را نوا حاکم مطلق و فرمانده بی چون و چرای خانواده ب

آن را نموی فهمیدنود حرفهوایش  هابا زبانی که سوئدیشده بود و دیده گرفته بودند عصیان زده 
را درسوت نموی شونید. اموا بلنودی صودا، حرکوت  هاآن کرد. مترجم نیز از راه تلفنمی را تکرار
احمود، محویط خانوه را نوا امون  یهفشورد ی عمیق روی پیشانی و لبهای بهمهاچین ،هاتدس

بوه هنگوام آپارتمان که هم چنان باز بود ایستاده بودند توا در ورودی کرده بود. مأموران پشت به 
فشرد، گوزارش داد کوه می تلفنی که در دستش راه گریزی داشته باشند. مأمور پلیس بامرورت، 

از مرکز پلیس کمک خواسوت. مقاوموت  وی در برابر افرادی خشن و نامطمئن قرار گرفته است.
و خشونت احمد بیشتر از آن بود که پلیس پیش بینی کورده بوود. دقوایقی بعود، دو پلویس مورد 

ی فرمانده مطلق خانه را بهم قفل زدند و بازوهای زمخت او را از دو سو مهوار کردنود توا هاتدس
سوتی در درازای عمور احمود ازحرکات تهدید آمیز او جلوگیری کرده باشند. این لحظه نقطوه شک



141 
 

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 
ن مأمور در حضور روانشناس، چندین بار با موراد دیودار کورده بوود. موراد کوه در نشست. قبال ای

یادگیری درسهای مدرسه ناموفق بود بارها مورد سووال و جوواب معلوم و روان شوناس مدرسوه 
که از وموع نامسواعد  هاآن را در جریان گذاشته بود. اجتماعییادارهقرار گرفته بود و مدرسه نیز 

کوه بورای او شوکنجه ای هاطالع داشتند، به او قول داده بودند که او را از خاناش همراد در خانواد
به مراد گفته بودند که پدر و مادری بورایش پیودا خواهنود کورد کوه او را  هاآن گاه بود رها کنند.

 ی او احترام بگذارند.هادوست داشته باشند و به او و خواست
شود، شویون موی زن از خانه بیورون بورده مأمور پلیسِوقتی مراد در میان مددکار اجتماعی و 

بزبوان آورد و آخورین صودایی کوه بگووش  را "موادر"کلموه یمادرش او را متاثر کرد. چند بار 
 ."ماما دوستت دارم "مادرش رسید این بود که 

اما مادر او نمی توانست محیط تربیتی الزم را برای مراد فراهم کند. او زنوی بیسوواد بوود کوه 
خو گرفته بود و حکوموت مطلقوه او  شبه فرمانبرداری از شوهر سوئدی نمی دانست. اوای هلمک

کرد، از موراد یوک می دانست. اگر این فضای تربیتی برای مراد ادامه پیدامی را حق مرد بودن او
 ."شدمی احمد دیگر ساخته

کودکوان خوود را نداشوته  در سوئد خانواده هائی که به هر علتی صالحیت نگهداری و تربیت
 می توانند از نگهداری فرزند خود محروم شوند.  باشند

کند که برای نگهوداری یوک می ی خبری اعالمهاهاز طریق رسان اجتماعییادارههر چندگاه 
موی واجد شرایط دارد. متقامیان، مشخصات خود را بوه ایون اداره یهکودک، نیاز به یک خانواد

، آنکه بهترین امکانات را بورای رشود و پورورش کوودک هاهررسی ومع خانوادفرستند. پس از ب
شود. با انتقال کودک بوه آن خوانواده و تغییور نوام کوودک، تمواس او می دارد، انتخابمورد نظر 

 شود.می اولش قطع یبرای همیشه با خانواده
 ه قانونی دارد.ای دیگر در سوئد پشتوانانتقال کودکی از یک خانواده به خانواده

لب  176، حق نگهداری کودک از 2008در سال   و کوودک ه اسوتشودخانواده در سووئد سوَ
. سلبِ حوق نگهوداری کوودک، بورای ه استشدی صاحب صالحیت منتقل هاهبه خانواد هاآن
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این، کودکِ منتقل شده هرگز بوه خوانواده اصولی خوود برنخواهود بربناگیرد. می همیشه صورت
کودک و نوجوان زیور بیسوت سوال کوه دچوار عووار   22700، در این سال همچنینگشت. 

یی غیور از هواهبه مراکز تربیتی کودکوان یاخانواد اجتماعییاداره، توسط اندبودهنادرست رفتاری 
. به عبارت دیگر کمی بیش از یک درصد از کل کودکوان و نوجوانوان اندهخانواده خود منتقل شد

 درصودِ 75. انودهجدید قرار گرفتای هیاخانواد اجتماعییادارهبت ویژه زیر بیست سال، تحت مراق
ه بووددرصد بقیوه بوا اجبوار  25و  ه استشد، با تمایل خانواده یاخود کودک انجام هااین جابجایی

 51.است

. در حوال ه اسوتکردتنبیه کودکان را ممنوع  1979سوئد اولین کشور جهان است که از سال 
. هنووز در ه اسوتیدکشوور جهوان بوه تصوویب رسو 23قوانونی تنهوا در چنوین  (2012)حامر

، کانوادا و نیوزلنود، مقاوموت شودیدی در برابور ، انگلسوتانکشورهای آنگلوساکسون مانند آمریکا
 چنین قانونی وجود دارد.

موی را کواهش هواآن پژوهشهای علمی نشان داده است که تنبیه کودکان، درجه هوشمندی
دهد. هر چه کودکی بیشتر مورد مرب و شتم اطرافیوان خوود قورار گیورد، هووش و اسوتعداد او 

کوه در  ه اسوتشودبیشتر اُفت پیدا خواهد کرد. بیشترین کاهش هوشمندی نزد کودکانی دیوده 
کوه  سنین نوجوانی مورد تنبیه قرار گرفته باشند. علت تأثیرگذاری تنبیه بر هوشمندی این اسوت

ی ژنتیکی نیوز حواکی از هاشود. پژوهشمی اِسترس مُزمن دچار یهکودک تنبیه شده به عارم
گوردد. نتیجوه موی آنست که تنبیه بدنی در دوران کودکی، باعث تغییرات ژنتیکی در مغز کودک

موی همین تغییرات است که فعالیت ذهنی کودک را کند کرده و درجه هوشمندی او را کواهش
 دهد.
 ه اسوتشودرابطه هوشمندی با تنبیه بدنی انجوام  یهپژوهشی به منظور مطالع ر این ارتباط،د
دهود کوه موی کشور را دربرمی گیرد. بیالن نهایی این پژوهش نشان 32نوجوان، از  17000که 

شوور ک 32، بواالترین مقوام را بوین میانگین درجه هوشمندی نوجوانان، در سوئد، بلژیک و هلند
 گیرند.می جنوب آفریقا و تانزانیا در ردیف آخر قرار ،در این میان داشته است.

 پرورش کودکان

وظیفه دارند که بورای هور کوودک متقاموی بواالی یکسوال در ظورف  (ها)شهرداری هاکمون
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ه شوددر سوئد به اجرا گذاشته  1995چهارماه، جایی در مهدکودک آماده کنند. این قانون از سال 
مشوغول باشوند. بکار  پدر و مادر هر دوتوانند از این قانون استفاده کنند که می ییهاه. خانوادتاس
گذراننود، حوق موی بعد از تولد را یهماه 18دوران مرخصی  بیکارند یا هاآن یی که والدینهاهبچ
 سپارند.مهد کودک ب بهساعت در هفته  15کودک خود را  دارند

انوه بپوردازد. ایون هزینوه یمهدکودک را باید خانواده کودک بطور ماه بخش ناچیزی از هزینه
را در روزهوای  هاهبچو درصد مجموع درآمد ماهیانه خانواده باشد. مهود کوودک، 3نباید بیش از 
در زموانی کوه در  هاهکنود. بچومی صبح تا حد اکثر شش بعدازظهر نگهداری 6کاری از ساعت 

کننود. موی را رایگوان دریافوت هواآن غذایی و تنقالت بوینی هاهمهد کودک هستند همه وعد
سوالگی، در مهود کوودک توانند همه روزهای کاری را توا سون شوشمی کودکان واجد شرایط،

 بگذرانند.
ی الزم برخوردار باشند. مربیان مهد کوودک بایود هاهمه کارکنان مهد کودک، باید از آموزش

که تمایزی برای پسر یوادختر بوودن دیوده نشوود. موثال در فراهم کنند  هاهشرایطی را برای بچ
بین بچه ها، سعی می شود بوه دختوران و پسوران شوانس مشوابهی تقسیم وسائل بازی هنگام 

ی اسوباب بوازی را تصواحب هاپسرها هموه ماشوین برای انتخاب انواع اسباب بازی داده شود و
و جونس مخالفشوان، تفواوتی  هواآن قباید در مهدکودک بیاموزند که بوین حقوو هاهبچ  .کنندن

 همه دارای حقی یکسان و احترامی برابرهستند. و نیست
برای متعادل کردن جنس مربیوان کوه بیشوتر زن هسوتند، اکنوون مردهوا بورای اشوتغال در 

 مهدکودک امتیاز دارند. 
ا فرسوتند. بومی کودکی همربیان مهد کودک در آخر هر هفته یک گزارش کتبی برای خانواد

اگور  رسوانند.موی به اطالع والودین کوودک اندهاین گزارش آنچه را که در طول هفته انجام داد
 بایود بوا والودین کوودک، کارکنوان مهود کوودک کودکی خارج از معیارهای معمول رفتوار کنود

یوک  یندیشند. هر تِورمراهکاری برای بهبود ورفتار کودک بپیرامون مشکالت او صحبت کنند و 
شود تا پیرامون مسائل مربوط بوه هور می دعوتای هدقیق 45کودک به یک دیدار ی هدبار خانوا

یک بار در هر تِرم نیز مالقات دسوته جمعوی بوین کارکنوان مهود  کودک با مربیان گفتگو کنند.
گیرد تا مسائل عمومی مورد بحث قرار گیورد و والودین نیوز می کودک و والدین کودکان صورت

 را مطرح کنند.پیشنهادات خود 
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هزینه درمان و دارو و همچنوین هزینوه دندانپزشوکی کودکوان و نوجوانوان توا سون هیجوده 
سالگی هر ماهوه کموک هزینوه  16از بدو تولد کودک تا  هاهسالگی به عهده دولت است. خانواد

 کنند. می دریافت
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 آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان

 آموزش عمومی 

کننود. تحصویل  نوامثبتدبستانی توانند در یک کالس پیشمی سالگیدر سن شش هاههمه بچ
 در سوئد تا کالس نهم برای همه اجباری است.

یی کوه هاهپنج دوره اسوت. بچو ی آموزشی بعد از مهد کودک تا پایان دبیرستان شاملهاهدور
یوک کوه  در ایون مقطوعپیش دبستانی میشووند.  یوارد دوره ه استشدتمام  هاآن شش سال
پوس از پویش دبسوتانی،  شوند.می و کار گروهی آشنا کودکان با کتاب، کالس، معلمسال است 
بمدت سوه سوال اداموه پیودا  "میانی" بخششود. بعد از پایه، می شروع "پایه"ساله سه یدوره

بوا هموان معلموی را سوه سوال  هر میانی، شاگردان پایه و ی سه ساله یهاخواهد کرد. در دوره
رابطوه بوین معلوم و شواگردانی کوه  ترتیببدین. کرده اند هستند که آن دوره را با او آغاز راههم

 سند بسیار صمیمانه و نزدیک خواهد بود.شنامیرا  یکدیگربخوبی 

 نمره دادن ممنوع

دهد که درجوه بنودی می در دبستانهای سوئد نمره دادن ممنوع است. مطالعات روانشاسی نشان
رساند. معلم از راه تماس نزدیکوی کوه می آسیب هاآن ق نمره دادن، به شخصیتکودکان از طری

ی کوه در مدرسوه نموی آمووزدانشسد. شنامیرا  هاآن با شاگردان خود دارد، نقاط قوت و معف
تواند مانند سایر شاگردان به راحتی درس بخواند، بی تردید دچار مشکالتی است که معلوم بایود 

ان و آمووزدانشردازد. بنابراین بجوای نموره دادن و تشوویق کوردن بعضوی از بپ هاآن بررسی به
ان معیف کموک کنود. گواهی رابطوه سوایر آموزدانشتحقیر کردن برخی دیگر، مدرسه باید به 

وظیفوه  این صوورتشود. در می آموزدانشیک  افتادگیعقبان باعث گوشه نشینی و آموزدانش
 یان حل کند. گاهی عووار  بازدارنودهآموزدانشاه گفتگو با که این مشکل را از ر مدرسه است
گیورد. سوخت گیوری والودین در می ناشی از رفتاری است که با او در خانواده صورت آموزدانش
شووود. در چنووین مووواردی مدرسووه،  آموووزدانشنوواآرامی  توانوود باعووث افسووردگی یووامووی خانووه،
 یاسوت کوه موقعیوت خوانواده اجتمواعییادارهوظیفوه  گذارد.می را در جریان اجتماعییاداره
 گیرد.بکار  ی مناسب راهاو روابط افراد خانواده را مورد بررسی قرار داده و راه حل آموزدانش
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 گذردمی مدارس چه در

در همه مراحل آموزشی، از مهد کودک تا تحصیالت دانشگاهی، دختران و پسوران در کنوار 
 در کالسهای درس و محیط آموزشی حضور دارند. طهم هستند و بطور مختل

صودا  هواآن کنند که دیگران را با نوام کوچوکمی از مهد کودک و دبستان عادت هاهبچ
 گیرد.می مورد خطاب قرار "تو"کنند. حتا معلم با اسم کوچک و با ممیر 

از ورود بوه ان قبل آموزدانشمحیط کالسهای درس،  برای تمیز نگه داشتن هادر دبستان
تواننود در می ان و معلمآموزدانشآورند. با تمیز بودن زمین، می کالس، کفشهای خود را در

یی که دارند، دایره وار روی زمین بنشینند. در این حالوت جوای هموه شورکت هاگردهمایی
 کنندگان در گردهمایی، موقعیت مشابهی دارد.
در  هاهنشوینند و بچوموی گِردِ هوم و معلم روزهای دوشنبه که آغاز هفته است، شاگردان

موی و معلم خوود صوحبت ها، برای همکالسیاندهآنچه در روزهای تعطیل انجام داد یباره
کنند. صحبت در برابر جمع بطور نووبتی بووده و هموه بایود در آن شورکت داشوته باشوند. 

کننود. در محویط دبسوتان آموزند که در برابر دیگران صحبت می همه شاگردان ترتیببدین
باشد جلوگیری  یکدیگراز  هاهشود از بروز اطالعاتی که نشان دهنده تمایز خانوادمی کوشش

سوخنی بوه  هواآن شود. به عنوان مثال معلم حق ندارد در باره شغل والدین کودک یامذهب
توانود موی میان آورد. بورمال شودن اطالعوات شخصوی و خوانوادگی در محویط آموزشوی

کوه  فاصله اندازد. هدف این است هاآن متمایز کرده و بین یکدیگران را نسبت به آموزانشد
 نهادینه شود. هاهعدم تبعیضات شغلی یا مذهبی از همان دوران کودک در بچ

تبلیغات و تلقینات مذهبی در سیستم آموزشی سوئد کوامال ممنووع اسوت. از سوال سووم 
شود. اما معلم می م اجتماعی، تاری  مذاهب تدریسممن درس تاری  و علو هرسالهدبستان 

اینکه اعتقادات شخصی خود  حق ندارد نسبت به یک مذهب یاسیاست مومع گیری کند یا
 را برای شاگردان کالس بیان نماید.

می ان ناهار را در آنجا صرفآموزدانشباشد که می همه مدارس دارای سالن ناهار خوری
می کنند، صبحانه نیز در مدارس آمادهمی ی کارگری زندگیهاهخانواد در مناطقی که کنند.
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 یی که مایل باشند، قبل از شروع کالسها از آن استفاده کنند.هاهشود تا بچ
کتاب، نوار و سی دی در اختیار  ،کتابخانه وجود دارد که به تعداد مورد نیاز ،در همه مدارس
شوند. می مرکزی شهر وصل هستند و از طریق آن تغذیه یبه کتابخانه هاهدارد. این کتابخان
شووند. یکوی از موی به خواندن کتواب بطوور فوردی یواگروهی تشوویق هاهدر مدارس، بچ

آنرا برای بقیه  یخواند، خالصهمی ی کتابیآموزدانشی جمعی این است که هرگاه هاهبرنام
کنوان آن، راهکارهوای گونواگون بورای بوه ذوق و سولیقه کارای هتعریف کند. در هر مدرس

 وجود دارد.  کتاب خوانیبه  هاهتشویق بچ
. در هر کالس نیز اندهدر یک مدرسه، لوله پالستیکی درازی در کنار حیاط مدرسه قرارداد

موی ی یک کتاب را بوه پایوانآموزدانشتعدادی گلوله پالستیکی در دسترس است. وقتی 
گلوله  1000اندازد. گنجایش لوله می را در آن لوله پالستیکی هاهرساند، معلمِ او یکی از گلول

توب  دانند وقتی ظرفیت لوله پُرشود، جشن بزرگی در مدرسه بر پا خواهد شد.می است. همه
بوه  هاهگیرد و بچومی خواندن کتاب بویژه هنگامی که لوله بیش از نصف پر شده باشد باال

 شوند.می تشویق کتاب خوانی
کتاب، دفتر و نوشت افزار در دوره دبستان و دبیرسوتان رایگوان اسوت و در اختیوار هموه 

این وسائل قراردارد که کلیود آن در  یهدی ویژمُگیرد. در هر کالس کُمی ان قرارآموزدانش
 کنند.می ان وسائل مورد نیاز خود را از او دریافتآموزدانشاختیار معلم است و 
 ان راآمووزدانشمسوائل با کموک معلموان روان شناس حضور دارد تا  در هر دبستان یک

 مورد بررسی قرارداده و راهکارهای مناسب را ارائه دهد.
وسائل در کالسوهای درس بوا کموک و نظوارت معلوم و همکواری  آوریجمعنظافت و 

ل ی کتواب و سوایر وسوائهاهیکبار، میز و صندلی و گنجای هگیرد. هفتمی شاگردان صورت
شود. در هر کالس یک دستشویی بوا آب گورم و می کالس درس، تمیز شده و مرتب چیده

کند. نظافت کف اتاقها و اماکن عمومی می ان کمکآموزدانشسرد وجود دارد که به نظافت 
 شود.می مدرسه توسط نظافت چی مدرسه انجام

توا پوانزده سوالگی بوه موادر گیرد، می که از بدو تولد به هر کودک تعلقای هکمک هزین
 گردد.می پرداخت آموزدانششود و سپس به عنوان پول تو جیبی به خود می پرداخت

یونیفوورم )لبواس متحود الشوکل( ندارنود. اصووال در فرهنوگ  هاهدر مدارس سووئد بچو
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دموکراتیک سوئد، پوشش، یک مسئله شخصی است که هر کس به هور شوکل کوه خوود 
 اند در مأل عام ظاهر شود.تومی دوست دارد

 ان از طریق رأی دادن دو نفر را به نمایندگی خود انتخوابآموزدانش ،در هر کالس درس
شود. نمایندگان، مسئولیت ارتبواط می کنند. این انتخاب گردشی بوده و هر چند گاه تکرارمی

ینودگان کالسوها در گیرنود. نماموی با کالسهای دیگر و نیز با سالن غذا خوری را به عهوده
کنند. دراین شورا یکی از معلمان نیز به عنوان می شر کت انآموزدانشگروهی بنام شورای 

مسائل مورد نیاز را با این معلم در میوان  ان،آموزدانششورای مدرسه حضور دارد.  یهنمایند
 رساند.می ریت مدرسهی خود را به مدیهاتگذاشته و از این طریق خواس

ان جورم اسوت. هرگواه آمووزدانشدر سوئد، هر گونه، تحقیر، تنبیه و مجازات نسوبت بوه 
شود و در صوورت محکومیوت،  معلمی مرتکب چنین جرمی شود به دادگاه فرستاده خواهود

 شغل معلمی را از دست خواهد داد.
ن سووالی وجووود دارد و و پایوواای هدر دوره متوسووطه ) از هفووتم تووا نهووم( امتحانووات دور

ی در دوره متوسطه و دبیرستان، یوک آموزدانشکنند. شورای می ان نمره دریافتآموزدانش
کند که در جلسات معلموان و هیئوت می نفر را از میان خود به عنوان سخنگوی شورا تعیین

 است.مدرسه مدیریت ان و آموزدانشبین رابط مدرسه حضور دارد و  یمدیره

 مور جنسی در مدارسآموزش ا

آمووزش جنسوی   1955 سالدر پیشتاز آموزش امور جنسی در مدارس هستند.  هاسوئدی
 دربوه عنووان بخشوی از درس زیسوت شناسوی در مدارس به تصویب رسید و ار آن پوس 

شود و توا کوالس می این آموزش از کالس چهارم دبستان شروعشود. می مدارس تدریس
 ،اعضوای جنسوی و فیزیولووژی از این آموزش، آشونایی بوا بیولووژینهم ادامه دارد. هدف 

اموا  است. ی مقاربتیهاچگونگی روابط جنسی سالم و نیز اطالعات وسیعی پیرامون بیماری
شنا و یا  ، فرزندان خود را از شرکت در کالسهایاز اقلیت های مذهبیبویژه  هاهخانوادبرخی 
به اجورا  2011ک طرح جدید آموزشی که از  سال یبر اساس  کردند می منع جنسیآموزش

شرکت هموه شنا، ورزش و امور جنسی در متن مواد آموزشی گنجانده شده و در آمده است، 
ی یک دانش آمووز بورای تنها در صورتی که شرایط ویژهآنها الزامی است. ان در آموزدانش
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 ا خودداری کند..شرکت در این مواد درسی مناسب نباشد می تواند از شرکت در آنه
شوود، می باعث مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که را ابتداییدورهدر  جنسیآموزشبرخی، 
دهد در کشورهایی می ی جنسی بپردازند. اما آمار نشانهاتدر سنین پایین به معاشر هاهبچ

نیست، جوانان در  یافتهازمانسف و مانند سوئد شفا جنسیآموزشمانند آمریکا و انگلیس که 
سوقط نسبی کنند و میزان می سنین پائین تری نسبت به سوئد، فعالیت جنسی خود را شروع

 است.بیشتر از سوئد بمراتب ی مقاربتی هاجنین و ابتال به بیماری

 خصوصیمدارس

دازنود. آمووزش بپربکوار  تواننود در کنوار مودارس دولتویمی نیز خصوصیمدارسدر سوئد 
در سایر کشورها، هزینه خود را از راه کسوب شوهریه از والودین کودکوان،  خصوصیمدارس
را کوه بورای آمووزش هور ای هموظوف هسوتند هزینو هاکنند. اما در سوئد کمونمی تأمین
در آن  آمووزدانشبوه مدرسوه خصوصوی کوه  اندهدر مدارس دولتی در نظر گرفت آموزدانش
 دازند.بپر ه استکرد نامثبت

 آمووزدانشبورای یوک  ،انودهبرای آمووزش پرداخت هاکه کمونای ههزین 2008در سال 
دبیرستان معادل سیزده هزار دالر  آموزدانشو برای یک  معادل یازده هزار دالر ،ابتداییدوره
  52.ه استبود

دهد که از می فرصت ی قومی و مهاجرین سوئد نیزهادر انتخاب مدرسه، به اقلیت آزادی
موی تدریس هاآن مورد عالقه خود از جمله مدارسی که به زبان خانوادگیِ خصوصیمدارس

 کنند، استفاده کنند.
یی باشد که بورای هاهباید مطابق با برنام خصوصیمدارسآموزشیِ  یروش و برنامه

ی هواقلیتاکنون چندین مدرسه خصوصی نیز بورای ا .ه استشدمدارس دولتی تدوین 
از سوی کموون  خصوصیمدارسمانند سایر  هاآن مذهبی در سوئد دایر است که هزینه

موی ان به تحصیالت رایگان در مدرسه دلخواهشوانآموزدانششود و می منطقه تأمین
 پردازند.

 نفی خشونت و ترویج ُمدارا

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



150 
 

کوچه و خیابان، کودکان باید امنیت و آسایش داشته باشند. در محیط خانوه و مدرسوه، حتوا 
جرم است. کسی که کودک آزاری کرده باشد تعقیوب و  هاآن تحقیر کودکان و تهدید لفظی

 می گیرد. بر شود. این قانون، پدر و مادر کودک را نیز درمی مجازات
شوند که کسی حق می کودکان در تلویزیون دولتی، به کودکان یاد آور ی ویژههاهدر برنام

یی کوه کودکوان بتواننود هاشماره تلفن هاهرا ندارد. درهمین برنام هاآن مجازات یاتوهین به
وظیفه دارنود  هاگزارش کنند و کمک بگیرند نیز اعالم میشود. معلم هاآن ومعیت خود را به

ی هوا، آموزش دهند و شماره تلفنهاآن بزرگساالن را نسبت بهکه حقوق کودکان و وظائف 
 ان بگذارند.آموزدانشپلیس و مدد کاران اجتماعی را در اختیار 
یوک  ی کالس بوههاهان صورت گیرد. همه بچآموزدانشهرگاه در مدرسه، درگیری بین 
رسود. آنگواه یم شوند و جریان درگیری به اطالع همهمی گردهمایی، با نظارت معلم دعوت

می یاد هاهپردازند. بدین وسیله، بچمی ان از راه گفتگو، به حل و فصل مسئلهآموزدانشخود 
 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 
بوه  . تا بحال افراد بسیاری به خاطر آزار حیوانات جریمه شوده یواه استشدحیوانات تدوین 
نگوه خوروس، دو اذیت کردن سگ، به جنگ واداشوتن  هاآن . جرم برخی ازاندهزندان افتاد

ه بوودحمل و نقل حیوانات اهلی با شورایط دشووار ادی قو در یک آپارتمان و داشتن تعداد زی
پردازنود. موی ی گوناگون، بوه حرکوات اعترامویهای حیوان دوست بمناسبتهاه. گرواست

 بوردموی کنند و دیگر بار راه را بر کامیونهایی که حیوانات را به کشتارگاهمی گاهی تظاهرات
ی حیوان دوست، شبانه به یک مزرعه سومورها یوورش بورده هاهروبندند. چندی پیش گمی

بودند و صدها سمور را از قفسها آزاد کرده بودند. سمورهایی که در قفس زاده شده و همانجا 
در اطوراف آن روز بعود  های آنهمهپرورش یافته بودند فرار کردن را نیاموخته بودند. تقریبا 

 شدند. آوریجمعمزرعه 
پردازند اقلیتی بیش نیسوتند. اموا می ی اعترامیهادوست که به فعالیت یوانی حهاهگرو
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بوویژه شود و توجه همه موردم می ی خبری منعکسهاهدر رسان هاآن ی اعترامیهافعالیت
دادن آزار یی کوه هواهافوراد و گروکنود. موی مسئله حمایت از حیوانات جلوب بهکودکان را 

نیز به شودت پوای  انسان ر مرورت احترام به حقوق و آزادیبند کنمی حیوانات را نکوهش
 بند هستند.

کنم که از زبوان می با حیوانات، رویدادی را بیان هابه عنوان یک نمونه از برخورد سوئدی
 نقل شده بود. "استکهلمیان"سایت اینترنتی  یک بانوی ایرانی برای

ی هوااز ایوران بوه سووئد آموده بوودیم. یوک روز معلمشوهر و دخترم توازه  همراهمن  "
به گوردش در جنگول  هاهسایر والدین و بچ همراهاز ما دعوت کردند که  دخترم، کودکستانِ

برویم. جنگل بسیار زیبایی بود و آن روز به همه ما خوش گذشت. در راه برگشت یوک موار 
سووئدی بوا دیودن موار بوه  یهاهکوچک پیچ و تاب خوران در باریک راهی نمایان شد. بچ

در هموین حوال نوا گهوان  "ببینید! ببینیود موار! "کشیدند می هیجان آمده و باشادی فریاد
شوهرم با رشادت تمام بسوی بچه مار کوچک و غیرسمی حمله ور شد و بوا تموام نیورو، در 

 با لگد مار را له و لورده کرد. هابرابر چشمان از حدقه درآمده سوئدی
 های فاتحانه به اطراف خود انداخت و منتظر بود که موورد تحسوین سووئدیشوهرم نگاه

موا  ."نه، ولش کن، چکار میکنوی  ،نه"گفتند می ناراحت و گریان هاقرار گیرد. بچه سوئدی
آن روز با شرمساری فهمیدیم که در دنیای متمدن حتا حیوانات هوم دارای حوق و حقووقی 

جان یک مار را گرفت. معلم کودکستان در حالیکه بوا هستند ونمی توان بی حساب و کتاب 
کرد، برای وی تومیح داد که در سوئد کشوتن حیوانوات ممنووع می شماتت به شوهرم نگاه
آید. او امافه کرد که عوالوه بور آن، بکوار بوردن خشوونت و می بوده و حتا جرم به حساب

ن، نیز عملی بسویار نادرسوت آنهم در برابر چشمان کودکا ،توسط شوهرم "مار"کشتن یک 
بر روحیه کودکان برجای خواهد گذاشت. ما بوا شرمسواری زیور بوار  و تأثیر بدی ه استبود

یم و تا مدتی نگوران آن برگشتبه خانه  هاآن و والدین هاهی شماتت آمیز بچهاهسنگین نگا
 "کارمان به پلیس و دادگاه هم بکشد. بودیم که

 (skolinspektionen) بازرسی مدارسنهاد 

بر محیط آموزشی قبل از دانشگاه، نظوارت ه کدولتی است ی ادارهیک بازرسی مدارس نهاد 
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ان در مقواطع مختلوف تحصویلی آمووزدانشبرای حفظ منافع کودکوان و  دارد. این بازرسی،
از سوی کارکنان مدارس یوا  ،آموزدانشکند. تبعیض، تحقیر و زورگویی نسبت به می فعالیت
هرگاه، کاری خالف قوانون  گیرد.می مورد بررسی این نهاد قرار ان،آموزدانشبرخی  از سوی

دیده انگاشته شده باشد، بازرسوی مودارس آموزی ناشد و حقوق کودک یا دانشانجام شده با
ه شودکند و در صورت لزوم به نفع کسی که حقوش موایع می اقدام ،برای پیشگیری از آن

 .56گیردمی رتخسااز عاملین جرم  است

 پرداخت خسارت به کودکان تحقیر شده

ان از هرگونه تبعیضوی پواک آموزدانشهمه مدارس وظیفه دارند محیط مدرسه را برای رفاه 
ان، مورد بی مهری و آموزدانشی به علت همگن نبودن با سایر آموزدانشنگه دارند. گاهی 
رسواند و او را از موی نحقیور شوده، آسویب آموزدانشگیرد. چنین رفتاری، به می تحقیر قرار
توانند بوه می کند. هرگاه کودکی مورد تحقیر قرار گیرد، کودک یا والدین اومی مدرسه دلزده

کوشوند از چنوین موی بازرسی مدارس شکایت کنند. با اینکوه اداره کننودگان مودارسنهاد 
انی آمووزدانشدهد و می یل گاه رخرویدادی در مدارس جلوگیری کنند اما مواردی از این قب

گیرند. در برخی می از سوی بازرسی مدارس تحت پیگرد قانونی قرار اندبودهکه باعث تحقیر 
 ی که مقصر شناخته شود، در دادگاه محاکمه شوده و بوه پرداخوت غراموتآموزدانشموارد 
 شود.می محکوم

، مدتی در خانه مانوده در مدرسه ارتکه به علت احساس حقی آموزدانش یاخیرا خانواده
، شکایت برده بودند. پس از بررسی این موموع، مدرسوه کوودک "بازرسی مدارس"بود، به 

که وابسته به کمون بود. مقصر شناخته شد. بازرسی مدارس، کمون را به پرداخت مبلغ قابل 
مومن  مووزآدانشتحقیر شده، محکووم کورد. ایون  آموزدانشتوجهی به عنوان خسارت به 

با کمک اداره آموزش و پرورش به مدرسه دیگری منتقل شد تا به تحصیل  دریافت غرامت،
 خود ادامه دهد.

 پرداخت خسارت به کودکان خشونت دیده

پیشوگیری از شوورای "ی بنوام نهواددولتدر سوئد همه قربانیان خشونت مورد حمایت یوک 
قوانونی نیوز در  2006گیرنود. از سوال موی قرا ر(  Brottsförebyggande rådet) "جرائم
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حمایت از کودکان به اجرا درآمده است که طبق آن، دولت موظف اسوت بوه کودکوانی کوه 
، خسارت پرداخت کنود. از نگواه اندبودهشاهد اِعمال خشونت نسبت به یکی از نزدیکان خود 

 ستند.قانون، این کودکان نیز قربانیان خشونت ه
اسوت. ایون  انکودکوحقوق پشتیبانی آشکار جامعه از کودکان، نشان پرداخت خسارت به 

 را التیام بخشد. آسیب دیده انتواند بخشی از جراحات روحی کودکمی حمایت
ی ههمواین قانون شامل  است.سال  18زیر  ی افرادهمهمنظور از کودکان در این قانون، 

سوئد، در ساکن ای هحتا اگر کودکی متعلق به خانواد .ستندهساکن کسانی است که در سوئد 
خارج از این کشور شاهد اِعمال خشونت نسبت بوه یکوی از نزدیکوان خوود باشود، پوس از 

 بازگشت به سوئد حق دریافت خسارت را دارد.
توانود توا موی ی خشونت بار،هادهد که مشاهدات درگیریمی تحقیقات روانشناسی نشان

 شود. هاآن گی بر ذهن کودکان سنگینی کرده و باعث عوار  روانی درپایان زند
بنابراین قانون، برای پرداخت خسارت به کودک الزم نیست وجود عوار  ناشی از دیدن 

ی هاهذهن کودک بوا دیودن صوحن خشونت، به اثبات برسد. تنها کافی است تصور شود که
 .ه استشدخشن، آزرده 

در چنوین موواردی نیاز به حکوم دادگواه نودارد.  سیب دیدهآپرداخت خسارت به کودکان 
و شوود می جرم پذیرفتهاثبات به عنوان کودک خود ی هاهگفت گزارش پلیس، شاهد عینی یا

 کودک به عنوان قربانی خشونت مورد حمایت قرار گیرد.
یور غ ینی مهاجرهاهدر خانوادنسبت به کودکان، بیشترین موارد اِعمال خشونت در سوئد، 
 گیرد.می صورتمواد مخدر یا ی معتاد به الکل هاهخانواد اروپایی یا

  ی اجتماعیهاآموزش فعالیت

در مدارس مختلف، به ابتکار کارکنان مدرسه، برای بورانگیختن احسواس همبسوتگی بوین 
سوازماندبستانها سالروز تشکیل رخی از شود. در بمی گرفتهبکار  ی متنوعهاهبرنام هاانسان
شکل یک پرنده سفید را با مقوا بریده، نام کوالس و  هاهشود. همه بچمی جشن گرفته ملل

 نویسند و آنرا در پوششی از نوایلون قورارمی آدرس مدرسه و پیام صلح و دوستی را روی آن
موی صلح خود را به یک بالن پر از گازِ سبک وصول یپرنده آموزدانشدهند. سپس هر می
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ز سخنرانی و اعالم همبستگی با همه مردم جهان، یکباره هموه بالنهوا را در هووا کند. پس ا
افتود کوه ایون پیوام در موی برد. گاه اتفواقمی پیامهای صلح را به هر سو ،کنند. بادمی رها

رسد و دریافت کننده متقوابال از طریوق ناموه می آید و بدست کسیمی کشوری دیگر فرود
 دارد.می ارسالپیام، ی ارسال کننده یبه مدرسهیش آمیز خود را پستی، پیام ستا

ان برای آشنایی با زندگی شغلی، مدتی با نظوارت آموزدانش ،در دوره متوسطه و دبیرستان
کننود. در موی کنند و دستمزد دریافتمی بمدت یک تا چند هفته کار مدرسه در یک محل،

ی هاهان، از طریق بنگاآموزدانشن، درآمد کسب شده توسط بسیاری موارد با راهنمایی معلما
 شود.می خیریه و کمک رسانی برای کمک به کشورهای فقیر فرستاده

تواننود بورای موی انآمووزدانشیک مشاور تحصیلی حضور دارد که  هادر همه دبیرستان
مشورت کننود.  بازار کار با ویچگونگی ی تحصیلی و هاهکسب اطالعات الزم پیرامون رشت

بروشورهای متعددی که شامل آخرین اطالعات مربووط بوه بوازار کوار  هرسالهعالوه بر آن 
 گیرد.می ان قرارآموزدانشاست در اختیار 

 از دبیرستان صیلیالتحفارغجشن 

دیوپلم دبیرسوتان شود که فرزند خانواده می در سوئد بزرگترین جشن خانوادگی وقتی برگزار
از دانشوگاه،  صویلیالتحفارغجشن سایر جشنهای خانوادگی از جمله کند. می خود را دریافت

شوود. روزی کوه موی ، سواده تور از جشون دیوپلم برگوزارو غیورهجشن ازدواج، جشن تولد 
لباسهای  های آنهمهروند، می ان برای دریافت مدرک تحصیلی خود به دبیرستانآموزدانش

گذارنود. موی صیلی را بر سرالتحفارغپوشند و کاله مخصوص جشن می رسمی سیاه و سفید
نزدیکان و دوستانشان، با دسته گلها و یوک پالکوارد  همراهبه  آموزدانشهر  یافراد خانواده
شووند. موی روی آنسوت، در مدرسوه حامور آموزدانشعکس زمان کودکی  ترینکه جالب
ی آنتیوک )قودیمی(، ماشوینهای هاخود به خانه، از اتومبیل آموزدانشبرای انتقال  هاهخانواد

کنند و قبل از می یک وسیله نقلیه دیگر که جلب توجه کند، استفاده یا باری، درشکه، گاری
ه ان دسوتآموزدانشکنند. بسیاری از می حرکت بسوی خانه در نقاط پر جمعیت شهر گردش

کنند تا بتوانند باهم به پایکوبی و شادی بپردازنود. می جمعی در یک کامیون یاگاری حرکت
از میهمانان با غذا، شیرینی جات و تونقالت  آموزدانشهر  یدر خانهپس از گردش خیابانی 
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 فارغ از دبیرستان تهیوه آموزدانشبرای ای هشود و میهمانان به سلیقه خود هدیمی پذیرایی
 کنند تا ممن تبریک گویی، به او هدیه کنند.می

جشن خداحافظی بوا خوانواده در بسیاری موارد ، صیلیالتحفارغاین جشن عالوه بر جشن 
 18به سن  هاهنیز هست. براساس قوانین سوئد، پس از پایان دبیرستان و پس از رسیدن بچ

ساله که از  18و پذیرایی از فرزند خود را ندارد. یک فرد  سالگی، خانواده مسئولیت نگهداری
ی دولتی اسوت. اگور بیکوار هاآید، همه حساب و کتابش با نهادمی نظر اجتماعی بالغ بشمار

می است حق دارد از طریق اداره کار در جستجوی یک شغل مناسب باشد. اگر مسکن ندارد
در صورتی که کسی نتوانود مناسب کمک بگیرد.  برای پیدا کردن جائیتواند از اداره مسکن 
برخووردار  اجتمواعییادارهبپردازد، از کمک و یا مخارج روزمره خود را هزینه داشتن مسکن 

از خانواده کوچ کرده و آزادانه به هور  ،، جوانان پس از پایان دبیرستانترتیببدینخواهد شد. 
ی نیز از آن پس با کاهش بار مسئولیت هاآن درپدر و ماکنند. می خواهند زندگیمی شکلی که
 برند.می بیشتر از پیش از زندگی خود لذت، اندهکه داشت

 تحصیالت عالی در اختیار همه

توانند برای ورود به دانشگاه اقودام می اندهانی که دوره دبیرستان را به پایان رساندآموزدانش
سیع کار، کسب درآمدهای خوب و نیز محترم بودن کنند. در سوئد به علت وجود بازار نسبتا و

 ان تورجیحآمووزدانشهمه مشاغل، تب تحصیالت دانشگاهی چندان داغ نیست. بسیاری از 
ی خارج از کشور بپردازند و با فرهنگ و زندگی هادهند که بعد از دیپلم مدتی به مسافرتمی

 ساده از قبیول کوار در رسوتوران یوابه سراغ یک کار  هاآن مردم دیگر آشنا شوند. از این رو
 روند تا هزینه سفر خود را فراهم کنند.می نظافت در خیابانها وغیره

پردازنود. موی بسیاری از جوانان سوئدی، قبل از تحصیالت دانشگاهی به زندگی مشترک
به شوند تا با حوصله و توانمندیِ دوران جوانی خود، می بسیاری در اوج جوانی صاحب فرزند

از آب و گِل گذشتند و جای مطمئنی در  هاهرشد و پرورش فرزندشان کمک کنند. وقتی بچ
شوند. بهمین خاطر است که سن می کودک یا دبستان داشتند، پدر و مادر وارد دانشگاه مهد

 سال است. 29حدود ی سوئد هاهمتوسط دانشجویان دوره لیسانیس در دانشگا
دیپلم معتبر از کشورسوئد است. داوطلبان ورود به هررشوته  شرط ورود به دانشگاه، داشتن
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ی دوره دبیرستان یا به ترتیب نمره درسوهایی کوه بورای هاهدانشگاهی، به ترتیب جمع نمر
 شوند.می یک رشته خاص مروری است، گزینش
التی صورت نگیرد، بوه دانشوجویانی کوه در دوره عدبیبرای آنکه در گزینش دانشجویان 

شود که در یک آزمون سراسری شرکت کنند. می ن نمرات خوبی ندارند فرصت دادهدبیرستا
گیورد و هور موی در این آزمون، معلومات عمومی، زبان و هوش داوطلب مورد ارزیابی قورار

توانند در آزمون سراسری شرکت می کند. همه دانشجویانمی دریافتای هشرکت کننده نمر
برای ورود خود به دانشوگاه گزینش را  یشیوهیکی از دو به دانشگاه کنند. هر داوطلب ورود 

براساس جموع دانشجویان جدید یا  ترتیببدین تا بر اساس آن گزینش شود. کندمی انتخاب
 د.نشومی نمره آزمون سراسری وارد دانشگاهو یا به ترتیب نمرات دبیرستان 
 ه اسوتبودنفر  403195و آموزش عالی،  تعداد متقامیان ورود به دانشگاه 2012در سال 
 یهپذیرفته شده و در رشته مورد عالقودر صد متقامیان  64، یعنی 256635 که از این عده

درصود از پذیرفتوه شودگان دانشوجویان دختور  62 در این سال .اندهخود به تحصیل پرداخت
وسوطه و دبیرسوتان، تحصیالت ابتدایی، مت تحصیالت دانشگاهی نیز ماننددر سوئد  .اندبوده

دانشجویان خارجی نیوز رایگوان ورود به دانشگاهای سوئد برای  2010تا سال رایگان است. 
اینکه در بیشتر کشورهای اروپائی دانشجوی خارجی باید هزینوه تحصویالت به علت بود اما 

نرو خود را بپردازد، دانشجویان خارجی بیشماری خواستار تحصیل رایگان در سوئد بودند. از ای
 ه اسوتکردرا مشخ  ای هبرای تحصیل دانشجویان خارجی هزین 2011سوئد نیز از سال 

 که باید از سوی دانشجو پرداخت شود. 
غیر سوئدی که اجازه اقامت دائم در سوئد دارنود، از کموک  یاهمه دانشجویان سوئدی و 

تواند می انشجود و وام، در حدی است که یک برخوردارند. کمک هزینه تحصیلیوامهزینه و 
موی راحت زندگی کند. کمک هزینه که بالعو  است تقریبا معوادل نصوف واممستقل و 

کنند، پس از پایان تحصیل و هنگامی که دارای می استفاده تحصیلیوامباشد. کسانی که از 
 رتطبق یک جدول زمانی صو هادرآمد کافی باشند، باید آنرا بازپرداخت کنند. این بازپرداخت

معواف  بواقی مانودهسالگی عبور کند، از بازپرداخت وام  55گیرد و هرگاه شخ  از سن می
توانند تحصیالت دانشگاهی خود را در هر کشووری و در می خواهد بود. دانشجویان سوئدی

که بخواهند ادامه دهند و از وام و کمک هزینه تحصیلی کشوور خوود، اسوتفاده ای ههر رشت
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 کنند.
ی هواهو دانشوجو بورای هموه رد آموزدانشقامای ورود و نام نویسی و گزینش تامروزه 

 57گیرد.می انجام ، از طریق اینترنتهاهتحصیلی از جمله دانشگا

 آموختن و حزب برای کار سیاسیدانشگاه برای دانش

، هرسواله 2003ز سوال ا ی از اعتبار باالیی برخوردارنود.المللبینی سوئد در سطح هاهدانشگا
علموی دانشوگاه رتبه بندی  برای درشانگهای لیستی Jiao Tong)) "جیائو تونگ" دانشگاه
کنود کوه در موی منتشر (Academic Ranking of World Universities)  های جهان

ایون لیسوت  به ترتیب معرفی می شوند.جهان  یمؤسسه علمی برجستهدانشگاه و  500آن 
، بر اساس معیارهایی از قبیل تعداد استادان برنده جایزه نوبل است یالمللبینکه دارای اعتبار 

  شود.می تهیه ی،المللبینمعتبر  و نیز تعداد مقاالت علمی منتشر شده در نشریات علمی
میلیونی خوود دارای  9کشور سوئد با جمعیت  ،2009 در سال ARWU بر اساس گزارش

در ایون  دانشوگاه 152بوا  آمریکوا .ه اسوتبوددانشگاه بر تر جهان  500دانشگاه در بین  11
ی معتبور کشوورها را هاهباشد. اگر تعداد دانشگامی ی معتبر را داراهاه، بیشترین دانشگالیست

 58جیم، سوئد دارای باالترین مقام در جهان خواهد بود.به سن هاآن نسبت به جمعیت

یی در های سوئد در جهان دارند، دارای ویژگیهاهکه دانشگاای هعالوه بر جایگاه بر جست
و غیر رسمی است. رابطه بوین  در سوئد محیطی باز هاهباشند. دانشگامی فضای آموزشی نیز

ناشوی از  باشد. این رابطه فاقد احترامات تشریفاتیمی استاد و دانشجو مانند رابطه دو همکار
بردن القاب تملوق آمیوز و بکار  از ی سوئدجامعهموقعیت شغلی است. به همان شکل که در 

ی تخصصی، همه هانیز از کالس درس تا تریبون هاهشود، در دانشگامی تیتر و عنوان پرهیز
 "مهنودس"و  "دکتر"، "استاد"، "خانم"، "اقا"کنند. پیشوندهای می از اسم کوچک استفاده

 مربوط به گذشته است و امروزه در سوئد کاربرد ندارد. 
ی خود را کشف کند و بر اسواس هاتوانمندی دهد کهمی چنین فضایی به دانشجو امکان

را گسترش دهد. فضوای آرام و سواده تحصویلی، شورایطی را فوراهم اش هدانش و تجرب آن
وارد موموعات درسی شده، نظرات خود را مطرح کنود و  بتواند به راحتی دانشجو میکند که

 با استادش به بحث و گفتگو بنشیند. 
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مبتنی بور کوار گروهوی اسوت. بورای هور درسوی سوئد  یهاهآموزش در دانشگا یشیوه
آن را  یهی چند نفره به تمرین و تحقیق بپردازند و سوپس نتیجوهاهدانشجویان باید در گرو

 شرکت کنندگان در آن کالس بیان کنند. ی ههمبرای 
تدریس  یشیوهی آموزشی و هاهی سوئد، نظر دانشجویان در چگونگی برنامهاهدر دانشگا

 همکاری و هم فکری بین دانشجویان و کوادر آموزشوی،ی هبسیار تأثیر گذار است. در نتیج
گیرد و با تغییراتی که می ارآموزش بطور پیوسته مورد نقد و بررسی قر یشیوهمواد درسی و 
 درسوی، از دانشوجویان،ی هشوود. در پایوان هور دورموی گیورد، بوه روزمی همواره صورت

آمووزش  یشویوهآید تا بر اساس آن، تغییرات الزم در مواد درسی و می به عمل سنجینظر
 انجام شود. 

هموواره بازار کار تخص  در متناسب با نیاز به می تحصیلی در دانشگاه هاهدر سوئد رشت
شود و پوس می تحصیلی جدید که مورد نیاز است دایری هدر حال تغییر است. گاه یک رشت

 گردد. می آموزشی حذفی هاز برنام از اندک زمانی به علت بی نیازی بازار به آن رشته،
نوه چیوز مرکز دانش آموختن است و فقط دانشگاه ، در سوئد برخالف بسیاری از کشورها
ی اعترامی خبوری هاو جنبش سیاسیفعالیتاز سوئد دیگر. در مراکز آموزشی و دانشگاهی 

نیست. دانشجویان، در هنگام حضور در دانشگاه، تمام نیروی خود را صرف پیشوبرد اهوداف 
که جامعه  و مراکز آموزشی در سوئد این است هاهکنند. علت آرامش در دانشگامی تحصیلی

. آراموش در ه اسوتکوردآنورا فوراهم ی هفعالیتی با هر گرایشوی جایگواه ویوژ برای هر نوع
 هواآن یا بی اعتنایی سیاسیهایفعالیتی سوئد به معنای دور بودن دانشجویان از هاهدانشگا

باز و آزاد سوئد، احوزاب ی هکه در جامع به مسائل اجتماعی و سیاسی نیست. علت این است
توانند می مردم از جمله دانشجویان،ی همختلف وجود دارد. هم سیاسی گوناگون با گرایشات

ی هاتو خواسو در آینودهمخوانی داشته باشود،  هاآن یهاتحزبی که با خواسعضویت به 
بوا سیاسی خود را از طریق آن حزب دنبال کنند. بسیاری از جوانان و از جملوه دانشوجویان، 

نیوروی  که هاآن سیاسی فعالیت می کنند. یک حزب جوانان وابسته به سازمانعضویت در 
آیند، از راه آموزش و کار سیاسی در چارچوب حزب به پرورش می بشمار یحزبهر پر تحرک 

  پردازند.می کادرهای حزبی و سیاستمداران آینده
ی سیاسی آزاد های سیاسی و اجتماعی، مردم از داشتن تشکلهادر کشورهای فاقد آزادی
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ی سیاسوی محرومنود. فقودان احوزاب آزاد و هاگیریتصومیمو نیز شورکت در و غیروابسته 
موی مستقل و محرومیت اقشار مختلف جامعه از دخالت در سرنوشت سیاسی کشور، باعوث

شود کوه موردم و از جملوه دانشوجویان در هور جوا و در هور فرصوتی کوه بدسوت آورنود، 
یهی است که چنوین شورایطی محویط بد را ابراز دارند.ی سیاسی و اجتماعی خود هاتخواس
و اجتماعی  سیاسیهایفعالیتباشد، به مرکز می ی نوهاهرا که مرکز فکر و اندیش هاهدانشگا
یی هواکند. بدین وسیله، محیط تحصیلی بجای آرامش، شاهد تشنجات و درگیریمی تبدیل

 .کندمی تحصیل، پژوهش و خالقیت را تنگ یا نابودی هخواهد بود که عرص
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 و هنر ورزش

 ورزش

توانود بوه موی ی دیگور در جامعوهایودهبیش از هر پد ورزش یک فعالیت اجتماعی است که
کنند دارای بدنی سوالم تور، می سالمت تن و روان شهروندان کمک کند. افرادی که ورزش

ه سیگار استرس کمتر، و اعتیاد کمتر ب همکاری بهتر،ی هنشاطی برتر، امیدواری بیشتر، روحی
 باشند.می و الکل

ی ورزشوی هاهدر سوئد ورزش یک عادت همگانی اسوت و عوالوه بور شواغلین در رشوت
 کنند.می نیروهای داوطلب بسیاری بطور رایگان در آموزش و گسترش ورزش فعالیت

ی ههمو دگینماینو بوه( Riksidrottsförbundet-RF)"اِف آر" ،ورزش ملوی فدراسیون
 کندمی دنبال یالمللبین و کشوری سطح در را سازمانها این منافع کشور، ورزشی سازمانهای

 .سازدمی هموار نیز آینده در را ورزش راه و
 باشد سازماندهی ورزش را در کشور سوئد بهمی 2009آمار و ارقام زیر که مربوط به سال 

 گذارد.می نمایش
 ورزشوی گیورد. سوازمانهایموی بور در را ورزشویی هرشوت 68، زشملوی ور فدراسیون 
 جای دارند. فدراسیون اینی همجموع در زیر سوئد المپیک یو کمیتهای همنطق

ی هتوان گفت جایی روی نقشمی وجود دارد که ورزشی  انجمن 22000در سوئد بیش از 
سالم  ،زن و مرد، پیر و جوان ،در همه جای سوئد، ورزشی نیست. این کشور خالی از امکانات

باشند که ورزش است. در همه می و معلول، سوئدی و غیر سوئدی دارای یک وجه مشترک
شوود. موی مربیوان داوطلوب رهبوری توسط به معنای واقعی آن، غیرانتفاعیی هاجا انجمن

اکنوون نزدیوک ورزشی در سوئد هستند. ی هاستون فقرات فعالیت ،رهبران ورزشی داوطلب
کننود بودون موی ورزشی را هودایتی هیک یا چند رشت هزار نفر سوئدی داوطلبانه، 600به 
ی مختلف ورزشی بوه هاهکمترین پاداشی برای کار خود دریافت کنند. این افراد در رد اینکه

خواهند خودماتی را کوه می کنند. بعضیمی رهبر تیم و غیره کار ،عنوان مربی، رهبر جوانان
ی ورزشوی را پوا بوه پوای هابا این کار جبران کنند. برخی فعالیت اندهدریافت کرد خود قبال

بزرگ شدند و از خانه و محله خوود کووچ  هاهکنند و بعد از اینکه بچمی فرزندان خود شروع
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رزش خودمات ورزشوی ا دهند.می ورزش ادامه یخود در زمینهبکار  کردند، والدین همچنان
می اگر این داوطلبانباشد. بنابراین می کار، بطور تمام وقت هزار 70این داوطلبان هم وزن 

 15معوادل ای ههزین 2009تنها در سال  خواستند حقوقی مناسب خدمات خود دریافت کنند،
زان مالیات می هابایست کمونمی گذاشت. در آن صورتمی را بر دوش جامعه میلیارد کرون

 دادند. می خود را به شدت افزایش
ی آزاد از قبیل دویدن، اسکی و دوچرخه سواری نیوز هاعالوه بر ورزش باشگاهی، ورزش

در سوئد بسیار رایج است. بسیاری از مردم پیاده و یا با دوچرخه بین خانه و محل کوار خوود 
 کنند. می رفت و آمد
موردم  ترینسوالم ها، سووئدی2007( در سوال Unicef)"سازمان یونیسف"گزارش  بربنا

 18جهان هستند.

 
ورزش در سوئد دارای ساختاری دموکراتیک است. هر فرد با عضوویت در یوک سوازمان 

تنهوا  شوود. سوازمان ملوی ورزش )آر اِف(،موی ورزشی عمال وارد یک جریان دموکراتیوک
ی هواسود. انجمنشنامیو خوود، بوه رسومیت را بوه عنووان عضو غیرانتفواعیی هاانجمن

دموکراتیوک سوازمان ی شویوههستند که فعالیت اعضا را به ای هدارای اساسنام غیرانتفاعی
و نوامزد کوردن کاندیوداها نشست ساالنه، انتخاب یا بر کناری هیئت مودیره،  کند.می دهی

آزاد، همگی گامهایی است  کامالای هو باالخره انتخاب کردن به شیو تآمادگی برای انتخابا
 هاآن مورد اعتماد ورزشیانجمنشود و می برداشته هاآن که توسط مردم و با اراده و خواست

ی نیز دموکراسوی ورزش انجمن، شهروندان با عضو شدن در یک ترتیببدینگیرد. می شکل
 کنند. می را تمرین ساالریمردمو 

این نهاد دموکراتیک است.  وئد، به عنوان پارلمانسازمان ملی ورزش س یهنشست ساالن
سوازمان  68نماینوده از  185ای و سازمانهای ورزشی منطقوه از نماینده 21در این نشست، 

کنند. در این نشست، نمایندگان عالوه می ی گوناگون، شرکتهاهشاخ ویژه ورزش متعلق به
دو  حوداقلامور ورزشی را بورای  مشیخطرزش، باید رییسه سازمان ملی وهیئتبر انتخاب 
 مشخ  کنند. نمایندگان، نظرات خود را نسبت به پیشنهادات مطرح شوده ابوراز سال آینده
ورود یک رشته ورزشی جدید به خانواده ورزش مطرح باشد آن  کنند و اگر تقامایی برایمی
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 کنند.می گیریتصمیمرامورد رسیدگی قرار داده و در باره آن 
کننود می ی عمومی خود را به شکل مسابقات سالیانه نیز اجراهاهبرنام ورزشیهایانجمن

آقایان، در یک مسیر چهول  ماراتون کنند. دوِمی شرکت هاکه در آن تعداد زیادی از سوئدی
 ینفور از هموه شوود و هوزارانمی زاربرگ در خیابانهای مرکزی استکهلم هرسالهکیلومتری 

با شرکت هوزاران نفور از  هرسالهمارتون بانوان نیز  کنند. دوِمی ی سنی در آن شرکتهاهرد
بنوام  اسوکیمسوابقات دسوته جمعوی  صوورت موی گیورد.بانوان در خیابانهوای اسوتکهلم 

 کیلوومتر 80 واران در مسافتی بطوولساله با شرکت انبوهی از اسکی سهمه "واسالوپ"، 
در اسکی تعداد شرکت کنندگان  2010در سال  رسد.می انجام به ی غرب سوئدهادر جنگل
   در ورزشوهای انفورادی ماننود اسوکی، هاسووئدی .ه استبودنفر  16000بیش از  واسالوپ 
و  (Ice Hockey)ورزشهای گروهی مانند آیسووکی شنا، تنیس، گلف و پرش، سواری،اسب
 روند. می ی موفق و پیشرو در جهان بشمارهاهنیز از گروفوتبال 
توا  1974قهرمان پر آوازه تنیس که در فاصوله سوالهای  (Björn Borg) "بیورن بوری"
از افتخوارات  تک نفره باالترین مقام جهانی را نصیب خوود کورد، ییازده مسابقه در 1981

قهرمان  (Ingmar Stenmark)"اینگمار استنمارک"آید. همچنین می به شمارورزش سوئد 
هشتاد و شش کاپ جهانی اسوکی را بوه  1989تا  1973اسکی سوئد که در فاصله سالهای 

  است. ورزشکاران در تاری  ورزش سوئد تریناز محبوب دست آورد
 میلیوون کورون بوه فدراسویون ملوی ورزش 600 ، دولت سوئد نزدیک به2008در سال 
مختلف، قورار گرفتوه  یرشته 68ی درورزشانجمن 24900که در اختیار  ه استکردپرداخت 
 19است.

 هنر

کند، می شفاف ذهن را ،کندمی انگیزد، دلبستگی ایجادمی احساس بر انسانکار هنری در 
را از جهانی که در آن هستند و سن و سوالی کوه در آن قورار  هاانساند و آفرینمی شیفتگی

 برد تا در آن آرامش و آسایش روانی را تجربه کنند. می دارند، به جهانی متفاوت
موی به شمار هاانساندر سوئد، هنر، یک نیاز اجتماعی برای صیقل دادن روان و احساس 

در جامعوه دارد و ای هامروزه کارهای هنری جایگاه ویوژ ،اجتماعیامورآید. بگفته کارشناسان 
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ی هاهشوود. اکنوون هنور بوه گونوموی عالقمندی به هنر معاصر بیش از هر زمانی احساس
سونتی آن یعنوی رنوگ  یشویوهی هنوری از هاکند. همه فناوریمی مختلف خود را مطرح

موی وجه مردم است. بوه نودرتروغن تا هنر در تاسیسات و هنر ویدئویی و عکاسی، مورد ت
 موزیک، طراحی و معماری قایل شد.  ،توان مرزی بین هنر، مد

 (Kulturrådet ")"شورای فرهنگ

بواالترین  پردازنود.موی به تبلیغ و ترویج هنور دولتیغیرمختلف دولتی و ی ادر سوئد، نهاده
یوک  باشود کوهموی ، وابسته به وزارت فرهنگ و هنورشورای فرهنگ نهادها دراین زمینه،

 کند و بر کاربردمی ی مالی دولت را به بخش هنر منتقلهاکمک ی است. این شورانهاددولت
نیازمندی هنرمنودان و  نیز نظارت دارد. هم چنین شورای فرهنگ، اطالعات مربوط به هاآن

  دهد.می و دراختیار دولت قرارکرده  آوریجمعدستاوردهای بخش هنر را 

 (Konstnärsnämnden) هیئت هنرمندان

ی است که هدف آن کمک به هنرمندان بورای پیشوبرد کوار نهاددولت، یک هیئت هنرمندان
ت این هیئوت باشد. این نهاد نیز وابسته به وزارت فرهنگ و هنر است. فعالیمی هاآن هنری

شاغل در کار هنوری،  و تقسیم بورسیه بین هنرمندان مالیکمکبطور عمده عبارت است از 
اطالعوات پیراموون چگوونگی شورایط موالی و اجتمواعی هنرمنودان وگسوترش  آوریجمع

 .یالمللبیندر سطح  ارتباطات هنرمندان سوئد
 باشد که از سوی دولت و سازمانهای هنری انتخابمی دارای یازده عضو هیئت هنرمندان

ی مالی بین هنرمندان، توسط چهار گروه کواری هابرای توزیع کمک گیریتصمیمشوند. می
 گیرد. می ی گوناگون هنری صورتهاهوابسته به رشت
ویری اسوت. گوروه صوندوق هنرهوای تصو ،ی کاری در هیئت هنرمندانهاهیکی از گرو
دولت مبلغی را در ازای نمایش هنرهای تصویری که در معر  عموم قورار گرفتوه  هرساله

کند. این پول نیز می به صندوق هنرهای تصویری واریز ،اندهاست و مردم از آن استفاده کرد
 گیرد. می در اختیار هنرمندان قرار

گیورد کوه در هنرهوای می نی تعلقبه هنرمندا ی مالیهابیش از نیمی از بورسیه و کمک
. هر سال بین شوش توا هفوت اندبودهموزیک و تئاتر فعال  ،تصویری و حجمی، رق ، فیلم
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نفور بورسویه و یوا  1700 هواآن هزار هنرمند تقامای دریافت کمک میکننود کوه از میوان
ن گیورد کوه بویموی صوورتای هبگونو هادریافت خواهند کرد. توزیع این کمک مالیکمک
 ی جغرافیایی هماهنگی ایجاد کند. های سِنی و مکانهاهی هنری، ردهاهرشت

دهنود نیزموی تواننود می ای که هم چنان به فعالیت هنری خود ادامههنرمندان بازنشسته
 و یا بورسیه باشند مالیکمکمتقامی 

ت مطالعواتی و توانند برای مسافرمی ی مالی باال، هنرمندانهاو کمک هاهعالوه بر بورسی
  کنند. مالیکمک، تقامای خاص از هیئت هنرمندانای هیا هزینه کردن در پروژ

 مالیتضمین

دارای کیفیت باال بوده و جایگواه خووبی در جامعوه داشوته  هاآن در سوئد هنرمندانی که کار
 درآمدن شکل است که دولت گیرند. حمایت به ایمی باشند مورد حمایت مستقیم دولت قرار

کند تا درصورتی که هنرمند از راه فروش تولیداتش نتوانود می تضمین هاآن را برایای هویژ
درآمد مناسب را کسب کند، دولت آن را جبران نماید. این تضمین تا آخر عمر هنرمند بواقی 

برخووردار  موالیتضومیننفور از هنرمنودان از ایون  156 ،2009خواهد بود. در سپتامبر سال 
، بافنوده، سوازسورامیکبوردار، نویسنده، مترجم، نقاش، عکاس، فیلم هاآن که در بین اندبوده

  شود.می هنر پیشه، دلقک و شطرنج باز دیده ،مجسمه ساز، هنرمند رق ، موسیقی دان
موی بدون ارائه تقاما از سوی هنرمند صوورت مالیتضمینکنندگان این گزینش دریافت

شود و هنرمندان می رد. نویسنده و مترجم حائز شرایط از سوی انجمن نویسندگان انتخابگی
 شوند.می برگزیده توسط هیئت هنرمندان هاهحائز شرایط از سایر رشت

  ( Sveriges Allmänna Konstförening) انجمن هنر سوئد

اسوت کوه در  غیرانتفاعییک انجمن  (SAK)  "ساک"نام مخفف  با "دانجمن هنر سوئ"
کنود. ایون انجمون کوه در سوال می فعالیت هاآن راستای منافع هنرمندان و پیشبرد اهداف

انجمن هنر سوئد، هزینه خوود  باشد.می عضو 8000تشکیل شد ه است اکنون دارای  1823
کند. زمانی که ایون انجمون کوار می مینتأراه دریافت حق عضویت از اعضای انجمن  را از

خود را آغاز کرد، دنیای هنر و کار فرهنگی بسیار با امروز متفاوت بود. در آن زمان کار هنری 
وجوود نداشوت کوه ای هبه عنوان یک کاالی همگانی مطرح نبود. تا سالیان درازی نیز مووز
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و موزه هنرهای  1866دان را به جامعه معرفی کند. موزه ملی سوئد در سال بتواند کار هنرمن
تاسیس شد. قبال تنها انجمن هنر سوئد بود که از طریق خرید کارهای  1958مدرن در سال 
نجمن با ایجواد نمایشوگاه و چواپ و اکرد. این می ، به هنرمندان کمکهاآن هنری و توزیع

کورد. ایون انجمون در موی ی هنرمندان را به بازار عرمه، کارهای تولید"کتاب هنر"پخش 
 ویج آگاهی پیرامون هنر و کارهای هنری نیز نقش بسزایی داشته است. رت

ی ها، کارهوای هنوری خوود را در سوالناکنون هنرمندان با همکاری انجمن هنور سووئد
، بازارهوای گونواگون، دیوارهوای هاهخانوکتابی مختلوف، ها، کاتالوگهانمایش هنر، گالری

گذارنود. موی محافل شغلی از جمله ادارات و کارخانجات و حتا معابد و کلیساها بوه نموایش
 آوریجموعدهد نیوز می انجمن هنر، خبر رویدادهایی را که در عرصه هنر بویژه در سوئد رخ

 20دهد. می کرده و در اختیار عالقمندان قرار

 (Sverigeskonstforeningar) ر در سوئدی هنهانجمنفدراسیون ا

ای هو بزرگترین مجمع هنرمندان حرفو ترینکه قدیمی "انجمن هنر "در سوئد عالوه بر 
موی ی گوناگون جمعهاو عالقمندان به هنر نیز در انجمنای همندان غیر حرفباشد، هنرمی

بیمارستانها، بانکها، مودارس و کارخانجوات،  ،هاکمون محافل شغلی مانند وشوند. در ادارات 
آیند. هنرمنودان می عالقمندان به هنر دارای انجمنی هستند که هر چند گاه در آن گرد هم

توانند تولیدات هنری خود را برای دیگران در محیط شوغلی خوود، می هاعضو در این انجمن
از هنرمنودان حرفوه ای، ایجواد نمایشوگاه، تشوکیل سومینارهای به نمایش بگذارند. دعوت 

یی نیز در این راستا، از جمله هاتو مسافر هاهو نمایشگا هاههنری، دیدار دسته جمعی از موز
باشد. خرید کارهای هنری و توزیع آن از طریوق قرعوه کشوی می های این انجمنهافعالیت

 قرار دارد.  هاهی این مجموعکار یبین اعضای انجمن نیز در بر نامه
ی هواجمنی آنهموهکه  ه استشدنیز تشکیل  سازمان سراسری هنر یک 1973از سال 

وظیفوه ایون انجمون سراسوری،  دهود.می و یا آماتور را در خود جایای ههنری اعم از حرف
وده و در گسترش آمووزش هنور ی هنری در زیر مجموعه خود بهاپشتیبانی از منافع انجمن

 کند. می فعالیت
 کوه در آن ه اسوتبوودای هبخش منطق 25دارای  2010در سال  سازمان سراسری هنر 
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ای هانجمن هنری حرفو 350 حدود این مجموعه .اندبودهعضو انجمن هنری  1000بیش از 
ی زیور هواگیورد. انجمنموی را در بوری شوغلی هواانجمن هنری مربوط بوه محیط 650و 

باشد. یعنی نزدیک می نفر عضو 425000دارای  روی هم سازمان سراسری هنر یمجموعه
 ی هنری عضویت دارند.هادر صد جمعیت سوئد در انجمن 5به 

 از فدراسویونی هنوری، هواتتوانند برای پوشوش دادن هزینوه فعالیمی ی هنرهاانجمن
 هرسوالهی است نهاددولتکه یک  فرهنگکنند. شورای  مالیکمکتقامای ر ی هنهاانجمن
و از این طریق  دهدمی ر قراری هنهارا از سوی دولت، در اختیار فدراسیون انجمنای هبودج

  21ساند.رمی ی هنر یاریهابه انجمن
  folkrörelsen för konst främjande)) "جنبش مردمی برای ترویج هنر"

وجود  "جنبش مردمی برای ترویج هنر"سازمانی بنام  ی هنر،هادر سوئد عالوه بر انجمن
و  کوارگریجنبشاسوت. ایون سوازمان کوه در به فعالیوت مشوغول  1947سال  دارد که از
موی فعالیوت غیرانتفواعیریشه دارد، اکنون به شکل مستقل و بصورت  دموکراسی سوسیال

دارای ده  کند. هدف آن تبلیغ و ترویج هنر تصویری در بین عموم مردم است. این سوازمان
ی هنور و هنرمنودان از هواز سوئد بوا انجمناست که هر کدام در قسمتی اای هبخش منطق

در یکسو و موسسات خصوصی و دولتی از سوی دیگر در ارتباط هستند. جنبش ترویج هنور 
از اسوت و  محول فعالیوت خوود یهاو اسوتانداری هواکمونحمایوت مناطق مختلف، مورد 

و  هواهموز ،هاهاین جنوبش مردموی از کتابخانو می شود. مندبهرهنیز  هاآن ی مالیهاکمک
کنود و بوا ترتیوب موی مدارس برای آموزش و آشنایی عموم مردم با کارهای هنری استفاده

 22دهد.می در دسترس عموم قرار ی هنری، کارهای هنری راهاهدادن نمایشگا

 هنرمندان نامدار سوئد

رمنود سووئد در زمینوه هن ترینپر آوازه (Ingmar Bergman)" ناگمراینگمار بِ"
سوالگی در گذشوت. ایون  89در سون  2007باشد که در سال می فیلم و کارگردانی

از خوود ای هو سینما و نیز نویسندگی آثوار جاودانوکارگردان مشهور، در زمینه تئاتر 
نایل شد و عالوه  Oscar)باقی گذاشته است. چهار فیلم او به دریافت جایزه اسکار )

نصیب کارهای این هنرمند  یاری از فستیوالهای فیلم در سطح جهانبر آن جوایز بس
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هوا و یکوی از دوران یهموهان فیلمسوازدر جایگاه یکوی از بزرگتورین و او را  ه استشد
 .*1ده استسینمای مدرن قرار دابزرگان 

که  لیود،هادر هنر پیشه و ستاره مشهور پیشین (Ingrid bergman) "منگراینگرید بِ"
از افتخارات هنری سوئد است. وی بوه خواطر یکی  سالگی در گذشت 67در سن  1982در 

 *2.ه استبودبازی در فیلم، سه بار برنده جایزه اسکار 

 
نویسنده مشهور سوئدی در زمینوه کتابهوای  (Astrid Lindgren) "نرِآسترید لیندگِ"

بسویاری بورای  رمانهایسالگی درگذشت. او  95 در سن 2002سال  در کودکان است. وی
 * 3.ه استشدبه بیش از هشتاد زبان مختلف ترجمه  هاآن نوشت که برخی از هاهبچ

 
بسیاری از  (--Carl Fredrik Ruterswärd-1934) "ردس وَدریک روتِرِکارل فِ"
 یکی از ایون ناموداران،. شهرت جهانی دارندهای تجسمی هنردر مندان سوئدی هنر

 "خشونت نه"معروف  یمجسمه خالق ،"کارل روتس ورد"ساز زمان حامر مجسمه
متحد در نیویورک نصب  مللسازماندر برابر مقر باشد. نسخه اصلی این مجسمه می
 4.است شده
 
یکی از هنرمندان بر  Anders Zorn, 1860)-1920( *5"آندرش زورن" 

 وی به عنوان یک نقاش پرتره در سوئد و در آمریکا .آیدمی جسته سوئدی به شمار
در تابلو وی . اندبودههنری پرداخت. مشتریان او رؤسای جمهور و افراد مشهور بکار 
ال پارو زدن دختری را در افق کم رنگ بامداد، در تابستان سوئد و در ح "نیمه شب"

را بر طبیعت به شکلی زیبا مجسوم  ردهد. هنرمند، جریان تابش معیف نومی نشان

                                                 
 منگر برااینگم - 12عکس شماره *1 
 منبرگ اینگرید  - 13عکس شماره  *2  
 آسترید لیندگرن -14عکس شماره* 3 
 Non Violenceنه  خشونت – 15عکس شماره * 1
 آندرش زورن -16عکس شماره * 2
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قلوم خوود او  که در لباس قرمز و بوه "آندرش زورن"شخصی  یپرتره .ه استکرد
 باشد. می ، یکی از آثار جاودانه اوه استشدنقاشی 
 از هنرمندان سوئدی یکی )853Calr Larsson ,1-1922( *1"کارل الرشون" 
. او در بیشوتر کارهوایش، ه اسوتیودکارهای درخشوانی بوا آبرنوگ آفرکه  باشدمی

 ترین. بسیاری کارل الرشون را محبوبه استیدرویدادهای خانوادگی را به تصویر کش
ی دو نمونوه "شوب کریسومس"او و نیوز  یپرتوره سند.شنامیهنرمند نقاش سوئد 

 .ه استشدباشد که با آب رنگ نقاشی می وی تابلوهایاز  درخشان
 
هنرمند مجسمه سواز  یک )Carl Milles, 1875-(1955* 2"سکارل میل لِ"

ی بسیاری از خود باقی گذاشته است. اومدت زیادی نیز هاهسوئدی است که مجسم
پورواز در آسومان و  "میل لوس"ی هاهمبیشتر مجس هنری پرداخت.بکار  در آمریکا

و  "اسب بال دار"دهد. از جمله کارهای وی دو اثر به نامهای می عظمت اوج را نشان
  .باشدمی "دست خدا"

 
ک یو )1849Strindberg August ,-1912) * 3"رگیوهان آگوست اسوتریندبِ"

ی به عنوان المللبینرمان نویس، نمایشنامه نویس و هنرمند نقاش بود. او در سطح 
. اسوتریندبرگ در طوول چهوار دهوه ه اسوتشود یک نمایشنامه نویش موفوق شوناخته

رفت. کار او شامل چندین رمان، داستان کوتاه می ادبی در سوئد بشماری هچهر ترینبرجسته
 باشند.می زبان سوئدی دررزشمند ادبیات کالسیک و درام است که همگی از آثار ا

 

خوانناده ساوئدی ( Jussi Björling 1911-1960"یوسای بیورلینا " )

ماوزه از موفق ترین خوانندگان اپرا در قرن بیستم  بشامار مای آیاد. اپرا، 

 بنا شده است. ،(Borlänge)"بورلن ِ"اهش، شهردر زادگبیاد بود او ای 

                                                 
 الرشون کارل – 17عکس شماره * 3
  کارل میل لس – 18عکس شماره *4
 آگوست استریندبرگ -19شماره عکس *5
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 وئد در قرن بیستمس روند توسعه اقتصادی

  گریکاراتحادیه کارفرمایان و

و  هاتی تولیدی و بحران اقتصادی، بسیاری از شرکهاتدر پی کاهش ظرفی 1909در سال 
فرمایان خواستار کواهش دسوتمزدها شودند. اخوتالف بوین نیروهوای کوار و کاراتحادیه نیز

اولین رویارویی بزرگ  کارفرمایان منجر به یک اعتصاب سراسری به مدت یک ماه شد. این
 و (LO Läns Organisatione-) "اِل او"ی کوووارگری هاهبوووین سوووازمان اتحادیووو

در این بود.  ((Sveriges arbetsgivare Förbundet-SAF"ساف"فرمایان بنام کاراتحادیه
ی نصویب بیش از سیصد هزار نفور از مزدبگیوران شورکت کردنود. خسوارت بزرگواعتصاب 

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 

نصف کاهش یافت. کارفرمایان موقعیت را غنیموت شومردند و  بهوتاهی کارگری در مدت ک
بیست هزار نفر از افراد موثر در اعتصابات را اخراج کردند و بدین وسیله بوه مووج نارموایی 

ی بسیاری بین هااز آن پس بازار کار شاهد درگیری از سازمان کارگری دامن زدند. ،کارگران
 یان بود. سازمان کارگری و سازمان کارفرما

را بوا مشوکالت فراوانوی  و آمریکوا اروپا 1930 یبحران اقتصادی فراگیری که در دهه
روبرو کرده بود، سوئد را نیز در بر گرفت. اعترامات گسترده مردم به ومع نا هنجار موجوود 

مواه  14در  گیر منجر شد. تظاهرات گسترده و فرا از جمله بیکاری و گرانیِ سر سام آور، به
(، به کاهش حقوقِ نا چیوز خوود Ådalen)"اُدالِن "گروهی از کارگران در شهر 1931مه 

اعترا  کرده و دست به تظاهرات زدند. نظامیان مسلح به تظاهرات کنندگان یورش بردنود 
نج تظواهر کننوده را پو هواآن موج اعترامات را خاموش کننود. ،تا از راه بکار گیری خشونت

 35مجروح کردند.نیز را ای هکشتند و عد

این رویداد، احساسات عمومی کارگران و نیروهای عدالت خوواه جامعوه را بوه شودت بور 
نقطوه  جنبش اصالح طلبانه مردم سوئد را بیش از پیش تقویت کرد. کشتار ادالِون، وآشفت 
پشوتیبانی از ی نوا گووار، ادثوهایون حی نتیجوهدر  جامعوه شود. سیاسیتحوالتعطفی در 
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بشودت افوزایش یافوت. در نتیجوه،  راتدموکسوسویالحوزب بوه گرایش و  کارگریجنبش
ی هابرای اولین بار، اکثریوت کرسوی 1932در انتخابات پارلمانی سال  هادموکراتسوسیال
راه را بورای انجوام ت قورار دادن احوزاب بوورژوایی و بوا در اقلیو نودرا بدسوت آورد پارلمان

ی هاهبرنامو هادموکراتسوسویالپوس آن از  ردنود.هموار ک دموکراسی سوسیالسیاستهای 
 اصالحاتی خود را یکی پس از دیگری به اجرا در آوردند.

ایی از سووی و سورمایه داران، کوششوهکوارگران ی بوین هوابرای حل و فصول درگیری
موقعیوت  بربنواشد که در چارچوب مشخصی نبود و هر بوار می ی بی طرف انجامهاهواسط

 رد که تا مدت کوتاهی ادامه داشت.آومی بازار، سازشی ناپایدار بین این دو نیرو به وجود
 اقتصاد سوئد در دوران جنگ 

ی جنوگ در هوایرانیی فراگیر اول و دوم جهانی شرکت نداشوت و از وهاسوئد در جنگ
اش هامان ماند. پس از هر یک از این دو جنگ، سوئد با صنایع و نیروی کوار دسوت نخوورد

 فرصت یافت تا در بازسازی اروپای ویران شده نقش مهمی را ایفا کند.
به وجود آمد کوه تشونه  در کشورهای جنگ زده اروپا بازار بزرگی ،اولجهانیجنگبعد از 
نوع کاال و مواد اولیه بود. سوئد از این فرصت استفاده کرد و اقتصاد خود را رونق بخشید. هر 

تولیود صوورت ی شویوهبا اینکه ومع اقتصادی بهبود پیدا کرد اما هویچ تحوول اساسوی در 
نگرفت. عدم برنامه ریزی درست اقتصادی، باعث کمبوود موواد سووختی و انورژی زا و نیوز 

چرخ تولید در کشوورهای  پایان جنگ،پس از ازار تولید شد. چند سال کمبود نیروی کار در ب
در . گشوترکاال به صورت آزاد و به حالت قبل از جنگ ب یعرمهو  افتادبکار  جنگ زده نیز

ای هفت بگونویابه شدت کاهش  هاتتولید فراوان و انباشت کاال در بازار سوئد، قیمی هنتیج
بحران اقتصادی بزرگ در  1929دراکتبر  ت شدند.شکسور یتولیدی هاشرکتکه بخشی از 

 شروع شد. مربات ناشی از این بحران، یک سال بعد اقتصاد سوئد را نیز در بر گرفت. آمریکا
دولوت بورای  بیکار شودند.از نیروهای کار آمد در صد  25 ورسید خود به اوج ان بیکارتعداد 

 . اموا اقودامات دولوت بخوشپولی جدیدی را تدوین کردحمایت از تولیدات داخلی، سیاست 
ارزش پوول بناچار برای مقابله با بحران موجود، سوئد صادرات سوئد را با بحران مواجه کرد. 

کاهش داد. با این کار، صادرات مواد معدنی و تولیدات در صد  30خود را در برابر دالر آمریکا 
این تحول، با  مه فلج را دوباره احیا کرد. در پیچوپ و کاغذ بشدت افزایش یافت و اقتصاد نی
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، صنایع سوئد به نوسازی و تکامل تولیدات خود پرداختنود 1920درس آموزی از بحران دهه 
بخوش صونایع در  ترینو از این راه به گسترش تولیدات با کیفیت باال مبادرت کردند. موفق

 چوب، کاغذ و فوالد بود. این دوران صنایع نساجی،
ی رفواهی هاتتحولی در زمینه سیاس 1932در سال اه با دگرگونی در بخش اقتصاد، همر

را در پالموان ی هااکثریوت کرسوی هادموکراتسوسویالکوه در سوئد رخ داد. در این هنگام 
دستشان برای پیاده کردن اصوالحات بواز بوود. بورای اولوین بوار، دولوت بوه اختیار داشتند، 
مبوادرت کورد و بوا مسوئولیت  راتدموکسوسویالنامه حزب اعی بر اساس براجتماصالحات

 یپذیری در مسائل اجتماعی، به کنترل و مبارزه با بیکاری پرداخت. ایون سور آغواز برناموه
مبارزه بر پایه عدالت اقتصادی و رفاه همگانی بود. از آن پس،  هادموکراتسوسیالاصالحات 

چرخه تولید و بازار، تحت نظارت و کنتورل  ،ی دولت جای گرفتهاهبرنام با بیکاری در صدر
مودل "اقتصادی جدید بر داشته شد که بعودها  یشیوهیک و اولین گام بسوی  درآمددولت 

 نام گرفت.  "اقتصادی سوئد

 (Saltsjöbadsavtaletموافقتنامه "سالتشوباد" )

ی کوارگری و هاهقانونی را در رابطه بوا حقووق اتحادیو هادموکراتسوسیال، 1935در سال 
تصومیم اتحادیوه ارائه دادند که به تصویب نرسید. در پی آن ایون دو  کارفرمایان، به پارلمان

، 1938گفتگوو کننود. در سوال بوا یکودیگر گرفتند برای حل مسوائل بوین خوود مسوتقیما 
در نشسووتی در شووهرک  "اِل او"و  "سوواف"ارگران یعنووی کارفرمایووان و کوو یهاسووازمان

 یموافقتنامووه بووه را امضووا کردنوود کووهای ه، موافقتناموودر حومووه اسووتکهلم "سالتشووبادِن"
یعنوی کارفرمایوان و  برای هر دو نیروای هفقتناممعروف شد. امضای چنین موا "دسالتشوبا"

 به معنای عقب نشینی از برخی موامع پیشین خود بود.کارگران، 
، برای هماهنگی با این موافقتنامه ناچار شد تغییراتوی "اِل او"سازمان سراسری کارگران، 

در  کوارگری اجوازه یافوت کوه دبیرخانه سازمان اینکه در اساسنامه خود بوجود آورد. از جمله
 مواردی ویژه، اعتصاب کارگران را ممنوع اعالم کند.

ی کارگران و کارفرمایان موظفند بورای حول هاهسالتشوباد، اتحادی یبر اساس موافقتنامه
ایون اختالفات خود بطور مستقیم و بدون هر نوع دخالتی از سوی دولت با هم گفتگو کننود. 
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دهد که می رای حل و فصل مسائل بین کارگران و کارفرمایان ارائهموافقتنامه، موابطی را ب
در هموین رابطوه، کنود. موی تا حد امکان از ایجاد اعتصاب و تشنج در بازار کوار جلووگیری

ی اقتصادی از سوی کارفرمایوان و اعتصواب از هاتمسائلی از قبیل اخراج کارگران و مجازا
راه یوک ر یک هیئت مشترک مورد گفتگو قرار گیرد توا سوی کارگران، قبل از انجام، باید د

 مناسب برای آن پیدا شود.جایگزینی حل 
متشکل از سه نماینوده از سوازمان کوارگری و  "هیئت بازار کار"این هیئت مشترک، بنام 

اه هیئوت مشوترک، باال، هر گو یموافقتنامه بربناباشد. می سه نماینده از سازمان کارفرمایان
برای جامعه زیانبار خواهد  تشخی  دهد اقدامی که یکی از نیروها مصمم به انجام آن است،

 بود، آن نیرو باید از انجام تصمیم خود صرف نظر کند.
ی خوود بوه تووافقی نرسوند و هیئوت هاتهر گاه کارگران یا کارفرمایان، پیرامون خواسو

توانود از حوق می یجاد نکند، هر یک از این دو نیرومشترک نیز مانعی برای اقدامات بعدی ا
قانونی خود استفاده کرده و از ابزارهای فشار نظیر اعتصاب و یا مجوازات اقتصوادی اسوتفاده 

 36کند.

و ایجاد یک آرامش نسبی در بازار تولید و  "سالتشو باد" یموافقتنامهپس ا ز شکل گیری 
 نایع ایجاد شد. رشد و گسترش ص مناسبی برای کار، زمینه
یک جهش بزرگ اقتصادی بورای سووئد فوراهم  ، شرایطدومجهانیجنگگرفتن با پایان 

در امان مانده بود. صنایع و تولیودات آن بودون  آمد. یک بار دیگر سوئد از جنگ فراگیر اروپا
ایون بوار نیوز داد. می خود ادامهی هبی وقفرشد تولید و آسیبی دیده باشد، به  اینکه از جنگ

بازار بزرگ کشوورهای  یتولیدات روز افزون سوئد روانه اولجهانیجنگمانند دوران پس از 
تولیدات بوی رقیوب  ،این بار سوئد با یک اقتصاد برنامه ریزی شدهاما اروپا شد. ی هجنگ زد

دولت برای  کرد و سودهای کالن را با نظارتمی بعد از جنگ عرمهی هخود را به بازار تشن
 گرفت.می مراکز تولیدی خود بکارتوسعه و آبادانی 

ترکیبی از عوامل اقتصادی و اجتماعی نوام بورده در بواال و سیاسوت گوذاری  ترتیببدین
توانست سوئد را از یوک کشوور  همگانی،و رفاه  ساالریمردمبر نی مبت هادموکراتسوسیال
 پیشرفته و ثروتمند سوق دهد.نعتی ده، به سوی یک کشور صافتاعقبفقیر و 
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 (Swedish-Model) مدل اقتصادی سوئد

و بووه قوودرت رسوویدن اقتصووادی نسووبی در نیمووه اول قوورن بیسووتم، علیوورغم بهبووود 
 .ددرگیر بحران سیاسی، تورم زیاد و بیکاری بوسالها  در سوئد، این کشور هادموکراتسوسیال

که آرامش نسوبی در بوازار کوار و سورمایه را  1938لتشوباد در سال سا یپس از موافقتنامه
اقتصادی را مطورح کورد کوه  یویژه ییک برنامه راتدموکسوسیالکرد، حزب تضمین می

کوه توسوط  راهکار اقتصادی افتخار آمیزروند رشد اقتصادی را در سوئد سرعت بخشید. این 
ی به نام المللبینهای کارگری تدوین شده بود، بعدها در سطح ازمان اتحادیهدو اقتصاددان س

 37.معروف شد " سوئدمدل "

در  هواآن در راستای این مدل اقتصادی، دولت، از طریق وموع لووایح جدیود و تصوویب
ر را، در جهوت نیروهای فعوال در بوازار کواداد و ، نظارت خود را بر بازار کار گسترش پارلمان

 رشد اقتصادی و غنا بخشیدن به رفاه عمومی هدایت کرد.
کوشود کوه موی ، دولت به عنوان ناظر بور منوابع موالی و اقتصوادی جامعوهسوئدمدلدر 
ی اقتصادی کهنه، به بازار در حال رشد نوین هودایت کنود. ازجملوه هاترا از فعالی هاهسرمای
 ترنوهباشد. بورای تقسویم عادالمی درآمدها ترنهادالی این مدل اقتصادی، توزیع عهاویژگی
، قوانین مالیاتی جدیدی تدوین شد که براساس آن مریب مالیاتی نسبت به میوزان هاتثرو

 درآمدها بطور تصاعدی افزایش یافت.
 مشیخط، سازش تاریخی کم نظیر بین دولت دارای "مدل اقتصادی سوئد"ویژگی اصلی 

ایون  باشود.موی صنایع خصوصی در این کشووراز ای هو بخش گسترد دموکراسی سوسیال
 داریسرمایهممن حمایت از  است کهاقتصادی نوین ی شیوهسازش به معنای پذیرش یک 

 دارد.ی ثروت بر اساس معیارهای سوسیالیست ترنهنیز به تقسیم عادالای هخصوصی توجه ویژ
لجام گسویخته  داریسرمایهبازار اقتصاد نه در دست  کار برد این مدل اقتصادی،ی هدر نتیج
 گیرد و نه در انحصار یک رژیم سوسیالیستی.می قرار

 شود.می ، نیروهای مختلف تولیدی و خدماتی به شکل زیر کنترلدر مدل اقتصادی سوئد
 شود.می مایه و تولید توسط بخش خصوصی ادارهبخش اعظم سر -1
خدمات همگانی در جهت سالمت و رفاه جامعوه بوا سورمایه گوذاری دولوت و از راه  -2
 رسد.می به انجام هاتمالیا
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گیورد بطوور موی اتحادیه بزرگ تجاری که تولیدات بخش خصوصی و دولتی را در بر -3
 کند.می مستقل عمل

در بازار کار، زمینه ایجواد اشوتغال بورای هموه شوهروندان را  گذاری سیاستدولت با  -4
 26سازد.می فراهم

 یدر دو دهوه38نود.را هموار ک راه رشد و توسعه اقتصاد سوئدتوانست  این رژیم اقتصادی،
بوود. اقتصواد  همراهدر صد در سال  5تا  4اقتصاد جهان صنعتی با رشد که  ،1960و  1950
رفت. در این دوران، بازار کار به شدت متحول شد و نرخ می بشمار هان آنتریاز موفق سوئد،

، رشد تولیود 1965تا  1960سالهای  یدر فاصله در صد کاهش یافت. 2بیکاری در سوئد به 
بطور متوسوط  (ساالنه در یک کشور مجموع ارزش کاالها و خدمات تولیدی) نا خال  ملی

 رود. می رشد اقتصادی سوئد بشمار نرخ ترینباالکه  ه استبوددر صد  5.6
صونایع نسواجی و چورم، رو  در حالی کوه ظرفیوت شوغلی در ،1970و  1960در دو دهه 
زیوادی اشتغال دربخش خدمات عمومی به سرعت افزایش یافت و تعوداد  رفت،می بکاهش

چوارچوب شدند. افزایش امکانات شوغلی در بخوش عموومی، در بکار  در این بخش مشغول
گسترش بخش خدمات عمومی، به گرفت. صورت  هادموکراتسوسیالی رفاهی هاسیاست

. ایون ه اسوتبوود سووئدمدلعنوان زیربنای یک جامعه سالم و مرفه، یکوی از راهکارهوای 
بهداشت و درمان، آموزش همگوانی و آمووزش و پورورش کودکوان اسوت.  خدمات، شامل

 مشوغولخدمات عمومی با سرمایه دولتی، امروزه بخش مهمی از نیروی کارسوئد در بخش 
درصود از درآمود نوا  24 معوادل ،2008در سوال خدمات عمومی بخش تولیدات  است.بکار 

ه بود( از خارج از مرزها بدست آمده )مجموع تولیدات نا خال  ملی و درآمدهای خال  ملی 
ا بحوال نشوانگر یوک اقتصواد موفوق و تو، "مدل اقتصادی سوئد"درخشان یکارنامه. است
شوکل  چرخود کوهمی ایاکنون چرخ اقتصاد و بازار سوئد، بر پاشنه برنامه. ه استبود کارآمد

  مدل اقتصادی سوئد است. تکامل یافته
می یی با سرمایه گذاری دولتی نیزهااقتصاد سوئد یک اقتصاد بازار است که شامل بخش

در بخوش تولیود و  هواتبا بخشی از پول مالیا ،نظارت بر بازارباشد. دولت با هدف کنترل و 
کند. دراین اقتصاد بخش مهمی از درآمدها از طریق یک سیستم می خدمات، سرمایه گذاری

ی هاتشود و دولت آن را در جهت تقسیم عادالنه ثرومی مالیاتی فعال به خزانه دولت واریز
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 گیرد.میبکار  جامعه، برای ایجاد رفاه همگانی
 2011در سال جهان است.  کشورهای صنعتی وثروتمند ترینیشرفتهاکنون سوئد یکی از پ

 معوادلسرانه  درآمدو  دالر آمریکا 40394نا خال  ملی در این کشور برابر با ی سرانهتولید 
تی متعلق به درصد تولیدات صنع 90نزدیک به در این بین، . ه استبوددالر آمریکار  57134

درصد تولیود ناخوال  ملوی را دربرموی  70 خدمات عمومی )دولتی(. بخش خصوصی است
یک نیروی آموزش دیده و با تجربه است. نیروی کار در سوئد نسبت به سایر کشورها  گیرد.

اسوت. ایون را به خود اختصاص داده  کمتر از دو درصد از نیروی کار کشوربخش کشاورزی 
  کند.می تولیدرآمد ناخال  ملی را دو درصد از دبخش، 

باشد که با استفاده از وسائل مودرن و می پخش کاال یسوئد دارای یک سیستم پیشرفته
نیروهای کار آزموده در شبکه پخش کاال در داخل و نیوز در بخوش صوادرات فعوال اسوت. 

 کشوور آلموان هواآن در بین است که بزرگترین بخش تجارت خارجی سوئد با اتحادیه اروپا
عضو بازار داخلوی اتحادیوه  1995سوئد از  آید.می شریک اقتصادی سوئد به شمار ترینمهم
مشوورتی از سووی  پرسویهمهیوک  2003در سال  .است بوده (European union) اروپا

ول مخالفت کردنود. درصد با تبدیل پ 51 دولت برای تبدیل پول سوئد به یورو انجام شد که
بصوورت پول سووئد،  دولت با احترام به این نظرسنجی از تبدیل پول سوئد خودداری کرد و

 باقی ماند. "رونکُ"
و فن آوری مناسب، کشور سوئد را از سالهای  فراوان وجود جنگلهای گسترده، مواد معدنی

سوبت بوه سوایر ن. سوئد ه استکردمیانی قرن نوزدهم به یک کشور صادراتی موفق تبدیل 
 1850صنعتی شدن وارد شد. این کشور تا قبول از  یدیر به پروسهکشورهای اروپای غربی، 

راه آهن نداشوت. اموا بوه برکوت تورویج زودرس آمووزش  یهیچ طرحی برای ایجاد شبکه
که رشد صنعتی آنرا تسوریع  ی کارآمد برخوردار شدانسان یاز یک سرمایهبسرعت ، همگانی
( کوه در SKF) "اِس کوو اِف"( و  LM Ericsson) "اِل اِم اریکسوون "ی هاتکرد. شرک

گوذار باشوند. ایون ثیر بسویار تواقرن نوزدهم پا گرفته بودند توانستند در اقتصاد ایون کشوور 
در ن بیسوتم بحران دهه سووم قوری هاتوانستند اقتصاد سوئد را تا حدی از آسیب هاشرکت
 دور کنند.، اروپا

با افت و خیزهای نسبی در اقتصاد سوئد بویژه افت قابل توجه ارزش پول سوئد در اوائول 
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. در سوالهای میوانی ه اسوتکرد، اقتصاد سوئد بحرانهای کوتاه مدتی را تجربه 1990 یدهه
یکی از عوامل این رونق بخش صادرات سوئد از رونق بسیارخوبی برخوردار شد.  1990دهه 

سواختار اقتصواد بود. در این راسوتا، هماهنگ کردن صادرات با نیاز بازارهای جدید در جهان 
. بخشی از تولیدات صنعتی سنتی مانند فووالد، ه استشددر سالهای اخیر دگرگون  صادراتی

راتی و وسوائل مخوابای هکاغذ و خمیر کاغذ، جای خود را به صدورخدمات، فون آوری رایانو
دفواتر مرکوزی وجوود سووئد و قدرتمنود باالی اقتصادی کشور، بورس  یسپرده است. بنیه
تبودیل  اروپاشومالدر این کشور، سوئد را به بزرگترین مرکز مالی  اروپاشمالبانکهای معتبر 

 .ه استکرد
 

در ایون  دموکراسوی سوسیالی هایکی از علل عمده رشد اقتصوادی در سووئد، سیاسوت
پرداختوه و  هاهی سوسیالیستی به دولتی کردن همه سورمایهاکشوراست. در زمانی که رژیم

از جملوه  داریسورمایهگرفتنود، یوا در کشوورهای می تولید را بطور تمام عیار در اختیار خود
ی تولید و فروش را در اختیوار هاهمه اهرمسرمایه داران با دستان باز  ،ایاالت متحده آمریکا

پرداختند، سوئد راه میانی را در پیش می خصوصیی کالن و هاودخود داشتند و به انباشت س
گرفت. دراین کشور، دولت با سرمایه گذاری در بخشی از تولید، کنترل و نظوارت خوود را در 

راه رشد تولید رقوابتی را  خصوصی، ریداسرمایهبازار کار توسعه داد و با حمایت از مالکیت و 
با سیاست مالیاتی خود خزانوه دولوت را از راه  هادموکراتسوسیالباز گذاشت. عالوه بر این 

 را فراهم ساختند. اجتماعیرفاهرونق بخشیدند و امکانات الزم برای تحقق  هاتکسب مالیا
 ئد، یکوی از بواالترینی اجتماعی در سوهاهمیزان سرمایه گذاری در بخش عمومی و بیم

به عنوان بخشوی از درآمود نوا  هاتدر سطح جهان است. در همین ارتباط، سطح مالیا هاآن
کوه  1970باشد. سوئد از سالهای میوانی دهوه می باالترین آن در جهان خال  ملی نیز، از

 ی رفاهی بود، دچار کسر بودجه شد. این کسور بودجوه در دهوههاهدوران اوج گسترش برنام
بشدت کاهش یافت. در حال حامر با توجه به ارزش منابعی که دولت در اختیار دارد،  1990

 بدهی خال  این کشور صفر است.
البته بخشی از  .ه استبود همراهدرصد در سال  2با افزایش دولت  درآمددر سالهای اخیر، 
دولوت بوا بکوار گیوری افوزایش  باشد.می ی دولتیهاارتباط با فروش داراییاین افزایش در 
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. میزان سرمایه گذاری در خوارج از سووئد ه استکرددرآمدهای خود، اقدام به صدورسرمایه 
باشد. این میزان صودور می ی این کشورهادرصد از دارایی 8تا  7طی چند سال اخیر معادل 

 .ه استبودتی کم سابقه سرمایه در میان کشورهای صنع
 سوئد، که کامال مستقل و بدون وابستگی به دولت و احزاب سیاسی عمول رکزیبانک م
کوشد سیاست پولی کشور را براساس متعادل کردن تورم هدایت کند. هدف این می کند،می

 باشد.می درصد در سال 2بانک نگه داشتن تورم زیر 
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 در سوئد دیی رشد اقتصاهازیر ساختبرخی از 

 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 

یوروی افتاد و با ایجاد ارتباط بین نقاط مختلف کشوور، انتقوال نبکار  در سوئد 1856در سال 
طوول ، 2009بر اساس آمار سوال را آسان کرد. کاال ی و نیز حمل و نقل مواد معدنی و انسان

دارای  کیلوومتر آن خوط 8000کوه  ه استبودکیلومتر  12000بیش از سوئد شبکه راه آهن 
کیلوومتر از  11000بویش از  کیلومتر خط دو باند یا چند باند است. 4000و بیش از  یک باند

راه آهن  یشبکه گستردهکند. می فادهالکتریکی استسراسری سوئد از انرژی  شبکه راه آهن
در منواطق دور افتواده بوه وجوود آورده اسوت و  امکان ایجواد مراکوز صونعتی راسراسری، 
قطارهوای در سووئد اکنوون  ی شغلی را کم و بیش در همه جا توسعه داده اسوت.هاظرفیت
رود. بدیهی است که بوه علوت می خشکی به شماروسیله حمل و نقل در  ترینمهمباربری 

  29وسیله حمل و نقل از نظر محیط زیست است. ترین، راه آهن سالمهاالکتریکی بودن قطار
 

در توسعه صونایع در  جاده سازی مدرن نیز به عنوان یک شبکه زیر بنایی برای ارتباطات،
ی عمومی هاهدر سوئد شامل جاد هاهو جاد هاهشبکه را سوئد بسیار نقش داشته است. اکنون

ی خصوصوی هواهجاد ویا کموون  ی عمومی متعلق به دولت وهاهباشد. جادمی و خصوصی
 است. متعلق به زمین داران و صاحبان جنگل و صنایع

کیلوومتر جواده و خیایابوان  41000کیلومتر جاده دولتی و  98400کشور سوئد دارای 
 باشد.می هامتعلق به کمون
ه شدیارانه دولتی ساخته  کیلومتر نیز جاده خصوصی وجود دارد که با استفاده از 76100

 ه اسوتشود. تعداد بیشماری جاده نیز بطور کامال خصوصی و بدون یارانه دولتی ایجاد است
 شهرت دارند. "راه ماشین رو جنگل"به  هاآن که بیشتر
پل روان وجوود دارد. حودود  37تونل و  20پل و بیش از  15700ی دولتی هاهدر جاد
، شوسه اسوت. بیشوتر ایون هاآن ی دولتی، به خاطر ترافیک سبک درهاهدر صد از جاد 20
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 در مناطق جنگلی وجود دارد. هاهجاد
ی مناسب و فرهنگ رانندگی مردم سوئد، میوزان تلفوات هاهو جاد هاهوجود را یدر نتیجه

ه بوودکمترین مقدار در جهان  ای گذشته،رانندگی در سوئد، نسبت به جمعیت آن، طی ساله
 314و  266بوه ترتیوب  2011 و 2010های . تلفات رانندگی و ترافیک در سوئد در سالاست
 .ه استبودنفر 

 تولید و انتقال انرژی

در  توسعه و پیشورفت جامعوه صونعتی،عامل مهم برای  به عنوان یک تولید و انتقال انرژی
است. بیشترین انرژی تولید شده در سوئد انورژی بورق سوئد رشد و گسترش شایانی داشته 

 2008دهد. در سال می است که تقریبا یک سوم کل انرژی مصرفی در این کشور را تشکیل
 37در صد آن انرژی برق،  31( انرژی بکار رفته است که TWhتراوات ساعت ) 400حدود 

از سووزاندن  بواقی مانودهدر صود  32در صد انرژی فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ و 
سوخت مواد زائد و آشغالهای خانگی، بازمانده صنایع چوب و کاغذ و سوخت زیسوتی ماننود 

  .ه استبودالکل 
 توامینای هو نیروگاه هسوت آبشاراز انرژی درصد برق تولیدی در سوئد  90اکنون بیش از 

 . استی فسیلی و انرژی باد هاتوخشود. بقیه انرژی مصرفی برای تولید برق، از سمی
تولید برق با بهداشت محیط خوانایی نداشته باشد آنگاه تولید هور چوه بیشوتر ی شیوهاگر 
 تواند عوار  جبران نا پذیر زیست محیطی را به دنبال آورد. می برق

 در ی حفاظتی بسیار دقیوقهاتکنولوژی پیشرفته و سیستمبرخورداری از در سوئد به علت 
ی بحرانوی در نیروگواه هوامواد رادیو آکتیو و ایجواد حالت طنش، خطر ی هسته ایهاهیروگان
که بایود توا هوزاران ای ههستنا چیز است. اما نگهداری باقی مانده سوخت نیروگاه ای ههست

  سال از آن حفاظت شود تا محیط زندگی را آلوده نکند کار دشواری است.
تولید برق از نظور بهداشوت ی شیوهبهترین  رق از آبشاری مختلف، تهیه بهاهدر بین شیو
 رود.می بشمارمحیط زیست 

 میالدی با بکار 1900رایج شد و در اوائل سده  1800در سوئد، برق شهری از اواخر سده 
انتقوال بورق بوه منواطق دور  کشیده شد. سراسری برق آبشارها، شبکهدر افتادن تولید برق 
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زیورا انتقوال بورق در  بوود روبروبا مشکالت فراوانی  1950تا دهه  ،ی زیادهاهصلدست و فا
تا این هنگام اختالف پتانسیل برق تنها بوه چنود  بود.طوالنی با افت ولتاژ همراه  هایمسیر
 380 ی معوادلولتواژ برای اولین بوار درجهوان هاسوئدی 1952در سال  رسید.می صد ولت
امکوان انتقوال این پتانسیل باال  معروف شد. فشار قوی که به برق دولت را تولید کردن هزار

کیلوومتری بورق  1000ی دور میسر ساخت و برای اولین بار یوک خوط هاهبرق را به فاصل
اکنون شبکه اصلی برق فشار  توانست برق آبشارهای شمال را به مناطق میانی سوئد برساند.

در الکتریکوی کیلومتر، عهده دار توزیع انورژی  15000بطول  ولت و هزار 400قوی، با فشار 
 30سراسر کشور است.

کند. هر کدام می شرکت مختلف، شبکه برق سوئد را اداره 170 (،2013)در حال حامر
باشد. بیشوتر می رسانیبرقجغرافیایی خود صاحب انحصار در  یدر محدوده هاتشرک از این

شوود. بزرگتورین شورکت تولیود بورق در موی برق سوئد توسوط سوه شورکت بوزرگ اداره
  باشد.می که سهام دار عمده آن دولت سوئد ( استVattenfall)  "آبشار"شرکت سوئد،

به هنگام بروز اختاللی  برق، یی توزیع کنندههاتبر اساس موابط موجود بین همه شرک
چوه سوریعتر مشوکل  موظوف بوه همکواری هسوتند توا هور هاتدر شبکه برق، همه شرک

 . را بر طرف کنند رسانیبرق
باشد که بویش از می (TWhتراوات ساعت ) 65معادل  در سوئد میزان تولید برق از آبشار

 دهد. می چهل در صد کل برق مصرفی کشور را پوشش
سوالی کوه به میزان بارش برف و باران بستگی دارد. در آبشارها ی آبی هاهبازدهی نیروگا

یابد و در خشکسوالی بوه می تراوات ساعت افزایش 75تا  بارندگی زیاد باشد تولید برق آبشار
 TWh 150کند. کل تولید بورق سووئد در سوال، معوادل می تراوات ساعت کاهش پیدا 50

مخوازن  شود، آب بورف و بواران درمی ذوب هااست. در طول بهار و اوائل تابستان که برف
شود تا در زمستان که به بیشترین میزان برق نیاز است تولید برق بوه می پشت سدها ذخیره

 اندازه نیاز وجود داشته باشد. 
عمدتا در  در شمال سوئد، تولید برق از آبشار هاهبه علت وجود مناطق کوهستانی و رودخان

در بخشهای میوانی ای هی هستهاهکه نیروگا گیرد. در حالیمی مناطق شمالی کشور صورت
 . اندهو جنوب سوئد ساخته شد
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کند. سوئد و می تراوات ساعت انرژی تولید 75معادل  موجود درسوئد،ای هده نیروگاه هست
در چارچوب روابط بازرگانی خود به خرید و فوروش  اروپاشمالهمسایگانش یعنی کشورهای 

، این امکوان را یکدیگری برق این کشورها با هاهپردازند. پیوند بین شبکمی ریکدیگبرق به 
به وجود آورده است که هر کشوری کمبود و یا مازاد انرژی تولیدی خود را بوا کموک سوایر 

همواره به میزان برق  توان گفت که این کشورهامی کشوها به حالت تعادل برساند. از این رو
 رسی خواهند داشت.مورد نیاز خود دست

 2008ی تامین انرژی در آینده اسوت. در سوال هاهبرنام ترینمهماستفاده از انرژی باد از 
ی هاهکوه بور اسواس برنامو ه اسوتشدانرژی بادی در سوئد تهیه  ترا وات ساعت 2معادل 

توراوات سواعت افوزایش  30 به 2020شود این میزان در سال می موجود دولت، پیش بینی
 یابد.

برابر دور  13کیلومتر، یعنی بیش از  545000رسانی در سوئد به طول ی برقامروزه، شبکه
کیلوومتر کابول  215500کیلومتر کابول زیرزمینوی و  329500زمین است. از این مقدار کره

 31 در صد است. 98.99رسانی در سوئد باشد. مریب اطمینان برقهوایی می

 ارتباطات

کشورهای جهان در زمینه ارتباطات تلفنی است. صونایع سووئد  ترینهرفتپیشسوئد یکی از 
، در سوئد 2007سال  در .اندهی مخابراتی داشتهاسهم بسزائی در تکامل بخشیدن به سیستم

در صد کل جمعیت، اشتراک تلفن ثابت وجود داشته است. در همین سوال هور  53به اندازه 
  اص داده است.صبخود اخت را همراهاشتراک تلفن  113صد نفر از جمعیت 
ارتباطات بسیار سوریع را  یهای واینترنت در سوئد، وسیلرایانه یهشبکدر چند دهه اخیر، 

، 2009در سوال شوود. موی به سرعت انتقال اطالعوات افوزودههر روز و  ه استکردفراهم 
 یهپوس از ژاپون، کورکه  ته اسبودمگا بیت در ثانیه  18در سوئد  میانگین سرعت اینترنت

شهری در  یهدر شبک ،2010از سال  شته است.در مقام چهارم جهان قرار دا جنوبی و فنالند
 .اندهمِگا بیت نیز دسترسی داشت 100 بیش از سرعتبه کاربران اینترنتی  ،سوئد

 اموروزهاسوت.  خانگی در سوئد بیش از هر کشور دیگریمیزان نسبی استفاده از کامپیوتر
بیش  ،2009خانگی هستند. در سال کاربر کامپیوترای هبطور گسترد هاسوئدی یهتقریبا هم
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اسوتفاده  اینترنوت یهی خوود از شوبکهاهسال، در خانو 16ی باالی هادرصد سوئدی 90از 
 .اندهکرد

بوه  در کالیفرنیا "سیلیکون والی"، در نقش در شمال استکهلم "(Kista)شیستا" یهمنطق
ی خوارجی بسویاری در ایون هاتو اکنون شورک ه استشدتبدیل ای همرکز تکنولوژی رایان
ی هات. عالوه بر این، سوئد میزبان سِرورهای بسیاری متعلق به شرکاندهمنطقه متمرکز شد
 ست.بزرگ جهان ا
 "برتری ارتباطات" به موسوم بررسی یک ،زیمنس –به درخواست کمپانی نوکیا  هرساله

(The Connectivity Scorecardاز )  مدرسووه بازرگووانی لنوودن"سوووی"( London 

Business Schoolکشوورهای جهوان از نظور  تریند که طوی آن پیشورفتهگیرمی ( انجام
کشور سوئد بوا پشوت سور گوذاردن  2010شوند. در سال می رده بندی اتتکنولوژی ارتباط

( Telecom) ن در تکنولوژی ارتباطوات تلوه کوومکشور جها تریندر جایگاه پیشرفته آمریکا
 قرار گرفت.

ی هاقبیل قابلیت کشور پیشرفته جهان بر اساس معیارهای مشخصی از 50در این بررسی 
شووند. بوه نظور موی مقایسوه یکودیگرعلمی و نیز سطح استفاده از تکنولوژی ارتباطات بوا 
ه بوددر زمینه تکنولوژی ارتباطات  هاکارشناسان، سوئد نه تنها تا کنون دارای بهترین ویژگی

 این کشور جایگاه باالی خود را در آینده نیز همچنان حفظ شود کهمی بلکه پیش بینی است
 79.خواهد کرد

 34سوئد، کشور آمار

موی ، مورد استفاده است. آمارانسانعملکردِ  آمار به عنوان ابزار سنجشِدر جهان امروز، علم
یم آنچه را در آینده انجوام خوواه علمی نشان دهد تاای هما را بگون یهگذشت یهتواند کارنام

آموار زیسوتی،  یهنیز باید بر شالود هاداد عاری از اشتباهات پیشین باشد. برنامه ریزی دولت
مهندسی، بازرگانی، عوار  بهداشتی، عوار  حوادث طبیعی و باالخره روانسونجی باشود. 

 پیش کسوت هموه کشوورهای جهوان اسوت. اولوین سرشوماری آمار نیز یهسوئد در زمین
. در آن ه اسوتشدسال پیش انجام  320بیش از یعنی  1686در این کشور، در سال  عمومی
 "هوامستقل جدول یهادار "1749اختیارات کلیسا بود. در سال  یهثبت احوال در حوز زمان
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(Tabellverket کار سرشماری و )آوریجمعآمار را به عهده گرفت و از آن پس  آوریجمع 
دوم قورن  یهدر نیم ه است.ادامه یافت یافتهسازمانسوئد بطور  یهاطالعات مربوط به جامع

بسیار گسترش پیودا کورد بطوریکوه اکنوون  در سوئد و بایگانی اطالعات آوریجمعبیستم، 
موی ی اجتماعی در دسترس همگانهاهسال گذشته در بیشتر زمینشصت اطالعات آماری 

 باشد.
. شماره ملی یک عدد ده اندبوده همه ساکنین سوئد دارای یک شماره ملی 1947از سال 

شوود. ایون شوش رقوم موی رقمی است که از چپ به راست با یک عدد شش رقمی شروع
سپس یک  .عبارتند از دو رقم برای سال تولد، دو رقم برای ماه تولد و دو رقم برای روز تولد

سال( و پس از آن چهار شماره به عنوان  100ت جمع )برای سنین بیش از خط تیره یا عالم
آید که رقم سوم آن یک عدد زوج برای جنس زن و یوک عودد فورد بورای می نمره ردیف

 اسوبهحمبر اساس یک فرمول ریامی با استفاده از سه رقم اول  جنس مرد است. رقم چهام
 شود.می

. ه اسوتکردی زندگی اجتماعی آسان هاه، کار آمارگیری را در همه زمینوجود شماره ملی
آمار بهداشتی و پزشکی، آمار اقتصادی و معیشتی و سایر ارقام و آماری  سر شماری جمعیت،

با استفاده از شماره ملی به آسانی مورد ارزیابی قرار  تواند بخش خدماتی را یاری دهد،می که
  میگیرد.
اطالعات پیرامون وابستگی مذهبی  آوریجمعمذهب و اندیشه در سوئد،  ه آزادیبا توجه ب
این نموی تووان ارقوام مربووط بوه بربنواسیاسی در این کشور ممنوع اسوت.  یهو نیز اندیش
 و یا اندیشه سیاسی شهروندان را بطور دقیق بدست آورد.مذهبی اعتقادات 
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 اعتماد مردم و توانمندی دولت

 مندی دولت و مالیاتهانتوا

این دولت به بربنا دولتی که بخواهد به مردم خود خدمت کند باید دارای توانمندی مالی باشد.
پردازنود. می درآمد دولت بیش از هر چیز متکی بر مالیاتی است که شهروندان. پول نیاز دارد

بیش از مالیات در هر کشور کند می میزان مالیاتی که دولت سوئد از شهروندان خود دریافت
دیگری است. یک کارمند متوسط بین سی تا چهل درصد از حقوق خود را به عنوان مالیات 

پردازد. عالوه بر مالیات مستقیم، هر کاال و یا خدماتی را که شهروندان می مستقیم به دولت
وان مالیوات درصود نیوز بوه عنو 25تا  15خریداری کنند عالوه بر بهای اصلی آن باید بین 

برابور  4بپردازند )مالیات غیر مستقیم(. میزان مالیات برای برخی مواد مصرفی مانند بنزین تا 
 رود.می قیمت اصلی آن باال

از شهروندان بگیرد آنگاه نمی تواند  ه استکرداگر دولت نتواند مالیاتی را که قانون تعیین 
 د.ارائه خدمات همگانی است عمل کنکه به وظائف خود 

نقش اساسوی  مرداندولتبرای اینکه مالیات به صندوق دولت واریز شود اعتماد مردم به 
پردازند که به دولت و کمونها اعتمواد داشوته می دارد. مردم وقتی آگاهانه و داوطلبانه مالیات

عتماد ابنابراین  رود.می برای عمران و آبادی و رفاه همگانی بکار هاتباشند و بدانند که مالیا
تواند اعتماد سازی کند کوه مسوتقیما توسوط می سازی اول باید از دولت شروع شود. دولتی

مردم انتخاب شده باشد و در برابر مردم پاسخگو باشد. چنوین کواری تنهوا در جواموع آزاد و 
در یک جامعه غیر آزاد، که مردم حق نصوب و یوا عوزل از این رو دموکراتیک ممکن است. 

بوجود نخواهد آمد و دولت از کمک موردم بورای توامین  هاآن ند، اعتمادی بیندولت را ندار
 خواهد بود. بهرهبییش هاههزین

 پردازنود. در یوکموی را با اینکه شهروندان سوئدی بواالترین درصود مالیوات در جهوان
که اخیرا به سفارش اداره بهداشت و درمان به عمل آمده بوود، از موردم پرسویده  سنجینظر
ده بود آیا حامرند باز هم مالیات بیشتری بپردازند تا ومع بهداشت و درمان و نگهداری از ش

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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 هاآن دم به مدیران کشور و کارگزاران دولت اعتماد داشته و در انتخاب و یا عزلاست که مر
 آزاد باشند.
دهند. می کنند و یاریمی کند و مردم به دولت اعتمادمی دولت به مردم خدمت ،در سوئد

در چنین شرایطی است که مردم در برابر پرداخت باالترین میزان مالیات، بهترین خدمات را 
داننود کوه بوا موی کنند. به عبارت دیگر موردممی دریافت ز دولت و نهادهای وابسته به آنا

 دهند، خواهند گرفت.می همان دستی که
چند سال پیش یکی از سرمایه داران سوئدی که از میزان مالیاتِ زیاد نارامی بود موال و 

در آنجوا مالیوات کمتوری بپوردازد.  رد. او رفت تاکوچ ک منال خود را برداشت و به انگلستان
دادیم باال بود اما می گفت، مالیاتی که در سوئدمی وی در یک مصاحبه رادیویی ، چندی بعد

موی کردیم. حاال در انگلیس بیش از آنچوه در سووئد مالیواتمی خدمات خوبی هم دریافت
افت نمی کنیم. بسیاری از کسانی که سوئد کنیم ولی هرگز آنقدر خدمات دریمی دادیم خرج

خواهنود ای هچنوین نتیجوکنند پس از چنودی بوه می ترک هاترا بخاطر سطح باالی مالیا
 رسید.

 (Social capital) یی اجتماعسرمایه

مشترک بین اعضای یوک  هنجارهایعبارت است از مجموعه ارزشها و  یی اجتماعسرمایه
 .ی اجتماعیهاهشبکی مشترک بین هاهداشت و گروهیا  جامعه

مجموعه اعتمادی اسوت کوه در بوین  یی اجتماعسرمایهتوان گفت می در کالمی ساده
این سرمایه دولتی از سوی دیگر وجود دارد.  یشهروندان از یکسو وبین شهروندان و نهادها

هرچوه  شوود.می تعریف در ارتباط با میزان روابط اجتماعی و اعتماد بین مردم در این روابط
در یک جامعه باالتر باشد میزان فساد در ان کمتر است. بنوابراین  یی اجتماعسرمایهمیزان 

در باشود. موی یی اجتمواعسورمایهشوان دهنوده کوم بوود نوجود مفاسد اداری و اجتماعی 
آنان زیرا  کنندمی شهروندان از دادن مالیات شانه خالی  ،یی اجتماعسرمایهکشورهای فاقد 

نموی  یمالیواتهوم دیگوران به نهادهای دولتی اعتمادی ندارند ممن اینکه باور دارنود کوه 
نمی تواند خدمات اجتمواعی و دولت توان مالی ندارد در چنین کشورهائی  در نتیجهپردازند. 

ن منجر ی بیشتر شهروندااعتمادبیبه  ،. نا توانی دولت در ارائه خدماتبه مردم خود ارائه دهد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 ایجامعهنگاه در خواهد شد و روز بروز فاصله مردم و دولت را از یکدیگر بیشتر خواهد کرد. آ
کند و مفاسود اجتمواعی می د، فقر گسترش پیداشونمی ی عمومی بر آورده هاکه نیازمندی
 گریبانگیر جامعه می شود.فقر ناشی از 

در آن مقام بسیار باالیی دارد.  یی اجتماعسرمایهسوئد یکی از کشورهای جهان است که 
این بدان معناست که اعتماد بین مردم از یکسو و اعتماد متقابل بین موردم و دولوت نیوز از 

بواال، زمینوه گسوترش فسواد در  یی اجتمواعسورمایهبا داشتن سوی دیگر بسیار باالست. 
 ر محدود است.بسیا ی سوئدجامعه

 یکدیگراعتماد مردم به 

رفاه نسبی که در این کشور وجود دارد راستگویی و اعتماد متقابل مردم به ه علت در سوئد، ب
و در تماسهای بوین کارکنوان نهادهوای  دیگردر برخوردهای مردم با یکرایج است.  یکدیگر

ند مگر اینکه مدارک و فر  بر این است که همه راستگو و درستکاردولتی و مردم، همواره 
روابط  تریناین مسئله را حتا در ساده شواهدی وجود داشته باشد که خالف آن را ثابت کند.

  کنیم.می روزمره مشاهده
توانند از می و همه است که ساعاتی در روز باز استای هکتابخان در بیمارستان محل کارم،

از کتابهوای متنووع بوه ای هخانه بوا مجموعوآنجا کتاب قر  کنند. عالوه بر آن گاری کتاب
بودون اینکوه گذارد می و کتاب دلخواه بیماران را در اختیار آنانبخشهای مختلف سر میزند 

 یهی کتابخانه و گاری کتاب، یک قفسوهاهحتا نام بیماررا در جایی ثبت کند. عالوه بر قفس
تا در ساعاتی که کتابخانه بسوته ارد وجود دگردان در راهرو جلو کتابخانه همیشه پر از کتاب 

 " ه اسوتشوداست هر کس بخواهد از آن قفسه کتاب بردارد. بواالی ایون قفسوه نوشوته 
کنید حد اکثر در ظرف دو هفته به همین قفسوه بور می شود کتابی را که قر می خواهش
توانند از می کسآزاد کتاب که همیشه همهی ه. وجود آن گاری قر  کتاب و قفس"گردانید

  نشان اعتمادی است که در این جامعه جاری است. ،آن کتاب بردارند
بینیود فروشونده آنقودر بوه می زنید،می در سوئد وقتی به فروشگاهی برای خرید کاال سر
توا خریودار بوه  ه اسوتیدی فروشگاه چهاهمشتریان اطمینان دارد که همه کاالها را در قفس

ش را انتخاب کند. در سوی دیگر، خریدار نیز به فروشونده اطمینوان ذوق و سلیقه خود کاالی
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می ه استکردی را که فروشنده تعیین یهاتهمان قیم دارد که راستگو و درستکار است پس
پذیرد، چانه زدن هرگز رایج نیست مگر اینکه مشتری از یک کشور خارجی به سووئد آموده 

 باشد.
مشوتری هنگوام ورود، یوک دسوتگاه هر سوئد، بزرگ ی هاهاکنون در بسیاری از فروشگا

شود. هر کاالیی را از می و وارد فروشگاه داردمی برای ه( را از قفسScanner) دخواننده بارکُ
قیموت  گوذارد.می خود همراه ییا کیسهکند و در سبد می سکندارد بارکد آنرا اِمی قفسه بر

 از فروشوگاه، شود. هنگام خروجمی ه دستگاه نمایانهر کاال و جمع کل خریدها روی صفح
بدون اینکه کسوی پردازد و می دهد، به صندوق دار می جمع خریدهایی را که دستگاه نشان

ی شویوهعالوه بر  .شودمی از فروشگاه خارج  بازرسی کند یا کیسه او را کاالهای داخل سبد
بودون نشوان دادن اسوکنر بوه کند. یعنی مشتری  تواند از خود پرداز استفادهمی خریدار باال،

با دهد و بهای خرید خود را می در جای مخصوصی قرار دستگاه اسکنر راکارکنان فروشگاه، 
موی از فروشگاه خوارجبا کاالهای خود پردازد و می در یک دستگاه کشیدن کارت پرداختی

پوولش را بوه ، ی خوود را برداشوتهکاالهوا ،ه استشدوارد فروشگاه فردی  ترتیببدین شود.
بدون اینکوه بوا کارکنوان فروشوگاه تماسوی  ه استشدو از فروشگاه خارج صندوقی ریخته 
 . دداشته باش

تنها در جایی ممکن است که اعتماد بین مردم وجود داشته باشد.  وجود چنین فروشگاهی
کوه کسوی کاالهوا را  ستاین ا هاآن به عامه مردم اعتماد دارند. فر  هاهدر اینجا فروشگا

 ش نخواهد رفت.کِ
رابطه خرید و فروش کاال را به شکل ی بین مردم وجود دارد، اعتمادبیاما در کشوری که 

 کنیم.می زیر مشاهده
شود. همه کاالها یا در قفل و زنجیر است و یا فقط در دسترس می مشتری وارد فروشگاه

موی کاالهوا را که چهار چشوم اندهفرادی گمارده شدفروشنده و اگر احیانا غیر از این باشد ا
هموه دزدند پس باید مراقب  هافر  بر این است که همه مشتری. در چنین شرایطی پایند
جویوا شوود. قیموتش را مراجعه کنود و مشتری به فروشنده برای انتخاب یک کاال باید  بود.

دی هم در آن نهفته باشد. مشتری کوه گوید که سومی آورد و قیمتی رامی کاال را فروشنده
 داند و شروع به چانه زدنمی به فروشنده اعتماد ندارد هر قیمتی را که او گفته باشد نادرست
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راست نمی گوید و همه بی انصاف ای هکه هیچ فروشند کند چرا که فرمش بر این استمی
 و نادرست هستند.

موی را بوه نموایش یکودیگری بوه اعتمادبیبدین شکل در یک خرید ساده روزانه مردم 
در  هاهاگر هم فروشگاه بزرگی به مد روز دایر شده باشد و همه کاالهای درون قفسو گذارند.

 رامشوتری چهارچشومی و  اندهای یکی دو نفر ایسوتاددسترس مشتری باشد، کنار هر قفسه
مشوتری  بعد مردم دزدند.باز هم فر  بر این است که همه  کِش نرود.چیزی را پایند تا می

رود. صندوق دار کاالهوا را یکوی پوس از دیگوری می با کاالهای انتخاب شده پای صندوق
را در کیسوه  هواآن کنود. مشوتریموی گیورد و کواال را ردمی قیمت گذاری کرده، پولش را

ه اجناس خریداری شود خریدش گذاشته و میخواهد از فروشگاه خارج شود که یک بار دیگر،
 شود.می کنترلتوسط مامورِ دم در 
را دیوده ای هگردیم. چندی پیش دوستی رفته بود دوچرخه بخرد. دوچرخومی به سوئد بر

بود و پسندیده بود. از فروشنده پرسیده بود کیفیت آن دوچرخه چطور است. فروشونده گفتوه 
ید من فروشنده ام از مون گومی پرسد بد نیست یعنی چه. فروشندهمی بود بد نیست. خریدار

گوید توو خوودت می انتظار نداشته باش که بگویم این دوچرخه بد است. خریدار به فروشنده
گویود هرگوز. بعود خوود می اگر بخواهی دوچرخه بخری این را میخری  فروشنده در جواب

 یهواهدوچرخو بزرگ کهای هکند که به یک فروشگاه زنجیرمی فروشنده به مشتری توصیه
 کند. اریرفته و ازآنجا خرید ه استکردبهتررا با قیمت مناسب حراج 

و نمی خواهد از راه دروغ جنس ندارد عادت فروشنده کاال به دروغ گفتن در این جا چون 
دهد مشتری را از دست بدهود و او را بورای خریودی می ترجیحخود را به مشتری بقبوالند، 
 بهتر نیز راهنمایی کند. 

 بین مردم و دولت اعتماد

بلکوه اعتمواد . موی آیودنبه دست نیز تلقین یا  تبلیغ واز راه نیست و ، قابل خریداری عتمادا
ی هوادولترا بور آن بنیوان نهواد.  توان آن را ساخت و جامعوه مودنیمی کهه ایست شالود

کوشوند از راه موی ی هنگفت کشوور خوود چنوگ انداختوه وهابسیاری هستند که بر ثروت
. هرگاه اندبودهغات، اعتماد مردم را نسبت به خود جلب کنند، اما هرگز در این کار موفق نیتبل
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ی گوناگون از هاهدر کشوری دولت مورد اعتماد مردم نباشد، مردم قانون گریز شده و به شیو
نه کردن مبوالغ پرداخت مالیات خودداری خواهند کرد. در چنین کشورهایی دولت باید با هزی

دسوت  هاهنگفت و گاه با خشونت با شهروندان به مقابله برخیزد تا شاید به بخشی از مالیات
آن بدبینی  یو تنها نتیجه ه استبودپیدا کند. گرفتن مالیات با زور چماق در هیچ جا موفق ن

 .ه استبودی شهروندان به عامالن زور اعتمادبیو 
دولت بچرخد باید اول اعتماد مردم به آن دولت جلب  پس برای اینکه چرخه خدماتی یک

توانند اعتماد کنند که آن را آگاهانه و در انتخابواتی کوامال آزاد می شود. مردم تنها به دولتی
انتخاب کرده باشند و حق انتقاد و اعترا  و برکناری آن را نیز داشته باشند. بنابراین تنها در 

وجود داشته باشد اعتماد شهروندان به دولت وجود خواهد  کشورهایی که دموکراسی و آزادی
تنظویم  هواآن به موقع پرداخت خواهد شد و دولت بودجه خود را بر اساس هاتداشت. مالیا

دولتی که این  بربنابه مردم خدمات خواهد رساند.  هاتخواهد کرد و با هزینه کردن پول مالیا
مورد اعتماد موردم نیسوت. آید می ) بدون آزادی کامل( روی کاردر شرایط غیر دموکراتیک 

چنین دولتی را یاری نمی دهند و پول خوود را بوه عنووان مالیوات در اختیوارش نموی مردم 
دهد و نمی تواند خدمات الزم را به می درآمد مالیاتی خود را از دستدولت گذارند. در نتیجه 

 شهروندان ارائه دهد. 
 
پروفسور جامعوه شناسوی در دانشوگاه گووتنبرگ (، Bo Rothstein)"ینوتستَبو ر "آقای
اجتماعی  یهاهتل "پردازد. وی در کتاب می ی و عوار  آناعتمادبیبه شناخت علل  سوئد،

 39 (mSociala fällor och tillitens proble) "دو مشکل اعتما

یک هیئت سوئدی به مسکو فرستاده شد توا اومواع  همراه 1997می نویسد که در سال 
اجتماعی و سیاسی سوئد را برای مقامات روسی تشریح کند. این کوار قبول از سوفر ریویس 

ش از انهمراهوتوا وی و  شودموی به سوئد انجوام (Jeltsin)"تسینیل"، آقای جمهور روسیه
 چگونگی کشور میزبان با اطالع باشند.

در سوئد اشاره کوردم  هاتوقتی در یک سخنرانی به میزان قابل توجه مالیا "نویسد می او
شدند.  زدهشگفتبسیاری از مقامات روسی  ،دولت نام بردم یو از خدمات اجتماعی گسترده

ناباوری خود را از عملکرد مالیات در برابور  یک مقام بلند پایه مالیاتی روسیه ،بعد از سخنرانی



190 
 

موردم سووئد  کوه ه اسوتیدکه او از مقامات مالیاتی سوئد شون خدمات به زبان آورد و گفت
 به صندوق اداره مالیات واریوز ه استکرددرصد از مالیاتی را که قانون تعیین  98داوطلبانه تا 

درصد از مالیواتی را کوه  26سیه فقط حدود کنند. مقام روسی سپس با تاسف گفت در رومی
یی اسوت کوه هوادرصد با نادیده گرفتن مالیات 26کنیم. رقم می مردم باید بپردازند دریافت

موی خالفکاران اقتصادی از طریق درآمدهای سیاه و یا خاکستری از پرداخت آن شانه خالی
 ”.کنند
 هواآن کنند کهمی از دادن مالیات فرار در حالی مردم"ر این دیدار، مقام روسی گفته بود د
نمی تواند  دانند که دولت باید از راه مالیات کسب درآمد کند زیرا اگر درآمدی نداشته باشدمی
کارمندان را بپردازد و به بازنشستگان کمک کند و قادر نخواهود بوود بوه بهداشوت و  حقوق

 ."ی جامعه پاس  دهدهاآموزش و سایر نیازمندی
داشتن آگاهی برای پرداخت مالیات کافی نیست. آنچوه مهوم  ،ظر آقای روتستین تنهابه ن

است اعتماد است. اگر کسانی هم باشند که بخواهند شرافتمندانه مالیات خود را بپردازند بوه 
کنند و هرگز می درآمد کسبای هبینند عدمی از یکسو هاآن دو دلیل دچار تردید خواهند شد.

پردازند و از سوی دیگر چون به مؤسسات دولتی اعتمواد ندارنود نموی خواهنود  مالیات نمی
 پولشان را در اختیار آن مؤسسات قراردهند.

توان می پرسد که چگونهمی ،مقام مالیاتی روسی از جامعه شناس سوئدی، آقای روتستین
مالیاتشوان را  هامانند سووئدی سیهو کاری کرد که مردم رو تبدیل کرد مسکو را به استکهلم

 بپردازند.
در علم جامعه شناسی پاسخی منطقوی بورای ایون سووال  ،به نظر جامعه شناس سوئدی

وجود ندارد. اگر همه مردم و مؤسسات دولتی هر دو بخواهند با منطق اقتصادی خود به این 
کند که دیگران می ش خود تصورمسئله بپردازند هرگز مشکل حل نخواهد شد. هر فردی پی

مالیات را خواهند پرداخت و از رشوه گیری و یا رشوه دهی پرهیز خواهند کرد. تنها راه حلوی 
ی خوود را تغییور هواشنِاخالقی مَای هکه موسسات دولتی بشیو رسد این استمی که بنظر

 هواآن ماد شهروندان بوهاعت داده و از زیاده خواهی، رشوه گیری و فساد اداری دوری کنند تا
ی است. چورا کوه کارکنوان مؤسسوات انساننیز درگیر عامل ای هجلب شود. اما چنین خواست

 .دولتی نیز از همان مردم هستند
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جامعوه (،Douglass North) "دوگوالس نوورت "در همین مقاله آقای روتسوتین نظور 
اقتصواددان (،Mancur Olson)"نکوور اولسونم"شناس و برنده جایزه نوبول در اقتصواد و 

کند. به نظر این می را در باره فقرِ موجود در بسیاری از جوامع بشری، نقلمعروف آمریکایی، 
دو کارشناس، تفاوت فاحش بین درآمد سرانه در کشورهای مختلف به این دلیل نیست کوه 

 هواتمولد ثروت دسترسی ندارند. همچنین این تفاوکشورها به منابع مالی و یا دانش برخی 
 ندارد. هاآن یانسانی فرهنگی و توانمندی نیروی هاربطی به جمعیت نسبی کشورها، تفاوت
 مشویخطو  هواآن در چگونگی نظوام حواکم بور ،هاعامل اصلی تفاوت میان ثروت ملت

برناموه ی صحیح از بواال و سازماندهمعتقدند که ین دو اقتصاددان ااقتصادی آن نظام است. 
 باشد.می مسائل اقتصادی اقتصادی متناسب با فرهنگ و درک جامعه، گره گشای

اقتصادی کشورهای پیشورفته  مشیخطتوان مؤسسات دولتی و می د این نظریهأییبرای ت
ده، افتواعقبده را با هم مقایسه کرد. وجه مشوترک هموه کشوورهای افتاعقب و کشورهای

سیاسی غیر دموکراتیک و نا کوار آمود اسوت و وجوه مشوترک هموه کشوورهای  یهارژیم
باشود. بنوابر ایون شورط اولیوه موی ی دموکراتیک و موورد اعتمواد موردمهاپیشرفته، دولت
 ی اجتمواعی در یوک جامعوههاو آزادی ساالریمردمی اقتصادی و رفاه عمومی، هاموفقیت
 باشد.می

مسوائل کشوورهای در  تریناست مالیاتی یکی ازپیچیدهآقای روتستین معتقد است که سی
کند که در ایون قواره می او از قول یک کارشناس امور آمریکای التین بیان .حال رشد است

ساختار مالیاتی، درگیر یک دور باطل است. مردم به این دلیل که دولت خدماتی ارائوه نموی 
بخاطر فقر مالی نمی تواند بویش از آنچوه کنند و دولت می دهد از پرداخت مالیات خودداری

 کند کاری انجام دهد.می اکنون
برای موفقیت خود باید به اعتماد سازی بپردازنود.  هاتبراساس آنچه در باال گفته شد، دول

ی بسیار دشوار و طوالنی خواهد بود. اما بهرحال تنهوا اعتمادبیگرچه راه خروج از بن بستِ 
د به بهبود رابطه شهروندان و دولت کموک کنود و بتودریج بوه اعتمواد توانمی کهای هزمین

بینجامد، باز گذاشتن دسوت موردم در اموور سیاسوی و اجتمواعی و وجوود  هاآن متقابل بین
انتخابات کامال آزاد است. تا مردم دولت دلخواه خود را انتخواب کننود و بور اسواس حقووق 

 یز برخوردار باشند.از حق بر کنار کردن آن دولت ن ساالریمردم
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بزرگترین سرمایه یک رژیم سیاسوی اسوت. هرگواه اعتمواد موردم  ،اعتماد مردم به دولت
نسبت به یک رژیم سیاسی از بین رفته باشد، آن رژیم، از پشتیبانی مردم محروم بوده و توان 

ز دست نیز ا ی جامعه راهاهی سازنده در جامعه را نخواهد داشت و بسیاری از سرمایهاتفعالی
جوامعی که گذارد. می ی به دولت در همه مناسبات جاری در کشور تاثیراعتمادبیخواهد داد. 

 اعتماد بین شهروندان از یکسو و اعتماد بین شهروندان و دولت وجود داشته باشود، هاآن در
 هواآن از جووامعی کوه در هاهسورمای ی گوناگون را بخوود جوذب کننود.هاهتوانند سرمایمی
ی، ذهنوی و یوا انسوانسرمایه موالی، تواند می ی حاکم است، گریزانند. این سرمایهاعتمادبی

ذهنی و فرهنگی مردم اسوت کوه  یک کشور، توانمندی یهسرمای ترینفرهنگی باشد. مهم
 ی جامعه، شکوفاهارا بسازد. همانطور که در یک جامعه باز و آزاد، توانمندی ایجامعهمیتواند 
آنچه  د شد.نپژمرده و ناتوان خواهنیروهای توانمند جامعه در شرایط اختناق و فشار،  شود،می

که اکنون به عنوان فرار مغزها از کشورهای غیر دموکراتیک به کشورهای نسبتا آزاد، جریان 
دهد که بیشترین می آمار و ارقام نشانباشد. می این جوامع یسرمایه ترینبا ارزشفرار دارد، 
یابود. ایون موی و رفاه برخوردارند تحقوق در جوامع آزاد و جایی که مردم از آزادی هاآورینو

ی زنودگی عاموه هادر جهت رفوع نیازمنودی آزاد است ایجامعهکه پرداخته ذهن  هانوآوری
بکوار  یبخشد. با ایجاد مشاغل جدید عده زیوادمی مردم بوده و بازار تولید و اشتغال را رونق

کننود، از راه پرداخوت مالیوات، موی زندگی خود را تامین ممن اینکه هاآن شوند.می گمارده
 دهند.می افزایش توانمندی دولت خود را برای رتق و فتق امور نیز

یک رژیم سیاسوی  درازمدتاز راه تبلیغات و یا زور بدست نمی آید. عملکرد  اعتماد سازی
 هنگامی مردم به یک دولت اعتماد پیداایجاد یا تخریب اعتماد بینجامد. تواند به می است که
 ی آن نظارت داشته باشند.هابر همه فعالیت کنند کهمی

زیربنای ساختار یک جامعه است. بر پایه اعتمواد متقابول  یکدیگراعتماد مردم و دولت به 
تحقوق پیودا کنود.  انودتوموی بین این دو نیروست که همه تحوالت اجتماعی و اقتصوادی

ی اعتموادبیی مردم به یک رژیم سیاسی، باعث بی ثباتی آن رژیم است. در جوو اعتمادبی
نشویند. می یمدارقانونهیچ قانونی جایگاه درست خود را پیدا نمی کند. قانون گریزی جای 
ی هاهبی ثبواتی، سورمای یههمه کارها دچار هرج و مرج و بی بندوباری خواهد شد. در نتیج

شوود کوه می گیرند. این امر به رکود اقتصادی منجرمی نیز راه گریز در پیشی انسانو پولی 
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خواهود های نا گووار آن آمدپیو باعث از بین رفتن امکانات شغلی و گسترش بیکاری و فقر 
 شد.

 اعتمادسازی از سوی نهادهای دولتی

 ر سوئدی، این است که همه راستنسبت به دیگران، چه سوئدی و چه غی هاداوری سوئدی
است که این مردم در طوول سوالیان دراز بوه آن خوو ای هگویند. این داوری نتیجه تجربمی
این اعتمادِ عمومی به یکدیگر، ناشی از عوامل ی ه. علت اصلی و زمینه بوجود آورنداندهگرفت

مووزش و آگواهی بی نیازی اقتصادی و بواال بوودن سوطح آ آن ترینمهمبسیاری است که 
سقفی باالی سر و نانی بر سفره داشته باشند نیازی به دروغ  عمومی مردم است. وقتی همه

دادن دیگران نیست. وقتی مردم آگاهانه و از روی عقول بوه مسوائل زنودگی  گفتن و فریب
 بینند که دروغ نگویند تا دروغ نیز نشنوند.می بیندیشند، منافع خود را در آن

ی اعتموادبییر دموکراتیک، رابطه بین مردم و دولت مبتنی بور بودبینی و در کشورهای غ
 این رفتار مردم به قانون گریزی، دروغگویی و تملق و چاپلوسی آلوده است.بربنااست. 
 

کنم کوه اعتمواد ایون می از رفتار نهادهای دولتی سوئد با مردم اشارهای هدر اینجا به نمون
 دهد.می نهادها را به مردم نشان

در سوئد طبق قانون، دارندگان دستگاه تلویزیون باید هر مواه مبلغوی بوه عنووان مالیوات 
ی بازرگوانی هواتلویزیون و رادیوهای دولتی در سوئد خوالی از آگهی پرداخت کنند. تلویزیون
با اینکوه دولتوی  هاهتامین شود. این رسان هاآن باید از بخش مالیات یبودجه، اینبربنااست 
 ستند اما غیر وابسته و مستقل و فارغ از هر گونه سانسور، به خبر رسانی مشغولند.ه

 از موردم، پردازند، اندکیمی کسانی که داوطلبانه مالیات تلویزیون خود را یدر میان همه
شانه خالی کننود.  داشتن تلویزیون را به اداره مربوطه اطالع نمی دهند تا از پرداخت مالیات،

مناطق  هاآن .ختندپردامی ی بازرسی به ردیابی متخلفینهاههر چندگاه، گرویش، تا چندی پ
 کردند.می تلویزیون غیر مجاز را شناسائی ندادند و دارندگامی مورد بررسی قرارگوناگون را 

دو هفتوه  گیوردقرار که بنا بود مورد بررسی مناطقی نام برای احترام به حقوق شهروندان، 
 شد.می اعالمطریق تلویزیون از عد، پیش از مو
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موی نظر را بخود جلوبمنعکس شده بود که  هاهیک خبر قضایی در روزنام در این راستا،
کرد. خبر این بود که ماموران اداره تلویزیون وجود تلویزیون را در یک آپارتموان مسوکونی، 

کرد، کار به می انکار نانداشتن تلویزیون را همچ ،صاحب خانهتشخی  داده بودند. اما چون 
 دادگاه کشیده بود.

دسوتگاهی  وقتی ماموران در یک ساختمان مسکونی دنبال ردیابی امواج تلویزیونی بودند،
در آپارتموان داشتند امواجی را کشف کرده بود که دلیل بر وجوود یوک تلویزیوون  همراهکه 
کنود. مواموران موی موردی در را بوازفشوارند. می ماموران زنگ آپارتمان رابود.  هاآن مقابل

می متری، روبروی در ورودی به چشم خودند رنگ را در فاصله چای هدستگاه تلویزیون نقر
دهنود. اداره تلویزیوون کشوف ایون موی بینند و مشاهدات خود را به اداره تلویزیون گوزارش

دهد. پلیس بوا می ارشبه پلیس گزکه صاحب آن مالیات ویژه را نمی پرداخت، تلویزیون را 
کند. مسئله بوه دادگواه می انکارداشتن تلویزیون را گیرد. او می تماس مرد صاحب تلویزیون

شووند. موی شود. مرد صاحب آپارتمان و دو مامور اداره تلویزیون در دادگاه حامورمی محول
ود دیده بودند. متهم هوم کنند که تلویزیون را به چشم خمی ماموران به عنوان شاهد، تاکید

یک جعبه  اندهگوید چیزی که ماموران دیدمی کند ومی چنان داشتن تلویزیون را قاطعانه رد
 کند.می بر اساس انکارِ متهم، او را تبرئه . دادگاهه استبودو تلویزیونی در کار ن ه استبود

گویود موی شوهروند آنچه اینست که از دید دادگاه، همه راستگو هستند.تهم علت تبرئه م
جوز مشواهدات خوود از  هواآن ماموران ممکن است دچار اشتباه شده باشند و درست است.

تواند متعلوق می فاصله چند متری مدرک دیگری ندارند. عالئم ناشی از امواج تلویزیونی نیز
 به آپارتمانهای دیگر باشد.

را فردی  توانمی و یا اعتراف متهمتنها در صورت وجود مدرک جرم ی سوئد، هاهدادگادر 
 شناخت.مجرم 

 چندیکنم. می در اینجا بیان امبودهنمونه دیگری از اعتماد به مردم را که من خود شاهد 
آمده بودند و سپس سری هم به سوئد  پیش چند میهمان ایرانی داشتیم که از ایران به آلمان

بودند دو دستگاه کامپیوتر دسوتی خریدنود. چوون گذرناموه  زدند. در چند روزی که در سوئد
توانسوتند از امتیواز موی خارجی داشتند و قصد بردن کامپیوترها را به خارج از سووئد داشوتند

موی وقتی یک خارجی کاالیی را خریدرسم بر این بود که معافیت از مالیات، استفاده کنند. 
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ولی هنگام خروج از فرودگاه، با نشان خت پردامی یمالیات آن را مانند شهروندان سوئد ردک
بوود دادن کاالی خریده شده و قبض خرید، به اداره گمرک فرودگاه، مالیاتی را که پرداختوه 

 .ردکمی دریافت
و بنا بود از همان فرودگاه بوه به یک فرودگاه کوچک وارد شده بودند  دوستان ما از آلمان

و  من به اداره مرکزی گمرک تلفون کوردم. اداره گمرک نداشتد. این فرودگاه آلمان برگردن
و میخواهند از سوئد خارج شووند اموا فرودگواه  اندهگفتم که این مسافران کاالهایی را خرید

بتواننود مالیوات پرداخوت شوده را پوس بگیرنود.  هواآن توا محل خروجشان گمورک نودارد
و بلیطهای مسافران را  هاهای خرید و کپی گذرناماز من خواست که کپی قبضه مامورگمرک
دو هفته پس از این جریوان  با یک شماره حساب بانکی برای اداره گمرک پست کنم. همراه

 واریز شد.داده شده مالیات پرداخت شده برای کامپیوترها به حساب بانکی 
ی تلفنوی مون اههدهد که بدون تردید بوه گفتومی کار نشان یشیوهبا این  مامورگمرک

ی در ذهن آن مامور رخنه کرده بوود نموی توانسوت ظنسوءاعتماد داشته است. اگر کمترین 
توانسوت موی مطمئن باشد که کاالهای خریده شده از سوئد خارج شده باشد. عالوه بر ایون

مالیات ناممکن است. برگشتاین مامور بگوید که بخاطر نبودن اداره گمرک در آن فرودگاه، 
را که نشان دهنده اعتمواد کامول گمورک بوه ای هشیو مامورگمرک هاگزینش ین همهدر ب

اعتماد خود را به مردم نشان می ی نهاددولتیک  ترتیببدینکند. می شهروندان است انتخاب
 کند.می به ترویج اعتماد بین مردم کمکدهد و 

 شهروندان هم حق دارند و هم وظیفه

گوذارد. موی هواندان در سوئد، هزینه سنگینی را بر دوش کمونی اجتماعی به نیازمهاکمک
ی هواتمالیا هواتامین شود. منبع اصولی درآمود کمون هااین هزینه باید از راه درآمد کمون

ی هاپردازند. مردم، با اعتمادی که به کمونمی مستقیمی است که افراد ساکن در هر کمون
پردازند و می مالیات خود را هاآن کنند،می ود عملمنتخب خود دارند به وظیفه شهروندی خ

کنند. برای رسیدن به رفاه عمومی در جامعه، هم شهروندان و می سپس از نتایج آن استفاده
 هم کارگزاران دولتی، باید به وظیفه خود عمل کنند.

گوذارد. می نیز بر دوش آنانای هقانون در برابر حقی که برای شهروندان قائل است، وظیف
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است که باید هم وزن باشد. به همان  اجتماعیرفاهحق و وظیفه شهروندی، دو کفه ترازوی 
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

باشد توانسوته می در این کشور ساالریمردمو  اعی در سوئد که نتیجه آزادیاجتماصالحات
فقور، ی هاز میوان رفوتن جرثوموبا  بزانو در آورد.در جامعه، فقر را  نسبیعدالتایجاد  با است
از قبیول دروغگوویی، دزدی، کالهبورداری، رشووه اجتماعی بروز بسیاری از مفاسد ی هزمین

. در چنین شرایطی است که مردم به ه استشدمعیف  گیری و غیره از میان رفته و یا بسیار
 هواآن ، به معنای اعتماد به دولت بر گزیودهیکدیگرکنند. اعتماد مردم به می اعتماد یکدیگر
 بوه شوند. مردممی انتخاب هاآن یأاز میان همان مردم و با ر مرداندولتباشد. زیرا می نیز

خودمات ی کوه در اختیوار دارد ردازند و دولت بوا امکانواتپمی اعتماد خود مالیات دولت مورد
 دهد.می رفاهی را به مردم ارائه
ی اجتماعی و حقوقی بهره برده و مزه هاسال از مزایای برابری هاهوقتی مردمی در طی د

پواک شوده و  هارفاه و آسایش و امنیت را چشیده باشند، اخالق و رفتوار جامعوه از نارسوایی
از نظر مردم سوئد، همه راسوتگو و  شود. بهمین دلیل است کهمی آن نهادینهنیکومنشی در 

 درست کارند مگر اینکه در موردی خاص خالف آن ثابت شده باشد.
که در آن  ایجامعهی تنها در مدارقانون، احترام به حقوق دیگران و داریامانتراستگویی، 

ه باشد میسر است. آنچه را که بوه عنووان اخالقیوات و و عدالت اجتماعی وجود داشت آزادی
دانویم، تنهوا در موی هاانسانسیم و آن را شرط خوشبختی و سعادت شنامیمعنویات جامعه 

می ه استشدشان برآورده یک جامعه سالم و آزاد و در بین مردمی که نیازهای اولیه زندگی
کننود موی در کشورهای آزاد و مرفوه زنودگی بینیم مردمی کهمی توان یافت. امروزه بخوبی
کننود. موی گوینود و یوا کالهبورداریموی زنند. کمتر دروغمی کمتر دست به جرم و جنایت

 جامعه را بیشتر رعایتدر نظم و انضباط ی در چنین کشورهائی رواج دارد و مردم، مدارقانون
نیوز کوکاری و کمک به هم نوعان نیچنین شرایطی است که احساس ی ه. در نتیجکنندمی

 شود. می بر انگیخته



197 
 

و انتقاد نداشته باشند، عودالت و برابوری  بیان در جوامع بسته و جایی که مردم حق آزادی
ی جامعوه را در هواغیرممکن است. در چنین جوامعی، قدرتمندان و سوودجویان هموه ثروت

می شود و آنان پایمال  گیرند و چون مردم حق اعترا  و انتقاد ندارند حقوقمی اختیار خود
 پارتی بازی و آنچه را کوه فسواد اخالقوی ،رشوه گیری ،دزدی ،فقر  ی بی عدالتی،در نتیجه
کند. در چنین شرایطی با موعظه، نصیحت، قوانین سوفت و سوخت و می نامیم رواج پیدامی

 را گرفت. هالو ناهنجاریتهدید و ارعاب نمی توان ج
آینود عوادات و رفتوار می فقیر به سوئدجنگ زده و یا بسیاری از افرادی که از کشورهای 

برای پیشبرد اهوداف و در مواردی  دارند همراه اندهشان آموختنادرستی را که در زندگی قبلی
یون بسیاری از اه اما تجربه نشان می دهد ک .شخصی و سودجویانه آنها را به کار می گیرند 

رنگ شده و سرانجام در شرایط رفاهی زندگی در سوئد به تدریج کم ی رفتاری هاناهنجاری
و  آزادیی نوا رسوائی هوای رفتواری، زدارنودهبابنابراین مهمترین عوامول می رود. از میان 
 ید و مجازات.را می خشکاند و نه تلقین و تهد هاناهنجاریاست که ریشه  اجتماعیرفاه

چند سال پیش که جنگ خانگی در یوگوسالوی سابق جریان داشت و صربها به منواطق 
کردند. هزاران نفر از مسلمانان آن می را قلع و قمع هاآن و یورش برده نشین کوزوومسلمان

سرزمین به عنوان پناهنده به سوئد آمدند و در شهرهای جنوب سوئد ساکن شدند. بر اساس 
 اجتماعییادارهکه برای پناهندگان وجود دارد همه این افراد بالفاصله زیر پوشش  موابطی
شودند. ایون  منودبهرهو از مزایای زندگی با استاندارد سوئد  خود قرار گرفتند مسکونیمنطقه

پیش از در سوئد بهتر از آن چیزی بود که  هاآن بدان معنا بود که امکانات زندگی بسیاری از
وو داشتند. حداقل امکانات استاندارد برای زندگی در سوئد در سطحی است که در کوزجنگ 

 افراد بتوانند از مزایای یک زندگی راحت برخوردار باشند.
 هواآن مسکونی متعلق بوه میزبانوان یدر نزدیکی محل سکونت پناهندگان، یک منطقه

 قرار داشت. هایعنی سوئدی
از ناپدید شدن اموالشوان  هامنعکس شد. سوئدی اههپس از چندی اخبار ناگواری در رسان

کوه بورای را یی هوالباساز گم شده بود. برخی  هاهدادند. چند دوچرخه از مقابل خانمی خبر
ی هاهپهن کرده بودند، ناپدید شوده بوود. در فروشوگا هاهخشک شدن در حول و حوش خان

شود. موی چیده شده بود ربووده هاهنزدیک به محل سکونت پناهندگان، اجناسی که در قفس
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ش رفتن اجناس توسط بعضی از پناهندگان فاش شده بود و پلیس نیز در جریان چند مورد کِ
 بررسی این مشکالت بود.

توانست جو بدبینی نسبت به پناهنودگان می که خبرش همه جا پیچیده بود، هااین رویداد
 دامن بزند. و نیز نسبت به همه خارجی تبارها را کوزوو مسلمان

با این موموع بسویار آموزنوده و حسواب شوده بوود. در یوک میزگورد  هابرخورد سوئدی
، مسوئله موورد گفتگوو قورار شناسیجرمتلویزیونی، با شرکت کارشناسان مسائل اجتماعی و 

 مسئله را تجزیه و تحلیل کردند و دست آخر به این نتیجه رسیدند که : هاآن گرفت.
ای ه. در آنجوا هور خانوانودهمناطق محروم کشورشوان بوه اینجوا آمد این پناهندگان از "

موی نگهداریاش هدرحصار مخصوصی قرار دارد و هرکس اموال خود را در درون حصار خان
کند. این بدان معناست که اگر چیزی خارج از محدوده خانوه و در دسوترس دیگوران باشود 

عوادات گذشوته خوود خیوال بربناکووزوویی  شهروندانبرخی از یعنی صاحب ندارد. بنابراین 
بوی  ه اسوتبوودی روی بند که در فضوای آزاد هاقفل نشده و رخت یهدوچرخ که اندهکرد

تا بحال دیده بودنود هور گوز اجنواس در  هاآن یی کههاهصاحب است. همچنین در فروشگا
ز روی بوی توان درک کرد که این دوسوتان امی . با این حسابه استبوددسترس مشتری ن
 انودهزندگی و داد و ستد در سوئد دچار وسوسه شده و کواری کرد یشیوهاطالعی نسبت به 
 ."ه استبودکه از نظر ما نادرست 

ی هواو بورای پیشوگیری از واکنش آمیزمصولحتتا حودی  هااین تعبیر و تفسیر سوئدی
 اجتماعی صورت گرفت.

حدود خود یک باره پا به یک زندگی مرفه نه و ماواقعیت این بود که افرادی از زندگی فقیر
خود را  یکوله باری از رفتار نادرست و ناهنجار جامعه هاآن گذاشته بودند، آزادجامعهدر یک 
 هواآن ی اجتماعی زاییده فقر و تنگدستی در زندگی گذشوتههاداشتند. این ناهنجاری همراه
ی دینی هاهموعظ تلقینات مذهبی و که این استبر  مهاجرین مسلمان کوزوو گواه بود. رفتار
ی جامعوهرا از تجاوز به اموال دیگران باز دارد. این در حالی است کوه در  هاآن نتوانسته بود
فاقد پشتوانه مذهبی است. با اینکه  یکدیگر، تربیت و اخالق اجتماعی و اعتماد مردم به سوئد

در  هواآن نسوبتا مرفوه و راحوت به هیچ مذهبی پای بند نیستند اما زندگی هابیشتر سوئدی
تورویج داده و توا حود  نامیممی ی خوبی را که اخالقیاتهاباز و آزاد، رفتار و منش ایجامعه
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 .ه استکردنهادینه زیادی 

 و اداری فسادمالی

اداری در کشوورهای  و فسوادمالیمیوزان جامعوه، یکی از نمودهای سالمت اخالق و رفتوار 
 مختلف است.

کوه یوک موسسوه  (Transparency International) "یالمللوت بینسوازمان شوفافی"
و اداری در کشوورهای  فسوادمالی یدامنه یگزارشی در باره هرسالهی است المللبینآماری 

کشور  180میزان فساد اداری در  این سازمان، 2008سال کند. در گزارش می مختلف منتشر
ی فساد از جمله هاشاخ  یهمورد مطالعه قرار گرفته است. این گزارش نتیجه مقایسجهان 

قاچاق زنان و کودکان، مواد مخدر، رشوه گیوری و  ،قاچاق اسلحه ،جابجایی پول، پول شویی
 باشد.می پارتی بازی در کشورهای گوناگون

ابطه مستقیم بوا وموع کنیم که میزان فساد اداری در رمی در این گزارش بخوبی مشاهده
ی اجتماعی در جوامع مختلف است. سوه کشوور سووئد، هااقتصادی مردم و نیز میزان آزادی

کمترین میزان فساد، در مقام اول هسوتند. در کشوورهایی کوه  و نیوزلند، با داشتن دانمارک
جتمواعی بیشوتر اسوت، ی اهواباالتری برخوردارند و آزادی اجتماعیرفاهبطور نسبی مردم از 

همین گزارش، بیشترین میوزان  بربناکند. می میزان فساد اداری به همان نسبت کاهش پیدا
التی عودبیشودید و  اخوتالف طبقواتیو اداری در کشورهایی جریوان دارد کوه از  فسادمالی

 40 ی اجتماعی تا حد زیادی محرومند.هااقتصادی رنج برده و مردم نیز از آزادی

کند، فساد اداری است. وجود فسواد می عواملی که نظام اداری را تهدید ترینز مهمیکی ا
 اینشانگر آن است که قانون به خوبی، اجرا نمی شود و یا به صورت گزینشی و سلیقه اداری
جایی که قانون بدرستی اجرا نشود سوء استفاده از اجرای قوانون بورای منوافع  شود.می اجرا

 و کارشناسوان هد یافت. در یک نظام اداری فاسد، انتخاب روسا و مودیرانشخصی رواج خوا
در این رابطوه شایسوتگی و کواردانی  گیرد.می و مناسبات افراد صورت غالباً بر اساس روابط
مودیران ناشایسوت شوود. موی گروهی خواصقربانی منافع شخصی  ،بسیاری از شهروندان

می باعث مایع شدن حقوق مردم هاآن ییارند و عدم کارگیمی وظیفه اداره امور را در دست
دانوش، تجربوه و  ،شود. در دنیای امروز بورای حول و فصول مسوائل اجتمواعی و سیاسوی
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میزان بوازدهی خودمات بشودت در یک نظام اداری فاسد  ی فردی الزم است.هاشایستگی
ر بنوبه خود موانعی در راه کند. اینکامی ی کارهای اداری بشدت افزایش پیداههزینکاهش و 

در کشورهایی که فساد اداری رایوج اسوت  ایجاد می کند. گسترش و بسط خدمات اجتماعی
کوار مراجعوه کننودگان بوه  این صوورتیابد. در می زمان مفید کار کارمندان بشدت کاهش

 خدمات اداری بی نتیجه خواهد ماند. ادارات به کندی پیش خواهد رفت و یا در پیچ و خم
در سوئد بسیاری از کارهای اداری توسط ارتباط تلفنی، پست و یا از طریق شوبکه امروزه 
نوبت  ا بر اساس موابط اداری و بهانجام میشود. در سیستم اداری سوئد عموما کاره اینترنت
ارج از ، خون یک کارپیش راندبه منظور و یا یک گروه  فردیک اعمال نفوذ گیرد و می انجام

زادی نوشتاری در این آروند اداری آن، کار آسانی نیست. بویژه اینکه به برکت آزادی بیان و 
کشور، هر گونه کژروی از قانون و عدالت اداری می تواند توسط افراد معمولی یا خبرنگواران 

ر در این کشو قانون، با به رسمیت شناختن آزادی های اجتماعیشود. افشا و روزنامه نگاران 
 به همه شهروندان حق نظارت بر کارکرد همه کارکنان دولت را داده است.

ی خدمات اداری طوری برنامه ریزی شده که در سیستم اداری سوئد، شیوهعالوه بر آن،  
ی گورفتن به عنوان مثال، شویوه یابد.عمال نفوذ و پارتی بازی به حداقل ممکن کاهش میاِ

کنم تا ببینیم چگونه تسهیالت اداری در خدمت شهروندان بوده گذرنامه در سوئد را بیان می
 و راهی برای رشوه دادن و تقلب وجود ندارد.

متقاموی کند. خواهد گذرنامه بگیرد به یکی از مراکز پلیس مراجعه میشهروندی که می
دهود. هموه مشخصوات فورد روی گذرنامه کارت شناسوایی خوود را نشوان می یدر گیشه
امضوای خوود را روی فورم مخصوصوی  یشود. متقامی نمونهگر کامپیوتر ظاهر مینمایش
شود. در همان دهد این امضا مستقیما اسکن شده و وارد کامپیوتر مینویسد و تحویل میمی

 به میول خوودشود تا حال که متقامی مقابل گیشه ایستاده است چند عکس از او گرفته می
موامور گذرناموه  و شوودکار تقامای گذرنامه تمام می در اینجاتخاب کند. ها را انیکی از آن
ماده خواهد شد. خبر آماده شدن گذرنامه نیز با پیاموک آکند که چه روزی گذرنامه اعالم می

به اطالع صاحب آن خواهد رسید. متقامی می تواند برای دریافت گذرنامه بوه اداره پلویس 
چهوار توا گذرنامه سه سط پست دریافت نماید. کار تقاما و دریافت مراجعه کند و یا آن را تو

ممکون جلو بردن یا عقب بردن تاری  تحویل گذرنامه غیرترتیب بدین. انجامدطول میبروز 
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ثبت شوده و بورای رایانه ره پلیس محلی و در اتنها در اداست. زیرا اطالعات صدور گذرنامه 
شود. گذرنامه در جای دیگر و توسط افراد دیگری می به مرکز دیگری منتقلور گذرنامه دص

 باشود ی پلیس رسیدهصدور گذرنامه نیر تنها بر اساس اطالعاتی که از رایانهشود. صادر می
 صورت می گیرد.

اگر فردی بخواهد شتابزده مسافرت کند، الزم نیست به فکر رشوه دادن و یا پارتی بوازی  
 ، راهی نیز برای حل مشکل وجود دارد. ا ممکن استچنین کاری نممن اینکه باشد 

شهروندی که نیاز فوری به گذرنامه دارد به پلیس فرودگاهی کوه از آنجوا عوازم خوارج از 
در ظرف چند دقیقه یک گذرنامه موقت معینی،  کند و با پرداخت مبلغکشور است مراجعه می

 ی گیرد.قرار م شدر اختیار  برای رفت و برگشت آن سفر امطراری
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 دولت در خدمت مردم

 نهادهای دولتی بجای موسسات خیریه

در و امکانوات طبیعوی کشوور، از مالیوات با بهره گیوری امروزی دولت  در یک جامعه مدنی
ی جامعوهدر عورف عموومی  دارد.خدمت همه اقشار مردم از جمله نیازمندان و معلولین قرار 

 .ه اسوتشوداست که بصورت قوانون متبلوور  یک حق اجتماعی کمک به نیازمندان، سوئد
ست که ها همانطور که در دیباچه این کتاب آمده است، در سوئد، وظیفه شهرداری ) کمون(

به نیازهای معیشتی مردم رسیدگی کنند. سقفی باالی سر، پوشاکی بر تن، غذایی بر سفره و 
ای هدی است. هر گاه فردی یوا خوانوادبهره گیری از بهداشت و دوا و درمان حق هر شهرون

ی اولیه را بر طرف کند دولت و موسسات وابسته به هانتواند با نیروی کار خود این نیازمندی
نیز مانند سوایر شوهروندان از یوک  هاآن د تانآن باید امکانات الزم را در اختیار آنان قرار ده

 زندگی مناسب برخوردار باشند.
 

ماعی به عنوان یک وظیفه قوانونی اسوت کوه جامعوه بور دوش ی اجتها، کمکدر سوئد
می نمایندگان مردم یعنی دولت و نهادهای دولتی قرار داده است. مردم از درآمد خود مالیات

شود که به هر دلیلی قوادر بوه می صرف کمک به کسانی هاپردازند. بخشی از همین مالیات
 تامین زندگی خود نیستند.

 یهور باشد دست نیاز بسوی دیگران دراز کند و یوا از خیورات و صودقفردی مجب هر گاه
شود و تووان می اعتمادبیبه خود  ،بیندمی دیگران امرار معاش کند، شخصیت آن فرد آسیب

آیود و می دهد. چنین فردی در نگاه دیگران سربار جامعه به حسابمی اتکا بخود را از دست
شود که فرد نیازمند، بجوای آنکوه موورد می گیرد. این شرایط باعثمی مورد آزار روانی قرار

حمایت قرار گیرد و برای فعال بودن در جامعه آمواده شوود، موورد تحقیور قورار گرفتوه و در 
افتد. چه بسا برخی از این افراد بخاطر فشارهای روانی و مادی که می نگرانی و نومیدی فرو

 صری زیانبار برای جامعه تبدیل شوند.انآید به عمی وارد هاآن بر
 هواآن احسواس تورحم بوه ازاین رو یاری دادن به نیازمندان نباید به و سیله مردم و از راه

می ی فراموش شده جامعه راندههاهده که نیازمندان به حاشیافتاعقبباشد. بر خالف جوامع 
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هر گاه فردی احسواس ی گیرند. در سوئد در مرکز توجه ادارات خدمات اجتماعی قرارم شوند
توانود از آن نهواد بوه می ،ه استبودکند که نهادی مسئول در خدمت رسانی به او بی توجه 

 دادگاه شکایت کند.
مودیون لطوف و  نیواز دارد، هواآن این هیچ نیازمندی بخاطر دریافت خدماتی که بوهبربنا

گیرد و الزم نیست در ازای کمکوی محبت این یا آن فرد یا انجمن خیریه و کلیسا قرار نمی 
کسی باشد. وقتی قانون به همه شوهروندان حوق یوک و ثناگوی  گوکند دعامی که دریافت

غورور و  نیازمنودان نیوز ماننود هموه شوهروندان دیگور، دهد،می زندگی معمولی و راحت را
 استقالل فردی خود را حفظ خواهند کرد.

 مسکن  یهحل مسئل

خواهود موی ی سرپناهیانساناست. هر  انسانین نیاز مهم ترمسکن  ،کپس از خورد و خورا
با خانواده خود زندگی کند. خانه جایی است کوه اوقوات فراغوت و  همراهکه در آن تنها و یا 

امروزی در خانوه  انسانشود. تقریبا دو سوم زمان زندگی می استراحت و خواب در آن سپری
به مسوکن در عصور جدیود و در کشوورهای مختلوف  نساناشود. برای رفع نیاز می سپری
شود. در کشورهای سوسیالیسوتی، مسوکن یوک نیواز عموومی می ی متفاوت عملهاهبگون

 یشویوهاداره کشوور بوه در همگانی است که باید دولت آن را در اختیار شهروندان بگوذارد. 
موی وظائف دولت قورار یهرسوسیالیستی عالوه بر مسکن، ایجاد کار و تولید کاال نیز در زم

 یوم.ه اگیرد. ما در قرن بیستم شاهد چندین رژیم سوسیالیستی در کشوورهای مختلوف بوود
بوه  ی استبدادی و دیکتاتوری تبدیل شدند که سرانجامهایکی پس از دیگری به رژیم هاآن

ز برخوی ا هواآن انجامیود. تعوداد انگشوت شوماری از کشوورها کوه در هافروپاشی آن رژیم
که نمی  اندهشد افتادگیعقبی سوسیالیستی همچنان رایج است، چنان درگیر فقر و هاهشیو

در موفق معرفی کرد. علل نا کوامی ایون کشوورها ای هرا به عنوان نمون هاآن توان عملکرد
فسواد کم بود آگاهی در جامعه، ، اجتماعی افتادگیعقب ،ی سوسیالیستیهاهپیاده کردن برنام

 داریسورمایهی هاو کارشوکنیاقتصادی  یهو نیز محاصر م کارآیی سیستم حاکمعد اداری،
 است. جهانی

، برای اولین اتحادجماهیرشوروی( و تشکیل 1917) پس از انقالب سوسیالیستی در روسیه
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ا حدی به این نیاز اولیه و بار، تأمین مسکن برای همگان در دستور کار دولت قرار گرفت و ت
مهم شهروندان پاس  داده شد. همین برنامه بعدا در چین کمونیست نیز اجرا شود. اموا ایون 

سوال  هواهپوس از د هاآن تداوم نیافتند.ی که در باال گفته شد ی سوسیالیستی بدالئلهارژیم
وامعی جو. یدندخود بنام سوسیالیسم، سرانجام فروپاشو یهحکومت با شعارهای عدالت جویان

بوه یکبواره  دولتی رها شوده بوود داریسرمایهاستبداد و یا  "سوسیالیستی"که از دیکتاتوری 
سود فرو افتاد. در نتیجه این فروپاشی، بسیاری از حقوق همگانی  یهتشن داریسرمایهدامن 

ه شد شهروندان پایمال شد. در این کشورها، هم اکنون داد و ستد مسکن به بازار آزاد سپرده
تخلیه شوده و بورای  ه استبودی مسکونی که متعلق به دولت ها. بسیاری از ساختماناست

از زیر بار یکی  هااین دولت ترتیببدینرونق بخشیدن به خزانه دولت، بفروش رسیده است. 
ی خود یعنی تهیه مسکن برای همگان شانه خالی کردند. بوازار آزاد هااز بزرگترین مسئولیت

 جهشی افزایش داده است.ای هرا در این کشورها به گون ف طبقاتیاختالمسکن 
ند، مسکن برای اقشار پایین یکدیگرآزاد که فقر و ثروت در ستیز با  داریسرمایهدر جوامع 

نیاز فراوان به مسکن به سرمایه داران  ست.هاآن یهجامعه، یکی از دشوارترین مسائل روزمر
و بفروشند و از این بازار بوزرگ سوودهای کوالن بدسوت  دهد که بسازندمی این فرصت را

آورند. اجاره نشینی و رهن نیز در چنوین جووامعی بوه عنووان یوک راه حول موقوت، موورد 
دهد تا از این راه نیز به بهره کشوی از می سودجویی قرارگرفته و به صاحبان سرمایه فرصت

 نیازمندان به مسکن ادامه دهند.
ئله مسکن شکل متعادل تری دارد. قوانین و موابطی وجوود دارد حل مس ی غربیدر اروپا

 کند.می که سودبری از مسکن را در چارچوب مشخصی محدود
در سوئد برای اولین بار در اوائل قرن بیستم، سوندیکاهای کوارگری بورای حول مشوکل 

 کارگران دست بکار شدند.برای مسکن 
ی هواهاز پرداخوت اجار هواآن رهواییبرای رفع مشکل مسکن کارگران و  کارگریجنبش

ی سورقفلی دار مبوادرت کورد. هاهی اجاری ارزان قیموت یوا خانوهاهسنگین به ساختن خان
در کاالهای مصرفی و  هاهی تعاونی متعددی را برای از میان بردن واسطهاسندیکاها شرکت

 یرداختند و بقیهپمی را اعضا هااین تعاونی یمسکن تشکیل دادند. بخش کوچکی ازسرمایه
شد. در نتیجه، کاال یوا مسوکن بوا می تامین ، حتا صد ساله،درازمدتآن از طریق وام بانکی 
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و کارگران بجای پرداخوت اجواره  گرفتمی قیمت تمام شده آن دراختیار مصرف کننده قرار
از  ی آن در درزا مودت متعهود موی شودند.های سنگین، به پرداخت قر  بوانکی و بهوره

تا  1923باشد که از سال می ( HSB) " هو اِس بِ"، تعاونی مسکن هااین تعاونی ترینممه
قورار  هاواحد مسکونی مدرن ایجاد کرده و در اختیار اعضای تعاونی هزار 450بحال بیش از 

ایون  میلیونی سووئد در آپارتمانهوای 9داده است. اکنون بیش از یک میلیون نفر از جمعیت 
ی هاشرکت "هو اس ب"ی خانه سازی هاتکنند. به موازات فعالیمی شرکت تعاونی زندگی

قوانون  بربنوا. اندهکه در حل مشوکل مسوکن نقوش داشوت اندهتعاونی دیگری نیز ایجاد شد
، کسی حق ندارد آپارتمانی را در یک تعاونی خریداری کند و آن را به دیگری اجاره هاتعاونی

سود بردن از خرید و فروش مسکن نیست. آپارتمانهای  هااز ساخت و ساز تعاونیدهد. هدف 
گیورد. آپارتموانی کوه از تعواونی می ساخته شده فقط برای سکونت خریدار در اختیار او قرار

شود تا یکسال قابل فروش نیست. هر گاه کسی در طوی ایون یکسوال نتوانود می خریداری
خود استفاده کند باید آن را بوه تعواونی برگردانود توا بوه  یشخصا از مسکن خریداری شده
با هدف سوود بوردن از آن  ،، خرید و فروش مسکنترتیببدینشخ  دیگری واگذار شود. 

  19شود.می بسیار محدود

 توانند خود به ساختن یک یا چند آپارتمان مبادرت کرده ومی هادر سوئد، افراد و یا شرکت
ایود باسوت. صواحب ملوک ای هویوژ ند. اجاره دادن در سوئد دارای موابطرا اجاره ده هاآن

با سندیکای مستأجرین برای میزان اجاره بها به توافق برسد و نرخ اجاره را متناسب  هرساله
خوود بوه  هوابا ومعیت بازار اقتصادی و کیفیت ساختمان مورد نظر تعیین کنود. اگور کمون

سواخته  یاباید پس از پایان کار، نیموی از آپارتمانهوساختن مجتمع مسکونی مبادرت کنند، 
مسکن قرار دهند تا از طریق این اداره در اختیار متقامویان مسوکن  یهشده را در اختیار ادار

، قرار گیرد. اجاره بهای ساختمانهای متعلق به کمون نیز از راه ه استیدفرا رسآنان  که نوبت
شود. میزان اجاره بها هر سال طی موذاکراتی بوین می گفتگو با سندیکای مستاجرین تعیین

سندیکای مستاجرین و سندیکای مالکین و در رابطه با میوزان توورم و قودمت سواختمان و 
مادام کوه مسوتأجر کواری بور در سوئد شود. می ی آب و برق و خدمات، کم یا زیادهاههزین
انود در آن مکوان اجواری اقاموت توموی انجام نداده است،قرارداد منعقد شده بامالک خالف 

 مالک نمی تواند مستاجر را بیرون کند.داشته باشد و 
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به این منوال است که هر کوس بوا پرداخوت مبلغوی در حال حامر  هاکار تعاونی یشیوه
آیود. بقیوه هزینوه موی به عضویت تعاونی در ،آپارتمان یدرصد هزینه تمام شده 10معادل 

گیورد. قرموی کوه طوی صود سوال بوه تودریج موی بانک قر ساخت و ساز را تعاونی از 
بازپرداخت خواهد شد. پس از پایان ساخت و ساز، خریداران از میان اعضوای تعواونی، یوک 

باشد. آنگاه شورکت تعواونی کوه می کنند که دارای رییس و منشیمی هیئت مدیره انتخاب
کند. از می به هیئت مدیره واگذارساختمان را ساخته است همه حقوق مربوط به ساختمان را 

در  را بوه عهوده دارد و سواختمانی اداری و موالی های مسئولیتهمهآن پس هیئت مدیره 
ی جواری سواختمان و هاهباشد. هیئت مدیره با توجه به هزینومی برابر قر  بانکی مسئول

کنود. ازایون می ینمیزان بازپرداخت قر  بانکی، سهم پرداخت ماهیانه هر آپارتمانی را تعی
تعیین شده را به تعاونی بپردازد. هور گواه یوک  یهپس صاحب هر آپارتمان باید وجه ماهیان

عضو تعاونی بخواهد آپارتمان خود را بفروشد، باید خریدار جدید موورد تاییود هیئوت مودیره 
 باشد.

ی توانود شود اما کسی نمومی ممن اینکه هر عضو تعاونی، صاحب آپارتمان خود شناخته
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 

باشود.  شود که صاحب آپارتمان دالئل کافی، برای غیبوت خوود داشوتهمی اجازه وقتی داده
کند نیز باید مورد تائید هیئت مدیره قورار می مستاجری که بطور موقت در آن تعاونی زندگی

 گیرد.
سوازند، هیچوقوت بوه عنووان می ی تعاونیهائی که شرکتهااین خریداران آپارتمانبربنا

یوا آپارتموان و تغییوری در سواختار هر گونه  .شناخته نمی شوند هامالک مطلق آن آپارتمان
اداره ی شویوهصوورت گیورد.  فروش و یا اجاره دادن آن باید با نظر هیئت مدیره سواختمان

ساختمان و نظارت یک هیئت مدیره بر آن حتا پس از پایان صد سال و پرداخت کامول وام 
 کند.می ادامه پیدابانکی نیز 
، اشزنودگیی از شوریک پوس از جودای زن سی ساله ساکن استکهلم ،"کارین نیلسون"

گشت که شنید یک اپارتمان در ساختمانی در همان محله که زنودگی کورده می دنبال خانه
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شود. رفت و قرارداد نوشت و آپارتمان می بود به طور موقت و به عنوان دست دوم اجاره داده
نظور اداره  را اجاره کرد. بعد کاشف به عمل آمد که صاحب خانه آپارتمان را بجای آنکوه بوا

بگذارد، بنام یکوی از نزدیکوانش، بوه  اندهکرد نامثبتمسکن دراختیار داوطلبانی که از پیش 
به عنوان دست دوم به کارین اجواره داده اسوت. بوا  و سپس ه استکردعنوان مستأجر ثبت 

کارین پس از  کرد.می دریافت صاحب خانه اجاره بیشتری از آنچه که معمول است، ،این کار
به دادگاه شکایت کرد. صاحب خانه محکووم  "دست دوم"چند ماه سکونت در این آپارتمان 

رسومی آن به عنوان غرامت به کارین شد و ازآن پوس کوارین مسوتاجر  یبه پرداخت مبلغ
 آپارتمان شناخته شد.
 هاهکوشند مالکیت خصوصی را در هموه عرصومی بورژوایی سوئدو احزاب دست راستی 

را  دموکراسی سوسیالرسند، برخی از قوانین دیرین می به دولت هاآن هر بار گسترش دهند.
 هواآن کننود. از جملوه،می ملغی کرده و بجای آن خصوصی سازی و فردگرایی را جایگزین
کیت بر با احساس مال هاآن معتقدند که آپارتمانهای اجاری باید به مستأجرین فروخته شود تا

بیشتری برخوردار بوده و از مسکن خود بهتر نگه داری کنند. سوازمان  مسکن خود، از آزادی
با این برنامه که بوه  راتدموکسوسیالو حزب کارگری  (LO) "اِل او"ی کارگری هاهاتحادی

 د.دامن خواهد زد، مخالفن اختالف طبقاتی
چند سال پیش هنگامی که احزاب راست در سوئد به دولت رسیدند، قانونی را به تصویب 

خواسوتار خریود اجواری، رساندند که بر اساس آن هرگاه اکثور مسوتأجرین یوک سواختمان 
واگوذار  هواآن تواند با تشکیل یک تعاونی، آپارتمانها را بوهمی آپارتمانهای خود باشند، مالک

برنوده انتخابوات شوده و دولوت  هادموکراتسوسیالبات پارلمانی فرا رسید، کند. وقتی انتخا
( وزیر دادگستری شد. ایون خوانم، Laila Freivalds)"لیال فِری والدز"تشکیل دادند. خانم 

رفت. وی در یک آپارتموان، می به شمار راتدموکسوسیالیکی از وزرای بسیار موفق دولت 
، مستأجر بود. بیشتر سواکنین ایون سواختمان خواسوتار اختمانی در مرکز شهر استکهلمدر س

خریداری آپارتمانهای خود بودند. خانم وزیر نیز برای خرید آپارتمانش نام نویسی کرده بوود. 
د، به عنوان خبری مهم، تیتور بو دموکراسی سوسیالی هاتاین اقدام وزیر که مغایر با سیاس

و سر خبر رادیو و تلویزیون شد. با اینکه کاری خالف قانون انجوام نشوده   هادرشت روزنامه
رات، زیر سؤال رفت و وی مجبوور دموکسوسیالبود اما صالحیت این وزیر برای یک دولت 
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 به استعفا و کناره گیری از دولت شد.

 از کار افتادگانکمک به معلولین و 

کوار کوردن را از دسوت داده باشوند و یوا بطوور  یین دسته از شهروندان که به دلیلی تواناآ
مادرزادی ناتوان به دنیا آمده باشند کامال زیر پوشش کمکهای ویژه اجتماعی قرار میگیرنود. 

بتوانند  افراد یهمهکند که می دوستانه، امکاناتی را فراهم انسانبا یک دیدگاه  جامعه مدنی
 شوند. مندبهرهاز یک زندگی خوب  ،با استفاده از آن

موی ی افراد ناتوان نیز توجههای خدماتی به نیازمندیهابرنامه ریزی یدر سوئد در همه
و مراکز عمومی باید  هاهفروشگا ،شود. همه وسائل حمل و نقل عمومی، ساختمانهای ادارات

کنند نیوز می که با صندلی چرخدار حرکت ییهاآن د ناتوان ودارای تسهیالتی باشند که افرا
ی هوادر کنارتوالت بتوانند مانند افراد سالم به آنجا رفت وآمد کنند. در کلیه مراکوز عموومی،

بوا اسوتفاده از تسوهیالت  هواآن تا ه استشدمعمولی یک توالت نیز برای افراد ناتوان آماده 
 به راحتی نیازهای خود را برطرف  ه استشدکار گذاشته  اهتکه در این گونه توالای هویژ

 کنند.
قطار، اتوبوسهای شهری و هواپیما هر کدام به نوبه خود امکانوات الزم بورای رفواه افوراد 

که هنگام سووار شودن  اندهساخته شدای هکنند. اتوبوسهای شهری بگونمی ناتوان را فراهم
شود تا مسافر به راحتی سوار شود. عوالوه بور ایون می مسافر، کف اتوبوس به زمین نزدیک

کننود موی سرویسهای ویژه ایاب و ذهاب افرادی که از صندلی چرخدار اسوتفاده ،تسهیالت
موی وجود دارد که افراد ناتوان را بطور رایگان برای امور درمانی بوه درمانگواه و بیمارسوتان

 هواآن کنند که بهمی ی مخصوصی دریافتهاتاز کارافتاده و ناتوان کار ی افرادهمهرساند. 
 دهد با پرداخت مبلغ نا چیزی با تاکسی رفت و آمد کنند.می اجازه

توانند با دریافت کارتی ویوژه، هموه جوا از می کنندمی افراد معلولی که از اتومبیل استفاده
موسسوات  و هاهمحل پارک مخصوص معلوولین اسوتفاده کننود. در مقابول هموه فروشوگا
محول پوارک  ترینخصوصی یا دولتی و هرجا پارکینگ اتومبیل وجود داشوته باشود، آسوان

 .ه استشداتومبیل برای معلولین در نظر گرفته 
 کموونفرد پیر یا بیماری که از اداره کردن خود در خانه ناتوان باشود از خودمات رایگوان 
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 از قبیول ییکارهادر گیرد. تا می قرارشود. هر روز یک فرد کمکی در اختیار وی می مندبهره
به او کموک  و وسائل الزم، نظافت خانه، تهیه غذا و گردش درهوای آزاد، ییخرید مواد غذا

 زند.می ی بهداشتی و درمانی به او سرهاکند. در صورت الزم یک پرستار نیز برای کمک
ن، بستگان یا همسوایگان خوود این افراد بیمار و پیر نیازی به کمک خواهی از فرزندابربنا
، مودیون کسوی نیازمندان دست نیاز خود را بسوی کسی دراز نمی کننود ترتیببدینندارند. 

و در برابر اطرافیان خود یا افراد بوه اصوطالح خیور احسواس سرشکسوتگی و یوا نمی شوند 
 شرمندگی ندارند.

ی که در سوئد اجازه دهد. افراد خارجمی چنین خدماتی همه شهروندان سوئدی را پوشش
 شهروندی برخوردارند. حقوقی هاقامت و کار داشته باشند نیز از هم

گذارد، افراد ناتوان نیز در همه می با امکاناتی که اداره خدمات اجتماعی در اختیار نیازمندان
ی گردشی و یا مراکز خرید، مانند افراد سالم حضور دارند و طعم زندگی را توا آنجوا هامحیط
ه امکان دارد بسان دیگران خواهند چشید. در سالهای اخیر صندلی چرخدار موتوری که بوا ک

. در بسیاری موارد فورد نواتوان بوه ه استشدکنند بسیار رایج می نیروی برق باطری حرکت
تواند از این وسیله حرکتی استفاده کند و به هر جا که دوست داشته باشد رفوت و می ییتنها

محول  )شهرداری( کمونکلیه وسائل کمکی به افراد ناتوان بطور رایگان از سوی آمد نماید. 
 گیرد.می زندگی فرد معلول در اختیارش قرار

 کنم.می بیان امبودهرا که من شاهد آن  به معلولینز کمک اای هدر اینجا نمون
ت سوئدی دیدم را یک زوج خوشبخ هاآن آشنا شدم "ماریا"و "اِریک  "وقتی اولین بار با 

بلند قامت، متین، خوش  . اوگذراندند. اِریک مهندس استمی که در کنار هم زندگی خوبی را
بود که شواید  ییهاویژگی . اینهاباشدمی برخورد و دارای صداقت و صمیمیت و دانش شغلی

پشت یک  افتادم، ذهنم او رامی زیبنده یک مدیر موفق باشد. بهمین خاطر هر وقت به یاد او
شد که در خبری خوانده بوودم کوه می نشاند. این تصویر ذهنی از آنجا ناشیمی میز ریاست

سوانت هسوتند. پوس چورا  194تقریبا همه مدیران برجسته در سوئد، دارای قدی بلند تر از 
نباشد. ماریا نیز یک خانم شاغل و هنرمنود بوود.  هاآن اِریک با همه خصائل خوبش یکی از

مدتی باهم معاشرت داشتند، از هم خوششان آمده بوود پس از آشتائی با یکدیگر، و نفر این د
گشتم قبول از می و با هم زندگی تشکیل دادند. هر وقت در ذهنم دنبال یک زوج خوشبخت
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چند سوالی هوم خانوه بودنود، تصومیم  ،اینکه این دودیدم. پس از می همه اِریک و ماریا را
در انتظوار نووزادی  هواآن د. چند ماهی زندگی این زوج پر از هیجان بود.شون داربچهگرفتند 
ی پر نشاطش هاهآمد تا زندگی شان را رونق بخشد و فضای خانه شان را ازخندمی بودند که
که مرکز بهداشت محله ترتیب داده بوود ماریوا در فواصول معوین ای هطبق برنام لبریز کند.

کرد. همه معاینوات نشوان از سوالمتی می ن مرکز مراجعهبرای بررسی سالمت جنین به ای
ی اول بوارداری، ایون هواهکورد. در مامی کامل جنینی بود که به سرعت در شکم ماریا رشد

سایر افرادی که منتظر بچه بودند دریک دوره آموزشی در مرکز بهداشت شرکت  همراهزوج، 
ام به دنیا آمدن نوزاد، اِریک، ماریا را یواری آموختند که چگونه هنگ هاآن کردند. در این دوره

 کنند.دهد تا ومع حمل آسانتر شود و پس از تولد چگونه از نوزاد مراقبت 
را سرگرم کورده بوود. البتوه در سووئد  هاآن مدتی بودبرنامه ریزی برای کودکی که درراه 

ی عوروس هاهی عجیب و غریب و وظائف خانوادهاهسیسمونی برای زایمان و هدی یامروز
خودشان هستند که باید ترتیب همه چیوز را  ،یا داماد و غیره مرسوم نیست. پدر و مادر نوزاد
خرند که هم به درد نوزاد پسر و هوم بودرد می بدهند. فقط دو سه تکه لباس مختلط کودک

موی اتواق خوابشوانی هنوزاد دختر میخورد. همین و بس. یک تخت کودک هوم در گوشو
 شوود.و جنس نوزاد تهیه  یتماند که به هنگام نیاز و متناسب با ومعمی قیه چیزهاگذارند. ب

اِریک و ماریا خودشان نخواستند که قبل از تولد جنس نوزاد را بدانند. دختور یوا پسور بوودن 
 .ردکمی اصال برایشان فرق نمی کرد. ندانستن جنس نوزاد هیجان دوران بارداری را بیشتر

ه زنان و مردان از حقوق قانونی برابر برخوردارنود و شایسوتگی و امتیوازات ک ایجامعهدر 
ست و نه جنسیت، تفاوتی بین پسور و دختور هاآن افراد براساس توانمندی و دانش و تجربه

که هم پسر و هم دختر هر دو بطور مساوی از آموزش و پورورش برخوردارنود،  یینیست. جا
، دهنودمی آموزند و در خانه انجاممی ا با هم در مدرسهآشپزی، خیاطی، خانه داری و غیره ر

کوه دختور و پسور هور دو بطوور  ایجامعوهفرقی بین دختر بودن و یا پسر بودن نیست. در 
 دهند و به کارهای اجتماعیمی کنند و مالیاتمی کنند، خرجمی شوند، کارمی مساوی شاغل

که برای انتخاب همسر کسی  ییدر جاز چه جنسی باشد. اپردازند، پس چه باک که نوزاد می
بلکوه دری را برای خواستگاری نموی کوبود، در انتظار خواستگار نمی نشیند و هیچکس هم 

جوای نگرانوی  کننود،می دختر یا پسر با اراده و خواست خودشان شریک زندگی شان را پیدا
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 ی مستقل آینده بشومارهاانسان هاهکه بچ ایجامعهبرای جنسیت نوزاد نیست و باالخره در 
 .، نوزاد هر چه باشد عزیز است و قدمش مبارک بادوالدین آیند و نه عصای دوران پیریمی

را  بوا تولود نووزاد، یکویدم دست داشتند تا اِریک و ماریا یک اسم پسر و یک اسم دختر 
 گیرند.بکار  رای اوب

، او را بوه خووردموی اریوا پویچ و توابدل مدر باالخره یک روز هنگامی که درد زایموان 
 بیمارستان بردند. از اِریک هم خواستند که در اتاق زایمان به ماریا کمک کند.

کرد، اِریک طبق آموزشی کوه دیوده بوود و می وقتی درد ماریا را بی تابدر اتاق زایمان، 
ی عمیق و تند هادمگرفت و با دم و بازمی ی ماریا را در دستهاتتمرین هم کرده بود، دس

را توا عموق خوود اِریوک نفوس گواهی نیوز  .کوردموی خود، نفس ماریا را با خود هماهنگ
کوه چشومانش را بوه اِریوک  بست تا ماریامی برد، و سپس دهانش رامی نیییش پاهاشش

 را سرعت بخشد.زایمان  هاهدوخته بود کاراو را تکرار کند و فشار ری
نا  "لوتا"ی اِریک، نوزاد به دنیا آمد و همراهاریا، کمک تیم زایمان و باالخره با تالشهای م

م گرفت تا هر وقت آهنگ این نام را شنید، روی بسوی صدا بر گردانود و چشوم بوه چشوم 
 صاحب صدا بیندازد.

. وزن و قود او بیشوتر از وزن و ییی قرمز و موهای طالهالوتا دختری است توپولی با لپ
 در سوئد بود.قد متوسط نوزادان 

عکس لوتا در روزنامه محلی چاپ شد. این عکس مزین به کلمات زیبا و دلنشینی بود که 
بوا عکوس ای هی جداگانوهاکارت پستال هاآن زد.می در آن موج سرود شادی اِریک و ماریا

نیوز یکوی از ایون  نوزاد و یک پیام برای همه دوستان و بستگان خود فرستادند و هر کودام
را در تابلو اعالنات محل کارشان آویختند. پیام لوتا در کارت پستالش این بوود کوه  هاتکار
 "له مهر شما صفای زندگی را تجربه کنمهادوستان! من هم آمده ام که در"

وقتی این کارت بدست ما رسید عکس لوتا را دیدیم، پیوامش را خوانودیم، از خوشوحالی 
 گفتیم. گریستیم و در قلبهامان به او خوش آمد

 ی روی زمین باشد.هاانسان ترینلوتا آمده بود تا در خانواده اِریک و ماریا ازخوشبخت
دنیوا را بورای  ،رمه بینائیایک علوتا سه ماهه بود که بیماری او را ارثی تشخی  دادند. 

سیاه کرده بود. طبیعت بر اساس قوانین زیست شناسی کار خودش را کرده  این دخترک زیبا
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نادانسته به ارث برده بودند، به وجود دخترک رخنوه  اویک بیماری چشم که والدین  بود. ژن
کرده بود، چون این بیماری از دو سو آمده بود، ژن غالب شده بود و لوتا را نابینا کورده بوود. 

نیز، راه دیگرِ ارتباط او را با  ییصدا هم بی تفاوت است. ناشنوا بعد معلوم شد که لوتا در برابر
شد می ای بیرون سد کرده بود. لوتا یک عروسک جاندار بود که روز بروز به وزنش امافهدنی

 نیاز داشت. و به مراقبت دائم
کودکی است فاقد  هاآن جز پذیرش این واقعیت تل  نداشتند. عشقای هاِریک و ماریا چار

قوش آگواهی . مادر اِریک که پزشک کودکان است در این مواجرا نییو شنوا ییاحساس بینا
دهنده خوبی داشت. رویدادی نا معمول وغیر قابل انتظار برای این زوج جووان رخ داده بوود 

 کرد. پس طبق روال معمول در سوئد، باید جامعوه بوهمی را صد چندان هاآن که بار زندگی
کودک روان درمانی شدند تا بتوانند با آنچه در زنودگی شوان  کمک کند. مدتی والدین هاآن
 خواهد بود کنار بیایند. هاآن اق افتاده و همیشه گریبانگیراتف

برای لوتا مشوکلی وجوود  ییچند صباحی که گذشت، رفتار اِریک و ماریا چنان بود که گو
وصف ناپذیر به ای هبا شوق و عالق هاآن اتفاق خاصی نیفتاده است. هاآن ندارد و در زندگی

همه کار و زندگی خود را حول محور مراقبت از  هاآن .ندپرداختمی و پرستاری از لوتا ییپذیرا
پودرو مادرهوای دیگور حوق داشوتند بوا  یهلوتا برنامه ریزی کردند. ماریا و اِریک مانند هم

مواه در خانوه بماننود و از نوزادشوان  18جمعوا  خوود، یدرصد از حقوق ماهیانه 80دریافت 
 مراقبت کنند.

در سوئد بچه متعلق به جامعوه اسوت. ، ه استشدشاره همین طور که قبال در این نوشته ا
کنند می قبول هاآن این یک اصل کلی است که پدر و مادر کودک امانت دار جامعه هستند.

 را که متعلق به جامعه است نگهداری و بزرگ کنند.ای هبچ
پس بچه ناق  الخلقوه هوم متعلوق بوه جامعوه  ،متعلق به جامعه استای هبچهر چون 
وظیفه دارد شرایط زندگی لوتا را چنان فراهم کند  )شهرداری( کموناز این پس،  د بود.خواه

که این کودک ناتوان زندگی نسبتا راحتی داشته باشد. هم چنین والدین او که امانت جامعوه 
 کنند باید از شرایط یک زندگی عادی برخوردار باشند.می را نگهداری
یک کودک معلول مناسب نبود. کموون بایود در سواختار  برای اِریک و ماریا ییخانه ویال

بوا  کموونداد که زندگی لوتا و کار نگهوداری او را راحوت تور کنود. می تغییراتی هاآن خانه
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هنگفت، تغییرات زیادی در راه ورود به خانه، در ورودی، راهروهای طبقه همکوف، ای ههزین
ایجاد کرد تا آمود و شود لوتوا، بهداشوت و  ،و باالخره در آشپزخانهحمام و توالت،  ییدستشو

سوازد. وسوائل ماشوینی و تخوت  میسوراستراحتش را به بهترین شوکل  نظافت او، تغذیه و
نیز در اختیار و حمام کردن او ن آوردن ییمتحرک الکتریکی برای حمل و نقل لوتا و باال و پا

 خانواده قرار گرفت.
ی نواتوان هاهن به یوک مهود کوودک بچولوتا از یک سالگی همه روزه با سرویس رایگا

 شد تا پدر ومادر او بتوانند زندگی شغلی خود را مثل گذشته ادامه دهند. می فرستاده
پدر و مادر لوتا مانند افراد دیگر حق دارند با دیگران رابطه داشته باشند و در وقت آزاد خود 

می ر چنین مواقعی اِریک و ماریابه میهمانی بروند و یا در خانه شان میهمان داشته باشند. د
توانند از یک پرستار کودک کمک بگیرند و هزینه آن را کمون بپردازد. عالوه بر آن هر مواه 

پدر و مادر او بتوانند آزادانه به هر شوکلی  دارند تامی دو شبانه روز لوتا را در مهد کودک نگه
موی دمات عمومی لوتا را نگهداریکه بخواهند بگذرانند. هر سال نیز چند روزی سرویس خ

 کند تا اِریک و ماریا مانند سایر مردم فرصت مسافرت داشته باشند.
فرسوتند و موی در کارت تبریک عید کریسمس که برای دوستانشان هرسالهاِریک و ماریا 

 گوینود کوه نوام لوتوا اولوینموی کنیم، از سوی سه نفور تبریوکمی ماهم هر سال دریافت
که در دسوت لوتوا بوه  ییگیرند و کیک تولد را با چاقومی ست. جشن تولد هم برایشهاآن

 کنند.می آورند تقسیممی حرکت در
غم ناکامی اِریک و ماریوا را  ی سوئدجامعهی انسانی هاشود ادعا کرد که کمکمی اکنون

ندگی روزموره شوان و زبکار  هامانند سایر سوئدی هاآن بسیار کاهش داده است بطوری که
 مشغولند.
 در سووئد، سرگذشوت اجتمواعیرفاه یدیگری از تقسویم عادالنوهنه با نمو ییبرای آشنا

 مارتین نیز شنیدنی است.
سالگی در اثر تصادف اتومبیل نیمه فلج شده بود واز آن پس بوه تموام  19مارتین در سن 

 معنا از کار افتاده و معلول بود.
که برای همیشه معلول خواهد بود اموطراب و نگرانوی بور او  مارتین فهمید از روزی که

کورد کوه همیشوه بورای انجوام موی دید. شاید فکرمی چیره شد. او آینده خود را تیره و تار
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برای ای هبه کمک دیگران نیاز خواهد داشت. او نمی توانست آینداش هی روزمرهانیازمندی
 خود پیش بینی کند.
درموانی او گنجانود. برناموه در کرد، روان درمانی را نیز می ن را مداوادرمانگاهی که مارتی

قورار گرفوت وهموه  اجتمواعییادارهمارتین به عنوان یوک فورد نوا تووان تحوت پوشوش 
 شد.می یش از سوی این اداره پرداختهاههزین

اداره مسکن، آپارتمانی در طبقه ششم یک برج مسکونی در یک منطقه خوش آب و هووا 
 مارتین گذاشت. در اختیار در حومه استکهلم

آمود. موارتین ماننود هور مویاش هپرستاری برای کمک به او هر روز چند ساعت به خانو
شود و هور مواه می ی رایگان درمانی و آزمایشات پزشکی برخوردارهاسوئدی دیگر از کمک
 کرد.می دریافتدر سوئد،  ی یک زندگی رایجهاهمبلغی برای هزین

چند عمل جراحی پر هزینه روی او انجام شد اما نتیجوه چنودانی نداشوت. یوک صوندلی 
مارتین روی صندلی چرخ  کرد در اختیار او قرار گرفت.می چرخدار موتوری که با باطری کار

 نییباال و پواساختمان محل سکونتش را ی ه، شش طبقو توسط آسانسور نشستمی دارش
 ت.رفمی

سوار بر صندلی چرخدار الکتریکی اش به گردش در هوای آزاد و یا سور را هر روز ساعتی 
گذراند. تنها مشکلی که مارتین برای رفوت و آمود می زدن به مرکز خرید و کتابخانه محلی

خود داشت، باز و بسته کردن در آپارتمان و نیز باز و بسته کردن در ورودی به ساختمان بود. 
 رفت.می نییاز آن به سختی باال و پا مارتین بود کهای هرودی ساختمان نیز نیم پلجلو در و
مارتین در تماس بود، از این مشکالت با خبور شود. چیوزی  که با اجتماعییادارهکارمند 
کار آسان سازی برای موارتین را بوه یوک شورکت سواختمانی  اجتماعییادارهنگذشت که 

موارتین  قابل در ورودی ساختمان، شیب مالیمی ساخته شد کهمحول کرد. بجای نیم پله م
کورد. سیسوتم بواز و بسوته کوردن در ورودی موی گذشت احسواس راحتویمی وقتی از آن

 شود، خودکوار همه توسط یک سیستم الکترونیکوینیز ساختمان، در آسانسور و در آپارتمان 
ر ورود و خوروجش، کوافی بوود مارتین برای باز و بسته کوردن درهوا در مسوی کهای هبگون
 فشار دهد. نصب کرده بودند را که روی دسته صندلی چرخ دارشای هدکم

مارتین در نوجوانی عالقه زیادی به اتومبیل داشت ولی هم چنان فاقد گواهینامه بوود. در 
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توانند اتومبیلهای مخصوصی را هدایت می یک برنامه تلویزیونی دیده بود که چگونه معلولین
ایون مسوئله را درمیوان گذاشوت. بایود یوک پزشوک  اجتماعییادارهند. با رابط خود در کن

کرد. این کوار مودتی می متخص  قابلیت او را برای گرفتن گواهینامه و اتومبیل رانی تایید
مارتین اجازه یافت که اتومبیل مخصوصی را که متناسب با تووان  طول کشید. ولی سرانجام
، گواهینامووه گرفووت و اجتموواعییاداره ینوود. مووارتین بووه هزینووهحرکتووی او باشوود، برا

 یک اتومبیل ویژه برای او سفارش داد. اجتماعییاداره
ست تا فرد هاآن در سوئد بیشترین کوشش مددرسانی به معلولین در جهت توان بخشی به

رخ روزمره خود را شخصا انجوام دهود. دراختیوار گذاشوتن صوندلی چو معلول بتواند کارهای
 بی نیاز کند.تا حدی دارموتوری و اتومبیل برای آنست که او را از کمک دیگران 

مارتین در ساعات بیکاری در خانه نیز وسیله سرگرمی داشته باشد، نهواد مودد  برای آنکه
یک دستگاه کامپیوتر در اختیار او گذاشوت. موارتین از راه کوار بوا کوامپیوتر و  کمونرسانی 

و روز  ارتباط بر قرار کردبا دنیای وسیع خبرها، اطالعات و دانشهای گوناگون  شبکه اینترنت
توانست به هر جا می مارتیناکنون نسبت به دانش کامپیوتر افزوده شد.  اشعالقهبه روز بر 

زیادی به تحصیل پیدا کورد و بوا تکمیول  یکه بخواهد ایاب و ذهاب کند. او بتدریج عالقه
 های دبیرستانی به دانشگاه راه یافت.بعضی درس

صیل التحفارغ چهار سال بعد، مارتین در رشته برنامه نویسی کامپیوتر از دانشگاه استکهلم
 شد و در یک شرکت خصوصی کار گرفت.

در حالی که از همه امکانات رفاهی برخوردار بود، با دوست دخترش کوه  ساله، 27مارتین 
اکنون پرسوتار بوود. دانوش و  "سیو "خت ازدواج کرد. شنامیبل از تصادف او را از سالیان ق

تجربه او درهای جدیدی روی زندگی مارتین گشود و او را بیش از پیش توانمند کرد. مارتین 
دوستانه جامعه، خودش را بازسازی کورد، روح و روان افسورده و  انسانی هابه برکت کمک

 انسوانیوک فلوج اسوت، همچنان نیمی از بدنش س با اینکه نومیدش پاالیش شد. از آن پ
کوه  ایجامعهتواند از راه دسترنج خود امرار معاش کند و به می آید کهمی فعال جامعه بشمار

 در بازسازی او کمک کرده بود مالیات بپردازد و خدمات کامپیوتری ارائه دهد.
 

، شواهد گفتگووئی پیراموون نیواز سووئداجتماعی تلویزیون  ییش در یک برنامهچندی پ
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ی بسویار دشووار هاتعدادی که دارای معلولیت ی سخت، بودم.هاجنسی افراد دارای معلولیت
گفتگو شوود. مومووع  هاآن یهاتا پیرامون نیازمندیبودند به این برنامه دعوت شده بو.دند 

اسوت و یوا افوراد  این بود که افراد ناتوان، مثال کسی که تمام بدنش فلوجگفتگو اصلی این 
دهند. وقتی معلوولین شورکت می ده ذهنی، چگونه به نیاز طبیعی جنسی خود پاس افتاعقب

کردند بورای بسویاری از می کننده در این برنامه احساس خود را پیرامون روابط جنسی بیان
 بینندگان شگفت آور بود. وقتی معلولی فاقد هرگونه حرکتی اسوت و تنهوا زبوان و چشوم او

کند، صحبت از نیاز جنسی برای او شاید عجیب به نظر برسد. اموا آنچوه در ایون می حرکت
این بود که احساس و نیاز غریزی جنسی نزد بسویاری  برنامه از زبان خود معلولین برمال شد

افزاید. ایون برناموه از می هاآن مانند افرد سالم وجود دارد و عدم پاس  به آن بر رنج هاآن از
 وموعی پرده برمی داشت که جامعه از آن بی خبر بود.م

هدف این برنامه برمال کردن احساس و نیاز افراد شدیدا معلول بود. چیزی که جامعوه بوه 
اجتماعی بورای معلوولین، کسوی بوه مسوئله ی هد. علی رغم خدمات گستردیآن نمی اندیش
ی علنوی و تلویزیوونی هوان. این گفتمابودبطور جدی رسیدگی نکرده  هاآن نیازهای جنسی

گذارد تا با ایجاد راهکارهای جدید می اجتماعیخدمات وظائف جدیدی را بر دوش مسئولین 
ی هاهگفتودر مراکز نگهداری از این معلولین به مسئله جنسی آنان نیز توجه شود. بر اساس 

یزش جنسی نیست. به معنای نیاز به آمهمیشه  هاآن براینیاز جنسی ، معلولین در این برنامه
در شرایطی که بیمار فاقد هر گونه حرکتی است تنها لمس دست جنس مخالف و یا گورفتن 

 تواند فرد معلول را اقناع کند.می ایبوسه
توجه جامعه و دولت سوئد به معلولین، در بسیاری موارد، باعث توان بخشی معلولین شوده 

 یی که به نوبهانساند برای جامعه ساخته است. ی توانمند و مفیانساننا توان،  انسانو از یک 
عالوه بر آن، هزینه کردن بورای خودمات  خود به رشد و پیشرفت جامعه کمک خواهد کرد.

ی هاهی و بشر دوستانه است، زمینانساندرمانی و توانبخشی معلولین، ممن اینکه یک عمل 
 آورد.می ای نیز در جامعه بوجودتازه شغلیِ

 دوستیانسانترویج 
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رسیدگی به نیازهای معلولین وبرخورد احترام آمیز نسبت به افرادی که بوه دالئول گونواگون از 
و هیچگونه بازدهی اقتصادی بورای جامعوه ندارنود، بوه تورویج  اندهتوانمندی طبیعی محروم شد

کنود. آنگواه در موی کموک های انسوانهموهدر جامعه و احترام به حقووق  دوستیانسانروحیه 
ی آن لوذت هوابا آسوایش خواطر زنودگی کننود و از خوبی توانندمی خالی از تشنج، همه ییافض
 ببرند.

قوانین کمک به معلولین و نیازمندان که در جوامع مدنی رایج است، شاخ  احترام جامعه 
نا توان دارای پیام  انسانباشد. یاری رساندن به یک می جامعه ی افرادهمهبه حیثیت و جان 

موی آدمها سرچشومه دوستیانساناست. احساس کمک به دیگران، از غریزه  دوستیانانس
 را دوست دارند.  یکدیگردر حالت طبیعی خود  هاانساندهد که می نشان گیرد.

شخصیت، شکنجه جسومی و یوا روانوی، شدن هر گاه فردی مورد سرزنش، تحقیر، خرد 
شود، تنها آن فرد نیست که مورد اهانوت قورار  ی خشونت آمیز و بویژه اعدام واقعهاتمجازا

 سوتهاانسان ی، تووهین بوه هموهانسوانی خشن نسبت بوه یوک هاگرفته است. واکنش
، به هور دلیلوی کوه انسانکند. کاربرد خشونت علیه یک می ی را تهدیدانسانجامعه  یوهمه

 یز بوه حقووق هموهکاهد و راه را برای تجواومی هاانسانباشد، از ارزش شخصیت و جان 
تحقیر، شکنجه و نابودی جان افراد، بنام قانون انجوام شوود  کند. هرگاهمی هموارتر هاانسان

گیورد بوه مثابوه موی شود. کار خشنی که بنام قانون انجواممی آسیب اجتماعی آن دوچندان
عوه جامعه است. قوانین خشن، به گسترش خشوونت در جام ی افرادهمهخواست و عملکرد 

بی رحمی و شقاوت را  کرده ویت تهی انسانخواهد انجامید و جامعه را از دوستی، مهربانی و 
  رایج خواهد کرد. در آن

 بازنشستگان و سالمندان

سال به عنوان بازنشسته دارای حقوق و مزایایی برای یوک  65باالی  ی افرادهمهدر سوئد 
از حداقل  اندهد به هر دلیلی کار نکردزندگی مستقل هستند. حتا کسانی که در طول عمر خو

 برخوردارند.  بازنشستگیحقوق
باشود. موی هواکمونبر اساس قانون خدمات اجتماعی، نگهداری از سالمندان از وظوائف 

پیران و از کار افتادگان تحت مراقبت کارکنان خدمات اجتماعی و یا افرادی از بستگان خوود 
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نیاز به کمک داشوته باشود، یکوی از  ی خودخانهلمندی در در صورتی که سا گیرند.می قرار
تواند به او رسیدگی کند و در ازای آن از اداره خدمات اجتماعی دستمزد بگیرد. می بستگان او

تواند بوه اسوتخدام می به مراقبت دائم، یکی از بستگانیک فرد از کار افتاده، در صورت نیاز 
خدمات بستگان بوه عنووان  این صورتاو مراقبت کند. در  اداره خدمات اجتماعی درآید و از

 یک شغل از امتیازات کاری مانند بیمه، بازنشستگی و مرخصی نیز برخوردار خواهد بود.
 ) (Alzheimerکند. پدر به بیماری آلزایمر می نگهداریاش هاز پدر پیر خود در خان "آنا"
ترجیح داد به جای صندوقداری در یک فروشگاه  "آنا"ست و نیاز به مراقبت دائم دارد. مبتال

و مزایوای شوغلی خوود را  حقووق کموونمواد غذایی از پدرش در خانه نگهداری کنود و از 
فرسوتادند. برخوی نیوز از موی پدرش را به خانوه سوالمندان این صورتدریافت نماید. درغیر

 کنند. می بستگان خود بطور رایگان مراقبت
سوالمندانی دهنود. می کمتر تمایل به زندگی در خانه سالمندان نشانامروزه سالخوردگان 

بواقی بماننود و از  ی خوودخانوهدهنود در موی توانند روی پای خود بایسوتند تورجیحمی که
تواند برای برخوی می خود یبرخوردار شوند. باقی ماندن در خانه اجتماعییادارهی هاکمک

 ناخوشایند باشد.  برندمی که از تنهایی رنج
تواند خودش را جمع و جوور کنود. هور روز دو بوار و هور بوار می ساله هنوز 85 "اِریک"

 کاالهای مورد نیاز او راآید. می یکساعت یک نفر از سوی اداره خدمات اجتماعی به دیدار او
بعودازظهر نیوز در کنود. می شوید و اتاقش را تمیزمی ظرفهایش را کند،می از فروشگاه تهیه

 اشصورتی که هوا مناسب باشد او را در صندلی چرخدارش به گردش در پارک نزدیک خانه
 یگیرد، ماشین ویژهمی برد. برای رفت و آمد اِریک به بیمارستان که هر چندگاه صورتمی

موی کند و بوه مقصودمی صندلی چرخدارش سوار آید. او را بامی خدمات اجتماعی دنبالش
تواند بوا تاکسوی نیوز می رساند. رفت و آمد سالخوردگان و از کار افتادگان به اماکن مختلف

پردازد و بقیوه را می صورت گیرد. در این صورت بخش نا چیزی از کرایه تاکسی را خود فرد
خوود را بورای  بازنشسوتگیحقوقکند. اریک هر ماهوه مبلغوی از می هزینه اجتماعییاداره
 پردازد. می اجتماعییادارهدمات دریافتی، به خ
است که به علت پوکی استخوان نمی تواند حرکت کند. او ای هسال 72خانم  "کِریستینا "

 آمادگی خود را برای انتقال به خانه سالمندان که متعلق بوه یوک شورکت خصوصوی اسوت
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ازد، با همه وسائل شخصی اش یی که باید بپردهاهاعالم کرده بود. پس از توافق بر سر هزین
مجموعوه از آپارتمانهوای ی یوک به یک آپارتمان مستقل منتقل شد. این آپارتمان در زمره

کنند می زندگی ی خودخانهساکنان این آپارتمانها ممن اینکه در متعلق به سالمندان است. 
هوه بخشوی از تحت مراقبت کارکنان مرکز مراقبت از سالخوردگان هستند. کریستینا هور ما

پردازد. هر روز سه وعوده می خود را برای اجاره این آپارتمان و خدمات آن بازنشستگیحقوق
دهند و زنگ می او را کارکنان آن مرکز انجام یکارهای روزمره یکند. همهمی غذا دریافت

سوراغش  خطر همواره در دسترس اوست تا در موقع نیاز آن را به صدا درآورد و کارکنان بوه
عمومی مشوترک  سالنتواند در طول روز سوار بر صندلی چرخدارش به می بیایند. کریستینا

با دیگران به گفتگو و کارهای سر گرم کننده  همراهدر طبقه میانی ساختمان برود و در آنجا 
 ی موسیقی و یا تئاتر برای سرگرم کردن سالمندان به آنهاهبپردازد. هر چند گاه یک بار گرو

بوه  با گروهی از سالمندان سواکن در آنجوا همراهشوند. گاهی نیز کریستینا می مرکز دعوت
 شود.می ی کوتاه مدت بردههاگردش و حتا مسافرت

پیرمردی است که حداقل میزان بازنشستگی را دارد و نمی توانود دوران پیوری  "مورتِن"
ابراین به خانه سالمندان وابسته بن .اش را در آپارتمان مستقل یک شرکت خصوصی بگذراند

. در دو سوی راهرو درازی در خانه سوالمندان، هور فوردی دارای ه استشدمنتقل  کمونبه 
ساکنان ایون خانوه توسوط  یی روزمرههانیازمندی یباشد. همهمی اتاق مخصوص به خود
ی هاهشوت و برناموبهدا ،از غوذا هواآن شوود.می برآورده اجتماعییادارهکارکنان وابسته به 

هستند. هواخوری دسته جمعی، گوردش  مندبهرهمتنوع این مرکز و از زندگی جمعی در آنجا 
و مسافرت دسته جمعی نیز برای سالخوردگانی که توان ذهنی سالمی داشته باشوند ترتیوب 

پردازنود و بقیوه را موی را خوود هاهشود. ساکنین خانوه سوالمندان بخشوی از هزینومی داده
 کند.می تامین اجتماعییدارها

هر روز به تعداد  با افزایش روز افزون طول عمر که ناشی از رفاه و بهداشت عمومی است،
شود. هم اکنون یک میلیون و هفتصد هزار نفر از جمعیوت می پیران و از کار افتادگان امافه

ین بخوش ترنوهپرهزی ن گروهباشند. ایمی سال دارند و بازنشسته 65میلیونی سوئد باالی  9
جامعه از نظر خدمات بهداشتی و درمانی است. هزینه نگهداری سوالمندان در سووئد کوه از 

حدود سه در صود  یعنی کرونمیلیارد  5/110معادل  2011در سال شود، می تأمین هاتمالیا
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 83.ه استبوددر همان سال درآمد نا خال  ملی 
، بهره دهی کار را دراین بخش باال بورده و هاهین هزینکوشند برای کاهش امی هاکمون
از جمله در هنگام جوذب نیروهوای جدیود از  هاهرا کاهش دهند. برای کاهش هزین هاههزین
 کنند. می استفاده اندبودهبا حقوق پایین مانند جوانان و یا کسانی که مدتی بیکار  افرادی

  سوئد در شمال قومی سامراقلیت 

کنند که از می زندگی و روسیه سوئد، فنالند ،یک اقلیت بومی از دیر ایام در نوار شمالی نروژ
 "سوامِر" هادارنود. ایون اقلیوت را سووئدی هواچینینوژاد زرد نظر نژادی شباهت زیادی به 

(Samer) و پر پشوت موی سیاه  نافذ و دارای قد نسبتا کوتاه، چشمان سیاه و سامرنامند. می
سال پیش، از سوی شرق، در نووار  8000تا  5000در فاصله  سامررود که می گمانهستند. 

ی وحشوی و هواکه از راه شکار گوزن هاآن .اندهشمالِ قطب زمین، به سوی غرب کوچ کرد
زموین  یهریجی برای شکار بیشتر به این سوی کرکنند، بطور تدمی صید ماهی امرارمعاش

 ترینشود که در شمالیمی هزار نفر تخمین زده 70تا  50بین  سامر. جمعیت اندهکشانده شد
سوئد با جمعیتی نزدیوک  سامرکنند. می نقاط کشورهای نروژ، سوئد، فنالند و روسیه زندگی

 آیند.می کشور بشمار گروه مردمی در این ترینبه بیست هزار نفر، بومی
ی قطبوی هواسوئدی، همچنان از راه پرورش و شوکار گوزن سامراکنون حدود ده درصد 

آید مورد حمایت قوانون در می به شمار سامرکنند. این کار که بخشی از فرهنگ می زندگی
اقلیوت کوچوک دارای تعلق دارد. این  سامری قطبی تنها به هاسوئد بوده و حق شکار گوزن
دارای زبانی مشوترک کشورهای مختلف،  سامرباشد. می خود یهفرهنگ، زبان و عادات ویژ

 ی متفاوت هستند.هاهبا لهج
 ی پراکنده و جودا از هومهاه، همواره در گروشمالقطبدر  یبه علت موقعیت زیست سامر
فاقد هرگونه همکاری و یا  سامری مختلف هاهچنین شرایطی، گرو کردند. به علتمی زندگی

در ساختار اجتماعی کشووری کوه  سامرزمینه ادغام  ساختار اجتماعی مشترک بودند. با اینکه
 هاتهمچنان به عاد هاآن سیاری از، اما به استبوداز صدها سال پیش فراهم  اندبودهدر آن 

 هستند.و هویت فرهنگی دیرین خود پای بند 
، سووئد و نیز تحت تأثیر تحوالت اجتماعی در کشوورهای فنالنود سامر، 1950 یهاز ده
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بوه  هواآن به تشکل و هماهنگی قومی خود پرداختنود. اکنوونای ه، با رشد انقالب گوننروژ
متعلوق  ای خود دارای پارلمانعنوان یک اقلیت متحد با اصالت تاریخی مشترک، در کشوره

از راه این پارلمان در ساختار دموکراتیک کشور خود شرکت کرده و بوه  سامربه خود هستند. 
 پوشانند. می عمل یهی خود جامهاتخواس
 منودبهرهدر این کشور از موهبت دموکراسی  ساالریمردمدر جریان رشد  سوئد نیز، سامر
، دارای یوک سواختار خودمختواری هزار نفوره 20 این اقلیت کوچک ،1993سال  . ازاندهشد

 سوامرشوود. موی هدایت( (Sametinget "سامِتینگوِت"بنام  هاآن است که توسط پارلمان
 .دارای پرچم خاص خود نیز هستند

ی بومی، از بسوط و گسوترش زنودگی صونعتی در اموان هاند همه اقلیتمان سامرامروزه 
جوالنگواه ایون ، دریوا، جنگول و نیستند. از یک سو، بهره برداری رو به رشد، از منابع زموین

کنود و از سووی دیگور رفواه و آسوایش موی اقلیت را در نوار شومالی سووئد بتودریج تنوگ
 32.دهدمی دگی مدرن سوقرا به شهرها و زن سامرشهرنشینی، بسیاری از 

 ی خارجی تبارهاسوئدی

یوک بویش از ، 2011در سال  نفری سوئدو نیم میلیون از جمعیت نه  دهد کهمی آمار نشان
دیگر به سووئد کووچ از کشورهای ، در صد 15، یعنی نزدیک به چهارصد هزار نفرمیلیون و 
روپائی و بقیه به ترتیوب اکثریوت، از هزار نفر از کشورهای ا 800حدود  زاین گروه،ا .اندهکرد
. تعوداد انودهمهواجرت کردآفریقا، آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی بوه ایون کشوور  آسیا،

 33است. هزار نفر 450از کشورهای اسالمی، بالغ بر  مهاجرین

موی هاو مهاجرین دارای حقوق اجتماعی و سیاسی برابر با سوئدی هادر سوئد همه اقلیت
توانند برای دریافت می اندهاجازه اقامت و کار داشت دوسال حداقلکسانی که در سوئد باشند. 

توانند از اداره مهاجرت، تقاموای ملیوت می و پس از چهار سال اجازه اقامت دائم اقدام کنند
 سوئدی داشته باشند. 

در انتخابوات تواننود موی که سه سال پی در پی در سوئد اقامت داشته باشنداع خارجی تبا
می پس ازسه سال اقامت در سوئد، کمون محل زندگی خود شرکت کنند. یعنی یک مهاجر
شورط شورکت در انتخابوات پارلموانی تواند در انتخابات کمون رأی بدهد و یا کاندید باشد. 
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این بدان معناست که یک مهاجر پس از چهار سال اقامت در  باشد.می یتبعیت سوئدداشتن 
 یهشود و اگر عضوو احوزاب برنود تواند نماینده پارلمانمی کسب تبعیت این کشور،سوئد و 

 انتخابات باشد، با حمایت حزبش به عضویت هیئت دولت درآید.
کنگووو "از  سیاهپوسوتی هسوال چهوولخوانم (، Nyamko Sabuni)"نیوامکو سوابونی"
از حزب لیبرال موردم بوه  2006بدنیا آمده است در سال  "وروندیب"در کشور که  "کینشازا

 شد. بکار  مشغول "یکپارچگی و برابری جنسی و قومی"دولت راه یافت و بعنوان وزیر 
 .ه استکردبه سوئد مهاجرت اش هاو در سن دوازده سالگی با خانواد

در جنوب شرقی ترکیه زاده شده و در سون  (Ibrahim Baylan) "نبایالابراهیم "آقای 
به مودت  2004از سال  گی،سی و هفت سالدر به سوئد آمده است. اش هده سالگی با خانواد

کل سال دبیر دونیز به مدت  2009از سال  نبایالدو سال وزیر آموزش و پرورش بود. آقای 
باشد می این حزب بزرگترین حزب سیاسی سوئد سوئد بود. راتدموکسوسیالحزب کارگری 
سیاسوی و  درازمودتدار اصالحات عمیق و کارگری و سندیکایی خود پرچم یهکه با پشتوان

 .ه استبوداجتماعی در سوئد 
 دولتوی و بازرگوانی مشوغول ی عالی علمی،هاخارجی تبارهای بسیاری، در سوئد در پست

توانسوته اسوت در  ،(2011نیان در سووئد )آموار سوال نفری ایرا  63000هستند. اقلیت بکار 
ی مودیریتی و احوزاب سیاسوی ایون کشوور، هابخش آموزش و پوژوهش و نیوز در پسوت

ی هاهشایستگی خوبی از خود نشان دهد. تعداد اسوتادان و پروفسوورهای ایرانوی در دانشوگا
موی پر رنوگ تور ی باالی حزبی نیز هر روزهاهگیر است. حضور ایرانیان در ردسوئد، چشم

 آیند.می ی فعال بازار به شمارهاهایرانیان از گرو شود. در بخش بازرگانی هم
نیروهوای موجوود در جامعوه بوه  یهدر یک کشور دموکراتیک و آزاد، بهره برداری از هم

عنوان یک عامل مهم برای پیشرفت، مورد توجه قورار دارد. در چنوین شورایطی توانمنودی 
چه دینی و چه ای هاز هر جنس و از هر اصل و نسبی و با هر رنگ و اندیش اهانسان یههم

اسوت کوه شواهد رشود و پیشورفت روزافوزون و  ترتیببودینشود. می گرفتهبکار  بی دین،
 باشیممی گسترش رفاه و آسایش عمومی در کشوری مانند سوئد

 ی خارجیهاکمک
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شد در توسعه اقتصادی و ترویج دموکراسوی کومی دولت سوئد در راستای یک سنت دیرینه،
  41در کشورهای فقیر نقش داشته باشد.

 یبوه هموه ،در جهوان فقور و ثوروتکواهش شوکاف بوین به منظور متحد  مللسازمان
ناخال  ملی خود را بورای  درآمدکند که هفت دهم در صد از می توصیه توانمند،ی اکشوره

اسوت کوه از سوالیانی  یی. سوئد از معدود کشورهاکمک به کشورهاای فقیر اختصاص دهند
 کند.می پیش بیش از این میزان در این راه هزینه

( و از طریق همکواری SIDA) "سیدا"ی سوئد توسط یک سازمان سوئدی بنام هاکمک
 شود. یکمی هزینه کشورهای در حال توسعه ی سیاسی و یا مذهبی درهاهبا سازمانها و گرو
ل مللسازمانی مانند المللبینسوئد نیز در اختیار سازمانهای  یدوستانه انسانی هاسوم کمک

 گیرد. می نی قرارامتحد و بانک جه
میلیوارد  35.8، معوادل ال توسوعهحودر مک سوئد به کشوورهای میزان ک 2012در سال 

 . ه استبودمیلیارد یورو(  4کرون ) معادل 
در کشوورهای  رشد اقتصادی و سیاسی و ترویج دموکراسوی با هدف تسریع هااین کمک

با اسوتفاده از دانوش وتکنولووژی موجوود در  رود. سازمان سیدامیبکار  فقیرال رشد و حدر 
 پردازد.می ی عمرانی در کشورهای جهان سومهاسوئد به کار
ه شودت و اراده مردم تودوین ، که با خواسی سوئدجامعهرایج در  یهدوستان انسانقوانین 
 ی اجتماعی شده و رفاه و آسوایش را گسوترشهاییبسیاری نا رسا ، باعث پیشگیری ازاست
 دهد. می

، امکوان برخوردار از دموکراسی و آزادی یهدوستانه تنها در یک جامع انسانارائه خدمات 
و حمایوت موردم بووده و از راه کسوب  جوامعی، دولت، مورد اعتماد پذیر است. زیرا در چنین

 رفاهی از جمله کمک به نیازمندان و معلولین را دارد. یتوان خدمات گسترده هاتمالیا
گیورد، موی ی موردم موورد تجواوز قورارهواکه حقوق و آزادی در جوامع غیر دموکراتیک،

حقوق اجتماعی  از ی قومی و مذهبیهابخشهای بزرگی از شهروندان، مانند زنان، و یا اقلیت
در چنین جوامعی که بخش عظیمی از نیروی کارآمود جامعوه، عقویم مانوده  خود محرومند.
 یبرای رسیدگی به حقوق بیماران و معلولین نیست. حتا اگور دولوت بوا انگیوزه ییاست، جا



224 
 

ی و قوانون گریوزی، تووان اعتمادبینیکو کاری بخواهد به داد درماندگان برسد، بخاطر جو  
 خواهد داشت.ای انجام چنین کاری را نمالی بر
، وامع غیر آزاد، به علت مشکالتی که زنودگی را بور موردم تلو  و دشووار موی کنودجدر 

جای خود را به کینه ورزی، انتقامجوئی، ترس و نومیودی مهرورزی، همیاری و نوع دوستی 
 . دوستانه نیرنگی بیش نخواهد بودانسانمی دهد. در چنین فضائی سخن از خدمات 

 بنیادهای نیکوکاری

زندگی در کشور سوئد نسوبت بوه مرب المثل عقل سالم در بدن سالم است را بیاد بیاوریم. 
شود. به همان نسبت نیز می سایش برخوردار بوده و سالم تلقیآبسیاری از کشورها از رفاه و 

 ود دارد.در ایون کشوور وجوی بیش از هر جای دیگر انسانعقل سالم و احساسات نیکوکارانه 
یوا  نگوران آینوده خوودای هکنند و هیچ خانوادمی وقتی همه مردم در رفاه و آسایش زندگی

کند. سوالمندان و پیرانوی می فرزندانش نیست. آنوقت بذل و بخشش و نوعدوستی رواج پیدا
در هر شرایطی از حمایت جامعه برخوردارنود و نیوازی بوه ارث و  هاآن دانند فرزندانمی که

 کنند.می راحتی اموال خود را وقف بنیادهای نیکوکاریه میراث والدین خود ندارند ب
 هرسالهاکنون در کشور سوئد آنقدر بنیادهای نیکو کاری ریزو درشت، زیاد است که 

کتواب بنیادهوای چواپی  یدر نسوخهدهود. موی یک کتاب قطور را بخود اختصاص
شرایط و اهداف بیش نام و نشان، ،  2009ال س در ( Fonder & Stipendierنیکوکاری) 

  42.ه استشدگنجانده بنیاد نیکو کاری  1600از 
 کند. می هر بنیادی دارای شرایط و اهدافی است که در چارچوب آن به متقامیان کمک
دهود. موی مثال یک بنیاد فقط به دانشجویان یک رشته بخصوص علمی بورس تحصیلی

کند و بنیادی برای بهبود شورایط می شی درزمنیه پزشکی کمکدیگری برای کارهای پژوه
 ییهوا. در میان بنیادهای نیکوکواری، بنیاده استشدزیستی کودکان مبتال به سرطان ایجاد 

 گیرند.می ی مالی خود را در راه ترویج آگاهی و دموکراسی بکارهانیز هستند که کمک
ی هاهاسوت بخوش قابول تووجهی از هزینو حضور این بنیادهای مالی در جامعه توانسوته

 پژوهشی و بهزیستی را تامین کرده و به رشد و پیشرفت جامعه کمک نماید.
آید. در این کشوور دیون و دولوت کوامال از می ک بشمارییالسکوالر و سوئد یک کشور 
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بوا توجوه بوه  .ه اسوتکردجدا بوده و قانون، وظیفه هر کدام را به روشنی مشخ   یکدیگر
نگیزه بنابراین اباشد، می مردم سوئد بسیار کم رنگ یروز مرهه نقش مذهب در زندگی اینک

نیکوکاری، بده بستان معنوی نیست. کسی برای پاداش آخرت و یا کسب ثواب مبادرت بوه 
و احترام به حقووق  ایجاد بنیاد نیکوکاری نمی کند. وقتی ساختار یک جامعه مبتنی بر آزادی

برنود. موی شود و مردم در امنیت و آسایش بسورمی وندان باشد، عدالت اجتماعی برقرارشهر
ی خوارج از ها، نیازمنودیهاانسانکند که می ی ایجابانساندرچنین شرایطی، عقل و ممیر 

حوس  ترتیببدیناقدام نمایند.  هاآن محدوده زندگی خود را نیز درک کنند و برای پاس  به
می شود و در جامعه پرورش پیدامی ی، در افراد بیدارانسانه عنوان یک خصلت نیکو کاری ب

ترحم کرد، صودقه داد  هاآن کند. از آنجا که در سوئد، افراد مستمند وجود ندارند که بتوان به
 ترتیببودین شود.می ی نیکوکارانه هدفمندهاخیرات کرد، کمک هاآن از ییو یا برای دلجو
از افراد بی نیاز را  باقی ماندهشود تا اموال می یکوکاری یکی پس از دیگری ایجادبنیادهای ن

در  هوامعموال ایون کمک ی بکار گیرد.انساندر راهی با هدف مشخ  برای پیشرفت جامعه 
 رود.میبکار  و یا کشورهای دیگر ی سوئدجامعهجهت گسترش رفاه عمومی در 
با اینکه اعتقادات دینی بسیار عمیقی نیز در بوین موردم  در برخی جوامع بسته و غیر آزاد،
ی رفتواری در جامعوه هاهنجارینای اقتصادی و اجتماعی، هاوجود دارد اما به خاطر نابرابری

دهد که می شود و مردم را در شرایطی قرارمی کند. نا امنی و خشونت رایجمی گسترش پیدا
ی خود بیندیشند. در چنین جوامعی یک اقلیت ثروتمند بوا اهقبل از هر چیز باید به نیازمندی

جز بوه فکور انباشوت  هاآن تکیه بر قدرت حکومتی همه منابع مالی جامعه را در اختیار دارد.
حقووق  ی خود نیستند. ایون گوروه، حریصوانههابیشتر ثروت و سرمایه برای خود و یا خانواد

جامعه را بنوام خوود و اطرافیانشوان  یبه همه ی متعلقهاتسایر مردم را پایمال کرده و ثرو
بخش نا چیزی از امووال عموومی مصوادره شوده را  هاآن گیرند. گرچه برخی ازمی دراختیار

غالبا به قصد فخر فروشوی  بصورت خیرات و یا صدقه به مستمندان میرسانند اما این کار که
ومع جامعه و سر و سامان دادن به برای بهبود ای هگیرد هیچ نتیجمی ، صورتییو خود نما
 ندارد. اجتماعیرفاهبرابری و 

مناسوب آن را  یی بایود زمینوهانسانی خوب هابنابراین برای ترویج نیکوکاری و خصلت
ی اجتمواعی هارا برطرف کرد و عدالت و برابری هاانسانی اولیه هاایجاد کرد. باید نیازمندی
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آزاد کوه هموه موردم از  یری تنها در یک جامعوهرا گسترش داد. بدیهی است که چنین کا
 ها برخوردار باشند میسر است.گیریتصمیم یو شرکت فعال در همه بیان آزادی

بیشماری هستند که اعضوای آن داوطلبانوه و بودون هویچ  یهاهدر سوئد سازمانها و گرو
 انه و کمک رسانی مشغولند.دوست انسانی هاتچشم داشتی بطور مستقل به فعالی
ی سازمان صلیب سرخ جهانی است هاهشعب ترینیکی از فعال سازمان صلیب سرخ سوئد

این سازمان در سوئد حدود چهل  .ارددسطح جهان بطور نسبی بیشترین تعداد اعضا را در که 
 موی کننود. عوالوه بور آنفعالیت ستانه دوانساندر خدمات هزار عضو داوطلب فعال دارد که 

نفر عضو غیرفعال دارد که با پرداخت مبلغی ماهیانوه بوه  هزار 280حدود صلیب سرخ سوئد 
با توجه به اینکه مردم سوئد نیازی بوه خودمات ایون سوازمان  رسانند.می این سازمان یاری
مردم وئد بیشتر متوجه صلیب سرخ س ینیکوکارانه یهافعالیتاین سمت و سوی ندارند، بنابر

 باشد.می نیازمند کشورهای بحران زده و درگیر با حوادث طبیعی
عالوه براین به هنگام بروز حوادث نا گواری از جملوه سویل و زلزلوه در سراسور جهوان، 

پردازنود. از جملوه رادیوو موی پول و امکانوات آوریجمعی نیکوکاری به هاهسازمانها و گرو
 آوریجموعسوئد نیز با مشخ  کردن یک شماره حسواب بوانکی، بورای وتلویزیون دولتی 

 د.نطلبمی ی نقدی از مردم استمدادهاکمک
کند موموع گفتگووی روزموره می که محیط زیست را تهدید ییدر سالهای اخیر، خطرها

بیشتر از پیش در راه حفظ محیط زیست  هاآن که ه استشدمردم سوئد است. این امر باعث 
شده و خواستار هماهنگی جهانی پیرامون این مومووع باشوند. در ایون رابطوه، تعوداد  فعال

. دولوت ه اسوتبوودهموراه درصد  10در سوئد با رشد سالیانه  "صلح سبز"اعضای سازمان 
، اکند تا اقدامات موثری از سوی اتحادیوه اروپومی سوئد نیز در راستای خواست مردم تالش
 در جهت حفظ محیط زیست انجام گیرد.

 هاانسوانبورای بهبوود زنودگی  ،عالوه بر این در سوئد اکنون صدها سازمان و یوا گوروه
، المللبینعبارتند از سازمان عفو  هاآن درسطح جهان مشغول به فعالیت هستند که برخی از

، در سووئد، سوازمان داوطلبوان دفواع از حقووق بشور ، اداره مد تبعویضآکادمی دموکراسی
ی دفاع و کموک بوه ها، سازمان، سازمان معلولین، سازمان نجات کودکانستیتوی مهاجرین

 پناهندگان و بسیاری سازمانهای ریز و درشت دیگر.
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 هواآن شود که هدفمی تعداد بیشماری کنسرت کوچک و بزرگ برگزار هرسالهدر سوئد 
اینجوا چنود نمونوه از  پول برای یاری رساندن به مردم کشوورهای دیگور اسوت. آوریجمع
 برم.می ه است، نامدرآمدپول اخیرا در سوئد به اجرا  وریآجمعرا که برای  ییهاتکنسر

لیبریا، کنسورت  ییی کشور آفریقاهاهی جهان، کنسرت به نفع بچهاهکنسرت به نفع بچ
ی آواره، کنسورت بوه نفوع تهیوه آب هاهجنوب آفریقا، کنسورت بوه نفوع بچوکشور به نفع 

 در برزیل،...... "مادران یهخان"آشامیدنی برای مناطق قحطی زده، کنسرت به نفع 
در ای هوقتوی زلزلوتوانمندی بیشتر بنیادهای نیکوکاری در سوئد متکی بوه موردم اسوت. 

کشد، وقتی می کند و هزاران نفر را به کام مرگمی از دنیا زندگی بسیاری را ویرانای هگوش
کنود، موی ی خانموانروبد و انبوهی را مصیبت زده و بمی زندگی بسیاری راای هسیل در قار
ی را در اختیار بنیادهوای نیکوکواری انسانی نقدی و هابیشترین کمک هاسوئدیبطور نسبی 

 کنند.می قرار داده و ازاین راه با مصیبت دیدیگان ابراز هم دردی
د و آزا عملکرد یک جامعه مدنی یو نیکو کاری نتیجه دوستیانساناین نمودهای  یهمه

در جواموع بسوته و غیور دموکراتیوک همان طور که پیش از این اشاره شد، دموکرات است. 
مردم چنان گرفتار مسائل اولیه زندگی خوود هسوتند کوه حتوا درکموک بوه خویشواوندان و 

 باشند.می همسایگان نیز ناتوان و یا بی اعتنا

 اندوست انسانمصونیت 

آن مورد توجه بسیاری از متقامویان  یی پیشرفتهسوئد به خاطر موقعیت اقتصادی و اجتماع
 باشد.می مهاجرت و پناهندگی

در موورد  ییبا سایر کشورهای اروپوااین کشور و هماهنگی  با ورود سوئد به اتحادیه اروپا
ی پناهندگی در سوئد از سوی اداره مهواجرت هابسیاری از درخواستامروزه  ،پناهنده پذیری
 شود و متقامی باید در فرصت معینی سوئد را ترک کند.می ور مردود شناختهاین کش

و شغلی بر دانش و توانمندی  مشروط ،مهاجرینبر خالف بسیاری از کشورها که پذیرش 
نیوز توجوه دارد. بخوش بزرگوی از  یانسوانی هاهبوه جنبوسووئد  یا ثروت متقامیان اسوت،

ایران، عراق و افغانسوتان بوه ایون  یهجنگ زد که در دوران جنگ از کشورهایپناهندگان 
قابلیت کاری ندارنود و که هیچکدام بودند کشور آمدند، کودکان و زنان خانه دار و سالمندان 
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افراد میانسال نیز چندین سال  خواهند بود.تا سالیان درازی در این کشور فقط مصرف کننده 
سرگرم باشوند توا بتواننود وارد  ی سوئدهجامعباید به فراگیری زبان سوئدی و انطباق خود با 

زیر پوشش کمکهای اجتمواعی کنند می کسانی که اجازه اقامت دریافتبازار کار شوند. همه
گیرند. کمک به این افراد درست بر اساس آن معیارها و موابطی است کوه بوه هور می قرار

آمواده و  آموزشویی هواکمک تأمین زندگی این افراد و یهزینهگیرد. می تعلقنیز سوئدی 
 باشد.می هاکمونسازی برای کار به عهده 

هوم چنوان در اندکی ، مورد قبول قرار نمی گیرد هاآن تقامایاز مقتامیان پناهندگی که 
آورند تا می را دارد به زندگی مخفی روی هاآن مانند و چون پلیس حکم اخراجمی سوئد باقی

جدیدی باعث دریافت اجازه اقامت در سوئد گوردد.  و تصمیمات شاید با گذشت زمان قوانین
انجامد. می گاه تا چندین سال به طول است،نا معلوم ی آمدپیاین زندگی مخفی که دارای 

کودکوان  این،عوالوه بورقبل از هر چیز، به پول، بهداشت و درمان نیاز دارنود. چنین افرادی 
 ه و آموزش دارند.ی مخفی شده احتیاج به مدرسهاهخانواد
اگر پدرو مادری به زندگی مخفی روی آورده و خود را از برخوی  ی سوئدجامعهعرف  بربنا

باید مورد حمایت جامعه باشند. از ایون رو  هاآن ، کودکاناندهکمکهای اجتماعی محروم کرد
که در مدارس عمومی به درس خود  ه استشدی مخفی شده حق داده هاهبه کودکان خانواد

قرار دهد و یا اینکه برای کشف و جواب ادامه دهند و پلیس حق ندارد کودکی را مورد سوال 
این کشور، بوه  یدوستانه انسانقوانین  یاو را دنبال کند. در سایهاش همحل اختفای خانواد

بخواطر  که هر گاه فردی مخفی شده ه استشدکلیه مراکز اورژانس پزشکی نیز دستور داه 
مراجعه کند باید بدون درخواست نام و نشان از آن فرد، خدمات  هاآن مانی بهفوریت دریک 

 درمانی الزم را بطور رایگان دراختیارش بگذارند.
 پناهنودگانِبرخی از هستند که بطور علنی برای یاری دادن به  ییهاهافراد و گرودر سوئد 
برای حمایوت از  هاین فعالیتکنند. امی اقدام ،پول و تهیه مسکن آوریجمعبه  ،مخفی شده
در این کشوور  هاآن گیرد که اقامتشان در سوئد غیر قانونی است و ماندنمی افرادی صورت

بوده  دوستیانسانرود. اما چون هدف این فعاالن اجتماعی از دیدگاه می قانون شکنی بشمار
 هرگوزمی شووند و ن هاآن فردی نیست، نهادهای دولتی، مزاحم فعالیت ییو بخاطر سود جو

  را تحت پیگرد قرار نمی دهند. هاآن



229 
 

باشود کوه موی (Anita Dorazio)"یورازآنیتا دو "این افراد خانم  ترینیکی از سر شناس
. این بوانوی سووئدی ه استکردپشتیبانی از متقامیان پناهندگی کار  یچهل سال در زمینه

او معتقد است کوه  باشد.می در سوئدی پناهنده پذیری هاتیکی از منتقدان سرسخت سیاس
مهاجرین را ساده تور  باید فراتر رفته و ورود سوئد از آنچه که هست یدوستانه انسانقوانین 

و حکوم خوروج از سووئد  که اجازه اقاموت دریافوت نکورده هاآن برخی از هب کند. خانم آنیتا
چند سال پیش از دوست،  سانانبه ابتکار این خانم  کند.می کمک ه استشدبرایشان صادر 

درمانی روزمره را بوه  -که خدمات بهداشتی ه استشدیک کلینیک پزشکی مخفی نیز دایر 
دهد. دنبال کردن خانم آنیتا و یا کشف کلیینک مخفی پناهنودگان می افراد مخفی شده ارائه

 کند.می است اما قانون، پلیس را از این کار منعای همخفی شده برای پلیس کار ساد
ی متعددی نیوز بوه هاهتا کنون جایز "آنیتا دورازیو"خانم  ،دوستانه انسانبه پاس خدمات 

موی "سوئدی برجسته سوال"عنوان با ای هجایز هاآن که پرافتخارترین ه استشدوی اهدا 
 به وی تعلق گرفت. 2008در سال که  باشد

ن مشاهده کورد کوه موردم از حقووق توامی ییرا تنها در جا دوستیانسانی هاهاین نمون
مدنی و اجتماعی خود برخوردار بوده و در شرایط آزاد و دموکراتیوک موجوود، فرصوت ابوراز 

 ی و بشردوستانه را داشته باشند.انساناحساسات 
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 گسترش دانش و پژوهش

 23نقش سوئد در پیشبرد صنعت و دانش در جهان

 مصورف کوه آن یهنمونو چنود ،اندهداد ائهار بشری جامعه به را زیادی اختراعات هاسوئدی
دوچرخوه،  کبریوت، از عبارتنود برنود،موی بهره آن از جهان سطح در بسیاری و دارد عمومی
 سوانتیگراد، گرماسونج ،دینامیوت نفتوی، اجواق زنبووری، چراغ آچارفرانسه، بازکن، لوله آچار

 یهطور، زیوپ، اسپکتروسوکوپی، پروانوکبریوت بوی خ توربین بخار، یخچال، لنز بی رنوگ،
 رایوج مواوس اتومبیلهوا، در ایمنی کمربند کشتی، بُلبرینگ خودبخود تنظیم شونده، جنراتور،

(،  Pacemaker، موربان سواز قلوب )( بورای اینترنوتBluetooth)"بلوتووث" ،هاهرایان در
و  نواوبری کشوتیای هی مواهواراهیسوتمس(، Implantکاشت دندان در لثه )ماشین دیالیز، 

 بسویاریو  اسوتخراج الکول از سویب زمینوی .تهیه خمیر کاغذ به شکل صنعتی آن ،هواپیما
  .دیگر یهانوآوری

 "کوارل وُن لینوه"طبقه بندی و نامگذاری انواع گیاهان توسط گیاه شناس نامدار سوئدی،
(Carl von Linné )ای پرارزش ماندنی سوئدیها است. نیز از جمله کاره 

 "الرش مواگنوس اریکسوون"ی مخابراتی توسط آقوای هاتکامل تلفن و سیستم
(Lars Magnus Ericsson ،)بوه جهانیوان عرموه  هانیز از کارهوایی اسوت کوه سووئدی
ار عرمه کرد. صد سوال ن گوشی تلفن را به بازیاول آقای اریکسون، 1881. در سال اندهکرد

را تولید کورد کوه نقطوه  ( NMT) "اِن اِم تی"اولین سیستم  بعد، همین شرکت مخابراتی،
 باشد.می "همراهتلفن "عطفی در همگانی کردن 

. انودبودهکاشفان عناصر شیمیایی آرسنیک، اکسیژن، ازُت، کوبالت و نیکول نیوز سووئدی 
وم ریامیات، فیزیوک، و بیولووژی نقوش بسوزایی تکامل عل یدانشمندان سوئدی در زمینه

. مهندسان و فن آوران سوئدی در ساخت کانالها، تونلها، راه آهن و جواده در سوطح اندهداشت
 جهان از شهرت باالیی برخوردارند.

 (Nikla Zennström)و  "نویکالس زنسوتروم"ی هوااخیرا دو جوان سوئدی و دانمارکی بنام
با تولید برنامه ارتباطات تلفنوی از طریوق کوامپیوتر و ایجواد (Janus friis) "جانوس فریس"و  "

تحولی در ارتباطات درسطح جهان بوجود آوردنود. ایون شورکت در  (Skype) "اسکایپ"شرکت 
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 به مبلغ بیش از سه ملیارد دالر به یک شرکت آمریکایی فروخته شد. 2003سال 
 

کند که شرایط زیستی مناسبی می راوشنوآوری، اختراعات و اکتشافات، تنها از مغزهایی ت
 نسبت به سوایر کشوورهای صونعتی از قودرت ابوداع و اختوراع هاداشته باشند. اگر سوئدی

در رفاه عموومی جامعوه جسوتجو کورد. قبل از هر چیز باید بیشتری برخوردارند، علت آن را 
امکانوات کشورهای جهوان اسوت. در سواختار دموکراسوی سووئد،  ترینسوئد یکی از مرفه

گیورد و دولوت نیوز موی شوهروندان قورار یآموزشی و رفاهی بطور یکسان در اختیار هموه
ی سازندگی را براساس تجربه و دانش تنظیم کرده و نیروهای خوالق جامعوه را در هاهبرنام

 کند.می جهت رشد دانش و صنعت هدایت
بکوار  ی علمیهاپژوهشسوئد به عنوان یک کشور پیشرو صنعتی، هزینه زیادی را برای 

ی علموی هوابودجوه خوود را بوه پژوهشدرصد از  6/3دولت سوئد ، 2011برد. در سال می
 پژوهشی در جهان است. یهاهبودجاین میزان یکی از باالترین  .84اختصاص داده است

و مراکز تحقیقاتی سوئد از اعتبار باالیی در جهان برخوردارنود. کیفیوت بواالی  هاهدانشگا
و امکانات آموزشی و پژوهشی در این کشور موجب شد که در بوین چنود کشوور  هاهشگادان

نوامزد کورده بودنود، سووئد  اروپایی که خود را برای میزبانی بزرگترین مرکز پژوهشی اروپوا
برگزیده شود. بنابرتصمیم اتحادیه اروپا، یوک مرکوز پژوهشوی عظویم در شوهر دانشوگاهی 

شود. این مرکز، به یک ماشین عظیم پرتابگر نوترون مجهز می در جنوب سوئد ایجاد "لُوند"
تحقیقات برای تهیه موادی جدیود بورای  یهخواهد شد. در این پروژه مشترک اروپایی زمین
 روشهای تشخی  و درمان در پزشکی، فراهم یهصنایع اتومبیل و هواپیما و همچنین توسع

 شوند.گماشته بکار  پنج هزار پژوهشگر در این مرکزسالیانه شود که می بینیشود. پیش می
 آزادی از مردم که جایی و آزاد جوامع در هانوآوری بیشترین که دهدمی نشان ارقام و آمار
 روشونی بوه بشر اختراعات ترینمهم آمار به نگاهی. یابدمی تحقق برخوردارند رفاه نسبی و
بیسوتم،  قورن در مهوم اکتشوافات و اختراعوات یهموهتقریبوا کند که می ثابت را ادعا این

کننود و از موی خووبی زنودگی جوامعی است که موردم آن در شورایط نسوبتا ذهن پرداخته
 ی فردی و اجتماعی برخوردارند.هاآزادی
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 24ی بزرگهاهکشور جایز

(، NobelPrize)"ل ی نوبوهواهجایز"رجسته سووئدی، بوه خواطر ، شیمی دادن بآلفرد نوبل
 شهرت جهانی دارد. 

توسط نوبل، ایون امکوان را بوجوود آورد کوه  استفاده از نیتروگلیسیرین و اختراع دینامیت
ته بندی و حمول بس ، قابلبدون خطر انفجار ،ی دیگرهامانند کاالترکیب انفجاری دینامیت، 

این نوآوری، نقش مهمی در انقالب صنعتی قرن بیستم داشته اسوت. دینامیوت  و نقل باشد.
ی ارتبواطی و گسوترش صونعت هاهباعث دگرگونی بزرگی در جاده سازی، حفاری، ایجاد را

 شد. و استخراج نفت  معادن
نیوز  ی اکتشواف نفوت در روسویههواتبوه فعالی 1860ی هدهو دو برادرش از  آلفرد نوبل

به تدریج گسترش یافت و به یک امپراطوری بزرگ نفتی،  هاآن پرداختند. شرکت تولید نفت
، تبدیل شد. بسیاری از مهندسان و فن آوران سوئدی نیز مانند امپراطوری راکفلرها در آمریکا

ی نفتی هاهفعالیت این شرکت، حوز یه. به تدریج دامنمشغول شدندبکار  در این امپراطوری
را چنوان رونوق داد کوه در اقتصادی این امپراطوری  یآذربایجان را نیز دربرگرفت و سرمایه
 بود. و دانمارک کشورهای سوئد، نروژ یهسالیان یهآغاز قرن بیستم، بیش از مجموع بودج

 ترینبوه برجسوته هرسوالهباشود کوه می ی علمی نوبلهاهرتباط با جایزشهرت نوبل در ا
 شود.می ی علمی و ادبی جهان اهداهاشخصیت
بورد، بورادر بزرگتور او بنوام موی بسور در پواریس هنگامی که آلفرد نوبول 1895در سال 

 روزنامه فرانسوی که مخترع دینامیوتدرگذشت. یک  (Ludvig Nobel) "لودویگ نوبل"
کرد، اشتباها فکر کرد که آلفرد نوبول فووت می را به خاطر قدرت تخریبی دینامیت سرزنش

اعالم داشت و نوشوت  "تاجر مرگ مُرد". این روزنامه خبر فوت نوبل را با عنوان ه استکرد
گ آورترین سوالح بشوری غان آوردن مردکتر آلفرد نوبل، دالل مرگ و کسی که با به ارم"

 . خواندن چنین خبری آلفرد نوبل را بسیار ناراحت کرد."ثروتمند شد، دیروز درگذشت
او از اینکه پس از مرگش چنین قضاوتی درباره او صورت گیرد بشودت نگوران شود. وی 

ی مصرف کند تا پس از مرگش از او بوه خووبای ههمانجا تصمیم گرفت که ثروتش را بگون
اش ه، وصیت نامودر پاریس نروژ -، در کلوب سوئد1895یاد شود. او دربیست و هفتم نوامبر 

سالیانه، به دانشومندان  یرا تغییر داد و نوشت که ثروت او پس از مرگش برای اهدای جایزه
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درگذشوت.  رد نوبولبرجسته جهان مورد استفاده قرار گیرد. یک سال پس از این وصیت، آلف
چنود جوایزه نوبول بوه  هرسوالهتوزیع شد. از آن پس  1901ل در سال ی نوبهاهاولین جایز
 شود.می دانشمندان جهان اهدا ترینبرجسته

 خوودنفر از بستگان، دوستان، کارمندان و خدمت کواران  هاهداز اش هنوبل در وصیت نام
شود  خواستار آنوصیت نامه  یهنام برده بود تا به هر کدام مبلغی پرداخت شود. وی در ادام

به کسانی  هرسالهآن  یهثروت او تبدیل به اوراق بهادار قابل اطمینان شده و بهر یهبقیکه 
اهدا شود. نوبل جووائز  اندهی ارائه دادانسانخدمات را به جامعه  ترینکه در طی آن سال مهم

ی اختصاص داد که عبارتند از فیزیک، شیمی، فیزیولووژی انسانود را به پنج رشته علمی و خ
را نیز بورای گوزینش دانشومندان برجسوته ای هی ویژهایا پزشکی، ادبیات و صلح. او هیئت

آکادمی علمی  یهوصیت نوبل، انتخاب دانشمندان فیزیک و شیمی به عهد بربناتعیین کرد. 
واگذار شد. انتخاب برترین دانشمند پزشکی  ( Svenska Vetenskapsakademien) سوئد

گردیود و  در اسوتکهلم (Karolinska Institutet) یا فیزیولوژی از آنِ انستیتوی کارولینسکا
 ینویسونده ترین، بورای تعیوین برجسوته(Svenska Akademien) باالخره آکادمی سوئد
 تعیین نروژ نوبل، یک هیئت پنج نفره که از سوی پارلمان یهتوصی بربناادبیات برگزیده شد. 

 صلح باشد تعیین خواهد کرد. آلفورد نوبول یهدریافت جایز یهگردد، کسی را که شایستمی
ی او باید بیطرفانه و بدون در نظر گرفتن ملیت و یا موقعیوت هاهتاکید کرد که برندگان جایز

ه بوود میلیون دالر آمریکوا 250معادل  2008جغرافیایی، برگزیده شوند. ثروت نوبل در سال 
  .است

موی اُسلو به برگزیدگان این جوائز اهدا و جوائز نوبل هر سال در دهم دسامبر در استکهلم
ی بوا شوکوهی بوا شورکت ها، جشونشود. به همین مناسبت بطور همزمان در سوئد و نروژ

نفر بوه  800گردد. تا بحال نزدیک به می ی جهان برگزارهابسیاری از دانشمندان و دیپلمات
ه شدجایزه نصیب دانشمندان سوئدی  28ان، که در آن می اندهنوبل نائل آمد یهدریافت جایز

 (نوبل یمدال طالی جایزه -21عکس شماره ) .است
 

، در سیصدمین سال تأسیس بانک مرکزی سوئد، این بانک تصمیم 1968در سال 
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 ترینبووه برجسووته هرسووالهنوبوول در اقتصواد،  یهبنوام جووایزای هگرفوت کووه جووایز
در مراسوم نیوز  نوبول اقتصواد یهجایز، 1969اقتصاددان جهان تقدیم کند. از سال 

 گردد.می توزیع جوائز نوبل، اهدا

 توزیوع هرسالهجهانی دیگر نیز  ینوبل چندین جایزه یهدر سوئد، عالوه بر جایز
را بورای کسوانی کوه خودمات ای هیک بنیاد خصوصی جایز 1980شود. از سال می
جوایزه معواش "جوایزه بوا نوام کنود ایون می ی قابل توجهی کرده باشند اهداانسان
شوهرت  در سوئد به آلترناتیو جوایزه نوبول (،The Right Livelihood Award) "درست
 .دارد

بهبود زندگی معیشوتی  یهدر زمینای هشود که خدمات ارزندمی این جایزه به کسانی داده
حیط زیست، حقوق بشر و آموزش انجام داده باشند. یوک هیئوت گوزینش، فقرا، بهداشت، م
سوئدی و بقیه از سایر کشوورها هسوتند، برنودگان  هاآن کارشناس که چهار نفر 8مرکب از 

 9یعنوی در  ،روز قبول از جوایزه نوبول هرساله کند. آلترناتیو جایزه نوبلمی جایزه را انتخاب
 25شود.می سامبر توزیعد

شوود. ایون موی در سوئد توزیع 1989یکی از بزرگترین جوایز جهانی موسیقی نیز از سال 
موسویقی  یهبه کسی که در زمینشود، می نامیده( Polarpriset) "رپاُل یهجایز"جایزه که 

شود که می این جایزه از سوی بنیادی پرداختگیرد. می تعلقکار پرارزشی را ارائه داده باشد 
تشکیل شد. وی یک  1989در سال  ،(Stikkan Andersson) "استیکان آندرشون"توسط 

. ه اسوتبوود "پاُلرموزیک"معلم سوئدی، ترانه سرا، آهنگساز، ناشر موسیقی و مدیر شرکت 
یزه پوالر کورد. ( ثروت خود را وقف جا1997استیکان آندرشون، هشت سال قبل از مرگش )

موی توسط بخش موسیقی آکادمی پادشاهی در سوئد انتخاب هرسالهپالر  یهبرندگان جایز
نوبل طی مراسمی، توسط پادشاه سوئد بوه برنودگان  یهپالر نیز مانند جایز یهشوند و جایز

 26گردد.می اهدا

از ، به عنوان بزرگداشوت وی، ( Olof Palme Prize) "اولوف پالمه"ی المللبین یهجایز
شوود. اولووف موی کنند، اهدامی ، به کسانی که در راه دموکراسی وآزادی فعالیت1987سال 
بدسوت  1986 یهسوئد بود. وی در فوریو راتدموکسوسیالو رهبر حزب  وزیرنخستپالمه 

 یهی صلح دوسوتانهابه قتل رسید. اولوف پالمه به خاطر فعالیت فردی ناشناس در استکهلم
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 27خود از جمله مخالفت با جنگ ویتنام، شهرت جهانی داشت.

ی نامدار سوئدی (، نویسندهAstrid Lindgren) نرِپس از درگذشت خانم آسترید لیندگِ
بوه خوالق  هرساله( ALMA prizeا )ی آلمی ادب، به افتخار وی جایزه2002در سال 

ی ادبیات کودکان و نوجوانان اهدا می شود. این جایزه کوه در بهترین اثر ادبی در زمینه
حال حامر معادل پنج میلیون کرون سوئد است برای ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان 

رداخت می شود. این جایزه بزرگترین جوایزه ی، از سوی دولت سوئد پالمللبیندر سطح 
 برای ادبیات کودکان و نو جوانان در جهان است. 

ی، مرکب از افراد با تجربه المللبیناین جایزه توسط یک گروه مشورتی  یگزینش برنده
ی جوایزه در مواه موارس ادبیات کودکان و نوجوان صورت می گیرد. برنوده یدر زمینه

ی به برنده در پایان ماه مای، طی مراسمی در استکهلمجایزه و هرسال اعالم می شود 
 آن اهدا می گردد.

(، نویسونده جووان آرژانتینوی تعلوق Isolبه خانم ایسول ) 2013ی آلما در سال جایزه
گرفت. وی با هنر تصویرگری کتابهای تصویری با ارزشی را برای کوکان آفریده اسوت 

 های جهان بزرگساالن را به نمایش می گذارد. که در آنها پوچی 
 

شود. بیشتر این جوائز می توزیع هرسالهی، جوائز بسیاری در سوئد المللبینعالوه بر جوائز 
ی گوناگون، از جمله حقوق بشر، دموکراسوی و رفواه هاهگیرد که در زمینمی به کسانی تعلق

 .اندهعمومی فعالیت قابل توجه داشت
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 و دادرسیدادگستری 

 بازسازی مجرمین

رفت. زمین جلو خانه یو  زده بوود. دزد بوه ای همی گویند یکی به قصد دزدی به سوی خان
را اش هشکایت برد که زمین جلو خان صاحب خانهزمین خورد و پایش شکست. به دادگاه از 
 م کرد.را به پرداخت غرامت به دزد محکو صاحب خانهاز برف و ی  پاک نکرده بود. دادگاه 

این داستان، ظاهرا یک طنز است اما هر طنزی بازتابی از یوک رویوداد واقعوی اسوت. در 
. ایون قووانین خوالی از ه استشدسوئد، قوانین جزایی برای درمان عوار  اجتماعی تدوین 

بعنووان بخشوی از  هاهرگونه بغض، نفرت و کینه توزی نسبت به مجرمین اسوت. سووئدی
، هواآن از دیودگاهداننود. می مطرود را "چشم در برابر چشم"م متمدن بشری، حک یهجامع

که باید مجازات شوود. وقتوی  ه استشدکند، مرتکب جنایت بزرگی می آنکه چشمی را کور
خسارت جدیدی را بر جامعه تحمیل خواهد  ،، کور کردن چشمی دیگره استشدچشمی کور 
بله به مثل، به گسترش خشونت در جامعه انتقام جویی و مقاتجربه نشان داده است که کرد. 

اداموه خواهود یافوت. در سووئد  ،بی پایان خشونت در برابر خشوونتدور منجر خواهد شد و 
موی پردازند و بورای پیشوگیری از تکورار آنمی ابی جرمیهبه ریش ،هرگاه چشمی کور شود

 کوشند تا در آینده چشم دیگری کور نشود.
می ، قانون، با توجه به منافع کلی جامعه از حقوق افراد، دفاعدموکراتیک یهدر یک جامع

. با وقوع هور ه استشدکند. قوانین جزایی در سوئد، با هدف پیشگیری از تکرار جرم تدوین 
اجتماعی، راهوی را کوه بوا  یهابی کرد و برای درمان آن عارمیهجرمی باید علل آن را ریش

 فت.منافع جامعه هماهنگ باشد در پیش گر
 

ی هواسال به عنوان عواملین جرم 19تا  16چند سال پیش تعدادی از جوانان بزهکار بین 
پلیس قرار گرفتند. این جوانان با گریوز از درس و مدرسوه بصوورت  ییگوناگون مورد شناسا

نیز  اجتماعییادارهی هاکردند. برخی کوششمی گروهی برای افراد مختلف مزاحمت ایجاد
بجوای اینکوه ایون نرسیده بوود. ای هی رفتاری به نتیجهاهنجارینااز  هاآن برای بازداشتن
آفتابه به گردنشان آویز کنند، در شوهر بچرخاننود و توه مانوده شخصویت و  جوانان نا آرام را
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پرداختنود.  هاآن کارشناسان امور تربیتی به بررسی ومع زندگی، ا را بر باد دهندهآن حیثیت
کنونی زندگی شان دورباشند  این بود که این جوانان باید مدتی از محیط هانتیجه این بررسی

فراهم شود. کارشناسان تأکید کردند که این جوانان بوه  هاآن تا زمینه تربیت و آموزش برای
 کاری درازمدت و راهنمایی آموزنده نیازمندند. بورای درموان عووار  تربیتوی یهیک برنام
ین برنامه در دستور کار قورار ترنهگرفته شد. سرانجام پرهزی راهکارهای بسیاری درنظر هاآن

گرفت. یک شرکت قایقرانی پیشنهاد کرد که این جوانان را در یک سفر نسبتا طوالنی مورد 
محل زندگی جوانان و این شرکت منعقد شود.  کمونآموزش قرار خواهد داد. قراردادی بین 

 یهتفریحی مجهز جای دادند تا در یک برناموچند نفر از شرورترین جوانان را در یک قایق 
 کمونشوند. هزینه هنگفت این سفر را  بییسه ماهه راهی مناطق گردشگری در جزایر کارا

که ترتیب داده شده بود، هر یک از این جوانان از لحظه سوار ای هبه عهده گرفت. طبق برنام
زندگی در قایق و هودایت ی مشخصی بود که به هاشدن به قایق دارای وظائف و مسئولیت

داد. تمیز کردن قایق، پخت و پز و تهیه غوذا، شستشووی می آن بسوی مقصد، سر و سامان
وسائل و لباسها، هدایت قایق و بادبانها و شرکت در زندگی جمعوی درون قوایق، بکوارگیری 

ق سرنشوینان قوایوظوائف  در هموه مد،آمی نیروی ابتکار و خالقیت برای مسائلی که پیش
ایون جوانوان از آن  که ییگنجانده شده بود. عالوه بر این، یک برنامه آموزشی برای درسها

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 

بجوای بحث و گفتگو بسیار بود. برآیند این گفتمان این بود که آیوا  هاهانگیز، در رسان هوس
باالخره این گروه با سه ماه آموزش وجود نداشت. کار دیگری راه  پرهزینه، این برنامه تربیتی

ی دیگور هاکمونو کارآموزی در دریا، دوباره به محیطی که در آن بودند بازگشتند. برخی از 
قوایق بوا چندین را برای جوانان شرور در مناطق خود به اجرا گذاشتند و ای هین برنامنیز چن

به آبهای مدیترانه فرستاده شد. راه برخی به یونان و بعضی به ترکیه رسید  سرنشینان جوان،
ی هاهی آموزشی و تربیتی در روی آب جریان داشوت. ارزیوابی ایون برناموهاهبرنام هاهو ما

یعنی فرستادن جوانان بزهکار به سفرهای  تربیتیی شیوهداد که گزینش این  پرهزینه نشان
رفت به دست نیامده می که از آن انتظارای هاما نتیج ه استبود، کار درستی ییدریا درازمدت

به سوهل  هاآن بود. کارگزاران این برنامه در قایقها از آموزش و تجربه الزم برخوردار نبودند.
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انجام وظائف خود متهم شدند. اندکی از جوانان در چنوین شورایطی فرصوت  انگاری و عدم
و بگریزنود.  به بزهکاری زده ی بین راه، دستهاهیافته بودند که در زمان استراحت در جزیر
سر سام آور این سفرها، اعترامات زیادی را بور  یعمل کرد نا موفق کارکنان قایق و هزینه

قایقرانی برای آموزش و پرورش بزهکاران صف کشیده و  یهادر حالی که شرکت انگیخت.
به فکر راهکارهای دیگر افتادند. در آخر بنا شود کوه بوه  هاکموناعالم آمادگی کرده بودند، 

 مراکز تربیتی موجود را نقویوت کننود توا ،ییجای فرستادن جوانان به سفرهای پرهزینه دریا
وانند بهتر از پیش به نگهوداری و تربیوت جوانوان بت اجتماعییادارهمراکز تربیتی وابسته به 

بزهکار به پردازند. در همین راستا چندین باشگاه ورزشی در مناطق خارجی نشین ایجاد شود 
سرکش و پر انرژی را به شرکت در ورزشوهای سونگینی ماننود بووکس و کشوتی  تا جوانان

ه بوودران خرد سوال رایوج تربیت بزهکا یاتشویق کنند. راهکار دیگری که از سالها پیش بر
صالحیت نگهوداری و تربیوت چنوین افورادی را  که است ییهاه، انتقال آنان به خانواداست

 داشته باشند.
آنچه در این داستان قابل توجه است، چگونگی برخورد نهادهوای دولتوی بوا چنود جووان 

ی رفتواری هوایهنجارنااز  که یک بزهکار را این استکوشش بر  باشد. در سوئدمی بزهکار
پاک کرده و او را به عنوان یک عنصر سالم به جامعوه بازگرداننود. در ایون راسوتا نهادهوای 

با توجوه  هاآن گیرند.می ی تجربی و علمی بهرههاهدولتی، برای بازسازی یک مجرم از شیو
 پردازند.می به باز سازی او به نوع جرم و ومعیت اجتماعی و تربیتی مجرم،

ابل توجه در برخورد با جوانان بزهکار این بود که هرگوز هویچ فورد و یوا گروهوی نکته ق
همگوی بور  ،از ارتکاب جورم هاآن خواستار مجازات این بزهکاران نشد. بلکه برای بازداشتن

 ی گوناگون تربیتی تاکید داشتند. هاهاجرای شیو
کاری را اصالح نموی نه تنها هیچ بزه ،که کاربرد خشونت و فشار ه استکردتجربه ثابت 
کنود. در جواموع موی عناصری به مراتب خطرناکتر ساخته و روانه جامعوه هاآن کند بلکه از
ابی علل بزهکواری، یهی علمی و تربیتی و بجای ریشهاهگیری شیوبکار  ده به جایافتاعقب
ازات ، مجویوک مجورمتحقیور پردازند. می بزهکارانو کینه ورزی نسبت به  ییجو به انتقام

بدنی و نیز نگهداری در زنودانهای بوا شورایط دشووار، همگوی باعوث فروپاشوی شخصویت 
 خشونت در جامعهاین گونه بر خورد با مجرمین، افزایش  ینتیجهمجرم است. فرد اجتماعی 
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 خواهد بود.
کوار اصوالح بزهکواری در  در سوئد، به عنوان یک جامعه دموکراتیک و شایسته سواالر،

شوود. موی رادی با تجربه که از دانش و توانمندی الزم برخوردارند، سپردهجامعه به دست اف
ه در این کار دخالتی ندارند. مودد کواران اجتمواعی، روانشاسوان، ییپلیس و کارکنان قوه قضا

موی همکواری ،برای بازسازی یک بزهکوار یکدیگرجامعه شناسان و حقوق دانان با کمک 
برای ارشواد  هاآن سپرده شود، اقدامات به افرادی ناشایستکنند. هر گاه این مسئولیت مهم 

فایده است بلکه به ترویج خشونت در جامعه و گسوترش بویش از پویش مجرمین نه تنها بی
 را بر ذهن و جسم جامعه تحمیل خواهد کرد.ای هجرائم خواهد انجامید و مشکالت تاز

پزشوکی و تخصو  درموانی  دانوش در جهان امروز همانطور که بیماران جسمی نیاز به
ی رفتاری نیز به اقدامات کارشناسانه مبتنی بر تجربه و دانش روز نیازمند هادارند، ناهنجاری

 است.
را نمی توان با بگیر و به بند و چوب و چماق درموان کورد.  هاانسانی رفتاری هاییرسانا

 . نمود باید با ابزار علم و دانش و منطق به چنین مشکالتی رسیدگی
ی شغلی بوه کسوانی هاو آزاد که شایسته ساالری رایج است، پست در جوامع دموکراتیک

باشوند. در چنوین می شغلی خود دارا یشود که تجربه و دانش الزم را برای حوزهمی واگذار
و از جملوه  جوامعی با برخورداری از تجربه و دانش روز، به حل و فصول مشوکالت جامعوه

 پردازند.می اران،برخورد درست با بزهک

  ییقوانین جزا

بوه  هاآن را کوبیدند. پیرمردی در را گشود.ای هچند سال پیش، دو نفر به قصد دزدی در خان
زور وارد خانه شدند. پیرمرد با داد و قال از میهمانان ناخوانده پوذیرایی کورد. یکوی از دزدهوا 

پیرمرد به زمین افتواد و بیودرنگ جوان  را از آشپزخانه برداشت و بر سر او کوبید.ای ماهیتابه
 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 
 جرم پیدا شده باشد و ثابت شود که آن فرد آن را بکار برده است. یهکند و یا باید وسیل

کشونده را  یهم اعتراف نکردند بلکه هر کدام مودعی بوود کوه مورباین دو دزد هیچکدا
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. سه ماه این دو در بازداشت بسر بردنود توا دادگواه تشوکیل شود. در ه استکردوارد دیگری 
دادگواه رأی  د بر کسوی زد.ییجرم مهر تا یهدادگاه هم نه اعترافی صورت گرفت و نه وسیل
بخاطر سه ماه بازداشت، از دولت غرامت دریافت  بر این شد که هر دو آزاد شوند و هر دو نیز

 کردند.
این حکم دادگاه اعترامات بسیاری را برانگیخت. آنچه مسلم بود قتل توسط الاقل یکوی 

کرد که هر دو مجورم و شوریک می انجام شده بود. اقدام دو نفر برای دزدی ایجاب هاآن از
خود رأی  که او در چارچوب قوانین موجود قامی دادگاه اعالم کرد در قتل شناخته شوند. اما

. وی تأکید براین داشت که براساس قانون، آزاد بودن یک مجرم بهتور از ه استکردرا صادر 
 چنین قضاوتی، چنان حکمی صادر شده بود. بربنادربند بودن یک بی گناه است. 

داستان نام برده  که در جرمی مشابهِای هتغییر کرد بگون قانون مجازات پس از این جریان،
 3 )بوه مومیمه شوماره از این پس هر دو نفر شریک در قتل بشومار خواهنود آمود. ،در باال

 مراجعه شود( 
 

اگر تاری  را به عقب بر گردیم، در قانون حمورابی که نخستین سند شوناخته شوده بورای 
مجازات  ،سته اشدپادشاه بابل تدوین  قانونگذاری است و قرنها قبل از میالد مسیح، توسط
شود اما زندانی کردن مجرموان در ایون می برای مجرمین، از پرداخت غرامت تا مرگ دیده

 اجورا . در دوران قدیم، مجازات بیشتر به صورت بدنی یا مورگه استشدقانون پیش بینی ن
مجازات زندان به تدریج جای گزین مجازات بدنی شد.  یشیوه شد. با رشد جامعه بشری،می
ساخته  ، برای اولین بار درسالهای میانی قرن شانزدهم محلی بنام زندان در انگلستاناروپادر 
 1624را مجازات کنند. در سوئد اولوین بوار در سوال  هاآن از مجرمین با سلب آزادی شد تا

در  اموافه شود. در پوی ایون قوانون، مجازات زندان برای گدایان و دزدها به قانون اساسوی
 محلی برای نگهداری مجرمین در نظر گرفته شد. ،استکهلم

مورد تجدید نظر قرار گرفت و در طول  در سوئد، در اواخر قرن هیجدهم مجازات مجرمین
ان تغییر با الهام از کشورهای پیشرفته، ساختار زندانها در جهت رفاه بیشتر زندانی قرن نوزدهم

یافت. در این دوران استفاده از سلول انفرادی بورای پیشوگیری از تأثیرگوذاری زنودانیان بور 
 نیز رایج شد. یکدیگر
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در  1866. با اصالحاتی که در سال شدمی در مورد مرتکبین به قتل انجام اعدام ،در سوئد
م تغییور کورد و از آن پوس شرایط الزم برای استفاده از قانون اعدا بوجود آمد،وانین جزائی ق

تا  1866از قانون اعدام لغو شد.  1921تا اینکه در سال  به شدت کاهش یافت هامیزان اعدام
نفر به اجورا  15تنها در مورد  به اعدام شدند اما حکم مرگ، منفر محکو 120بیش از  ،1921
ز اعودام در شورایط اعدام در زمان صلح کامال ممنوع شد. اما استفاده ا 1921در سال  درآمد.
اعودام در هور شورایطی مطلقوا ممنووع شود.  1973هم چنان بواقی مانود. در سوال  جنگ،
کوه دوری  ه اسوتبود ییسوئد از اولین کشورها در میان جوامع متمدن امروزی، ترتیببدین

ی جامعوهبازتاب چنین رفتاری است که اموروز  گنجانده است.قانون در جستن از خشونت را 
از آرامش و خالی از بسیاری تشنجات اجتماعی، در صودر جواموع  ییبه صورت الگورا  سوئد

 دهد.می مدنی قرار
 59 .ه استشداجرا  1910آخرین حکم اعدام در سوئد در سال 

بامداد در  صد سال پیش از آنگذشت. می صد سال از آخرین اعدام در سوئد، 2010سال 
و  ، یک روسوتائی فقیور، در ساعت هشت و شش دقیقهنوامبر در استکهلم 25سرد و تاریک 
به جرم سرقت و قتل، زیر تیغ گیوتین جوان داد، ایون آخورین قربوانی  "آندِر"بنام  بی سواد

ی خبوری هاهرسوانصد سوالگی آخورین اعودام،  در سالروز. انتقام جوئی قانونی در سوئد بود
 در سوئد یاد کردند.، قهر و خشونتدوری از افتخار آمیز از صد سال ای هبگون

. هم زمان با رشود ه استبودقانون مجازات عمومی در سوئد دستخوش تغییرات بسیاری 
. اکنوون نگواه ه اسوتشدجامعه و تدوین قوانین جدید، نگاه قانون به مجرمین نیز دگرگون 

عوواملی و  مجرم یهپیشینهم زمان، نیست بلکه  هاآن جامعه به مجرمین تنها نگاه به جرم
یک مجورم،  ،در بسیاری مواردنیز مورد مطالعه قرار می گیرد. زمینه ساز جرم بوده است که 

زمینوه رشود  که فقر وجود داشته باشد، ییناسالم موجود در جامعه است. در جا قربانی روابط
رت آزاد اجازه معاش اجتماعیموابطآید. آنجا که قوانین و می انواع جرائم مالی و دزدی بوجود
کمبوود  شود. بوی سووادی،می زمینه رشد جرائم جنسی فراهم به زنان و مردان را نمی دهد،

زمینوه رشود  آگاهی اجتماعی و عدم برخورداری از اطالعات و اخبار درست در سطح جامعه،
 ی،اعتمادبی آورد. قانون شکنی، تجاوز به حقوق دیگران،می را بوجودرفتاری ی هاناهنجاری
ده ییوی اجتمواعی زاهوارشووه گیوری و هموه ناهنجاری ، پارتی بازی،ییدروغگو چاپلوسی،
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ی هاشرایطی است که در جامعه وجود دارد. در جوامع پیشرفته از جمله سوئد، با ترویج آزادی
زمینه رشد بسیاری از مفاسد اجتماعی کواهش پیودا  اجتماعی و احترام به حقوق شهروندی،

 ان رفته است.کرده و یا از می

 حقوق فرد بازداشت شده

قوانین سوئد در مورد رفتار با یک متهم بازداشت شده ویا یک مجرم محکووم شوده، بسویار 
سوئد از دیر زمان قوانین خوود را بور اسواس  ی و خالی از هر نوع کینه و یا نفرت است.انسان

ون ایون کشوور بوه کار برده اسوت. اکنوباحترام به حقوق فردی شهروندانش تدوین کرده و 
و عدالت اجتمواعی پیشورو بووده و در  انسان، در زمینه حقوق عنوان یک عضو اتحادیه اروپا

مصوبه کمیسویون حقووق آخرین طبق دارد. ای هبهبود تصمیمات این اتحادیه نقش برجست
د حوق دارد شومی هر کس که بازداشتدر مورد حقوق فرد بازداشت شده،  بشر اتحادیه اروپا

توانود موی کنودمی در هنگام بازپرسی یک نفر شاهد داشته باشد. این فرد را که متهم تعیین
این، حق هور شوهروندی بربنایکی از دوستان یا نزدیکانش و یا یک وکیل دادگستری باشد. 

 داشته باشد. همراهدر هرگونه بازپرسی توسط پلیس، یک نفر را  است که
قرار دهد. در صوورتی کوه بوه  ییساعت یک فرد را مورد بازجو 6د اکثر تواند حمی پلیس

ساعت نیز تمدید شود. بازجو حق نودارد  6تواند می ییفردی مجرم باشد بازجو گمان پلیس،
به او رشوه بدهد. بازجو حق ندارد متهم را مجبوور  او را تهدید کند و یا به متهم دروغ بگوید،
را بوه  ییی غوذاهاهی کند و یا باعث خستگی او شود. متهم باید وعدبه گفتار و یا انجام کار
که نام،  این استبه استراحت نیز بپردازد. وظیفه متهم به هنگامِ معمول، موقع دریافت کند و 
 اعالم کند. غیر از گفتن ایون مشخصوات شخصوی، ییخود را در بازجو نشانی و شماره ملی

 گفتن چیزی دیگر نیست.به  متهم مجبور
جو حق ندارد از متهم درباره طرز تفکر و اندیشه سیاسی یا مذهبی او پرسوش بازدر سوئد 

ی اداره آمار هاکند. ثبت تفکر و اندیشه شهروندان، در سوئد خالف قانون است. حتا در بیالن
این اسی در سی یهاهسوئد نمی توان اطالعاتی درباره تعداد پیروان مذاهب مختلف و یا گرو

 پیدا کرد.کشور 
تخریوب  وجود داشته باشد یا آزاد بودن او باعث در صورتی که احتمال مخفی شدن متهم
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تواند با شرایطی از دادگاه خواستار می دادستانشود، تکرار جرم موجب تحقیقات و یا  یادامه
بازداشوت  حکم بازداشت متهم باشد. در صورتی که مجازات در حد پرداخت غراموت باشود،
 صورت نمی گیرد. در چنین حالتی حق داشتن وکیل با هزینه دولت نیز وجود ندارد.

اجوازه  تواند برای تکمیل تحقیقات و یا در انتظار حکم دادگاه برای بازداشوت،می بازپرس
با تقاموا  همراهساعت مدارک الزم را  24بازداشت موقت صادر کند. دادستان باید در ظرف 

بازداشت به دادگاه تسلیم کند. در شرایط خاص تمدید این زمان تا سه شبانه روز  برای حکم
 نیز مجاز خواهد بود.

 بازداشتگاه

خودم موی رویوم. مون در سوال به سراغ خاطرات  ،یک بازداشتگاه در سوئد با ییبرای آشنا
 به جرم ورورد غیر قانونی به سوئد چند روزی در بازداشت بسر بردم. 1976
س مون را بوه یپلو ه شدم.فرستاد بازداشتگاه مرکزی شهر استکهلمتور دادگاه به دسه ب "
شودیم.  بازداشوتگاهوارد م. یبوا آسانسوور بواال رفتوای هبازداشتگاه تحویل داد. چند طبقدفتر 
در و درخشوید. موی قف،سوپر نوور ی هازیر نور المپمدرن، مانند یک مرکز اداری  ییفضا
شودیم کوه  درازراهرو وارد یک  از بازرسى بدنى پس رنگ روشن و دلپذیری داشت. دیوارها

. اتاق تمیوز مبه اتاق کوچکى هدایت شدورد. خمی به چشمبسیاری  اتاقهای آن در دو طرف
اش با الک جال یافته بود به خوردهو زیبا بود. یک تخت چوبى که رنگ طبیعى چوب صیقل

زد. شیرهاى آب گرم اى برق مىود. دستشویى چینى در گوشهزمین و دیوار میخکوب شده ب
از بهداشت و نظافت در این بازداشتگاه حکایت  ی یکبار مصرفهاهو سرد و روتشکى و مالف

بود. انگار که تا به حال آدمیوزادى  و یادگارنویسى سفید و خالى از تراشیدگىداشت. دیوارها 
 یا عصیانش را برجاى گذاشته باشد. تا اثرى از هنر ه استبودناتاق در این 

و راحتى تشک نرم روى تخت را احساس  مى کاغذى را کنار زدهاهک با مالفپتوهاى سب
برگى که روی میز کنار اتاق بود افتاد. اطالعات مربوط به بازداشتگاه و به  مبعد چشم .مکرد

حوق  ی غوذا،هاهسواعات وعودهاى سوئدى و انگلیسى نوشته شده بود. مقررات آن به زبان
ی دادسوتانی در اختیواز فورد و رادیو )امروزه تلوبزیون و رایانه نیز با اجازه داشتن قلم و کاغذ،

در دسترس بودن امکانات بهداشوتی و درموانی، زموان هواخووری  ،بازداشتی قرار می گیرد(
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 خوانودم. اطالعاتی بوود کوه در ایون برگوه ،روزانه و اعطای پول توجیبی از سوی بازداشگاه
گشوود. در هویچ مى مانپنجره بزرگ اتاق، میدان و پارک وسیع و سرسبزى را در برابر چشم

از آن براى خودآزارى استفاده کند، وجود نداشت. حتى کسی بتواند جاى اتاق جاى تیزى که 
بود. صبحانه، ناهار و شام، تمیز و پربرکوت تیزدستشویى داخل اتاق، فاقد هرگونه برجستگى 

بردند توا نیمسواعت در می بازداشتگاه هواخوری بر بام بلندبه هر بامداد فرد بازداشتی را بود. 
 د.نآنجا قدم بزند و از هوای آزاد استفاده کن
را گشوود، حوالم را پرسوید و  دریچه کوچک روی در اتاق ،روز دوم، یک مامور بازداشتگاه

شوکالت، توانم با آن می گیرد کهمی گفت که هر روز مبلغی به عنوان توجیبی به من تعلق
میوه، روزنامه و مجله سفارش دهم. سپس تومیح داد کوه تعودادی مجلوه و کتواب نیوز در 

 توانم قر  بگیرم.می بازداشتگاه هست که
دادم. المپی د ر کریودر و نیوز می را فشارای هو حمام باید دکم ییبرای استفاده از دستشو
 ”.شدمی حامرپشت در  ،. لحظاتی بعد ماموری برای کمکزدیم در اتاق نگهبانی چشمک

 
ها با متهمان و مجرمان طى دوران بازپرسى و نیوز پوس از اثبوات جورم، برخورد سوئدى
 انسوانهایى است که در دنیا نمونه است. قوانین دادگسترى براساس احترام به داراى ویژگى

نام و مشخصات موتهم موادام  ،براساس قانون .ه استشدو حمایت از حقوق افراد جامعه بنا 
تواند علنى شود که جرم شود. نام متهم تنها وقتى مىعلنى نمى ه استشدکه جرمى اثبات ن

افتود می به ندرت اتفاقشدن نام مجرم را تأیید کند. به اثبات رسیده باشد و دادگاه نیز علنى
سد کوه موتهم خوود آزادانوه، بودون ریک جرم وقتى به اثبات مىکه نام مجرم علنی شود. 

گونه فشار و شکنجه، ارتکاب جرم را تأیید کرده باشد. اعتراف نیز وقتى قابل قبول است هیچ
که متهم از روانى سالم برخوردار باشد. در صورت عدم اعتراف متهم، براى اثبات جورم بایود 

 مشخصوات ژنتیکوى بوهناپذیرى مانند اثر انگشت یوا  وسایل ارتکاب جرم با عالئم اجتناب
بوا اثورى از  همراهدست آمده باشد. در مواردى که متهم اعتراف نکند و وسیله ارتکاب جرم 

رساند. در بسویارى دادن افراد، جرم را به اثبات نمى متهم نیز در دسترس نباشد، تنها شهادت
حتوى پوس از بار تشوخی  دهود، شدن نام فرد را براى آینده او زیانموارد که دادگاه، علنى

پیشگیرى از جورم  ،ماند. هدف اساسى دستگاه قضایىمحکومیت، نام مجرم مخفى باقى مى
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هاى تربیتوى دسوت بوه ارتکواب یى است که به دلیل نارسایىهاانسانو بازسازى شخصیت 
شوود، طبوق قوانون فقوط بوراى مودت زموانى اند. کسى که به زندان محکوم موىجرم زده
عنووان ود. او باید در مدت محکومیت در زندان باشد. اما بوهشآزادیش محدود مى ،مشخ 

هاى درازمودت برخوردار است. محکومان به حبساجتماعی  یک عضو جامعه از همه حقوق
ى تحصویلى را دارنود و از امکانوات بسویارى نیوز هاهحق تحصیل و آموزش در همه عرصو

 کنند.می استفاده
ط اجتماعی، بازداشتگاه و زندان نیز از بهبود نسبی شرایتر شدن موازات رشد جامعه و به به

  .شودمی بهتر از پیشهمواره  هاآن و امکانات رفاهیبرخوردار شده 

 دموکراسی در قضاوت

ه ییباشد. در سووئد قووه قضوامی نموداری از چگونگی عدالت در جامعه هاهقضاوت در دادگا
 و یا دستگاه دیگری ندارد. ت، پارلمانیک نهاد مستقل است که هیچگونه وابستگی به دول

 ی سووئد دیودههاهدر چگونگی قضاوت در دادگا ساالریمردمیکی از بارزترین نمودهای 
کنود و موی قضواوتقاموی نیسوت کوه  شود. در سوئد به هنگام قضاوت در دادگاه فقطمی

گیرد. یک قامی به عنووان یم قضاوت توسط یک هیئت چهارنفره صورت گیرد.می تصمیم
را به عهده دارد. سه نفر اعضای دیگور بوه عنووان قضاوت کارشناس حقوقی ریاست هیئت 
کنند. اعضای هیئوت منصوفه پوس از پایوان انتخابوات می هیئت منصفه در قضاوت شرکت

شووند. در انجمون شوهر موی هر چهار سال یکبار از سوی انجمن شوهر برگزیوده ،هاکمون
یندگان منتخب مردم از احزاب مختلف حضور دارند. بدیهی اسوت کوه افوراد برگزیوده از نما

در هیئوت  متعهد هستند کوه هاآن باشند. امامی سوی این انجمن نیز دارای وابستگی حزبی
منصفه کامال غیرسیاسی و بی طرفانه عمل کنند. حکم دادگاه یک حکم جمعی اسوت کوه 

گیرد. اعضای هیئت منصفه افراد معمولی جامعه، از می تتوسط قامی و هیئت منصفه صور
باشوند و هیچگونوه موی قشرهای مختلف هستند که هر کدام دنبال کسوب و کارخودشوان

 ییحکم نها کنند.می تنها در جلسات دادگاه شرکت هاآن ندارند. ییوابستگی به دستگاه قضا
 -2اکثریوت در بوین چهوار نفور. رأی  -1کند. می با یکی از شرایط زیر قطعیت پیدا دادگاه،

هنگامی که هر دونفر باهم دارای یک نقطه نظر هستند، یعنی دو جور حکم وجود دارد. مثال 
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سبک تر، یعنوی تبرئوه  حکم این صورتدهند و دو نفر حکم زندان، در می دونفر حکم تبرئه
 ییای دو بینش یا روش اجرااگر دو حکم موجود هم وزن باشند اما دار -3مورد قبول است. 

 60کند.می ست قاطعیت پیداهاآن حکم دو نفری که قامی یکی از باشد،

در سوئد از صدها سال پیش، هیئت منصفه در جریان همه محاکمات حضور داشته است. 
دادگاه نقوش اساسوی  گیریتصمیمشود در می این هیئت که از اقشار مختلف مردم تشکیل

شود که احکام صادره می باعث هاهدر دادگا گیریتصمیمار مختلف مردم در دارد. حضور اقش
از سوی دادگاه منطبق با تشخی  و خواست عمومی مردم باشود. اعضوای هیئوت منصوفه 

ی مختلوف هواهبوا گرو هاآن بیش از قامی به روابط و مناسبات درون جامعه واقف هستند.
مسائل و مشکالت جامعه و انتظارات موردم را  شند.بامی شغلی و اجتماعی همواره در تماس

کنند. بنابراین حکمی که بوا درک و احسواس هیئوت منصوفه می بیش از یک قامی درک
بوده و بیشتر مورد قبول جامعه خواهد بود. بویژه اینکه اعضوای ایون  ترنهعجین باشد عادال

 د.ندارن ییهیئت هیچ وابستگی شغلی و اداری نیز در دستگاه قضا
در سوئد، هیئت منصفه حضور دارد. تنها در دیوان عالی  ییو مراحل قضا هاهدر همه دادگا

 کنند.می گیریتصمیمحقوقدانان در نقش قامی  کشور و دادگاه عالی اداری،
ی برای انتخاب هیئت منصفه در دست بررسی است کوه بور اسواس آن اکنون پیشنهادات

 افراد غیر وابسته به احزاب سیاسی صورت گیرد. انتخاب هیئت منصفه باید از میان
قودرت انحصواری  یقضاوت از حیطه قدرت یک فرد و حتا از حوزه است که ترتیببدین
موی گیرد و هویت مردمی پیدامی شکل ساالریمردمه خارج شده و در چارچوب ییقوه قضا
 کند.

 61اجرای احکام دادگستری 

شود، دادگاه بر اساس نووع جورم و چگوونگی انجوام آن، پس از اینکه فردی مجرم شناخته 
مراحول  کند. بدیهی است که تا قطعی شدن حکوم،می حکمی را صادر طبق قوانین موجود،

مجوازات نیوز  یشویوهشود،  ییگوناگونی برای تجدید نظر وجوود دارد. وقتوی حکموی نهوا
ت که در مورد عواملین شود. زندان در محیط بسته، شدیدترین نوع مجازات اسمی مشخ 
 شود. می گرفتهبکار  ییی جناهاجرم
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است که در آن زندانی بجای رفوتن بوه ( Frivård)" مراقبت آزاد" هاتمجازا ترینسبک
و یا در محلوه خوود بواقی میمانود. وی نبایود در دوره محکومیوت، از  ی خودخانهزندان در 

 محدوده مشخصی خارج شود. 
توانود بوه جوای زنودان از می فرد محکوم شده رگاه محکومیت کمتر از شش ماه باشد،ه

شوود کوه احتموال می استفاده کند. نظارت فشرده در صورتی جایگزین زندان نظارت فشرده
 اسوتفاده "مراقبت الکترونیکی با قوالب پوا" از این صورتوجود نداشته باشد. در  تکرار جرم
 شود.می

شود. آنگاه به می توسط یک قالب، دور یک پای زندانی قفل یییک فرستنده امواج رادیو
رفت و آمود اش هاطراف خانای هو یا تا محدود ی خودخانهشود که در می زندانی اجازه داده

نی را شبانه روز رفت و آمود زنودا ییکند. مرکز نظارت در زندان از طریق دریافت امواج رادیو
که بیش از  اندهاستفاده کرد نفر از نظارت فشرده 3000حدود  2008کند. در سال می کنترل
 .اندهبه زندان بازگردانده شد به خاطر عبور از محدوده تعیین شده، هاآن نفر 200
. دراین شودمی هبرای برخی از زندانیان نیز استفادگاهی  "مراقبت الکترونیکی با قالب پا"

. در موورد ددر ارتباط با زندان رفت و آمود کنوای هویژ یدر محدودهتواند می صورت زندانی
عامول مواد مخدر و از این قبیل کوه  رانندگی در حال مستی، عمال خشونت،جرائمی مانند اِ

 این صورتکنند. در می رفتاردرمانی دارد بجای زندان، از حکم قراردادی استفاده نیاز بهجرم، 
به یوک مرکوز  کند،می شود که در طول زمانی که دادگاه تعیینمی فرد محکوم شده متعهد

 درمانی مراجعه کند و بر اساس یک برنامه مشخ ، کمک درمانی دریافت نماید.
ی هاهکند و برای هور گوروه برنامومی محکومین را به چهار دسته تقسیم ،زندانها یاداره
، ییبورد. ایون چهوار گوروه عبارتنود از محکوومین جورائم جنوامیبکار  راای هازی ویژبازس

 محکومین اعمال خشونت آمیز، محکومین اعتیاد به مواد مخدر و محکومین جرائم جنسی.
 توانند پس از ده سال زنودان،می اندهمجرمین جرائم سنگین که به حبس ابد محکوم شد

به زندان مدت دارتبدیل شوود. در صوورتی کوه  هاآن تا حکمتقامای کاهش مجازات کنند 
 ومع روحی و روانی او باشد چنین تبدیلی صورت بهبود یرفتار زندانی متقامی نشان دهنده

 شود.می گیرد و در بسیاری موارد فرد زندانی آزادمی
نودرت بوه سال نیز بسیار به  18تا  15سال هرگز محکوم نمی شوند. بین  15جوانان زیر 
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 یرا به اقامت در یک مرکوز تربیتوی ویوژه هاآن شوند. در بدترین حاالتمی زندان محکوم
 کنند.می نوجوانان محکوم

 خدمات عمومی بجای زندان

ش رفتن یک تکوه لبواس در حال کِای هساله در یک فروشگاه زنجیر 19، دختر "کامیال"
و بوه  آنجوا نوام و مشخصوات او را گرفتنود بود که مورد توجه کارکنان فروشگاه قرارگرفت.

پلیس گزارش دادند. پس از چندی کامیال مورد بازپرسی قرار گرفت. وی نزد پلیس اعتوراف 
ش رفته اسوت. ی مختلف کِهاهکرد که بارها لباس، لوازم آرایش و زینت آالت را از فروشگا

به چنوبن  هاآن ی رقابت باکامیال تحت تاثیر بعضی دوستانش در دبیرستان قرار گرفته و برا
خود ابراز پشیمانی کرد و آن را احمقانه  ی، از کردهییکاری دست زده بود. وی هنگام بازجو

بایسوت موی محکوم شود. او "مراقبت و کار خدماتی"ساعت  60خواند. کامیال در دادگاه به 
ود را بودون ساعت از زمان فراغت خو 60 "مراقبت از محکوم شدگان" یتحت نظارت اداره

فرستادند. این مرکز کوه  "گُربه خانه  "کرد. کامیال را به می پاداش برای بخش عمومی کار
ی سرگردان نگهداری میکند تا بوه صاحبانشوان برگردانوده هاهاست از گرب کمونوابسته به 

شوند. پس از پایان حکم از کامیال دعوت شد که در مرکز مراقبت از محکوم شدگان حامور 
و ابراز رمایت از رفتار کامیال، از کامیال تعهود  "گربه خانه" ید. در آنجا با حضور نمایندهشو

، کامیال دوران محکومیوت خوود را ترتیببدینگرفته شد که دیگر هرگز دست به جرم نزند. 
 گذراند و یک شهروند آزاد شد.

 محکومیت به زندان

ضروب نمودن او، از محل گریختوه بوود. و م "استانیسالو"با  پس از کتک کاری ،"میالن"
استانیسالو که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد و حالش به وخامت کشید. 

مویالن  ،میالن تا بحال چندین بار باعث اذیت و آزار دیگران شده بوود. روز پوس از حادثوه
او بودهکار بووده و از  دستگیر شد و به بازداشتگاه منتقل شد میالن گفته بود استانیسالو بوه

بازپرداخت بدهکاری اش خودداری کرده بود. در دادگاه مویالن بوه کموی بویش از یکسوال 
جایگزینی "آموزشهای  یزندان محکوم شد. هم زمان با گذراندن دوران زندان باید در برنامه

 شرکت کند و یاد بگیرد که هرگز کسی را مورد مرب و شتم قرار ندهد. "بجای خشونت
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متهم بود، توسط پلیس دستگیر شد و مورد تفتیش بودنی  که به یک جرم بزرگ، "انیک"

قرار گرفت. قبل از اعزام او بوه بازداشوتگاه، پلویس او را موورد بازپرسوی قورار داد. در موورد 
به عمل آمد. هموه لباسوهایش از او گرفتوه شود و لبواس ای هی امنیتی ویژهامراقبتکانی،

تا وقتی دادگواه جورم او را  برد.می نی به عنوان متهم در بازداشتگاه بسربازداشتگاه پوشید. کا
آید. کانی با کمک پلیس بوا یکوی از وکوالی بوا می ثابت نکرده باشد، او بی گناه به حساب

 تجربه تماس گرفت و او را به عنوان وکیل خود به پلیس معرفی کرد.
ی هرینوهنه وکیل را نداشته باشد دادگاه در سوئد اگر متهمی توان مالی برای پرداخت هزی

 پردازد.می وکیلی را که متهم انتخاب کرده است
برد. او برای رفتن به توالت باید زنگی را می کانی در بازداشتگاه در یک سلول انفرادی بسر

بوا رد در بازداشوتگاه او تنهوا اجوازه دابصدا در آورد تا مأمور بازداشتگاه در را روی او باز کند. 
 وکیلش گفتگو کند.

شروع کردند. به علت مهم بودن جرم،  "کانی"پلیس و دادستان تحقیقات خود را در مورد 
دادستان تصمیم گرفت کانی را تا پایان تحقیقات اولیوه در بازداشوتگاه نگهودارد. تحقیقوات 

را  . دادستان ایون مومووعه استبودپلیس نشان از آن داشت که کانی عامل دزدی از بانک 
ایون بازداشت کانی شد. هدف از بازداشت  به دادگاه گزارش داد و خواستار حکم دادگاه برای

که متهم نتواند قبل از دادگاه دست به جرم دیگری بزند و یا کاری کند کوه تحقیقوات  است
 پیرامون این جرم را دشوار سازد.

توا  شوودمی آزاد اگر فردی به جرم سبک تری متهم باشد، پس از بازپرسی توسط پلیس،
 فراخواند. اینکه دادگاه او را برای محاکمه

کانی به دستور دادگاه در بازداشتگاه باقی ماند. تغذیه و شورایط زیسوتی او در بازداشوتگاه 
بود که کانی هرگز از آن گالیه نداشت. نوع غذا و استراحت او بهتر از هنگامی بود ای هبگون

موی به مدت یک ساعت برای هواخوری به پشت بام بازداشتگاهکه او آزاد بود. هر روز او را 
 ،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 

و طبق قانون باید مجازات شود. وکیل کانی  است هبودکه کانی مرتکب جرم دزدی از بانک 
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 بر تمام جریان بازپرسی و محاکمه نظارت داشت تا همه چیز طبق قانون انجام شود.
. هیئت قضاوت او را به چهارسال ه استکردکانی در دادگاه پذیرفت که او از بانک دزدی 

کوشوید دادگواه را موی او زندان محکوم کرد. اگر کانی به جرم خود اعتراف نکرده بود، وکیل
 قانع کند تا او را آزاد کنند.

و تحرک بیشتری برخووردار  کانی از بازداشتگاه به زندان منتقل شد. در زندان، او از آزادی
 اشعالقوهکار و یا تحصیل کند و در سواعات فراغوت بوه ورزش موورد  توانستمی بود. او

 6ی زندان را بپوشود. یوک اتواق کوه حوداقل هاموظف بود لباس ،بپردازد. با ورود به زندان
مترمربع مساحت داشت در اختیار او گذاشته شد و موابط زندان بصوورت شوفاهی و کتبوی 

 برای او تومیح داده شد.
بازی قمار عادت داشت و در همین راستا کارش به دزدی از بانوک کشویده  چون کانی به

کرد. این برنامه برای دور کردن او از این عادت نادرست می نبالرا دای هباید برنامه ویژ بود،
موی در صنایع چوب مشغول شود. او در آنجوا کفشوهای چووبیبکار  کانی گرفت.می انجام
 ساخت.
آیود. می بشمار هااز کفشهای سنتی سوئدی ،(Träskor) چوبیمخیم ی با کف هاکفش

موزد او در یوک شوماره  کورد.موی مزد در یافت کرون سوئد 10کانی برای هر ساعت کار، 
توانسوت توسوط آن از موی شد و کارتی در اختیار کانی قرار گرفته بود کوهمی حساب ذخیره

درصد از پول ذخیره شده در  10فروشگاه زندان اشیاء و مواد مورد نیاز خود را خریداری کند. 
از آن اسوتفاده کنود. کوانی در  ،زندان موقت ازشد تا هنگام مرخصی می حساب او نگهداری

نیز برای بدن سازی ای هکرد و برناممی ساعات فراغت، پینگ پنگ و باندی زیر سقف بازی
 آمدند.می داشت. هر چندگاه نیز مادر و برخی از دوستانش برای دیدار با کانی به زندان

ایون فضوای  مودرن بوود. نسبتا بزرگ با مبلمان تمیوز و یییک اتاق پذیرا اتاق مالقات،
کورد. موی تداعیای هدلنشین، یک زندگی معمولی طبق استاندارد سوئد را در ذهن هر بینند

تقامای مرخصی کرد. با توجه به اینکه رفتوار او در  ،کانی پس از گذشت یک سال در زندان
ک شوبانه گرفت و یمی زندان مورد رمایت مراقبین او بود، هر ماه یک روز آزادانه مرخصی

 پری شدن سوهکرد. پس از سمی سپری بیرون از زندان ،روز را با دیدار از دوستان و مادرش
سال زندان، یعنی پس از اینکه سه چهارم محکومیت خود را گذرانده بود، از زندان آزاد شود. 
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 کند. او در طول سه سال زندگی در زندان، آموخت که برای همیشه از قمار دوری

 (Vilkorligdom)مشروط" "حکم آزادی

ساله است که در میان دوستان و آشنایانش به خشوونت و کلوه شوق  18یک پسر  "دیژی"
کند. آنابوال یک ماده انورژی زاسوت کوه بورای می مصرف "آنابوال"بودن معروف است. او 

ایش توانمنودی کنند تا با افوزمی سالمتی زیان آور است اما برخی ورزشکاران آن را مصرف
بارها پسرها و دیژی ی ورزشی شانس خود را بیشتر کنند. هابدن برای کوتاه مدت، در رقابت

در حوال  خته است مورد مرب و شتم قرار داده بود تا اینکوه روزیشنامیرا که ن ییدخترها
شود. معنوای مشروط محکووم  دعوا با دیگران توسط پلیس دستگیر شد. در دادگاه به آزادی

کنود. در موی گیرد اما آزاد زنودگیمی که او سه سال تحت مراقبت قرار این استاین حکم 
. یکی اینکه عملکرد مجرم تحت کنترل باشود و ه استشدبرنامه مراقبت دو هدف گنجانده 

دیگراینکه به مجرم برای اصالح رفتارش کمک شود. برای مراقبت و کمک به دیژی یوک 
موی گیرد و بر رفتار او نظوارتمی قرارتماس ، با او در ا تجربه به مسائل جوانانفرد آگاه و ب

اعالم کنود.  "ی ویژههامراقبت یاداره "کند. دیژی هر چند روز یکبار باید حضور خود را در
 او همچنین باید بطور مرتب در یک برنامه مخصوص تربیتی شرکت کند. این برنامه بورای

 .ه استشدتدوین  "آنابوال"رفتار دیژی و ترک عادت او به تغییر در تفکر و 

 (Frivård)"مراقبت آزاد"

در یک میخانه مقدار زیادی آبجو نوشیده بود. در حالت مستی تصمیم گرفت بورای  "بروله"
فتاد. به سراغ او برود. یک اتومبیل را دزدید و راه ا تبریک گفتن سالروز تولد دوست دخترش،

از آن پس نفهمید که چه اتفاقی افتاد. ماشین به ستون برق خورده بود و متوقف شوده بوود. 
ماه  5بروله همانجا پشت فرمان در خواب فرو رفته بود که پلیس او را بازداشت کرد. بروله به 

 "مراقبوت آزاد"به دادگاه نوشت و تقاما کورد کوه حکموش بوه ای هزندان محکوم شد. نام
تبدیل شود. برای اینکه او در خانه بماند و از قالب پا استفاده کند الزم است کوه او مسوکن 

 خواسوت در خانوه دوسوت دختورش،موی چون. او در اختیارش باشدنیز تلفن و  داشته باشد
ه وقتی این شرایط جور شود، برولوه بوکرد. یباید موافقت نادیا را هم کسب مبماند،  "نادیا"

 یفرستنده ی ویژه رفت. یک قالب دور پای او قفل کردند که مجهز به یکهاادراه مراقبت
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در زموان غیرمجواز بروله ای در این قالب گنجانده شده بود که هر وقت بود. برنامه ییرادیو
کنود. برولوه از مصورف مشوروبات  آن را ثبت ،هاتپایش را از خانه بیرون بگذارد اداره مراقب

بدون تعیین وقوت، یوک موامور اداره  محکومیت منع شده بود. هر چندگاه، یدر دوره الکلی
به او سر میزد تا مطمئن باشد که او نوشیدنی الکلی نخورده باشد. یوک بوار خطوا  هامراقبت

کافی است که حکم زندان بجای در خانه ماندن به اجرا درآید. برولوه در خانوه مانود. طبوق 
 یش از خانه خارج شود. عوالوه بور آنهاچندگاه برای خرید نیازمندی برنامه اجازه داشت هر

برنامه آموزشی بمنظور ترک مشروبات الکلی نیز شرکت کند. بروله نهایت یک در بایست می
موجوود پایوان یافوت و عوادت بوه  کوشش خود را کرد تا دوره محکومیت او طبق مووابط

 نوشیدن الکل نیز از سرش رفت.

 اردزندانی بچه

برد. حاِل او اصوال خووب نیسوت بایود می زندانی زن بسر 90در زندان زنان همراه با  "نینا"
را بوه  هواآن اجتمواعییادارهساله دارد که  7و  4چهار سال در این زندان باشد. او دو فرزند 

نینا در باتالق مواد مخدر فرو افتاده بود. او به دوسوت پسورش  .ه استکردپرورشگاه منتقل 
دوسوت پسورش، برای فروش مواد مخدر کمک میکرد که به تدریج خودش نیز معتاد شود. 

را از مادری  هاهنیز از بین رفت و بدنبال آن ادراه اجتماعی بچنینا  ناگهان ناپدید شد و درآمد
ای شوومش، در انتظوار برناموه یهکه به اعتیاد مبتال بود گرفت. اکنون نینا پشیمان از گذشت

شود. بناست او با کمک این برنامه از اعتیاد دست بکشد توا بتوانود می ودی آغازاست که بز
 چشم امیدی به آینده داشته باشد و فرزندانش را از پرورشگاه به دامن خود بازگرداند.

 فضای زندان

 خوانیم:می چنین در باره زندان (kriminalvården.se) ی سوئددر سایت سازمان زندانها
کردن افرادی کوه مرتکوب تنبیه است که جامعه برای ای همجازات زندان در سوئد شیو"
مبتنی بر این است  با مجرمین سیاست برخورد شوند در نظر گرفته است.می ی جدیهاجرم

د زندانی شدن دارای اثرات زیانباری برای فر ی زندانی نشود زیراانسانکه حتی االمکان هیچ 
 خوود را از دسوت شود آزادیمی بدیهی است وقتی کسی به زندان محکوم باشد.می زندانی
مسئولیت دارد تا با همکواری فورد زنودانی، وی را  زندان، سازمان زندانها یدهد. در دورهمی
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 ز کاهش دهود.برای همخوانی با جامعه آماده کرده و اثرات زیانبار ناشی از زندانی شدن را نی
ی ویوژه هاهاین کار از راه اشتغال، آموزش و درمان و از جمله گفتگو با زندانی و اجرای برنام

موی جورم انجوام رقداماتی نیز برای بازداشتن زندانی از تکرااگیرد. در این راستا، می صورت
 شود. 

 به حبس ابد ومیتباشد. محکمی روز زندان تا حبس ابد 14مجازات مجرمین در سوئد از 
تواند پس از ده سال زندان، به زندان مدت دار تبدیل شود. این تغییر محکومیوت توسوط می

  "شود.می دادگاه انجام
در صد از کسانی که  32بیشترین جرم زندانیان در سوئد خرید و فروش مواد مخدر است. 

فروش مواد مخدر محکوم شوده  خرید و بردند به جرممی در زندان بسر ،2011در اول اکتبر 
 (.مراجعه شود 5و  4شماره ی هاه)به ممیمبوند 
ا هودف که بازسازی مجرمین در زندان باید بوشود می تاکیدقانون زندانها،  4پاراگراف در 

آماده سازی زندانی برای پیوستن به جامعه باشد. این بازسازی باید در جهت کاهش عوار  
، صورت گیرد. در این راستا، ممن توجوه بوه حفوظ منوافع فرد زندانی ناشی از سلب آزادی

باید همه اقدامات در جهت آماده سازی فرد زندانی برای حضوور در خوارج از زنودان  جامعه،
از زنودان آزاد  حکومیوت(مزندانی باید در زمان مقتضی )حتا قبول از پایوان دوره  انجام شود.
 شود.
 :چنین آمده استاز قانون زندانها  4 رافرهنمودهای پاراگدر 
به زندانی باید فرصت مناسب برای اسوتفاده از وقوت آزادش داده شوود. بایود زنودانی را "

بپردازد و به رشد خود کمک کند. در ایون راسوتا  اشعالقهتشویق کرد که به کارهای مورد 
ن در جریان رویدادهای جامعوه باید به زندانی امکان داد که از طریق روزنامه، رادیو و تلویزیو

قرار گیرد. نیاز زندانی به تفریح نیز باید در حد معقول، موورد توجوه باشود. در شورایطی کوه 
و مشوابه آن در خوارج از  ییی سوندیکاهاتایجاب کند باید به زندانی اجازه داد که در فعالی

 ”.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 
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، زورگوویی، بازپرسوی و دامن جامعه بازگردد. محیط زندان از تووهین، رفتوار خشوونت آمیوز
زندان افراد آموزش دیده هستند. ایون افوراد هیچگونوه  یهشکنجه پاک است. کارکنان ادار

تنها موامور مراقبوت از  هاآن وابستگی شغلی به دادگستری و پلیس مخفی و یا علنی ندارند.
ت زندان، بوه مقررا که با رعایت این است هاآن باشند. وظیفهمی زندان و نگهداری زندانیان

زنودانیان از ی سوئد، هازندان ینیازهای روزمره زندانیان رسیدگی کنند. در همه و هاخواست
 .(زندانبانان در راهرو یک زندان - 22عکس شماره ) برخوردارندای هآموزش عمومی و حرف
 عمل بسیاری از کارکنان، عالوه بر وظیفه نگهبانی، به عنوان رابط نیز ،در زندانهای سوئد

یک یا چند زندانی را به عهده دارد تا زندانی بتواند بوا او  مسئولیت مستقیم کنند. هر رابطمی
ی خود را با او درمیان بگذارد. فرد رابوط، عوالوه بور هادر تماس بوده و مشکالت و خواست

د و بوا بازدیود کنوزندانی در زندان و تماس با زندانی، باید از اتاق  وظیفه ایجاد نظم و امنیت
یا مراجعوه زنودانی بوه مراکوز  هنگام مرخصیدر ی زندانی نیز دیدار داشته باشد. هامالقاتی
  نیز رابط باید مراقب و یا همراه زندانی باشد.درمانی، 

که حداقل فشار روانی را به زندانی وارد کنود. هور است ای هبگوندر سوئد  هافضای زندان
مترمربوع  10تا  6باشد. مساحت اتاق زندان بین یم زندانی دارای یک اتاق مخصوص بخود

باشد. در و دیوار می ی مسکونی در سوئدهاهاست و شکل و شمایل اتاق مطابق استاندارد خان
همه اتاقها دارای رنگهای شاد، روشن و دلپذیر است تا باعث فرسوایش روح و روان زنودانی 

چشم اندازی به بیرون داشوته  ،د از راه یک پنجره، اتاق زندان بایهاموابط زندان بربنانباشد. 
پنجره  هاهو بازداشتگا هاباشد و نور کافی در روز به داخل اتاق زندان راه یابد. در بیشتر زندان

گذارد. در هور اتواق یوک تخوت می دیدگاهی سرسبز را برای زندانی به نمایش اتاق زندان،
بوا آب گورم و سورد نیوز دراختیوار  ییدستشو خواب ثابت و یک میز تحریر وجود دارد. یک

زندانی است تا به بهداشت و رفاه او کمک کند. اتاق زندان به رادیو و تلویزیون مجهز اسوت 
ی تلویزیونی پایه، دسترسی داشته باشند. هرگاه یک زنودانی بوه هاتا همه زندانیان به کانال

راقبین زندان آنرا بررسوی کورده و م نیاز به یک کانال مخصوص داشته باشد،ای هدالیل ویژ
زندانی در یک  -23عکس شماره )دهند.می درصورت لزوم، آن کانال را دراختیار زندانی قرار

 (خودسلول 
صبح در اتاق خود باشند. سوایر اوقوات بیکواری و  8بعدازظهر تا  8زندانیان باید از ساعت 
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 معاشورت داشوته باشوند. ایر زنودانیانتوانند در سالن عمومی با سمی هاآن روزهای تعطیل،
حیاط بدن سازی در دسترس زندانیان قرار دارد و امکان ورزشهای دسته جمعی نیز در  سالن

تحت مراقبت ماموران زندان میسر  برای زندانیان، شود. دسترسی به اینترنتمی زندان فراهم
 .(زندانیانمالقات سالن  -24عکس شماره ) است

 آموزش در زندان

ای، ی حرفوههاههمه زندانیان باید در روزهای کاری، یعنی پنج روز در هفته، در یکی از برنام
زنودانی حقووقی  آموزشی و یا روان درمانی شرکت کنند. برای هر ساعت شرکت در برناموه،

ی عموومی در هواکند. آمووزش در زنودان شوامل آموزشمی معادل ده کرون سوئد دریافت
در ای هباشود. آمووزش حرفوموی هوا، دبیرستان و زبان سوئدی برای خارجیییطوح ابتداس
. در سوال ه اسوتشدگنجانده  های رایج شغلی در جامعه نیز در برنامه آموزش زندانهاهرشت
. ه اسوتشدانجام  هامختلف تحصیلی در زندان یرشته 120، آموزش بزرگساالن در 2008
موی شوود، صوورتمی کالسهایی که در زندان تشکیل رستان توسطی ابتدایی و دبیهاهدور

ی آنها زندانیان را به مواد درسی مورد عالقهکوشند امکان دستیابی می گیرد. مسئولین زندان
توانود بوا کموک کادرهوای آموزشوی می زندانی داوطلب تحصیالت دانشگاهیفراهم کنند. 

به تحصویل بوه پوردازد. هرگواه در یوک زنودان امکانوات  زندان و استفاده از شبکه اینترنت
 دهند. می تحصیلی فراهم نباشد، زندانی را با یک مرکز آموزشی در زندانی دیگر، ارتباط

سوئدی که سالهای زیادی را در زندان بسر برده بود پس از ای هیک دزد حرفچندی پیش 
اشتن پایان نامه دانشگاهی در رشته حقوق از زندان با در دست د پایان دوره محکومیت خود،

 بیرون آمد.
و روان درموانی نیوز  ی ویوژههازندانیانی که دچار عوار  روحی و روانی باشند از آموزش

 برخوردارند.
ی فرد و آماده سوازی او بورای ورود بوه هاهدف از آموزش در زندان، باال بردن توانمندی

 است. جامعه، پس از دوران محکومیت

 لباس زندانیان

افتود کوه در آن تعوداد موی خبرها چشمم به عکسی یهزنم. در صفحمی را ورقای هروزنام
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. لباسوها از انودهو ژسوت گرفت اندهی جوان با لباسهای رنگین کنار هم ایسوتادهازیادی خانم
 آرامِاز رنگهوای ای ه. مجموعوه اسوتشدی دلنشینی درست هاشاد و فرم یهی سادهارنگ

بوه نموایش روشن و خاکستری کم رنوگ  سفید، صورتی، عنابی، زرد، کِرِم، آبی روشن، سبزِ
که خشونت و انودوه را توداعی کنود در  زتند و تیغم آور و یا هیچ رنگ . ه استشدگذاشته 

 میک سالن مد را در ذهنود، خاسهای رنگین و زیبای ببا لاین عکس عکس دیده نمی شود. 
نمایشگاه " شوم.می زدهشگفتتیتر درشت وسط صفحه  که نا گهان با دیدنکند می تداعی
مرکوز بازسوازی " خووانم.موی . با نا باوری نوشته زیور عکوس را"ی جدید زندانیانهالباس

. ایون لباسوها در ه استیدی جدیدی را برای زندانیان )زنان زندانی( تهیه دهازندانیان، لباس
 ”.گ، به مدت سه هفته به نمایش گذاشته خواهد شدفرهن یهدر خان 1-گالری ک

بی آستین و یوا آسوتین کوتواه  یهاز پانزده مانکن مد لباس، هفت نفر پیراهنهای یک تک
. چهار تن بلوز و دامن بر تن دارند. دو تن با پیراهن و شلوار و دو نفر نیز با کاپشن اندهپوشید

 شوند.می و شلوار در عکس دیده
زندانیان در وقت  است که ییلباسها ینمومه خوانم که این لباسهامی ن خبردر تومیح ای

پوشند. انتخاب نوع، رنگ و طرح لباسها توسط گروهی از زندانیان می آزاد و یا در هنگام کار
یک زن زندانی حق دارد لباس زنودانش را از بوین پوانزده  ،ترتیببدین. ه استشدانجام زن 

 در اروپاای هلباس پنب .نتخاب کند. پوشاک زندانی از جنس پنبه استشکل و رنگ مختلف ا
 نیز ایجاد نمی کنود لباسهاست زیرا راحت است و حساسیت )آلرژی( ترینمرغوب یهدر زمر
 .(نمایشگاه مد لباس برای زندانیان زن -25عکس شماره )

 در خوودش، انتخواب بوا هوم نٱاینکه زندانی، با لباس زیبا، خوش فرم و خوش رنوگ و 
در رنوگ و فورم لبواس زنودانی بهرحال  در باورم نمی گنجید. کند آمد و رفت زندان محیط
 است که به آسایش روح و روان زندانی کمک کند.ای هبه گونسوئد 
 

زندانی دارای هویچ حوق و در آنجا تجربه کرده ام،  در خاورمیانهمن خود چندین زندان را 
روزموره فورد زنودانی  تنهوا آزادیزندانهای بسیاری از کشورهای جهوان، در حقوقی نیست. 

ی انسانهمه حقوق از هنگام ورود به بازداشتگاه یا زندان، شود، بلکه می نیست که از او سلب
از لحظه ورود به زنودان، بوا  شود.می او لگدمالزیر پا گذاشته شده و غرور و شخصیت وی 
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زنودان را  یی چروکیوده و بوی قووارههواکنند که لباسمی قیر، زندانی را واردارتوهین و تح
 نزندان، فشار بر زنودانیان را افوزایش دهود. در چنویرنگ و فرمِ غم آلودِ لباسهای بپوشد. تا 
ی تنوگ و هاصحبت از آموزش زندانی و باز سازی او طنوزی بویش نیسوت. سولول ییفضا

زنودانها، بجوای گونوه کنود. در ایون می زندانی را بشدت آزردهکثیف زندان نیز روح و روان 
بوه  کینوه توزانوهکه غالبا افراد ناالیق و کم سواد هستند، مامورین زندان  ،هاانسانبازسازی 

 پردازند.می شخصیت زندانیتخریب کامل 
ی انسواناز حقووق شوهروندان هموه که  پیشرفته و متمدن یبدیهی است در یک جامعه

زندگی محروم نیست. زندانی مانند هر شهروند دیگری از حق از نیز زندانی یک . ،ردارندبرخو
که به خاطر  این استحقوق و مزایای زندگی برخوردار است. تنها فرق او با دیگران  یههم

او مدتی محدود شوود. محودودیت آزادی نیوز زموانی  جرمی که انجام داده است باید آزادی
  دست زدن او به جرمی دیگر وجود داشته باشد.حتمال گیرد که امی صورت

 
 "کووارگزار حقووووقی دولووت"زنوودانهای سووووئد هرازچنوود گووواهی مووورد بازدیووود

(Justitieombudsmannen)  .این کارگزار،و نمایندگان سازمان صلیب سرخ قرارمی گیرند 
ی دولتی و ادرات وابسته به هاهبر اجرای قانون در دستگاشود می تعیین که از طرف پارلمان

 .کندمی آن نظارت
 سازد.می امکانات یک زندگی آبرومند را فراهم نیز سوئد برای زندانیان آزاد شده یجامعه

غال و گیرد تا سوابق زندانی بودن افوراد، موانعی بورای اشوتمی در این راستا اقداماتی صورت
دهند و بوا می استفاده از امکانات اجتماعی نباشد. در صورت نیاز، نام و نشانی زندانی را تغییر

کنند که آن فرد بتواند مانند سایر می انتخاب محلی جدید برای سکونت او، شرایطی را فراهم
 و زندگی بپردازد.بکار  شهروندان

 مرخصی زندانیان

توانند پس از گذشت مدتی از محکومیوت در زنودان، مرخصوی می تمام محکومین به زندان
ی کوتاه مدت، استفاده از مرخصی پس از یکی دوماه میسر است. در هابگیرند. در محکومیت

تواند از مرخصی استفاده کند که حوداقل یوک می ، زندانی هنگامیدرازمدتی هامحکومیت
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وم به حبس ابد پس از چهار سال و چهارم دوره محکومیتش سپری شده باشد. زندانیان محک
 شوند.می نیم زندان، از حق مرخصی برخوردار

بوا خوانواده، دوسوتان و بسوتگان و  هاآن هدف از مرخصی دادن به زندانیان، حفظ ارتباط
باشد. زیرا هدف از زندانی کوردن مجورمین، می با جامعهتماس همکاران شغلی و بطور کلی 

 به دامن جامعه است. هاآن ازگرداندنو ب هاآن بازسازی شخصیت
مدت مرخصی را اداره زندانها با توجوه بوه شورایط فورد زنودانی و مودت بواقی مانوده از 

موی کند. مدت اولین مرخصی بدون مراقبت، به چند ساعت محدودمی محکومیت او تعیین
حد اکثر بوه سوه شود و تا می ی بعدی به تدریج، زمان مرخصی طوالنی ترهاشود. در نوبت

در صوورتی کوه احتموال حوق اسوتفاده از مرخصوی حتوا کنود. موی شبانه روز افزایش پیدا
در چنین حالتی، یک یا از زندانی سلب نمی شود. سوءاستفاده از مرخصی وجود داشته باشد، 

 ی خواهند کرد.همراهزندانها، فرد زندانی را در دوره مرخصی  یهارچند مامور از طرف اد
هموواره کند، می ی آموزشی زندان دریافتهاهلی که هر زندانی برای شرکت در برناماز پو

شود. این پول هنگام مرخصی، در اختیار زندانی قرارمی می مبلغی در حساب زندانی پس انداز
گیرد. در صورتی که هزینه سفر زندانی تا محل سکونتش بیش از مبلوغ معینوی باشود، اداره 

 وشش خواهد داد.زندانها آن را پ

  کارگزاران حقوقی

ی مختلوف هاهی وجود دارد که برای پاسداری از اجرای قانون در زمیننهاددولتدر سوئد چند 
 کارمند و یک مودیر بنوام کوارگزار حقووقی هاه، هر کدام دارای دهافعالیت میکنند. این نهاد

(Ombudsman) و یوا پارلموانسال یکبار از سوی دولت  6هر  وقیباشد کارگزاران حقمی 
شوند و هر کدام در یک یا چند زمینه اجتماعی بر انجام درسوت قووانین نظوارت می انتخاب
کوارگزاران شووند. می گزینشاز میان حقوق دانان برجسته، پر تجربه و خوشنام  هاآن دارند.
کننود موی عالوه بر نظارت بر انجام درست قوانین، به شکایات کسانی که احسواسحقوقی 
در بازار کوار موورد  ، نیز رسیدگی میکنند. مهاجرینی کهه استشددر جایی مایع  هاآن حق

تبعیض قرار گیرند، کودکانی که مورد مرب و شتم یا تهدید بزرگساالن باشند، زنانی که بوه 
مشابه مردان بگیرند و شهروندانی که در پیچ وخم کارهای اداری با  علت جنسیتی نتوانند کار
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توانند هر کدام به یک کارگزار حقوقی شوکایت بورده و خواسوتار می شوندمی مشکل روبرو
 باشند. ی خوداز دست رفتهرسیدگی به حقوق 

ر عملکورد کارکنوان دولوت کند کوه بومی سوئد نیز یک کارگزار حقوقی را تعیین پارلمان
 نظارت دارد. 
بسیاری از شکایات مربووط بوه تبعویض و قوانون شوکنی در خوارج از رونود  ترتیببدین
 شود.می ساده تر و با سرعتی بیشتر توسط کارگزار حقوقی حل و فصلای ه، به شیوهاهدادگا

 (Barnombudsmannenکارگزار حقوقی کودکان )

از  سال، 18برای پاسداری از حقوق و منافع کودکان و نوجوانان زیر  کودکان یکارگزار حقوق
کودکوان، در چوارچوب کنواسویون گزار حقووقی شود. نهاد کوارمی طرف دولت بکار گمارده

، قووانین حفاظوت از کودکگزار حقوقی کند. کارمی متحد فعالیت مللسازمانحقوق کودک 
 مشویخط هواآن شود توامی یاد آور هاحقوق کودکان را به ادارت و نهادهای دولتی و کمون

 کوودک،گزار حقووقی کار خود را در راستای این قوانین برنامه ریزی کنند. هر گاه الزم باشد
وق کوودکی در دهود. اگور حقومی برای تدوین قوانین جدید نیز به دولت ارائه پیشنهاداتی را

 نکاگزار حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده و بورای حول آ نا دیده گرفته شده باشد، جایی
 54دهد.می مشکل اقدام میکند و رهنمود

 (Diskrimineringsombudsmanmannennen) کارگزار حقوقی تبعیض

، موذهبی، ی تبعیض جنسیتیهاهبرای پیشگیری از تبعیض در زمین ،تبعیضحقوقی کارگزار 
 فعالیت دارد. کسانی که احسواس ،قومی، سِن ی یا تبعیض به علت نق  عضو و از این قبیل

توانند به این نهاد شکایت کنند. کارگزار تبعویض بوه می اندهکنند مورد تبعیض قرار گرفتمی
کوشود بوین شواکی و می کند و در صورت وقوع تخلف از قانون،می رسیدگی هاآن شکایت

کنود. در بسویاری مووارد پیشونهاد کوارگزار میانجی گری  ه استشدکسی که از او شکایت 
گیورد. در صوورتیکه موی داوری قضایی، مورد قبول طرفین قورار یک مانند حقوقی تبعیض،

فرستد می مسئله را به دادگاه توافقی انجام نگیرد آنگاه کارگزار حقوقی به جانبداری از شاکی،
 53ر این زمینه تصمیم بگیرد.تا دادگاه د

 چندی پیش دو خانم مسلمان مقیم سوئد با پوشش سنتی و پیراهنهای بلندی کوه دامون
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 هواآن شد، وارد سالن یک استخر شنا شده بودنود. ظواهرامی تقریبا روی زمین کشیده هاآن
کننود.  کردند که قصود داشوتند از اسوتخر شونا اسوتفادهمی یهمراهبرخی از بستگانشان را 

ی شنا در سوئد، مختلط است. وقتی مسئولین ورزشگاه، متوجه حضور آن خانمها با هااستخر
خواهند که سالن شونا را تورک کننود. می شوند از آن دومی لباسهای نامناسب در آن محیط

مسوئولین،  یشوند. بگفتهمی گیرد و خانمها از سالن شنا بیرون راندهمی بگو مگویی صورت
 با موابط بهداشتی اطراف استخر مغایرت دارد. لباسهای بلند خانمها

این دو خانم، برخورد مسئولین ورزشگاه را به عنوان یک عمل تبعیض آمیز تلقی کورده و 
تبعیض شکایت بردند. پس از چندی حکم کارگزار حقوقی به نفع ی هبه کارگزار حقوقی ویژ

، موظف شد به خاطر شتدر آن قرار دا ه ورزشگاهکای هصادر شد و کمون منطق هااین خانم
 خسارت بپردازد. هاآن توهین به این دو تماشاچی، به

  (Jsutitieombudsmannen) برای نظارت بر نهادهای دولتیکارگزار حقوقی 

برای نظارت بر عملکرد نهادهای دولتوی هور شوش سوال یکبوار از سووی کارگزار حقوقی 
کارگزاری بوه نماینودگی از سووی پارلموان، چگوونگی  شود. اینمی ئد بر گزیدهسو پارلمان
ای هسی قرا رمی دهد. کسانی که از نهاد و یا ادارری دولتی را مورد برهارد ادارت و نهادکعمل

  55توانند از این کارگزار حقوقی کمک بگیرند.می دولتی شکایت داشته باشند

 (Säpo) پلیس امنیتی

 پلیس امنیتی وجود دارد. نیز مانند هر کشور دیگری، در سوئد
اطالعات به فارسی  زبان فارسی، شبا گزین کنم.می به سایت پلیس امنیتی سوئد مراجعه

 62کند.می تعریف ترتیببدینپلیس امنیتی نقش و فعالیت خود را شود. می ظاهر

یسی است. ما از بروز جرائمی که پلیس امنیتی یک دستگاه اطالعاتی دولتی با وظائف پل"
 مبوارزه تروریسوم با ما. کنیممی فاش را هاکنیم و آنمی بر مد امنیت کشور است پیشگیری

  هوافعالیت ایون از دفهو. کنویممی محافظت نیز دولت بریهر مرکزی ستهه از و کنیممی
 "است ملی امنیت مچنینه و روندانهش حقوق و  هاراتیک، آزادیدموک نظام از پاسداری

 یهادسوتورکار دارای اداره ایون. اسوت دولت بریهپلیس امنیتی یک اداره دولتی تحت ر
 اداره از مسوتقل بخوش یک امنیتی پلیس. باشدمی دولت مصوب یبودجه و مدیرکل ویژه،
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 رتست که بیشوپلیس امنیتی دارای تقریبا هزار کارمند ا. رودمی شمار به کشور بانیهرش کل
در دیگر نقواط کشوور ای همنطقواحد مستقر هستند. کارکنانی نیز در پنج  استکهلم در هاآن

پلیسوی  یدرصد از کارکنان پلیس امنیتوی دارای آمووزش ویوژه 55 باشند.میبکار  مشغول
صاددان و فون آوران اقت تحلیلگر، حقوقدان، جمله از اداری کارمندان را کارکنان بقیه. ستنده

 دهند.می تشکیل
گیورد. در موی پلیس امنیتی باشد، مورد تعقیب و کنترل قورار ظنسوءهر گاه فردی مورد 

از دادگواه اجوازه  صورتی که پلیس امنیتی نیاز به شنود تلفنی داشته باشد باید برای این کوار
به عمل آورد.  ییکند و از او بازجورا دستگیر  ظنسوءتواند فرد مورد می بگیرد. پلیس امنیتی

داشوته  هموراه ییفرد دستگیر شده حق دارد یکنفر را به عنوان شاهد یا وکیل در حین بازجو
دادسوتان برسود. هور گواه  باشد. دستگیری یک فرد توسط پلیس امنیتی باید فورا به اطالع

اقدام کند. بورای اینکوار  تواند برای بازداشت اومی را مجرم بداند ظنسوءدادستان فرد مورد 
از دادگاه تقاما کند. پوس  باید دادستان مدارکی به دادگاه ارائه داده و اجاره بازداشت متهم را

شود تا مورد محاکمه می به دادگاه فرستاده مدارک اثبات جرم، متهم آوریجمعاز بازپرسی و 
 محکوم و یا تبرئه شود. ،قرار گرفته

پلیس در چارچوب قانون کامال مشخ  است. پلیس امنیتی نیوز در سوئد حدود اختیارات 
باشد. از عملکرد پلیس امنیتی نیز مانند هر می بخشی از پلیس بوده و در برابر قانون پاسخگو

 توان به دادگاه شکایت برد.می ی دیگرنهاددولت
دان میسر تماس با پلیس امنیتی از طریق تلفن، فاکس و آدرس اینترنتی برای همه شهرون

 است.
، هر شهروند سووئدی حوق دارد ه استیدبه تصویب رس 2003طبق قانونی که در مارس 

 بازخوانی کند. ه استکرد آوریجمعاطالعاتی را که پلیس امنیتی سوئد در باره او 
برای اداره مرکزی پلیس بفرستد و خواسوتار ای هتواند ناممی برای این کار هر شهروندی

 باشد.می اطالعاتی شود که درباره وی نزد پلیس امنیتی رونوشتی از همه

 زندانی سیاسی

پرسوم کوه آیوا در سووئد موی تلفن میکنم و از سخنگوی این سوازمان هابه اداره مرکزی زندان
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زندانی سیاسی وجود دارد. چنین سؤالی برای او تازگی داشت. لختی درنگ کرد و سوپس گفوت: 
در زنودان بودنود.  که به خاطر سورپیچی از خودمت نظوام وظیفوه در گذشته کسانی را داشتیم "
را بتوان زندانی سیاسی تلقی کورد. اکنوون کوه قوانون کسوی را مجبوور بوه خودمت  هاآن شاید

موا زنودانی سیاسوی  ،سربازی نمی کند، پس صحبت از زندانی سیاسوی بوی معنوی اسوت. نوه
 ."نداریم

تووان می . آنچهه استشدی مختلفی تعریف هاهراتیک، جرم سیاسی بگوندر جوامع غیر دموک
بوا حاکمیوت و دولوت،  آمیزمسالمتمخالفت  به عنوان وجه مشترک از این تعاریف بیرون کشید،

آید. بدیهی است که جرمی از ایون قبیول در کشوورهای دارای نظوام می جرم سیاسی به حساب
 ندارد. زیرا در چنین جوامعی، دولوت و دولوت موردان هموه بوا دموکراتیک، از جمله سوئد، وجود

سوپارند، موی رسند. مردمی که قدرت را به دولت موردانمی بی قید و شرط مردم به قدرترأی 
 هواآن قودرتی را کوه بوه ،هواآن از ییرا مورد انتقاد قرار داده و در صورت نا رما هاآن حق دارند
ساالر، مردم از حوق اعتورا ، مردم یدیگری بسپارند. در یک جامعه، پس بگیرند و به اندهسپرد

تظاهرات و تبلیغات علیه قدرت حاکم برخوردارند. خواست و تبلیغ برای برانودازی یوک  اعتصاب،
رژیم سیاسی نیز جرم به حساب نمی آید. در سوئد که دارای یک نظوام سولطنتی و دموکراسوی 

آزاد اسوت. اقلیوت بسویار و تبلیغوات علیوه نظوام  آمیزمسالمت باشد، هرگونه فعالیتمی پارلمانی
کنود، از موی کوچک جمهوری خواه در این کشور کوه بورای برانودازی نظوام سولطنتی فعالیوت

مرکوز، رادیوو و روزناموه دارنود و در پرتیراژتورین  دفتور، هواآن حمایت قوانون برخووردار اسوت.
ی رادیوو و هاهمخالفان نظوام سولطنتی در سووئد، در برنامو کنند.می تبلیغ و اظهارنظر هاهروزنام

حوزب  یپردازنود. در اساسونامهمی ی خودهاتبه بحث و گفتگو پیرامون خواس تلویزیون دولتی،
بطوور رسومی ایون حوزب و  ه اسوتشودنظام پادشاهی مردود شناخته  سوئد، راتدموکسوسیال

، بوه عنووان بزرگتورین حوزب هادموکراتسوسیالباشد. می وری دراین کشورخواستار رژیم جمه
کسوی نموی توانود . اندهسیاسی کشور با اتکا به آرای مردم، سالیان درازی دولت را در اختیار داشت

نفوی نظوام پادشواهی و سیاسی حزبشان محکوم کند.  مشیخطرا به خاطر  هادموکراتسوسیال
ی ایون حوزب هات، هرگز مانعی برای فعالیهادموکراتسوسیالاز سوی  قصد براندازی این نظام

وجوود نظوام  با ارزیوابی دخول و خورج سولطنت بورای سووئد، هادموکراتسوسیال. ه استبودن
سولطنت را بوه عنووان  هاآن . این بدان معناست کهاندهسلطنتی را تا بحال بر نبود آن ترجیح داد
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ایون کشوور توا کنوون پیشبرد اهداف اقتصادی  ر سیاست، برایامری تشریفاتی و بدون دخالت د
شوود. موی از تشریفات سلطنتی برای گسترش صونعت توریسوم اسوتفاده .اندهمثبت ارزیابی کرد

به عنوان ابزاری برای رونق بخشیدن به روابط اقتصادی با سوایر شاه و خاندان سلطنت در سوئد 
رابطوه اقتصوادی بوا  ینان و صاحبان صنایع در فکر توسعهآیند. هر گاه بازرگامی کشورها بشمار
دهنود و در موی ترتیوب سولطنتیخاندانیک دیدار دوسوتانه از آن کشوور بورای  ،کشوری باشند

برای ایجاد روابط بازرگانی بوین دو کشوور  صدها بازرگان و نمایندگان صنایع ،آن دیدار یحاشیه
  نشینند.می به مذاکره
نیروهای مخالف نظام حاکم، نه تنها سرکوب نموی شووند بلکوه  سوئد، ساالریمردمدر رژیم 
موورد توجوه و بررسوی شوود موی که همواره در سطح جامعه مطرح و پخش هاآن یهاتخواس

گیرد و در مواردی بوه ایجواد راهکارهوا و تصومیمات جدیود مطوابق خواسوت می قرار دولت نیز
 تعقیوب و گریوزاعتراموات خشوونت آمیوز و برای ای هزمینراین انجامد. بنابمی مخالفین دولت،

و  وجود ندارد. دولت و نهادهای وابسته به آن نیز بجای در گیر شدن بوا منتقودان و یوا مخالفوان
آبوادانی و عموران و بکار  ارگانهای امنیتی و پلیسی و گسترش زندانها و شکنجه گاهها، یهتوسع

 پردازند. می ی شهروندانهارفع نیازمندی
کنود، وجوود موی حرکوت رو بوه رشود جامعوه را متوقوف ،همانطور که تشونجات اجتمواعی

بخشد. آرامش و ثبات، به رونق اقتصوادی و می ی اجتماعی، به جامعه آرامش و آسایشهاآزادی
 رفاه عمومی منجرخواهد شد.
ه برکوت آراموش، امنیوت و ثبواتی اسوت کوه بو ی سووئدجامعوهیکی از عوامل مهم رشود 

ی اجتماعی در این کشور وجود دارد. احترام بوه حقووق هموه شوهروندان و احتورام بوه هاآزادی
شود کوه جامعوه از تشونجات اجتمواعی دور می اعترامات مخالفین حاکمیت، باعث و هاخواست

خودمات اجتمواعی فعوال و موردم  ،دهد اقتصاد پر رونوقمی باشد. چنین شرایطی است که اجازه
 خاطر و خوشحال باشند.آسوده

در یوک رژیوم اسوتبدادی  هواآن هایسوئدی را با زندگی هم ردیف انوقتی زندگی سیاستمدار
سیاستمدار سوئدی در سایه امنیوت و آرامشوی کوه در یک مقایسه کنیم، آشکارا خواهیم دید که 

 اشزنودگیاین جامعه وجود دارد به مراتب بیش از همتای خود در یک رژیم غیردموکراتیوک، از 
خواطر را آسووده هواآن ترس دائم مقامات سیاسی هرگز شود. در کشورهای غیر آزاد،می مندبهره
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زندگی دولت مردان همیشوه در پوس دژهوای سونگین و در  نمی گذارد. در یک نظام استبدادی،
 هموواره بورعوادی، شود. ترس دائم از حضوور در بوین موردم می حصار نگهبانان مسلح محدود

ی هوااز موهبت ،اندهعلیرغم جایگاه و مقامی که برای خوود سواخت ترتیببدینچیره است.  هاآن
یوک نظوام  غافول از ایون هسوتند کوه ایجواد هواآن یک زندگی عوادی و طبیعوی محرومنود.
اسوت. یوک نظوام  مرداندولوتو از جملوه بوه نفوع دموکراتیک و آزاد به نفع همه شوهروندان 

فرصت بهره بری از بسیاری موهبات زنودگی را خواهود قامات دولتی نیز ی مدموکراتیک به همه
آزاد بکوشویم  یکند که همه با هم برای ایجاد یوک جامعوهمی ی حکمانسانسلیم عقلپس . داد
 شویم. مندبهرهاز دستاوردهای آن  گیو هم

د، هیچیک از مقاموات سیاسوی در ترور ش "اولوف پالمه"سوئد،  وزیرنخستکه  1986تا سال 
 مردم از وسائل حمل و نقل عموومی اسوتفاده یمثل همه هاآن این کشور دارای محافظ نبودند.

همسورش از سوینما بوه خانوه برموی  هموراهکردند و در بین مردم بودند. پالمه در نیمه شبی می
د ناشوناس تورور شود. رفت توسوط یوک فورمی گشت. در حالی که پیاده به طرف ایستگاه مترو

کوه پالموه را  ")حزب کوارگران کمونیسوت ترکیوه( " پ کا کا "م به سوی سازمان تهاانگشت ا
 ،دادگاه، از یک ماه پیش از قتول پالموه یبا اجازهتهدید به مرگ کرده بود، بلند شد. پلیس سوئد، 

ر ایون مکالموات صوحبت از بوه راه را مبط کورده بوود. د "پ کا کا"گفتار تلفنی برخی عناصر 
شنیده شده بود. در مکالمات تلفنی که دقوایقی پوس  در خیابانهای استکهلم "عروسی "انداختن 
بوه یکوی از رهبوران  "عروسوی"خبر انجوام  ،صورت گرفته بود بین سوئد و آلمان ،از ترور پالمه

دارای جمالتی بود کوه رموز عملیواتی  نیز، این گفتار تلفنی این حزب در آلمان گزارش شده بود.
براسواس ایون  "در خیابانهوای اسوتکهلم عروسوی بپوا کوردیم "شد. از جمله اینکوه می قلمداد

 بازداشت شدند.بطور موقت مدرک، تعدادی از فعاالن آن حزب در سوئد 
را تهدید به قتول کورده بوود.  اولوف پالمه خود،سازمانی  یدر نشریه " پ کا کا"پیش از این 

 خوود را در اسوتکهلم این سازمان یکی از اعضای سوابق این تهدید پس از آن صورت گرفت که
را یوک سوازمان  "کاکا پ"سازمان  سوئد، وزیرنخستپالمه به عنوان  ،. در پی این ترورترور کرد
 عرفی نمود.تروریستی م

علیوه ای هاعتراموات گسوترد ،علیوه اعضوای پ کوا کوا به علت ناکافی بودن مدارک جورم
و سوازمانهای ی مودنی هواسوی نهاددر سوئد صورت گرفت. این اعترامات از  هاآن دستگیری
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پرداخوت  نیوزغراموت  هواآن بهبازداشت شدگان آزاد شدند و  بود. سر انجام انسان طرفدار حقوق
 خت،شونامیرا مسوئول قتول  "پ کاکوا"مصرانه که  استکهلمس پلیس ییردر این ارتباط، شد. 
 از کارش برکنار گردید.نیز 
و  از سووی آمریکوا طی یوک طورح توطئوه آمیوز ،"پ کاکا" رهبر حزب "اوجاالنعبداهلل "
بوار بوا دسوتگیری وی،  ترکیه تحویل داده شد،و به  ، در نایروبی دستگیر2000در سال  ،،اسرائیل

در مالقاتی کوه مقاموات امنیتوی در قتل پالمه سخن به میان آمد.  "پ کا کا"دیگر از همدستی 
اعالم کرد که گروهی جدا شده از رفقای حزبوی او، بوه سورکردگی  داشتند، وی اوجاالنسوئد با 
 . اندهی اش، طرح نابودی پالمه را ریخته و اجرا کردهمسر قبل

بوه خواطر عودم دسوتیابی بوه  ،بر اساس قووانین سووئدعلیرغم شواهد نام برده شده در باال، 
هوم چنوان نیز عدم وجود فردی که به قتل اعتراف کند، معمای قتول پالموه مدارک این جرم و 

 باقی مانده است. ناشناخته 
تحت پوشش نیروهوای امنیتوی، از  و تعداد اندکی از وزرا وزیرنخست ،از قتل اولوف پالمهپس 

ود در ان خواکنون نیز سیاستمداران سوئد، آزادتور از هوم ردیفو. اندهبرخوردار شد همراهی محافظ
موی دارای محوافظو چنود وزیوری کوه  وزیرنخستکشورهای دیگر، در ارتباط با مردم هستند. 

روند به یک شوهروند عوادی تبودیل شوده و می ه محض اینکه از پست دولتی خود کنارباشند ب
به خاطر آنچه در زموان زموام هرگز  هاآن کامل برخوردارند. مانند دیگر مردم این کشور از آزادی

 شودترس و وحشت ندارند. هرکس از عملکرد سیاسوتمداران ناراموی با ،اندهداری خود انجام داد
بوه او اعتورا  کنود، از او دارای پسوت و مقوامی اسوت، تواند در همان زمانی کوه آن فورد می

 .و خواستار حق و حقوق خود باشد خود را همه جا اعالم نماید ییشکایت کند و نارما

 ی زندانیانهاهتوجه به خانواد

کمبوود امکانوات زنودگی بخاطر زندانی شدن یکی از افراد خانواده دچار ای هدر سوئد هیچ خانواد
ی اجتمواعی هسوتند. هوانیازمنودان، تحوت پوشوش کمک ینمی شود. زیرا در این کشور همه

باشند. در وب سایت اداره زنودانها بخشوی بورای می فرزندان زندانیان نیز مورد توجه اداره زندانها
 .ه استشدزندانی است درنظرگرفته  هاآن کودکانی که پدر یا مادر

خوورد کوه یوک دخترخردسوال را موی بوه چشومای هتصویر نقاشی شد اره زندانهادرسایت اد
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یش قرمز است و پیراهنش سفید بوا خالهوای سوبز. دور سورش پرتووی از هاپکند. لُمی تداعی
 درخشد.می خورشید

ی مختلف، تمام مراحل بازداشت تا زندان برای کودکان بوا زبوانی سواده و هادر آنجا با عکس
قابول قبوول ای هشود. شرایط دیدار از فورد زنودانی بوه شویومی ی بیانانساندلنشین و  احساسی

در شورایط  هواآن دهود کوه عزیوزمی . عکسها به کودکان نشانه استشدگفته  برای کودکان،
. هودف ه اسوتشوداشوته کند. عکسی از اتاق مالقات با زندانیان به نمایش گذمی خوبی زندگی

از  ترس و واهمه نداشوته باشوند. کان از رفتن به زندان برای دیدار عزیزان خود،این است که کود
دید مقامات قضائی، مالقات کودکان با بستگان خود در زندان ونیز دیودار زنودانی بوا فرزنودانش 

باشود ای هآید. پس باید محیط زندان بگونومی مروری به شمارو در عین حال یک حق طبیعی 
اتاق مالقات یک اتواق داشته باشند در آنجا پدر یا مادر خود را مالقات کنند. که کودکان دوست 

دیدار کودکوان بوا  ،ترتیببدینباشد. می نشیمن پر فراخ با مبلمان زیبا دارای رنگ و فرم دلنشین
که در زندان بسر موی بورد،  پدر یا مادر راغم ناشی از غیبت فرد زندانی در این فضای دل انگیز، 

کنود و در برابور موی ی خود را حفظانسانعالوه بر آن فرد زندانی حیثیت و اعتبار  هد. می کاهش
خانواده خود شرمسار و تحقیر نمی شود. کودکان نیز رابطه عاطفی و احسواس عالقمنودی خوود 

 را به فرد زندانی از دست نمی دهند.
ی انسوانمجرمین است. این رفتوار با  ی سوئدجامعهآنچه در باال گفته شد نشان دهنده رویکرد 
باشد. در سوئد بوا احتورام بوه حقووق می ساالرمردمبا عاملین جرم نتیجه و دستاورد جوامع آزاد و

زمینه آرامش و آسوایش هموه شوهروندان را  شهروندیِ یک مجرم و کوشش برای بازسازی او،
 کنند.می فراهم

 و کاهش جرائم اجتماعیرفاه

 28کوه  زنودانی وجوود داشوته اسوت 4500سال اخیر به طور متوسط حدود در سوئد، طی چند 
از بویش از  این افوراد. که در سوئد اجازه کار و یا اقامت ندارند باشندمی اتباع خارجی هاآن درصد
تعوداد متوسوط براین بنوا .اندهبه زندان افتاد، مرتکب جرم شده و کشور مختلف به سوئد آمده 60

یابد. داشوتن ایون تعوداد زنودانی در می نفر کاهش 3240سوئد هستند، به ند شهرومجرمینی که 
ایون کشوور دهنده میزان نوا چیوز جورائم در  رقمی است که نشان میلیون سوئدی، نه و نیم بین
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دهود کوه موی شود. ایون ارقوام نشوانمی از دنیای امروز دیده یی. چنین رقمی در کمتر جااست
تنگوا تنوگ بوا ای هرابطو اسوت، اجتماعیرفاهساالری و مردم ینتیجه اقتصادی که نسبیعدالت

پواک و خوالی از  نسوبت بوه موردم سوایر جواموع، هامیزان جرائم دارد. بهموین دلیول سووئدی
 در یوک جامعوه غیور دموکراتیوک هااگر هموین سووئدی رسند.می بنظر ی رفتاریهاهنجارینا

میوزان  بردنود،موی ی اجتماعی رنوجهاشدید و محرومیت تیاختالف طبقاکردند و از می زندگی
 کرد.می رشدمانند مردمان محروم دیگر کشورها،  هاآن جرائم در بین
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 مذهب در سوئد

 مذهب در سوئد یهتاریخچ

در این سور زموین  63 (Asa)"آسا"مسیحیت به سوئد راه پیدا کند، مذهبی بنام  قبل از اینکه
، به اسکاندیناوی راه یافته بود. اعتقادات و ز مناطق مرکزی و شمالی اروپان اییرایج بود. این آ

مذاهب و اساطیر قدیم در هند، روم و یونان، شباهت داشت. برخی این  همراسم مذهب آسا ب
-داننود. فرهنوگ هنودموی ییاروپا -هند خویشاوندی اعتقادی را ناشی از فرهنگ مشترک

دیک به دریای سیاه شکل گرفته و با کوچ کردن مردمان آن سورزمین، زن در مناطق اروپایی
 .ه استکردسرایت به این مناطق ، به اروپا و آسیا

ی طبیعی را نیز موورد هاهاست که عالوه بر خدایان، پدید ییمذهبی چند خدا "آسا"ن ییآ
 داده Tor))"رتوو"جایگواه بوه  ترینستایش و پرستش قرار داده است. در این آیین، با شکوه

بر رعود و بورق و بواد و بواران و نوور و  آید. تورمی شود که قدرتمندترین خدا به حسابمی
، خوودای جنووگ و (Oden)"اودن"کنوود. دو خوودای دیگوور یعنووی مووی ییفرمووانروا غووالت
حضوور دارنود، اموا آن دو در  دینی یه، خدای صلح و عشق نیز در این اندیش(Frej)"فری"

 گیرند.می قرار "تور"از  یترپایینجایگاه 
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 

شدند و می گزیدند. زنان بسیاری گرد او جمعمی ارتباط با خدایان بر این بود که زنی را برای
رسید و با عالم غیب می خواندند که او به حالتی بین مرگ و زندگیمی خواندند. آنقدرمی دعا
 توانسوتموی ارتباط با خدایان بوود. او یهشد. زن سحر شده، در این حالت وسیلمی مرتبط

 از عالم باال دریافت کند. ط به آب و هوا، غالت و بروز جنگ راخبرهای مربو
شود. موی روز انجام 9سال یک بار، به مدت  9مراسم هدیه دادن قربانیان به خدایان، هر 

از جملوه ای هگرفوت از هور موجوود زنودمی مردم صورت یهدراین مراسم که باحضور عام
موی شد. قربانیان عموما از جنس نور انتخوابمی قربانی به پیشگاه خدایان تقدیم 9، انسان

در  مردم، از پادشواه توا گودا، یهشرکت هم شد.می شدند و اجساد آنان در کنار معبد آویخته
رفت. کسانی که در مراسوم شورکت می این مراسم و تقدیم هدایا به معبد، از واجبات بشمار
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موالی،  یهنداشتند، با پرداخت جزیه یوا هدیواعتقاد  "آسا"نمی کردند، از جمله برخی که به 
 کردند.می غیبت خود را جبران

ی باستان شناسی دراسکاندیناوی نشان از آن دارد که مردم ایون منطقوه از قورن هاهیافت
 انگلیسوی کوه یییوا دزدان دریوا اهو. وایکینگاندهمیالدی با آیین مسیح آشنایی داشت سوم

خود به اقصا نقواط  یهی ساکن در اسکاندیناوی بودند، در سفرهای سوداگرانهاهروازاولین گ
گذشت. بازرگانان هم برای دادوستد کواال در سوطح اروپوا رفوت می راهشان از روم نیز اروپا
 قدیم رایوج را در رومای هکردند. در آن زمان، مسیحیان کاتولیک، آداب و رسوم تازمی وآمد

که نمی توانست از چشم دیدارکنندگان آن سرزمین، پنهان بماند. هر مسوافری،  کرده بودند
به هنگام بازگشت به سرزمین خود، برخوی از آداب و رسووم و باورهوای دینویِ برگرفتوه از 

ی هاانسوانداشت و تجربیات خوود را بورای  همراهکه دیده بود یا فراگرفته بود  مسیحیت را
 کرد.می ود نقلکنجکاو پیرامون خ

و از جملوه  اروپاشومالی مبلغ مسیحیت( بوه هاقبل از اینکه میسیونهای مسیحی )هیئت
 زنودگیه بخشهای پراکنددرای هو عشیرای همردم این سرزمین به شکل قبیل، یابندسوئد راه 
ت و عقایود تقریبوا دارای عوادا مردم آنشد ومی ادارهبطور خود مختار  بخشهر کردند. می

خود را واسطه بوین موردم و  "آسا"آیین  بربنابود که منطقه پادشاهی . در هر مشابهی بودند
کرد. مردم اعتقاد داشتند که برکت کشت و زرع و رونق دادوستد، بوه رابطوه می خدا معرفی

 کورد،می بودنا را مردم مال و جان بالیی یا شدمی قحطی پادشاه با خدا بستگی دارد. هرگاه
 و کردنودمی عزل را او بنابراین. نسبت به او بود بی مهری خداوند و بی کفایتی پادشاه نشان
 شاهانِ حتا، مردم، که است آن از تاریخی حاکی شواهد. نشاندندمی جایش بر دیگری پادشاه
 .آیند فائق بالیا و قحطی بر شاید تا کردندمی قربانی خدا راه در را خود

، پادشاهان نه تنهوا در هنگوام بالیوا موورد مسیحی اروپا یاین در حالی بود که در جامعه
خشم مردم نبودند، بلکه از مذهب به عنوان ابزاری برای گسترش قودرت و حاکمیوت خوود 

ی اعظم و کشیشها واگذار هاوساطت بین مردم و خدا به اسقف مسئولیتکردند. می استفاده
قیصر  یاری کنند. طلبِود تا در هنگام قحطی و بالیا دست به دعا بردارند و از خداوند شده ب
مذهب،  رطی سالیانی دراز، طلیعه دار مسیحیت در بخش بزرگی از اروپا بود و با تکیه ب ژِرمَن

رود  را کوه در شورق اروپاشومالنواحی مرکوزی و  هاکرد. رومیمی حاکمیت خود را تقویت
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بسیاری از شاهانی که از نقاط مختلف اروپا به دربار قیصر نامیدند. می ژِرمَن واقع بود، "رِن"
شاهان اسکاندیناوی نیز با الهوام یافتند، مسیحی به سرزمین خود برمی گشتند. می راه ژرمن

 شدند.از آنچه در سر زمین ژرمن رایج بود، خواهان ترویج مسیحیت در قلمرو خود 
 اعوزام خواسوتار "بیوورن" بنام سوئد میالدی، یکی از شاهان نهم قرن در بار اولین ایبر
 کوه بوود هنگوامی ایون. شود خوویش سرزمین به مسیحی تبلیغاتی یهاهیئت و هاکشیش
 میسویونهای بدسوت دیگور سورزمینهای بر را خود سیاسی نفوذ راه روم، ژرمن و قیصرهای
یوک هیئوت  کرد بیودرنگمی که در ژِرمن حکومت "لودویگ" گشودند. قیصرمی مسیحی
. بیرکا در این زمان یک مرکز فرستاد "بیرکا" منطقه به "خدا کالم ترویج"را برای ییکلیسا

شود، بازرگانوان می بود. هرگاه معبد و منبر مسیحیت در آن مستقر بازرگانی پررونق در سوئد
توا  800در سوالهای افوزود. موی د و بوه رونوق بوازارکرمی مسیحی بیشتری را بخود جلب

میسویونها یوا مواموران تبلیوغ مسویحیت، بوه سورزمین  یافتهسازمانمیالدی سیل  1000
میالدی، مبلغان دین  1100این جریان ادامه داشت تا اینکه در سال  جاری شد. اروپاشمال
 ردند.مسیحی نشین معرفی ک سرزمین سوئد را بعنوان یکی از مناطق، مسیح

و بوا حمایوت کردند می رفت و آمدی کلیسایی زیادی به این سرزمین هااز آن پس هیئت
 ی اعظومهاتحت نظارت اسقف هاپرداختند. این هیئتمی دربار به تبلیغ و ترویجِ دین مسیح
 "اولووف"بنوام در سالهای اول قرن یازدهم، شاه سوئد  داشتند.ژرمن، روم و انگلیس فعالیت 

مسیحی شد. وی که اولین پادشاه مسیحی در این کشور بود، برای گسوترش مسویحیت در 
در بویژه  ،"آسا"پیروان  سرزمین زیرسلطه خود کوششهای بسیار کرد. وی با مقاومت سخت

 در نتیجه، بخش شمالی، از قلمرو این پادشاه خارج گردید. بخش شمالی کشور مواجه شد که
بین میسیونهای انگلیسی و ژرمنی بورای حاکمیوت بور کلیسوای سووئد کشمکش زیادی 

به نفع اسقف اعظوم  هابوجود آمده بود که سالیان درازی ادامه داشت. سرانجام، این درگیری
ی مسیحی با نظوارت کلیسوای ژرمون در سووئد هاژرمن به پایان رسید و از آن پس هیئت

 کردند.می فعالیت
بعنووان در سووئد، توسط برخوی مجوامع قوانونی  مسیحیتمیالدی،  1100حوالی سده 

مذهب رسمی شناخته شد. در آن هنگام سوئد به مناطق کوچک غیروابسته تقسیم شده بود 
افتواد کوه موی پادشاهی و یک مجمع قانونی برای خود داشوت. گواه اتفواقای هو هر منطق
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ع قانونی با آن به مخالفوت شد در حالی که مجممی همراهی مذهبی هاپادشاهی با میسیون
از سوی مجامع قانونی ممنووع اعوالم شود و  ،گرایش به مذهب قدیمبرمی خاست. بتدریج 

 .ترویج مسیحیت و ساختن کلیسا مورد تشویق قرار گرفت

از رأس هِورمِ جامعوه،  این در سوئد مانند بسیاری از جوامع دیگور، موذهب مسویحی بربنا
هورم گسوترش داد.  یهدریج دامنه سلطه خود را توا قاعودراهش را به این کشور گشود و بت

 بود.  مردم یهمسیحی شدن شاهان بیش از هر چیز برای تقویت حاکمیت و تسلط بر عام
 یهموردم تحوت سولط یهقدیم، مسیحی شد هم ، امپراتور روم"کنستانتین" هنگانی که
لشوگر  بقا بخشود. هموین حاکمیت خود نیز به اجبار مسیحی کرد تا از راه مذهب بهخود را 

 کشی اعتقادی باعث تقسیم روم، به شرقی و غربی شد.
بووه اسووتقبال در اسووکاندیناوی پووس از مسوویحی شوودن شوواهان، نخبگووان و ثروتمنوودان 

خود جای دادند. دسوت آخور  یهو کشیشان را در دایر هامیسیونهای مسیحی رفتند و اُسقف
بایست به آیین مسیح گرویده و بوه نصوایح یم مردم عادی و محروم کوچه و بازار بودند که

 دادند. می گوش فرای شاهان و ثروتمندان هاهو هم سفررهبران مذهبی 
بود بپذیرند.  هاآن ئی را که دامن گیرهاکرد تا محرومیتمی کلیسا مردم را به مدارا دعوت

وطه ور شوند و بعضی به تعبیر کشیشان، خداوند چنین خواسته بود که برخی در ثروت غزیرا 
بار کلیسا و کشیشوها بور دوش موردم با گسترش تشکیالت کلیسایی،  در ذلت جان بسپارند.

شد، مردم آن منطقه موظف بودند هزینوه سواخت و می گذاشته شد. هر جا کلیسایی ساخته
نگهداری آن و نیز خرج زندگی کشیشها را بپردازند. بتدریج موردم بور آن شودند کوه بورای 

به کلیسا بسپارند تا درآمد حاصل از آن  و باغهای باروَر را فا کردنِ کلیسا، جنگل، زمینخودک
 پاسخگوی هزینه همیشگی کلیسا باشد.

قانونی  امعدر جامعه در دست مج گیریتصمیمدر آن زمان، در اسکاندیناوی، قدرت اصلی 
وب خواسوت موردم شد. قدرت هور پادشواهی در چوارجمی تشکیل هاهبود که از سران قبیل

به این کند.  همراهمحدود بود و شاه مجبور بود برای هر اقدامی نظر مجمع قانونی را با خود 
پادشاهان سوئد، با آنکه به ترویج مسیحیت پرداختند در مقایسه با پادشواهان مسویحی دلیل 

 دیدند.می خود را معیف و ناتوان سایر مناطق اروپا
خود را از یوغ کلیسای  ،روی آوردن به مسیحیتچندی پس از ی ژِرمن، هامردم سرزمین
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و کلیساهای دولتی و ملیِ خود را بنا نهادند کوه شواه در رأس آن ه رها کرد ی رومیالمللبین
شاه عالوه بر قدرت حکوومتی در نقوش رهبور موذهبی نیوز بور  ترتیببدینگرفت. می قرار

این دگرگونی باعث شود کوه  گرفت.می در اختیار خود یسا رازد و اموال کلمی معنویات تکیه
در سووئد، پوس از اما ژرمن، برای سالیان درازی از میان رفت.  یهروحانیت مستقل در جامع

 رهبور پواپ، نظور ، زیوروسوطاقرون توا کلیسوا همچنوانگرایش این کشور به مسویحیت، 
 مسوتقل برای اولین بار کلیسوای 1527تا اینکه در سال . شدمی اداره جهان یهاکاتولیک
کرد. از آن پس همه می ریاست آن بر شاه تشکیل شد که ملی ویا دولتی کلیسای سوئد بنام

 64شد.می زیرنظر دولت اداره هاتشکیالت کلیسا و فعالیت کشیش

 بادت به زبان سوئدیع

انجوام  یشویوهدر و موردم اصالحات زیادی را در زنودگی معنووی کلیسای دولتی، 
فرائض مذهبی به انجام رسانید. بخشی ازاین اصالحات با الهام از تغییراتی بود که در 

صورت گرفته  "مارتین لوتر"عبادت و پرستش در کلیسای ژرمن به رهبری  یشیوه
یعنوی  موردم یهبود. کلیسای دولتی سوئد، زبان عبادت را از التین به زبوان روزمور

ه جای اجرای مراسم عبادی و مذهبی به زبان التین، سوئدی برگرداند. از آن پس ب
شد. انجیل نیز از می همه فرائض، عبادات و مراسم کلیسایی به زبان سوئدی انجام

با این زبان التین به زبان سوئدی برگردانده شد و در اختیار پیروان کلیسا قرار گرفت. 
و با محتویوات واقعوی ایون  عامه مردم توانستند انجیل را به زبان خود بخوانندکار، 

سورودهای موذهبی از آن پس کتاب، خالی از هرگونه تفسیر و تعبیری، آشنا شوند. 
، در مراسوم عبوادی، هاآن بسیاری به زبان سوئدی نوشته شد و اجرای دسته جمعی

 داد. به فضای عبوس و غمگین کلیساهاای هروح تاز
کوار کلیسوائی، بوازنگری در اصوول  در دوران رونسانس، در راستای ایجاد اصوالحات در

ممنوع اعالم شدند ومتون گاهها بسیاری از عبادتصورت گرفت،  اعتقادی مسیحیت در اروپا
مذهبی نیز دستخوش اصالحات گردید. انجیل و متون موذهبی بوا دیودگاه جدیودی موورد 

پروردگوار را موورد بوازبینی بازنگری قرار گرفت. کلیسا، فرائض دشوار دینیِ بندگان در برابر 
واجبات بردوش مؤمنان، کاسته شد. پروردگار بخشنده و  قرار داد. با صدور احکام جدید، از بارِ



273 
 

مهربان، جایگزین خداوندی شد که تا آن زمان کینه تووز و بوی رحوم معرفوی شوده بوود و 
کلیسای  که بهبندگان معیفش را در رعب و وحشت همیشگی فرو برده بود. کلیسای جدید، 

را هدیه پرودگار به بندگانش برشمرد و آن را  زندگی و مرگ مسیح ،معروف شد "پروتستان"
 نشان عشق و محبت بی قید و شرط پروردگار به بندگانش معرفی کرد.

 ،در سووئد ی اجتمواعیهواو رشود حرکت انکوارگرصنعتگران وهمزمان با پیدایش قشر 
قوانون کلیسواها نیوز  ،1860جاد شد. در سال ایعهجامتغییراتی در بافت اجتماعی و فرهنگی 

دستخوش تغییراتی گردید. قوانین جدید، نفوذ کلیسا را در زندگی روزمره مردم کاهش داد. تا 
برادران روحانی و  یهآن زمان خدمات عمومی در بخش آموزش و بهداشت و درمان، در سای

ید به نقوش کلیسوا در خودمات مودنی قوانین جداما شد. می خواهران مقدس، به مردم ارائه
و فعالیت کلیسا به مسائل عبادی محدود شد. عالوه بر آن، کلیسا به عنووان یوک  پایان داد
کارمندان دولت بودنود و اسوقف اعظوم نیوز از  های شناخته شد. از آن پس کشیشنهاددولت

 شد.می سوی دولت انتخاب
رخ  اروپاشومالاقتصادی و اجتمواعی در  با گذشت زمان و تغییراتی که در زندگی و روابط

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 

ز قید و بند مذهب رها کردنود. توا بسیاری از مردم، از کلیسا فاصله گرفتند و بتدریج خود را ا
آمود. قوانون، نداشوتن موی های میانی قرن بیستم، خروج از آیین مسیح جرم به حسوابسال

معنوی کلیسا، فقط در صورتی میسور بوود  یمذهب را نکوهیده برمی شمرد. خروج از سلطه
 آزادی 1951که پشت کننده به کلیسا، همزمان، در قید مذهب دیگری درمی آمد. در سوال 
آن یوک امور  مذهب در سوئد به رسمیت شناخته شد و اعتقاد بوه موذهب و وابسوتگی بوه

 اختیاری شد.

 دموکراسی در کلیسا

ی هادر سوئد پوا گرفوت، مبوارزاتِ تشوکلی مردمی هانبشاز نیمه دوم قرن نوزدهم، که ج
آن زموان کلیسوا در دسوت  توامذهبیِ آزاد در برابر اقتدار کلیسوای دولتوی نیوز آغواز شود. 

یافتوه و  با اقشار ثروتمند به قدرت و حکومت دست همراه، سودجویانی بود که با نام مذهب
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در پایمال کردن حقوق اکثریت مردم سهیم بودند. سه سال بعد از کوتاه کردن دست کلیسوا 
بنام  یک شورای مرکزی کلیسا،ی هاداره کلیساها به عهد، 1863از خدمات عمومی، در سال 

واگذار شد. از آن پس همه تصمیمات کلیسایی در آن شوورا  (kyrkomöte) "شیرکو موتِ"
شد. این اولین نهواد می به رأی گذاشته (و سپس در مجلس نمایندگان )پارلمان بررسی شده

شوور در چوارچوب دموکراتیک کلیسوایی بوود کوه فعالیوت هموه کلیسواها را در سراسور ک
می کلیساهای محلی جلوگیری یی خودسرانههاو از فعالیت دادمی ی مردم جایهاتخواس
 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 

 کلیسایی، تعداد پیروان کلیسا به شدت کاهش یافت. یهای سازمانهای خیریبج
اوایل قرن بیستم، نیروهای طرفدار برابری و دموکراسی، خواستار آن بودند که زنان نیز  از

کلیسا دارای حقوق برابر با مردان باشند. به همین خاطر، مسئله شایستگی زنوان  یدرعرصه
حافل مذهبی بود اما به علت مخالفت مقامات کلیسایی، تا برای کشیش شدن، مورد بحث م

کلیسوای سووئد  1958چند دهه اقدامی در این زمینه صورت نگرفوت. اولوین بوار در سوال 
پذیرفت که زنان نیز شایستگی برای کشیش شودن دارنود و میتواننود بوه عنووان کشویش 

الهیوات را بوا موفقیوت درخدمت کلیسا باشند. دو سال پس از آن، سه زن که دوره آموزشی 
 مقوام بوه زن سوه ارتقوای –26 عکوس شوماره) گذرانده بودند به لباس کشیشی درآمدنود

  .(کشیشی
ی هوافعالیترسید کوه بور اسواس آن تصویب به قانون کلیسا نی بنام قانو 1968در سال 

را  های و کشویشی موذهبهاجمنی آنهمهکرد و می کلیسایی را در سراسر سوئد هماهنگ
 داد.می جای هاو زیر نظر اسقفای هی کلیسایی منطقهادر سازمان
از راه انتخابوات و دست اندرکاران کلیساها نیوز در قانون کلیسا،  یبا تغییرات، 1982از سال 

ی هاشوند. از آن پس، هر چهار سال یکبار اعضای هیئتمی دموکراتیک برگزیده یشیوهبه 
یابند. پیروان کلیسوا می یی کلیسا از طریق انتخاباتی کامال آزاد، به نهادهای مربوطه راهاجرا

کنند. این سه نهاد عبارتند از می با رأی مستقیم خود، نمایندگان سه نهاد کلیسایی را انتخاب
نماینده است.  251و دارای آید می مارکلیسا به ش ( که پارلمانKyrkomöte) شورای کلیسا
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در  گیریتصمیمدهد، دارای قدرت می این نهاد دموکراتیک که هر سال دوبار تشکیل جلسه
. در همه امور مربوط به کلیسا است. دومین نهاد کلیسایی عبارت است از واحد اداری کلیسوا

( وجود دارد که هر کودام تحوت Stiftsfullmäktigeیسا )سوئد اکنون سیزده واحد اداری کل
 شوووود. سوووومین نهووواد کلیسوووایی، مجموووع کلیسووواموووی نظوووارت یوووک اسوووقف اداره

(Kyrkofullmäktige .است )برای هزینوه کوردن امکانوات موالی کلیسوا از  گیریتصمیم
(، Församlingی )ی موذهبهواانجمن یهایون مجموع، هزینو است. وظائف این مجمع

 کند.می ی اجتماعی کلیسا را تعیینهامراسم مذهبی و کمک
تواننود موی که عضو کلیسوا باشوندباالی شانزده سال  ی افرادهمهدر انتخابات کلیسایی 
ی اخیرِ انتخابات کلیسایی، تنها حدود ده درصود از واجودین شورایط هاهشرکت کنند. در دور

آمار شرکت کنندگان در انتخابات کلیسایی حکایوت از آن دارد کوه از سوال . اندهکت کردشر
درصد واجدین شرایط در انتخابات شورکت کردنود، هموواره  24که در آن نزدیک به  1934

کواهش شورکت کننودگان در انتخابوات . ه اسوتبوودتعداد شرکت کنندگان رو به کواهش 
 نشان نمی دهند.ای همردم به امور کلیسا چندان عالق امروزهنشان از آن دارد که کلیسائی 

در انتخابات کلیسایی، مانند انتخابات پارلمانی در سوئد، احزاب مختلف هر کدام نامزدهای 
کنند و شرکت کنندگان در انتخابات به افراد مورد می نمایندگی حزب خود را به مردم معرفی

ی هاهدر فضایی آرام و بدون هرگونه تبلیغات در رساندهند. انتخابات کلیسا می نظر خود رأی
 زنده تلویزیونی نیز این انتخابات را پوشش نمی دهد. یشود. هیچ برنامهمی دولتی انجام

جودا  یکودیگرمویالدی، از  2000دولت و کلیسا در سوئد، پس از چهارصد سال، در سال 
د دولوت بوه حسواب نموی آینود و کارمن هاشدند. این بدان معنا است که از آن پس کشیش

 هموراهدولت، در انتخاب اسقف اعظم نقشی ندارد. اما دولوت همچنوان حوق کلیسوا را کوه 
 پردازد.می کند به کلیسامی مالیات سالیانه از مردم دریافت

مبلغی برای کفن و دفن خوود بپردازنود.  هرسالههمه شهروندانِ سوئد موظف هستند که 
 ییشود و از آن طریق در اختیوار کلیسوامی ت سالیانه به دولت پرداختمالیا همراهاین پول 

 گیرد.می قرار کند،می که مالیات دهنده در نزدیکی آن زندگی
باشد. کلیسای سووئد، می کارمند 22000کلیسا وجود دارد که دارای  3800در سوئد حدود 
از ثروتمندترین کلیسواهای جهوان تکیه زده است و یکی کرون میلیارد  36بر ثروتی معادل 
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، جنگل، سواختمان و اسوناد زمین ، اموال کلیسا از جملهییشود. یک بنیاد کلیسامی شناخته
 کند.می متعلق به آن را ادارهمالی 
تا به امروز، مراسم کلیسایی از قبیل غسل تعمید، ازدواج و خاکسوپاری، بویش از  1990از 

شوود. می گذشت زمان، از تعداد مؤمنین به کلیسا کاسته بیست درصد کاهش یافته است. با
کمتر شده و نفوذ کلیسا در اموور زنودگی  نیز بتدریج هاهحضور مردم در مراسم دعای یکشنب

 باشد.می روزمره مردم، در حال افول

 ی سوئدی امروزجامعهمذهب در 

وبرای آن  داشته باشد یایدهتواند هر عقمی در سوئد مذهب یک امر شخصی است. هر کس
تبلیغ کند. اما قانون اجازه نمی دهد که کسی باورهای خود را به دیگوران تحمیول کنود. در 

امور زنودگی بور اسواس برناموه و بوا  یبر آن حاکم است و همه ساالریمردمکه  ایجامعه
شود، مردم برای حل مشوکالت زنودگی خوود نیوازی بوه می معیاریهای علمی حل و فصل

بوه یوک نهواد ای هبورای حول هور مسوئل هاآن و توسل به قِدیسان ندارند. ییی کلیسادعا
 کنند.می مشخ  که جامعه در اختیار همگان قرارداده است، مراجعه

منعکس شد. خانمی بوه یوک  هاهدر روزنام چندی پیش خبری از یک شکایت کم سابقه،
وی گرفته شده بود، بیماری بکار  مانیی درهاهشیو یبا اینکه همه بیماری سخت مبتال بود.
کرد. وقتی بیمار برای آخرین بار به پزشک معالج خود مراجعه کرد، از می هم چنان پیشرفت

هویچ  "او خواست که بازهم بکوشد راهی برای درمان او پیدا کند. پزشک در پاسو  گفوت: 
. چند روز بعود ایون "کن  شما وجود ندارد. برو توکل به خدا یهدرمانی برای بیماری پیشرفت

خود عدول کورده و او  یخانم به دادگاه شکایت برد و ادعا کرد که پزشک معالج او از وظیفه
توان بیمواران را می را به کلیسا حواله داده است. این خانم مدعی بود که اگر با توکل به خدا

 معالجه کرد پس چرا پزشک و بیمارستان در کار است.
گیورد، دسوت کلیسوا را از موی ئد که از اراده و خواست مردم، سرچشومهقوانین مدنی سو

که در قرون وسطی بر همه امور  یی. فعالیت کلیساه استکرددخالت در زندگی روزمره کوتاه 
کرد اکنون به انجام دعاهای روزهای یکشنبه، مراسم غسل تعمید، ازدواج می جامعه حکومت

 د.شومی و مراسم خاکسپاری خالصه



277 
 

زندگی بر قووانین و مقرراتوی اسوتوار  یی روزمرههاسوئد، همه فعالیت ی امروزجامعهدر 
گیرد. کلیسا نه تنها سرنوشوت می است که از دستاوردهای علمی و تجربیات بشر سرچشمه

زندگی مردم را رقم نمی زند، بلکه برای بقای خود، بناچار به قووانین غیردینوی جامعوه نیوز 
خت، بوه صوورت قوانون شونامیست. حق طالق که کلیسا آن را به رسمیت نگردن نهاده ا

 ییدهد که هر وقت بخواهد از پیوند زناشوومی درآمده است. قانون به هر زن یا مردی اجازه
شد اکنون بعنووان حقووق شوهروندان جوایز می خارج شود. رفتاری که تا دیروز گناه شناخته

حمایت میکند.  ییقانون از ازدواج بدون عقد کلیساکلیسا، بر خالف خواست شود. می شمرده
باشد. توزیوع می مورد قبول جامعه و قانون به دنیا آوردن فرزند در ازدواج بدون عقد مذهبی،

روبرو بوود،  وسائل جلوگیری از بارداری و نیز سقط جنین که سالیان درازی با مخالفت کلیسا
. زنوان در ردای روحانیوت، جوایگزین بسویاری از سوته اشود به عنوان حقوق خانواده، رایج

  .اندهو بیشتر منبرهای کلیسا را از آن خود کرد اندهی مرد شدهاکشیش
میالدی  2007( در سال Cambridgeی در دانشگاه کامبریج )المللبیننتایج یک پژوهش 

اگر  .66(.Atheist) در صد مردم به خدا اعتقاد ندارند 85تا  46دهد که در سوئد بین می نشان
ایون در در صد مردم سوئد به خدا اعتقواد ندارنود.  65میانگین این ارقام را بپذیریم، بیش از 

 شوند. می ردم، عضو کلیسا شناختهمدرصد  70بیش از در این کشور حالی است که 
ن علت ایوبسیار زیاد است.  یسادر سوئد، تفاوت بین تعداد معتقدین به کلیسا و اعضای کل

آمد، نوا م او بوه عنووان یوک می ، هر کودکی که در سوئد به دنیا1996تا پیش از که  است
تنها نوزادانی که در کلیسا غسل تعمید داده شوند  1996رسید. از می عضو کلیسا نیز به ثبت

در صود از نووزادان در  50حودود  یان اخیر،به عنوان عضو کلیسا شناخته خواهند شد. در سال
این میزان اعضای کلیسا را در حال حامر باید به بربنا. اندهمید در کلیسا شرکت داشتغسل تع
 در صد کاهش داد. 50
سووئدی در اردوگاههوای  یسواله 15جوانوان هر تابستان، سنت کلیسائی در سوئد،  بربنا

زش روحانیت کلیسائی به آموو آیند. در این اردوگاههامی کلیسائی به مدت چند روز گرد هم
. (Konfirmation) زننودموی پردازند و در پایان بر مسیحی بودن آنان مهر تاییدمی جوانان
در صد از جوانان در  30ی اخیر تنها هااطالعات دفتر مرکزی کلیساهای سوئد، در سال بربنا

. با این حساب در صد کسانی که معتقد به کلیسا هسوتند بواز اندهاین اردوگاهها شرکت کرد
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  58یابد.می کاهش هم
بسیاری از مردم نا دانسته عضو کلیسا هسوتند. هور اکنون در باال بیان شد، که به دالئلی 

کس بخواهد از عضویت کلیسا خارج شود باید بطور حضوری یوا کتبوی انصوراف خوود را از 
پردازنود موی مبلغی به عنوان حق عضویت هرسالهعضویت کلیسا اعالم کند. اعضای کلیسا 

در  هرسالهپرداخت حق عضویت در کلیسا  آید.می ه بزرگترین منبع درآمد کلیسا به حسابک
 شود. می مالیاتی هر عضوی مشاهده یاظهار نامه
 
( پیشنهاد جدیدی را به تصویب Kyrkomöteشورای مرکزی کلیسا )، 2009اکتبر  22در 

در آورد. این قانون به  ییلیسااکثریت اعضای این شورا رسانید و آن را بصورت یک قانون ک
دهد که طی مراسمی می باشند، امکان ییی هم جنس گرایی که خواهان عقد کلیساهازوج

توانود می درآیند. هرگاه کشیشی با این مسئله مخالف باشد یکدیگرمذهبی در کلیسا به عقد 
ن کلیسوا در ، کلیسوای سووئد، اولویترتیببودیناز شرکت در چنین مراسمی خودداری کند. 

 سد.شنامیی هم جنس گرا را به رسمیت هااست که عقدِ زوج جهان مسیحیت
واقوع در  ییبرای اولین بار در جهان، در کلیسوا 2010ژانویه  23در راستای این قانون، در 

  .نددرآمد یکدیگرساله به عقد  45( سوئد، دو مرد Norrköping)"نورشوپینگ"شهر 
. ه اسوتبوودبین شوهروندان  ییی مسیحیت، کلیسا همیشه طلیعه دار پیوند زناشودر دنیا

شود. اموا اکنوون موی کلیسا نامشروع بوده و گناه شومرده یهپیش از این، ازدواج بدون اجاز
ای، آنقودر  توافوق ناموهزندگی مشترک بین دو نفر، بدون عقد مذهبی و حتوا بودون هویچ 

 ییدر گردهموا در جریوان اسوت. مذهبیز حذف عقد که صحبت ا ه استکردگسترش پیدا 
، برای اولین بار پیشنهاد شود کوه کلیسوا از نظوارت و اجورای 2009در اکتبر  شورای کلیسا

را به نهادهای مدنی واگذار کند. طرفداران ایون  ییازدواج مذهبی دست بردارد و پیوند زناشو
ود را با گسترش دموکراسی در جامعوه وفوق دهود. وقتوی پیشنهاد معتقدند که کلیسا باید خ

سد، کلیسا بایود شنامیرا به رسمیت  ییقوانین مدنی، حق زندگی مشترک بدون عقد کلیسا
به این قوانینی که برگرفته از رأی مردم است احترام بگذارد و به نقش خود در پیوند زنودگی 

 پیوند زناشویی، تنها بر رمایت دو یهلودشامدنی،  یهبین دو نفر، پایان دهد. زیرا در جامع
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 65.و بس استوار استآگاه،  انسان 

برای بورون رفوت از  هاآن در سوئد، کلیساها با بحران جلب مشتری روبرو هستند.اکنون 
تا شواید  اندهی موسیقی گشودهااین بحران، از سالها پیش دربِ کلیساها را به روی کنسرت

مراکووز آموزشووی و موودارس، بسوویاری از ه کلیسووا بکشوواند. بوو را کنسوورت، مووردم برگووزاری
 .کنندمی برگزار منطقه کلیسای ی خود را درهاهی موسیقی و جشنوارهاکنسرت

می استفاده از سازهای موسیقی، از جمله اُرگ، فلوت و پیانو را در کلیسا مجاز هاپروتستان
شود می نی را در کلیسا رایج کردند. گفتهانجیل عهد جدید، سرودخوا با استناد به هاآن دانند.

خواندند. با تورویج می که مسیح و حواریون او شامگاه قبل از عروج به آسمان، سرود مغفرت
سرودهای مذهبی در سوئد، بسیاری به سرودخوانی در کُرهای آواز روی آوردند. امروزه حدود 

 خود، به سرود خوانی در کُرهای آواز، میلیونی سوئد، در وقت آزاد 9هزار نفر از جمعیت  600
 86هزار نفر عضو کُر کلیسا هستند. 99پردازند. از این تعداد حدود می
شواهد تاریخی، سازهای موسیقی از زمانی به کلیساها راه یافت که کلیسوا در حیطوه  بربنا

را  قدرت شاهان قرار گرفت. از قرن چهارم میالدی کوه کنسوتانتین، قیصور روم، مسویحیت
مذهب رسمی اعالم کرد، آالت موسیقی از دربار به کلیسا راه برد. اموا حضوور موسویقی در 

با مخالفت روحانیون مسیحی روبرو بود. اکنون نیز بنیادگرایان مسیحی  وسطاقرونکلیسا، تا 
 در کلیسا مجاز نمی دانند. (، استفاده از سازهای موسیقی راهاو اورتودوکس ها)کاتولیک
آورد، هوم چنوان تعوداد می که کلیسا برای جلب مشتری به عمل ییهاتالش یهبا همو

 بوه را موردم نیوز، کنسورت در شرکت یپیروان کلیسا رو به کاهش است. اکنون که انگیزه
 انودهکرد پیشونهاد بینند، می خطر در را خود شغل که هاکشاند، برخی از کشیش نمی کلیسا
 بوه رقو ، یهانگیوز با جوانان تا شود دایر کلیساها در دیسکو جشن کنسرت، بر عالوه که
 .کنند پیدا راه معنویت درگاه

 گرامسیحیت نوگرا و بنیاد

در حال حامر اکثریت قریب به اتفاق پیروان دیون در سووئد، طرفودار کلیسوای پروتسوتان 
ت. هستند که با تغییرات اساسی در بینش قدیمی، از اورتودوکس و کاتولیک فاصله گرفته اس

توانند مانند هموه موردم می هاآن ن مسیحی پروتستان، ازدواج روحانیون مجاز است وییدر آ
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 تستانها از اقدامات پیشگیری از بارداری و سقط جنین حمایتودارای همسر و فرزند باشند. پر
توانند در لباس روحانی بوه خودمت کلیسوای می کنند. اخیرا زنان و هم جنس گرایان نیزمی
 در کلیسای پروتستان کنونی از هر ده کشیش، هفت نفرِ آنان زن هسوتند. روتستان در آیند.پ

  .دانندمی حضور زنان را دردستگاه روحانیت غیرمجاز هاکاتولیکاین در حالی است که 
این مراسم را بوه دو  هاپروتستاندر کلیسای اورتودوکس، هفت مراسم عبادی وجود دارد. 

( خالصوه Konfirmation) یی( و نیوز تاییود کلیسواDop)"دُپ"تعمید  ن عبادیِ غسلییآ
شوود و مراسوم تأییود موی . با غسل تعمید، افتخار عضویت در کلیسا به کودک دادهاندهکرد
 سا دمیده خواهد شد.شود که روح مسیح در عضو کلیمی ، بر این باور برگزارییکلیسا

 تعطیالت مذهبی

با اینکه اکثر مردم سوئد اعتقادات دینی ندارند، اما رادیو و تلویزیون دولتی با احترام به اقلیت 
کنند و تعطیالت می را پخش ییکلیسا یهی زندهاهمؤمن این کشور، روزهای یکشنبه برنام

، هرگز سووگواری هاپروتستان ییرسمی مذهبی همچون گذشته وجود دارد. در مراسم کلیسا
موورد یوک فرصوت رفواهی برای اولیای دین برگزار نمی شود. تعطیالت مذهبی به عنوان 

 گیرد. سالروز تولد و یا مرگ مسیح بورای اغلوب موردم، بوی تفواوت اسوت.می استفاده قرار
 رود.موی تعطیالت کریسمس، به مناسبت تولد مسیح درازتورین تعطویالت موذهبی بشومار

سالروز به صلیب کشیدن مسیح یا عید پاک، را نیز عزا نمی گیرند عید پاک هم به  هاسوئدی
تنواول غوذاهای آرایش میز غذا به رنگ زرد و  هاست که در آن بیک تعطیلی سنتی عنوان 
کوه از  عزا یهسیاه پوشیدن، گریه و خود آزاری به نشانپردازند. می ، از جمله تخم مرغ،وِیژه

. وسائل عزاداری ه استشدمنسوخ  هاپروتستانمرسوم بوده، توسط  هابین کاتولیک قدیم در
رایج بوده و به شورق  در مرکز اروپا وسطاقرونمذهبی، از جمله، زنجیر و عَلَم و کُتَل، که در 

تیقوه، نیز راه یافته است، در انبار برخی کلیساهای قدیمی گَرد و غبار می خورد. این وسائل ع
کرد و بوه می امور زندگی مردم حکومت یهیادآور دورانی است که کلیسای کاتولیک بر هم

 زد.می دامن ییخرافه گرا
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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برای دیدارهای خانوادگی است. جوانانی که پس از هیجده سالگی،  نیز سمس فرصتیکری
موی ، به مناسبت جشن کریسمس به دیدار خانواده خوداندهبه دنبال زندگی مستقل خود رفت
 کنند.می روند و شب و روزی را با هم سپری

 مذهب آزادی

می کند. همانطورکه اعتقاد به هر مذهبی را محترممی مذهب حمایت قوانین سوئد، از آزادی
داند و آن را جورم بوه حسواب می شمارد، بی اعتقادی به مذهب و خدا را نیز حق شهروندان

 نمی آورد.
کننود. ایون موی هزار مهاجر از کشورهای مسلمان در سوئد زندگی 450اکنون نزدیک به 
از مهاجرین کشورهای اسالمی، بوه برخی . اندهه و آفریقا به سوئد آمدافراد بیشتر از خاورمیان

برنود. در مویبکوار  را هاآن هستند یا طبق عادات گذشته پای بندآداب و رسوم پیشین خود 
ی هواو اجورای آیین ییسوئد، مسلمانان دارای مساجد متعددی هستند کوه بورای گردهموا

رخی زنان مسلمان، با روسری، چادر و بعضی بوا بُرقوع در کنند. بمی استفاده هاآن مذهبی از
اما  بر خالف پوشش رایج در سوئد است چنین پوششیبا اینکه شوند. می انظار عمومی ظاهر

پوشش مورد از بدون هیچ مانعی، این کشور مذهب و اندیشه در  با برخورداری از آزادیآنان 
 ترینییدر سوئد، آزادی در اندیشه و پوشش لبواس، از ابتودا ند.کنمی استفادهخود  یعالقه

پوشوش گرچه از دیدگاه قانون هر نوع پوششی بال مانع اسوت اموا  حقوق شهروندان است.
 نگاه هر بیننده ای را بخود جلب می کند. برخی اقلیت های مذهبی آنقدر نا متعارف است که

نمودی از تحقیر و تمکین زن در برابر زنان،  ی سوئد، پوشش تمام عیار برایدر عُرف جامعه
 که تا اوائل قورن بیسوتمپوشش زنان، حجاب و از  ،هااغلب سوئدیبه حساب می آید. مرد 

دوران مورد  مووابطبوه عنووان نیز رایوج بوود،  ی سوئدجامعهمیالدی در میان اقشار پایین 
نان تحمیل موی کردنود نشوان حجابی را که در آن دوران مردان بر ز و کنندمی یادساالری 

و آزادی  نابرابری این دو گروه اجتماعی دانسته و آن را وسیله ای برای پایمال کردن حقووق
 می آورند.  راهای اجتماعی زنان بشم
  خوانید.می زیر زنان را دردر حمایت از آزادی پوشش  نمودی از عملکرد قانون

هوزار کورون 100 ه بوود کوه از پرداخوتمنعکس شود هاهاخیرا خبری در برخی از روزنام
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  داد.می محجبه خبر آموزدانشخسارت به یک 
کورد، بورای می تحصیل داری هتل مسلمان که در رشته آموزدانش خبر این بود که یک

 معرفوی شوده بوود. وقتوی ( Lanskrona) "نزکرونوالَ"آموزش عملی، بوه هتلوی در شوهر 
دربوین کارکنوان،  محجبوه را زن یوک حضوور اسالمی او را دیدنود، ابحج هتل، مسئولین

غیرعادی تلقی کرده و آن را برای جلب مشتری زیان آور دانستند. بوه ایون دلیول مودیریت 
 یهمدرسو آن دختر محجبه خودداری کرده بود. پس از این ماجرا، مسئولین پذیرش هتل از
 کنار را حجابش هتل در کارآموزی دوره در که کرده بودند محجبه را رامی دختر داری هتل
 وی نیز چنین کرده بود. .بگذارد
 را هتول اقدام (DO)"او دی"تبعیض،  منع عالی کارگزار ،هاهروزنام در خبر این انعکاس با
 پرداخت به شدمی اداره هاآن توسط هتلداری مدرسه که را کمون سه آمیز برشمرد و تبعیض

 صد هزار کرونِ سوئد غرامت به آن دختر، محکوم کرد.
چندی پیش نیز سه دختر محجبه برای یوک گفتگووی تلویزیوونی پیراموون حجواب، در 

. این برنامه به مدت چند هفته ادامه داشت. حضور این ظاهر شدند تلویزیون سراسری سوئد
برانگیخوت. اعتراموات بسویاری را  حجواب،در دفواع از  هواآن دختران محجبه و اظهوارات

ی بوود کوه مخوالف حجواب در ی خارجی تبوارهاهگروبیشترین اعترامات از سوی افراد و 
تلویزیوون سووئد،  یحضور آن دختران با حجاب را روی صفحه هاآن کشورهای خود بودند.

عیارهای مذهبی به دانستند که انواع تبعیضات و فشارها را با ممی یادآور برخی جوامع مذهبی
ی قانونی هاتلویزیون سوئد با استناد به آزادیدر برابر این اعترامات، دارند. می مردم خود روا
از قبول تنظویم  کوهای هآن سه دختر طبق برنام و اعترامات را نا دیده گرفت ،در این کشور
 تلویزیونی ادامه دادند. یهبه شرکت در آن برنامشده بود، 

 سیاست نقش مذهب در

سیاسوی در سووئد،  یدر عرصوهدر سوئد، مذهب در سیاست و حکومت هیچ نقشی نودارد. 
بخشی از مسویحیان سووئد را ( که Kristdemokraterna) "ی مسیحیهادموکرات"حزب 
عدالت و انتخاب ". این حزب با شعار ه استکردآغاز  کار خود را 1964گیرد از سال می در بر
 67بورژوایی جای دارد.احزاب  در تشکل "آزاد
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، بدست آوردن کمی بیش از حد نصاب آرا برای ورود به پارلمان ی مسیحی، باهادموکرات
چند سالی است که در مجلس قانونگذاری حضور دارند. شرط ورود یک حزب بوه مجلوس، 

ی اهودموکراتی حوزب هاتخواسو ترینیکی از عمده است.کل آرا  درصد 4 حداقلکسب 
مسیحی، گنجاندن دروس دینی مسیحیت، در موواد درسوی مودارس اسوت. تواکنون هویچ 

. در مدارس سوئد، تاری  مذاهب بطور ه استکرداکثریتی در پارلمان از این خواسته حمایت ن
شود، درباره می شود. یعنی همانقدر که درباره اسالم و بودیسم بحث و گفتگومی تدریس عام

آید. وظیفه نهادهای آموزشوی، گسوترش آگواهی و اطوالع می ه میانمسیحیت نیز سخن ب
ذوق و  بربنارسانی بی طرفانه به شهروندان است. آنگاه، هر فردی، براساس اطالعات خود و 

 جانبداری کند، یا از آن دوری جوید.ای هاندیشهر تواند از مذهب یا می سلیقه شخصی،
در سووئد بوود. در آن  هادموکراتسوسویال ییی نخست قدرت نمواهاسال 1920 یدهه
 هواآن کردنود.موی جانبوداری برخی از مسیحیان متدین نیز از این حوزب غیرموذهبی زمان

بودند. این افراد به تودریج  راتدموکسوسیالی رفاهی و عدالت گستر حزب هاهطرفدار برنام
 راتدموکسوسویالدرون حزبی، بنام بورادران ای هشاخ 1924به عضویت حزب درآمدند و از 

(Broderskapet Socialdemokraterna)  تشکیل دادند. این گروه اکنون با حفظ هویوت
گوروه در  یکند. اولوین کنگورهمی رات فعالیتدموکسوسیالمذهبی خود در چارچوب حزب 

 تشکیل شد.Örebro) ) "اوره برو"در  1928سال 
 ییکلیسوا یدوستانه انسانی هاهزاز یکسو خواستار انجام آمو راتدموکسوسیالمسیحیان 

و مسوائل  اجتمواعیاموردر سیاست بوده واز سوی دیگر خواستار فعالیوت بیشوتر کلیسوا در 
از طریق یک صندوق اعانوات، بوا  1960رات از دهه دموکسوسیالباشند. برادران می یانسان

 1990از دهوه  حزبوی، یکننود. ایون شواخهمی همکاری، سازمانهای نیکوکاری و صلح جو
 .ه استکردپیوندی با جامعه مسلمانان سوئد نیز بر قرار 

 کند. می خود را مبتنی بر اعتقادات دینی چنین بیان مشیخط، راتدموکسوسیالبرادران 
ما یک قد بر افراشته ایم.  همبستگی و عدالت ،ما مسیحیان چپ و رادیکال، برای صلح "

همیار و عودالت پیشوه هسوتیم. موا کموی سورخ تور) از  نیروی پیشرو برای یک جامعه باز،
( و کمی سبزتر )نسبت به سایر هم مسلکان مسیحی( هستیم. جنوبش  هادموکراتسوسیال

دارد. برای ما مسیحیان چپ گرا، اعتقاد به خدا منبعی  ییو کلیسا رگریکاجنبشما ریشه در 
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 است. از امید، و راهی به گسترش تفاهم و آزادی
ی اوست. خداونود عشوق اسوت و تهاپایه اعتقادی ما پیام عشق پروردگار و بخشش بی ان

 انسوانخوود داریوم. را در  ییتصویر خداست. بنابراین همه ما بخشی از عشوق خودا انسان
موا  یزیورا هموه دارای حقوق و وظائف یکسان هسوتیم هاانسانموجودی مقدس است. ما 
 68."بخشی از عشق پروردگاریم

امروزه حودود سوه درصود از اعضوای حوزب  "راتدموکسوسیالبرادران "حزبی  یهشاخ
نقطوه نظورات جمعوی خوود را بوه عنووان  هواآن د را دربرمی گیورد.سوئ راتدموکسوسیال

 دهند.می ارائه هادموکراتسوسیالپیشنهادات این گروه به کنگره سالیانه 
از  آنهوا نقطه نظرات این گروه به معنای تبلیوغ و تورویج مسویحیت نیسوت. و هاخواست

عی، مخالفت با تولید و ترویج ی اجتماهادیدگاه مذهبی خود، بر بهبود قوانین در جهت کمک
ی المللوبینگسترش عدالت اجتماعی و همبسوتگی  ،دوستیانسان، انسانتسلیحات، سالمت 

 یکنند. اکنون پیروان ادیان دیگور از جملوه مسولمانان و یهودیوان نیوز در شواخهمی تأکید
 حضور دارند.  "راتدموکسوسیالبرادران "

که بوه کنگوره  2009ی مسیحی در سال هادموکراتسوسیال یمصوبات کنگرهبرخی از 
 عبارت است از: ه استشدارائه  راتدموکسوسیالسالیانه حزب 
عودالت  ایجامعوهبا هدف تحقوق  2011تا  2009سیاسی برای سالهای  مشیخطتعیین 

برنامه درازمدت برای مبارزه بوا فقور در جهوان، پیشه و جهانی مبتنی بر برابری، تدوین یک 
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:
بخش فلسطین، ترویج بازرگوانی  اعطای مصونیت دیپلماتیک به نمایندگان سازمان آزادی

با نوار غزه، تبادل فرهنگی و ورزشی بین جوانان غزه و سوئد، ایجاد یک مرکز برای آموزش 
بورای  و بحث و گفتگو در غزه، تأمین امنیت و رفاه کودکان در غزه و ترغیب اتحادیوه اروپوا

 کمک به فلسطین در جهت انجام این اهداف. یایجاد برنامه
طرفودار  یهادموکراتسوسویال"بوه  "راتدموکسوسویالبرادران "اخیرا نام شاخه حزبی 

توا  تغییر یافته است( Socialdemokrater för tro och solidarite) "یایمان و همبستگ
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  میسر باشد.نیز  حزبی یهاین شاخ پیوستن پیروان ادیان دیگر به

 کلیسا در چارچوب قانون

ی کلیسایی ها. به عبارت دیگر فعالیته استکرداختیارات کلیسا را قانون تعیین  یدر سوئد، حوزه
این قوانین از رأی موردم سرچشومه گرفتوه  گیرد. از آنجا کهمی در چارچوب قوانین مدنی شکل

نیازی به خدمات کلیسائی ندارند، بنابراین نقش کلیسا در جامعه کوم رنوگ و اکثریت مردم  است
 بر مردم حکومت کند. رسالت الهی یبه بهانهاست. در چنین شرایطی روحانیت نمی تواند 

شیش معوروف شوهر، بنوام در یک جلسه دادگاه، برای ک "کالمار"چندی پیش، دادستان شهر 
سووئدی در یوک جلسوه  یسواله 63تقامای مجازات زندان کرد. ایون کشویش  "اوکه گِرین"

قرار داده بود. او هنگام موعظه بورای جمعوی از  وعظ و خطابه، همجنس گرایان را مورد سرزنش
ی جنسوی، از حیوانوات نیوز نمو همجنس گرایوان و افوراد دارای انحرافوات "مؤمنان، گفته بود: 

. "آورنودموی گذرند. این افراد به راحتی به سوء استفاده جنسوی از کودکوان )پِودوفیلی( نیوز روی
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

سوخنان پشیمانی نکرد و بر عقیده خود هم چنوان پافشواری نموود. او  در دادگاه نیز اظهار ،مزبور
مونعکس شود، سوخنگوی  هاهقلمداد کرد. وقتی ایون خبور در رسوان خود را بازتابی از کالم خدا

ی ایون هاهکلیسای مرکزی با اظهار تاسف از سخنان آقای اوکه گرین، اعوالم داشوت کوه گفتو
 جوید.می مذهبی ندارد و کلیسا از آن سخنان دوری کشیش هیچ پشتوانه

پس از اینکه این کشیش بخاطر توهین به همجنس گرایان به زندان محکوم شود، یوک 
را به  هارا نفرین کرد و از خداوند خواست که سوئدی هاسوئدی ییکشیش بنیادگرای آمریکا

پی اعالم همبسوتگیِ کشویش  از صحنه گیتی نابود کند. در "لواط کاران "خاطر حمایت از 
سوئدی، اقودام  یهمردم سوئد، کشیش محکوم شدبر با کشیش سوئدی و نفرین  ییآمریکا

حمایت از کشیش سوئدی، مردم را نفرین کرده بود، بوه  یرا که به بهانه ییکشیش آمریکا
 کرد.خواهد  شکایتشدت سرزنش کرد و اعالم کرد که علیه او به دادگاه 

سوئد چنانچه نسبت به گروهی از جامعه به علت وابستگی قومی، نژادی،  بر اساس قوانین
ملیت، رنگ پوست، باورهای مذهبی و عالئق جنسی توهین یا تهدیدی صورت گیرد، عامل 
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 شود.می آن مجرم شناخته شده و مجازات

 بیان کلیسا و آزادی

ی هنوری و هوافعالیت، برگزاری دارای فضای وسیعی هستندکه معموال  در کلیساهای سوئد
یک خانم هنرمند تابلوهای چندی پیش نقاشی و عکاسی متداول است. ی هاهنمایشگاایجاد 

برخوی از به نمایش گذاشته بود. وقتی  نقاشی خود را در سالن یک کلیسا در جنوب استکهلم
به عنوان اعتورا  از ایشات سیاسی مارکسیستی است، نقاش دارای گردریافتند که مؤمنین 

کنود. در محویط مقودس کلیسوا جلووگیری  یکلیسا خواستند که از بر پایی چنین نمایشگاه
داالیوی  که از دیدگاه او، عیسی، چه گووارا وتاکید کرد  هاآن مسئول کلیسا در پاس کشیش 

رسالت مشابهی داشته و  هاآن یههم . بنابراین،اندهالما، همه در راه سعادت بشر گام برداشت
 هستند.کلیسا مورد احترام 
که یوک  (Elisabeth Ohlson Wallin ")اِلیزابت اوهلسون والین"خانم  1998در سال 

شمایل حضرت مسویح را  هاآن هنرمند عکاس است، تصاویری را به نمایش گذاشت که در
عکسهای این نمایشگاه، تصوویری بوود کوه  یهداد. از جملمی ز نمایشتوهین آمیای هبگون

ی گونواگونی هاداد. در حالیکه واکنشمی حضرت مسیح را بین گروهی همجنس گرا، نشان
ی خبری در جریان بود، ناگهان اعالم شد که خانم اوهلسون هاهپیرامون این مسئله در رسان

 "دوم شویرکا"کاتودرال مرکوزی کلیسواهای سووئد، اجازه گرفته است کارهای خوود را در 
(Domkyrka) در شهر اوپساال(Uppsala نیز بوه نموایش بگوذارد. چیوزی نگذشوت کوه )

نمایشگاه در صحن مقدس کاتدرال مرکزی سوئد کار خود را آغاز کرد. با وقوع ایون پدیوده، 
باال گرفت. نمایشگاهی که محتوای آن در ستیز آشکار بحث و گفتگوی بسیاری پیرامون آن 
مکان کشور، در معر  انبوه تماشاگران قورار داشوت.  ترینبا تفکر کلیسایی بود، در مقدس

دهد که شهروندان نقطوه نظورات خوود را بوه می ی اجتماعی در سوئد اجازههاگرچه آزادی
 زدهشوگفتتفاق افتاده بود بسویاری را آنچه در کاتدرال مرکزی ا اطالع دیگران برسانند، اما
بوه  هاآن اظهار داشتند که با بردباری کم سابقه، مقامات کلیسا یهکرد. در رابطه با این پدید

موی فرصت مردم یهگذارند و بدین وسیله، به هممی در جامعه احترامو عقیده  بیان آزادی
ود را به هر شکلی که باشد به دیگران عرمه کنند. در اینجوا تماشواگران دهند که نظرات خ
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هستند که براساس آگاهی یا اعتقادات دینی خود محتوای این کار هنوری را موورد قضواوت 
 69قرار خواهند داد.

به اقدام کلیسا، معتر  بودند اما برخی نیز بر این باور بودند که اگر کلیسا ای هبا اینکه عد
کرد و اجازه نمایش در کاتدرال را نموی می ر این عکسها مومع خصمانه خود را علنیدر براب

 شد و بعلت مخالفت کلیسا بوامی داد، آن تصاویر سرانجام در اماکن دیگر به نمایش گذاشته
 گرفت.می ، بیشتر مورد توجه و استقبال مردم قرارآن

ای مرکوزی سووئد، هوم چنوان بحوث و در کلیسنمایشگاه تا چند سال پس از انجام این 
در دهموین سوالگرد نمایشوگاه، در سوال ادامه داشوت. نقطه نظرات گوناگون گفتگو و ابراز 

ی مورد بحث بر سینه دیوارِ همان مکان مقدس به نمایش گذاشته ها، بار دیگر عکس2008
 ا داشته باشند.ر هاآن را ندیده بودند این بار فرصت تماشای هاآن شد تا کسانی که بار اول
در کلیسای مرکزی، این واقعیت آشکار شد کوه هویچ  ییی مد کلیساهابا نمایش عکس

در  هواآن مؤمنی با دیدن این تصاویر از راه دین عدول نکرد و هیچ کافری هوم نتوانسوت از
فقوط بیوان نظورات یوک هنرمنود  هاکند. آن عکس ییجهت تبلیغات علیه کلیسا بهره جو

در پی ایون رویوداد، صوبر و به نمایش درآمد. ی تصویری ی تکلم، با زبانعکاس بود که بجا
 از سوی بسیاری مورد ستایش قرار گرفت. بیان بردباری کلیسا و احترام به آزادی

 اسقف اعظم

امور مذهبی کلیساهای پروتستان سوئد توسط اسقف اعظم رهبری می شود. اسقف اعظم 
نماینده از کلیساهای سراسر سوئد، بر گزیده می  325یک انتخابات کلیسائی، با حضور در 

سال( در سمت خود باقی بماند. ممن  67شود.. اسقف اعظم می تواند تا سن بازنشستگی )
اینکه بر کناری پیش از موعد وی نیز توسط هیئت نمایندگی کلیساها امکان پذیر است. در 

، برای اولین بار در تاری  کلیسای سوئد، یک زن به عنوان  2013انتخابات کلیسائی سال 
 اسقف اعظم  بر گزیده شد.

 مسئله مرگ

ی از مرگ دیر یا زود به وی اعطا خواهد شد. مرگ به سراغ هر کوس در هور انسانسهم هر 
جا، چه در کاخ و چه درکوخ خواهد رفت و کسی را به خاطر آنکه بر ثروت، شهرت یا قدرت 
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 د بی نصیب نخواهد گذاشت.تکیه دار
یکسان نیست. در برخی جوامع از جمله در سوئد، مورگ  رویکرد جوامع مختلف با مسئله مرگ

قابل فهم است. از این رو گفت و شنود دربواره ، به عنوان نقطه پایان زندگی، هر چند تل  و ناگوار
 شود که مهلت زنودگیمی ی خبری گفتگو با افرادی دیدههاهمرگ، وحشت نمی آفریند. در رسان

واقع بینانه مرگی ای هدهد که این افراد بگونمی رسد. این گفتگوها نشانمی بزودی به پایان هاآن
براحتی درباره بیماری صعب العالجی  هاآن .اندهرا که در فاصله نزدیکی در انتظارشان است پذیرفت

کنند. واکنش این افراد در برابور واقعیتوی می وگفتگ زند،می پایانمُهرِ  هاآن که بزودی به زندگی
، اعتقواد ندارنودبه دنیای پس از مرگ  هابنام مرگ، بسیار آموزنده است. از آنجا که بیشتر سوئدی

 کنند.می تلقیابدی بیهوشی مطلق و خواب بی پایان ویک مرگ را یک 
انی ندارنود، کلیسوای چنود یهپروتستان نیز، از دنیای پوس از مورگ واهمومعتقدان مسیحی 

کند که مؤمنین اطمینان دارند که موورد می پروتستان، پرودگار را چنان مهربان و بخشنده معرفی
خوالق خوود  ایمان دارند که حتا بندگان گناهکار خدا از محبوت هاآن آمرزش قرار خواهند گرفت.
 روا نخواهد داشت.آفریده،  بندگانی که خودنسبت به ای ههرگز خشم و کین برخوردارند و پرودگار،

 یک فورد مرگِ رایج است، هاآن التی اقتصادی درعدبیدر کشورهای فقیر و یا کشورهائی که 
سوتگی تنگاتنوگ مسوئله از وابباشد. ایون بار تواند از نظر اقتصادی برای اطرافیان وی فاجعه می

کوه ناشوی از یوک اه همگانی به علت رفدر سوئد گیرد. می سر چشمه یکدیگربه افراد اقتصادی 
 یهتوا در محودودمردم از نظر اقتصادی به یکدیگر وابسوته نیسوتند. حنظام مردمی و آزاد است، 

ی اجتماعی هستند. با مرگ سر پرسوت خوانواده، هاکمک یدارای پشتوانه ی افرادهمه ،خانواده
نکه وابسته به یوک نوان آور افراد جامعه قبل از ای یاز هم نمی پاشد. همه هاآن زندگی یهشالود
اجتماعی هستند. از اینرو، مرگ یک فرد  یهخود باشند، تحت تکفل خدمات گسترد یهدر خانواد

به دنبال نخواهد داشت. به این دلیل غم ای هدر زندگی اطرافیان او تأثیر چندانی ندارد و هیچ فاجع
وامع غیور دموکراتیوک شواهد آن بسیار سبکتر از آن چیزی است که در ج ،و اندوه ناشی از مرگ

فرزنودان بوه  که زندگی افراد در گرو صحت و سالمت یک نان آور است و یوا ییهستیم. در جا
آن چنان زیاد اسوت کوه  یکدیگرآیند، وابستگی افراد به می عنوان عصای دوران پیری به حساب

ش مهمی از گریه و زاری و بخفقر و بدبختی به دنبال آورد. ای هعد تواند برایمی فرد مرگ یک
و  هوانوا کامی گیرد، ناشوی از احسواسمی حزن و اندوهی که در رابطه با مرگ یک نفر صورت

 دامن گیر اطرافیان او خواهد شد. مشکالتی است که
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 خاکسپاری

که جسد مردگان را از محیط زنودگی خوود، دور کننود توا از  اندهاز دیر زمان آموخت هاانسان
در جواموع مختلوف، دفون  در امان باشند.جسد ی ناشی از تعفن و پوسیدگی عوار  بهداشت

 ،تدفین، در رابطه با فرهنگی شیوهی گوناگونی به خود گرفته است. هااجساد مردگان شکل
کوه گیرد. امروزه با توجه به شوناختی می شکل ی اعتقادی رایج در جامعه،هادانش و بینش

، دفن اجساد در خاک نیز ه استکردمحیط زیست، پیدا  یهبشر نسبت به عوامل تهدید کنند
 آید. در بسیاری از کشوورها،می از نظر بهداشتی و محیط زیستی، روشی نامناسب به حساب

کننود و یوا موی و خاکستر آن را به عنووان یوادبود، نگهوداری سوزانندمی اجساد مردگان را
و نیز ای هخان جساد نیز، به خاطر تولید گازهای گلسپارند. سوزندان امی به طبیعتای هبگون
برای محیط زیسوت زیوان کند، می راه پیداکه بصورت گاز به محیط اطراف ای هجیوبخاطر 
 آور است.
دسوت آزموایش که اکنون در  ه استشدجدیدی برای خاکسپاری ابداع  یشیوهدر سوئد 
خاکسپاری بویش از  یشیوهباشند. این می قانونی کردن آن یهو قانونگذاران در اندیشاست 

پس از مورگ در زیور  انسانهمخوانی دارد. احساس اینکه جسد با طبیعت هر روش دیگری 
خاک پوسیده و متعفن شود و جانوران آن را متالشی کنند، برای بسیاری آزار دهنوده اسوت. 

ب نیست. اما روش مطلوبرای همه از آتش دارد  انسانسوزندان نیز با تجربه و احساسی که 
در روش جدید جسد در زمان بسیار کوتاهی بوه خواک فرایند دیگری دارد. جدید خاکسپاری 

داشته  همراهشود بدون آنکه مراحل تعفن و پوسیدن یا سوختن و خاکستر شدن را می تبدیل
یم ، در سوئد، مردم عالقه زیادی به آن نشانه استشدباشد. با اینکه هنوز این روش رایج ن

 دهند.
رویوم  می یک دانشجوی فلسفه در کالس درس از استاد پرسید که پس از مرگ به کجا

سن او را پرسید. دانشجو بیست و پنجساله بود. استاد پاس  داد: پس از مرگ  جواستاد از دانش
 سی سال پیش بودی! روی کهمی ییبه همان جا

سوال  5توان گمان کرد کوه می که با روش جدید خاکسپاری، جسد به حالتی برمی گردد
قبل از تولد نیز همان حالت را داشته است. از خاک بر آمده ایم و در خاک خواهیم رفوت. در 

شود و ایون می جسد به خاک تبدیلانجماد جسد و تبدیل آن به پودر، روش جدید از طریق 
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 خاک به زمین سپرده خواهد شد.
خاکسپاری از نظر بهداشوت محویط  یشیوههترین ، بانجماد و تبدیل جسد به پودرروش 

گیرد وپس از انجام مراسم تودیع، تابوت را می زیست است. در این روش جسد در تابوت قرار
در جوه  180در اتاقکی مخصوص که درجه سرمای آن نزدیک بوه صوفر مطلوق )منهوای 

می زُت و اکسیژن مایع تهیهسرما با استفاده از ا یهدهند. این درجمی سانتیگراد( است، قرار
شود که در اثور لورزش می ، تابوت و جسد، آنچنان منجمد و شکنندهییشود. در چنین سرما
 همراهبه خاک تبدیل خواهد شد. این خاک مقدار زیادی آب جسد و تابوت مکانیکی اتاقک، 

ننود. وزن کموی دارد. در مرحله بعدی رطوبت خاک را گرفته و آنرا به خاک خشوک تبودیل
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 

کنند. نشاسته بزودی جذب خاک شده و جسد آدمی به صوورت خواک بوه آغووش می دفن
 گردد.می زمین باز
ای هخاک شدن جسد با احساس آدمی همخوانی دارد و هم مقبر یشیوهین روش هم با ا

 نمی بیند. ماند و هم محیط زیست آسیبمی برای التیام روحی بازماندگان بجای
در سوئد بیشتر مردم قبل از مرگ، عالوه بر نوشتن وصیت نامه، چگوونگی دفون و کفون 

سان معتقدند که برنامه ریزی کفن و دفن از سووی خود را دقیقا برنامه ریزی میکنند. کارشنا
 400دهود. در سووئد بویش از موی خود متوفی، بار اندوه اطرافیان او را پس از مرگ کاهش

( وجود دارد که زیر چتر یک اتحادیه بووده و دارای Begravningsbyråآژانس خاکسپاری )
 "بایگوانی زنودگی"بنام ای هکار مشابه هستند. در آژانس خاکسپاری کتابچ  یشیوهروش و 

(Livsarkivآماده است که متقامیان ) ات مربوط ییتوانند با پیشنهادات موجود در آن جزمی
توان انتخواب کورد کوه پوس از پایوان می به مراسم کفن و دفن خود را انتخاب کنند. مثال

ت دریافوت کنود. نووع نوشویدنی و یک پاکت شیرینی یوا شوکال ههر شرکت کنند ،مراسم
تواند رونق بخشد در بایگانی زندگی آموده می خوراکی و موزیک و هر چه به چنین مراسمی

 است.
دهد و نیوز چگوونگی می با آنچه معموال یک سوئدی پیش از مرگش انجام ییبرای آشنا

 کنیم. می را مرور "اِوا نُرمَن"مراسم تدفین و ترحیم، سرگذشت خانمی بنام 
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ی جسومی شوده بوود. پزشوک خووانواده هواخوانم نُورمَن مودتی دچوار یکسوری ناراحتی
ی مختلفی را برای او سفارش داد. روزی که بورای شونیدن نتیجوه آزموایش بوه هاآزمایش

ی بیمار را در دست گرفت و هاتپزشک مراجعه کرد، پزشکِ خانواده روبروی او نشست، دس
دهد که شما به یک بیماری بسیار دشوار مبتال هسوتید. می نشان هابه آرامی گفت: آزمایش

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، 
آنقدر وحشتناک نیست که اگر شخصی خبر بیماری سوخت خوود را مرگ برای مردم سوئد 

شود. فقط در صورتی که خود بیمار می بشنود سکته کند. خبر بیماری تنها به خود بیمار گفته
خبر به بستگان یا آشنایانش باشد، آنگاه پزشک یا درمانگاه، اطالعات مربوط  یخواستار ارائه

 د.کنمی به بیماری او را به دیگران منتقل
متاسفانه بیماری شما در حدی اسوت کوه درموان آن دشووار  "پزشک خانواده ادامه داد: 

. خوانم "زندگی کورد هاهاست. اما ما کوشش خود را خواهیم کرد. باید امیدوار بود و در لحظ
ن انداخت و صورت خوود را بوین یینُرمَن با شنیدن خبر پیشرفته بودن بیماریش، سرش را پا

ش پنهان کرد و به فکر فرو رفت. پس از لختی، از پزشک خود پرسید که با داشتن یهاتدس
این بیماری چه مدت دوام خواهد آورد. پاس ِ پزشک، مبهم بود. وی، شوانس زنودگی خوانم 

معالجاتی دانست که در آینده انجام خواهود شود. زنودگی خوانم  یهنُرمَن را وابسته به نتیج
. او تا بحال به زندگی قبل از مرگ پرداخته بود و حاال زمان آن نُرمَن از آن پس دگرگون شد

 بیندیشد.نیز فرا رسیده بود که به مرگ و جریانات در ارتباط با مرگ 
ی هاهخود به روال گذشوته و پیگیوری برنامو یخانم نُرمَن ممن گذراندن زندگی روزمره

 را تنظیم کند. خانم نُورمَن ایهدرمانی خود، با یک وکیل تماس گرفت تا پیش او وصیت نام
دانست که پس از مرگ او، همسر و دو فرزندش هیچکدام بوه اموواِل او نیواز ندارنود. از می
 انسوانی هواتوکیلش با چند بنیواد نیکوکواری تمواس گرفوت و از چگوونگی فعالی طریق
 ثوروت او پوس از مورگش درکه  با خبر شد. وی دست آخر تصمیم گرفت هاآن یدوستانه
کفن و دفون و  یوکیلش نیز موظف بود که پس از پرداخت هزینه گیرد.ختیار وکیلش قرار ا

ماند، در اختیوار کوانون پژوهشوگران سورطان خوون می مراسم مربوط به آن، آنچه را باقی
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 بگذارد.
خانم نُرمَن برای برنامه ریزی مراسم پس از مرگش به سوراغ یوک شورکت خاکسوپاری 

 یشیوه. وی چندی پیش خاکسپاری به مختلف کفن و دفن با خبر شدی هاهرفت. او از شیو
 شویوهدر تلویزیون دیده بود و جویای آن بود کوه آیوا ایون انجماد و تبدیل جسد به پودر را 

قانونگوذاران . با اینکوه اکنون در سوئد قابل انجام است یا خیر. جواب این پرسش، منفی بود
هنووز قوانونی اما  اندبودهی کردن این روش خاکسپاری در اندیشه قانوناز مدتی پیش، سوئد 

  .ه استیددر این مورد به تصویب نرس
میسر نیست، خانم نُرمَن به تدفین سنتی عالقه نشان میدهد. پس باید در  انجمادحاال که 

نوع تابوت، تابوت مورد عالقوه خوود را انتخواب کنود.  هاهآلبوم شرکت خاکسپاری در بین د
گوذارد می را روی صفحه نمایشگر کامپیوتر به نمایش هاخاکسپاری انواع تابوتکارمند دفتر 

ی هاهکرد، رنگ و فرم و زاویمی و خانم نُرمَن با همان دقتی که تا بحال کفش و لباس تهیه
دهد. تابوت هشت چرخوه را بیشوتر ازتوابوت می تند یا نرم تابوت را به دقت مورد توجه قرار

او نمی خواهد پوولی را کوه  .پسندد. قیمتش هم برای خانم نُرمَن مهم استمی چهار چرخه
بیهوده کاهش دهود. دسوت آخور یوک توابوت  ،ه استکردوقف کارهای پژوهشی پزشکی 

کند. دکور روی تابوت را از آلبوم دیگری باید انتخاب کورد. نووع می زرشکی رنگ را انتخاب
جایگاه گل روی تابوت نکاتی است که خانم نُرمَن ن و ییو شکل تز هاآن گلها، رنگ و عطر

آورد و شبیه آنچوه را می کند. او درذهنش مراسم خاکسپاری بسیاری را بیادمی فکر هاآن به
کند. دکور روی تابوت، دسته گلی خواهد بود کوه در می قبال به مذاق او نشسته بود انتخاب

گسوتراند. اموا می سان دُم طاوس، روی تابوتب ییی سفید و صورتی چتر زیباهاآن گالیول
 هاانتخاب آخرین لباسی که خانم نُرمَن با خود خواهد برد کار دشواری است. او کوه از سوال
پیش، به ندرت لباس نو و دست اول خریداری کرده بود برای انتخواب آخورین لبواس خوود 

شود و بیشوتر می چار سرگیجهداد. خانم نُرمَن همیشه هنگام تهیه لباس دمی وسواس نشان
بوه  ییصندوق لباسوهای اهودا یهخرید پس از چند روز روانمی لباسهای دست دومی را که

کت و دامنی را کوه  که پُر میکرد نوشتای هنامکرد. او سرانجام، در سفارشمی صلیب سرخ
و همچنوین در جشن تولد پنجاه سالگی اش پوشیده بود بور پیکور بوی جوان او بپوشوانند. ا

تخوتش از کوودکی همیشوه در کنوار  را کوه ییپشمالوای هخواستار آن بود که خرسک قهو
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زد، در توابوتش موی لزُاو را بوا چشومان بوراق سویاهش حتا در تاریکی شب  نشسته بود و
 بگذارند.

 از میهمانان و اجرای مراسم یادبود را نیز بوه عهوده ییشرکت خاکسپاری مسئولیت پذیرا
د. خانم نُرمَن که اعتقادات مذهبی چندانی نداشت تقاما کرد که مراسم قبل از تدفین گیرمی

 (Kapell) بنام کاپل کلیسای کوچکی بدون حضور کشیش انجام شود. بنابراین مراسم او در
که در کنار کلیسای گورستان است برگزار خواهد شد. او خواست که عوالوه بور دسوته گول 

پرپشت سفید نیز در دوسوی تابوت قرار دهند. خانم  تابوت دو دسته گل کوکبِ تزیینی روی
ی بزرگی هاورزید. او هرساله پیازهای کوکب را در گلدانمی ی کوکب عشقهانُرمَن به گل
کاغوذ ی کوه در شد از پیازهای بدون خواکمی کاشت و زمستان کهمیاش هروی بالکن خان

از  بهواری دیگور در توا کردمی نگهداریاش هتاریکی از خان یگوشهدر روزنامه پیچیده بود 
خانم نُورمَن بنا شد  خودنمائی کنند. هاهپیازها جوانه برون زند و در تابستان گلها بر فراز شاخ

 یی کههاآن یهخود یک پیام سپاسگزاری نیز بنویسد تا خطاب به دوستان و نزدیکان و هم
 کنند، خوانده شود.می تدر مراسم آخرین وداع شرک

از کنسورت ای هاز یک گوروه ارکسوتر، بورای نوواختن قطعوخانم نرمن سفارش کرد که 
 موتزارت در مراسم قبل از دفن، دعوت شود.

کوه شورکت  از میهمانوان وجوود دارد ییمعموال در کنار هر گورستانی، یک سوالن پوذیرا
آیند و لحظاتی را بوا یواد می ن گرد همدر مراسم تدفین، پس از پایان مراسم، در آ کنندگان
از میهمانوان  ییخانم نُرمَن، چند قلم از غذاهای سرد را بورای پوذیراگذرانند. می فرد متوفی

و سوالِمون خام و صورتی رنگِ  مواهی  یهاز فیلای هانتخاب کرد و افزود که بشقابها با ورق
 ن شود.ییی معطر تزهاچند برگ از سبزی
وع و شکل سنگ آرامگاه را نیز انتخاب کرد و از میان جمالت رایوج کوه روی در پایان، ن

 را برگزید تا روی سنگ مزارش حفر شود.ای هنمایشگر کامپیوتر در حرکت بود، جمل
برناموه ریوزی  وقتی خانم نُرمَن فوت کرد. همه امور کفن و دفن و مراسم مربوط بوه آن،

سفارش کرده بود، انتخواب شود. وی ان شکل که نوع تابوت و تزیینات آن به هم شده بود.
جوای در توابوتش آخرین لباس، و خرسک قهوه ای، به ترتیبی که خانم نُرمَن خواسته بوود 

در صدر سالن اجتماعوات کنوار کلیسوا،  یینی آن در باالی سکوییتابوت با گلهای تز. گرفت
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یگر در سالن بوود. صداهای د یهقرار داشت. نوای آرامش بخش کنسرت موتزارت بستر هم
ی ردیف اول نشسته بودند. حدود صد نفر میهمانان حامور هافرزندان و همسرش در صندلی

در این مراسم همه لباس مناسب با خاکسپاری بر تن داشتند. آقایان کت و شولوارهای تیوره 
ه با کت و دامن سیا های سیاه زده بودند و خانمهاتی سفید پوشیده و کراواهارنگ، پیراهن

دختور خوانم و بلوزهای سفید و برخی با پاپیونهای سیاه در این مراسم شرکت کرده بودنود. 
مادرش نوشته بود و به آژانس خاکسپاری داده بود قرائوت کورد. در ایون که نرمن، پیامی را 

پیام، خانم نرمن با کلماتی که خود قبول از مورگ انتخواب کورده بوود، از هموه بسوتگان و 
چند تن از دوسوتان و همکواران پیشوین خوانم نُورمَن کرد. آنگاه می یدوستانش سپاسگزار

او را گرامی داشتند. پس از سخنرانی، میهمانوان، بورای ادای احتورام، و یاد کردند سخنرانی 
ایستادند. هر کدام می یکایک به ترتیب از ردیف اول، بلند شده و روی سکو در مقابل تابوت

موی آورده بودنود روی توابوت هموراهخم شده و گلی را که  کردند، سپسمی لختی درنگ
گرفوت. موی شوکل هواآن گذاشتند. بدیهی است خاطراتی از خانم نُرمَن در ذهن هر یک از

 آمدند.می تابوت را دور زده و از سوی دیگر سکو پایین شمرده و بی صدا، هایگامآنگاه با 
رسمی، با حرکتی هماهنگ طول سالن را بسوی  در پایان، چهار مرد و دو زن، با لباسهای

وقتی روی سکو قرار گرفتند، لختی ادای احتورام کردنود و سوپس بوا  هاآن تابوت، پیمودند.
 چرخشی، رو به حضار ایستادند.

اعضای ارکستر کوچکی که در مراسم حضور داشت، قطعوات مووزون و دلنشوینی را کوه 
نواختند و حضار هماهنگ با آن سرودی را دسته  خانم نُرمَن قبل از مرگش سفارش داده بود

 جمعی خواندند. این اجرا و سرود، بار سنگین اندوهی را که بر مراسم سایه داشت کاهش داد.
رو به تابوت ایستادند و پس از ادای احترام، با چرخشی، آنگاه، مامورین شرکت خاکسپاری 

تقل کردنود. در آنجوا توابوت روی یوک آن را به بیرون سالن من میتابوت را برداشته، به آرا
کردند بسووی آرامگواه بورده می چهار چرخ قرار گرفت و در حالیکه حضار آن را دنبال گاری

شد. ناقوس کلیسا به صدا درآمد. آهنگ این صدا، گامهای تشییع کنندگان را مووزون کورده 
ی هاصار سروها و کاجکه از دو سو در حای هبود. صف تشییع کنندگان از جاده باریک آسفالت

ای هاز زمین سرسوبز گورسوتان، حفورای هکرد. در چمن زاری، در گوشمی بود، عبور جنگلی
چهارگوش با عمق سه متر آماده شده بود. مخملهای سبزی به رنگ چمن، دیوارهای حفوره 
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سوبزِ  آمد، رنوگمی کرد. آنچه به چشممی را پوشانده بود و خاک را از چشم حامران پنهان
بود. تابوت را در راستای آن حفوره بور زموین  گسترده بر دشتی آرام و صبور چمنِمخملها و 

در سوکوت  گذاشتند. سه رشته طناب سفید و قطور، تابوت را در برگرفوت. دشوت و جنگول
ماموران تدفین، با در دست داشتن سور سنگین خود بصدای ناقوس کلیسا گوش سپرده بود. 

ابدی سپرده شود. جایگاهی ه آرامی تا عمق حفره هدایت کردند. تابوت به طنابها، تابوت را ب
به در حالی که چشم به تابوت دوخته بودند، همسر و فرزندان متوفی به حفره نزدیک شدند. 

کوه  ییهاگلروی  ،ندرا که در دست داشتیی هاگل سپسلختی درنگ کردند. ادای احترام، 
و جای خود را به سایر حامرین در مراسم دادند توا هور  دنسطح تابوت را پوشانده بود انداخت

 کدام پس از ادای احترام و فرو انداختن شاخه گلی، با متوفی وداع کنند.
پشوت کلیسوا حضوور یابنود. سوالن پس از این مراسم، از همه حامرین دعوت شد تا در 

وکوب سوفید مطابق خواست خانم نُرمَن تزیین شده بود. در وسط هر میوز یوک ک ،رستوران
برگهای سبز معطور  وسالِمون و ماهی  گذاشته بودند. روی هر میز، یک سینی با کیک میگو

 ی مختلف نیز در دسترس حامران بود.هاهک ظرف ساالد قرار داشت. نوشابهمراه با ی
یوادش گراموی  "را در دست گرفتند و هم صدا، با گفتن  هاههمه به یاد خانم نُرمَن نوشاب

 از نوشابه را مزه کردند. ایهجرع "باد
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 

متووفی بوا  ینواخت و در آخر، خانوادهخود حضور خانم نُرمَن برای وی نواخته بود با ویلون 
 سپاسگزاری از همه حضار به مراسم تدفین پایان دادند.

در سوئد جز مراسم تدفین، هیچگونه مراسم یاد بود برای مردگان برگزار نمی شود. فقوط 
کننود می برخی از نزدیکان تا مدتی پس از خاکسپاری، هر چندگاه، سر مزار رفته و گلی نثار

 یا شمعی برمی افروزند.
نووامبر، روز مقودس  6اکتبور توا  31بوین  یهبه اموات تعلق دارد. شنب یک شب هرساله
 Alla) پوس از روز مقودس، روز ارواح ی( نام دارد. یکشونبهAlla helgons dag) همگان

själars dagگورسوتان شود. در شامگاه این روز، برخی از نزدیکان مردگوان، در می ( نامیده
 گذارند.می و روی آرامگاه کنندمی حضور یافته و چراغ یا شمعی روشن
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ی زندگی را هر چه آسان تر کرده و عادات و رسوم هاهکوشند تا شیومی همواره هاسوئدی
زنودگی و  یهآخرین برهو، این تغییرات دور کنند. خود یهدست و پا گیر را از زندگی روزمر

برگزاری تودفین و تورحیم  یشیوهی اخیر تغییراتی در هاگیرد. در سالمی در برنیز مرگ را 
رخ داده است. اگر آنچه را امروز رایج است با سی سال پیش مقایسه کنیم، این تغییرات را به 

 روشنی خواهیم دید.
باید لبواس سویاه )رنوگ عوزا( و نووار  سال پیش برای شرکت در مراسم تدفین همه 30

داشتند. امروزه نوع لباس برای مراسم تدفین اختیواری اسوت. سوی سوال می ابریشمی سیاه
شود. اموروزه موی شودند و اجسواد بقیوه سووزاندهمی پیش نیمی از مردگان، در تابوت دفن

 روش سوزاندن جسد است. ترینمعمول
شد می در مراسم یادبود در سی سال پیش تک نوازی و یا موزیک اُرگ بطور زنده پخش

شوود. سوی سوال پویش تواج موی فادهه استشددر حالی که امروزه، بیشتر از موسیقی مبط 
شد اما امروزه، بجای تاج گل، مبلغی به بنیادهای می ی بسیاری به مراسم تدفین هدیههاگل

شود. در گذشته، مراسم تدفین و ترحیم بسیار با شکوه و با شورکت هور می نیکوکاری هدیه
جمعیت شرکت کنندگان در  ،شد. در طول زمانمی ن و دوستان متوفی اجراچه بیشتر بستگا

رو به کاهش رفته است و امروزه بسیاری در وصیت نامه خود خواستار مراسم  یمراسمچنین 
 یهحضوور افوراد خوانوادفقط با که تدفین  این استتدفین خصوصی هستند. این به معنای 

 متوفی انجام خواهد شد.

 دفن مالیات کفن و

پردازنود. می با مالیات همراهمبلغی به عنوان هزینه کفن و دفن  هرسالههمه مردم در سوئد 
در مقابل آن، هر شهروندی پس از مرگ یک آرامگاه، به مدت بیست و پنج سال، در یکی از 

 حاوی خاکستر به خواک سوپرده یهگورستانها خواهد داشت. در این آرامگاه، تابوت و یا کوز
 گیرد.می بطور رایگان انجام ود. سوزاندن جسد نیز برای همهشمی

بخشوی از  در سوئد گورستانها، باغی سر سبز است که در کنوار کلیسوا قورار دارد.معموال 
انتقال تابوت تا گورستان به عهده متووفی  یهخاکسپاری مانند بهای تابوت و هزین یههزین

ماننود  یی، پس از مرگ، از خدمات کلیسوااندهبوداست. کسانی که قبل از مرگ عضو کلیسا 
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مراسوم یوادبود . مراسم مذهبی در هنگام تدفین و حضور کشیش نیز برخوردار خواهنود بوود
شود و یوک کشویش محلوی می بطور رایگان در کلیسا انجام ،دکسانی که عضو کلیسا باشن

لیسا نباشود، مراسوم شرکت خواهد کرد. اگر متوفی عضو کدر این مراسم برای دعا و نیایش 
( کوه در کنوار بیشوتر Kapellد بطور رایگان در کلیسای کوچکی )توانمی قبل از خاکسپاری

کلیساهای بزرگ وجود دارد برگزار شود. در این مراسم که هیچ کشیشی شرکت نموی کنود، 
را ترتیب خواهند داد. اگر شخ  فوت شده تووان ای هدوستان و نزدیکان متوفی، خود برنام

 خواهد پرداخت.محل زندگی او  کمونی کفن و دفن را هاهالی نداشته باشد، همه هزینم
اجساد کسانی که در خارج از بیمارستان فوت کرده باشند و یا کسوانی کوه در بیمارسوتان 

نامشخ  است، به پزشوکی قوانونی، در بخوش کالبود  هاآن ولی علت مرگ اندهفوت کرد
شود. پس از مشخ  شودن علوت مورگ، یوک می تادهفرس ،ی بزرگهاشکافی بیمارستان

که نقش ثبت احووال را هوم به اداره مالیات مرگ فرد را پزشک، گواهی فوت صادر کرده و 
 یهدهد. با قرار دادن گواهی فوت در اختیار یوک آژانوس خاکسوپاری، همومی گزارشدارد، 

مالیات، گواهی  یهدر ادار پس از ثبت فوت اقدامات الزم برای خاکسپاری انجام خواهد شد.
شوود. ایون سوند بورای حول و فصول می فوت و سند خانوادگی نیز از سوی این اداره صادر
 گیرد.می مسائل مالی متوفی در اختیار بستگانش قرار

کوه  باشودموی ه هفتهسبطور متوسط بین فوت یک فرد تا خاکسپاری  یهدر سوئد، فاصل
  شود.می ارستان نگهداریبیم یهطی آن جسد در سردخان



298 
 

 و راهکارهای موجود هاناهنجاری ،هاچالش

 جامعه در  ی موجودهاچالش

سوئد بینیم که می و رویدادها در سوئد ( به روابطobjectiveبی طرفانه و علمی ) با یک نگاه
 و سیاسیی اجتماعی هادستخوش رویدادهای ناخوشایند و ناهنجاری ایجامعهنیز مانند هر 

ایون کشوور کم و بیش در شود می باشد. همه نوع جرم و جنایت و آنچه که فساد نامیدهمی
مویرا ، پارتی بازی و تبعیض ی شغلی و یا سیاسیهاسوء استفاده از موقعیتوجود دارد.  نیز

در این کشور هر گز به معنوای از  سبیوجود رفاه نتوان در سطوح مختلف آن مشاهده کرد. 
ن طبقات اجتماعی و برابری همگانی نیست. نا همگنی میان طبقات اجتماعی نیوز میان رفت

  .ه استیدانجامبه نا برابری امکانات برای اقشار مختلف جامعه 
پوس  ی مردم سوئد، از دست دادن امتیازات رفاهی کنونی است.هایکی از نگراتیامروزه، 

در این کشوور، بوا  داریسرمایهدر راستای هماهنگی ه ک اروپا یاز پیوستن سوئد به اتحادیه
برخی از شاخصوهای رفواهی سووئد، دسوتخوش کالن در اروپا صورت گرفت،  داریسرمایه
این سیاستها که در جهت یکپارچگی کشورهای . ه استبودی فراگیر اتحادیه اروپا هاسیاست

را  اخوتالف طبقواتیو کواهش ، در سووئدرا خودمات رفواهی گیرد، می عضو اتحادیه شکل
  دهد.می افزایش

ه بوودسووئد رایوج نژاد پرستی و تبعیضات قومی و ملیتی بطور غیر رسمی از دیر ایوام در 
 این است کند،می کشورها متمایزبسیاری سوئد را از که آنچه  ها. علی رغم این نارسائیاست

نواچیز اسوت و  جوامع دیگور،نسبت به بسیاری از در این کشور ی اجتماعی هاکه ناهنجاری
در  نسوبیعدالتوجوود  اسوت. فراگیور و همگوانی، موجود در سوئد اجتماعیرفاه و آسایش 

و  را از میان برده اسوت. آزادی هاجامعه و آسایش همگانی، زمینه رشد بسیاری از ناهنجاری
که اکنون  ه استکردتنگ چنان  هاییدر این کشور، عرصه را برای رشد نارسا ساالریمردم

 یهو در زمور قرار داشته سوئد به عنوان یک کشور نمونه، در صدر کشورهای پیشرو و مرفه
  است.و اجتماعی  کشورهای دارای کمترین میزان فساد اداری

اما نوع و انودازه آن بوا  ،کم و کاست در زندگی روزمره مردم وجود دارد ،در سوئد، بنابراین
در سوئد کسی گرسنه و بی  متفاوت است.شود می ز کشورهای دیگر دیدهآنچه در بسیاری ا
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بورای یوک زنودگی  یتوانند از امکاناتمی ی دولتهاخانمان نیست. همه زیر پوشش کمک
خوب برخوردار باشند. بدیهی است کسی که کار نمی کند و یوا کوارش دارای کیفیوت نسبتا 
آمد متخص  و یا یک سرمایه دار فعال، امکانات نیست نمی تواند مانند یک فرد کار ییباال

آزاد است که دولوت  داریسرمایهرفاهی برای خود فراهم کند. رژیم سیاسی سوئد یک رژیم 
نقش دارد. سوئد دارای باالترین موریب  های کالن و نیز کنترل درآمدهاهدر هدایت سرمای

وسوائل  ،آوردموی بدسوت هاتالیادولت با پولی که از راه دریافت م و مالیاتی در جهان است
کند. تعریف کمونیستی عدالت اقتصادی مبنی بر اینکوه می رفاه و آسایش همگانی را فراهم

هر کس به اندازه توانش کار کند و هر کس به اندازه نیوازش دریافوت کنود، درایون کشوور 
کنود و بوه که هر کس به انودازه تووانش کوار  این استدق نمی کند. در سوئد فر  بر صِ

نسبت درآمدش مالیات به پردازد. کسانی که نمی توانند کار کنند و یا درآمود کوافی ندارنود، 
 منودبهرهحق دارند با کمک نهادهای دولتی، از یک زندگی مناسب طبوق اسوتاندارد سووئد 

 شوند. 
از میان بوردن طبقوات اجتمواعی و  آزاد در سوئد، داریسرمایهرسمیت داشتن با توجه به 

احووزاب سیاسووی حوواکم و از جملووه گووذاری سیاسووت یهسووان سووازی جامعووه، در حوووزیک
 سوئد نمی باشد.  دموکراسی سوسیال
طبقواتی  یفاصولهکواهش بوه در سوئد،  دموکراسیسوسیال درازمدترفاهی ی هاهبرنام

 .ه اسوتکوردپیشوگیری  ز اختالف شودید طبقواتیتشنجات اجتماعی ناشی اانجامیده و از 
عمومی مردم در سیاسوت ی رفاهی ناشی از مشارکتهاهموفقیت سوئد در پیاده کردن برنام

از سووی گذاری در این کشور، وجود اعتماد بین مردم و دولت و پرداخت مالیاتهای سونگین 
 باشد. می مردم

ار همگان قرار دارد به همه شهروندان بوا امکانات آموزشی، بهداشتی و درمانی که در اختی
 و به همه نیازمندان با هر پیشینه ای، امکان یک زندگی نسبتا راحوت راای ههر شغل و پیش

 دارد و به همگوان فرصوتمی ی همگانی، امید به آینده را در همه زنده نگههاهدهد. بیممی
ایون  یاما همه مند باشند.ندگی بهرهی زهادهد که چه در حال و چه در آینده از موهبتمی

 کنند. می امکانات فراگیر به معنای این نیست که همه مردم در یک سطح زندگی
و بوا شوعار برابوری و عودالت  سوسیالیسومکه در قرن بیسوتم بنوام  ییهاسرنوشت رژیم
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دار ن درازی پورچمکوه سوالیا ییگستری، روی کار آمدنود بسویار آموزنوده اسوت. کشوورها
 یسوال اداره هواهبودنود، پوس از د سوسیالیسوماصالحات عمیق اجتماعی مبتنی بر اصول 

سرانجام به فروپاشی و یا ورشکستگی گرفتار شدند. نسولی کوه  ،استبدادیی شیوهکشور به 
ی هوابود اکنون بوا مشوکالت فوراوان اقتصوادی و ناهنجاری هاساخته و پرداخته این رژیم

ی دست بگریبان است. این تجربه نشان داد کوه در غیواب آگواهی اجتمواعی الزم و اجتماع
تواند دستخوش خودکامگی می برای ایجاد عدالت و برابریای ههر برنام عدم آمادگی جامعه،

را دگرگوون  ایجامعهگروهی قرار گیرد و به شکست بینجامد. تنها با یک انقالب نمی توان 
بر پایه عدالت و برابری را بنا نهاد. برای اجرای عدالت و برابری، تنها  نوین ایجامعهکرده و 

ی الزم را هواخواست و اراده یک گروه و یا قشر اجتماعی کافی نیست. جامعوه بایود ظرفیت
و بوا داشته باشد. با مصوبات و احکام یک قشور و گوروه  برای پذیرش تغییرات و اصالحات

مواعی را تغییور داد. فوراهم سوازی بسوتر الزم بورای روابوط اجت ینموی تووان هموهاجبار 
میسور  ساالرمردمآزاد و یی اساسی نیز تنها در یک جامعههااعی و دگرگونیاجتماصالحات

است. زیرا پذیرش اصالحات باید از سوی اکثریت جامعه و با برخورداری از آگاهی عموومی 
 صورت گیرد. 
توان با آموزش، تبلیغ می یت بر آن حاکم است،مردم ساالر، که اراده اکثر یدر یک جامعه

، به تدریج ذهن جامعه را برای دگرگونی روابط اجتماعی آمواده کورد و دوستیانسانو ترویج 
در سووئد  دموکراسیسوسیالتغییرات الزم را در جهت برقراری عدالت و برابری ایجاد نمود. 

فوت و خیزهوای ا اُبو دموکراسوی سوسیال. ه اسوتکردپیش آغاز چنین حرکتی را صد سال 
اعی را تا سطح ریشه کن کردن فقر بوه اجتماصالحاتفراوانی که داشته است توانسته است 

بسویاری از  ،پیش بَرَد. با از میان رفتن فقر و برخورداری همگان از یک زندگی نسوبتا مرفوه
اما این به معنای یکسان سازی جامعه و از میان  .ه استشدحل و فصل  مشکالت جامعه نیز

در سوئد گوواه بور ایون  دموکراسی سوسیال یتجربهطبقات مختلف اجتماعی نیست.  رفتن
ی هوااست که تنها هدفمندی دولت برای کواهش فاصوله طبقواتی کوافی نیسوت. ظرفیت

دارد. به عنوان مثال،  ییومی مردم نیز در این راستا نقش به سزافرهنگی جامعه و آگاهی عم
، از سالها پیش امکان برخورداری تحصیلیوامبا ایجاد آموزش رایگان و  هادموکراتسوسیال

انتظار  ،گذاران این حزب کارگری. سیاستاندههمگان را از تحصیالت دانشگاهی فراهم کرد
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 هاهن جامعه و بویژه کارگران، به دانشگاییی اقشار پاهاهاداز فرزندان خانوبسیاری داشتند که 
 راه یابند و با باال بردن موقعیت اجتماعی خود فاصله طبقاتی را کاهش دهند. 

 برای تحصیالت در سطوح بواالرایگان سال از وجود امکانات همگانی  هاهاما اکنون که د
موی کسانی که به تحصیالت دانشگاهی درصد 90دهد که بیش از می آمار نشان گذرد،می

تحصویالت دانشوگاهی  هواآن هستند که الاقل یکی از والدین ییهاهپردازند فرزندان خانواد
ی کوارگری از تحصویالت هواهدرصود فرزنودان خانواد 90داشته است. بنابراین اگور اموروز 

ست. بلکه چنین به علت نق  در سیستم آموزشی و رفاهی سوئد نی باشند بهرهبیآکادمیک 
موی ی ناشی از فرهنگ خانوادگی و عاداتی است که قشورهای متفواوت جامعوه داراایدهپد

ی کارگری به تحصویالت دانشوگاهی در هاهنا چیزی از فرزندان خانواد یجذب عدهباشند. 
که برای نهادینه کردن اصالحات، عالوه بور فوراهم  سال، نشان دهنده این است هاهطول د
باشود. تغییور موی رایط مادی آن، نیاز به فرهنگ سازی مناسب با آن شورایط نیوزساختن ش

درعادات و رفتار قشرهای مختلف جامعه نیز کاری است که در یک آن ممکن نیست و نیواز 
 به زمان دارد.

 ی نژادپاکسازی

ود شورایط زنودگی بوبه موازات رشود صونعتی و بهدر طی صد سال گذشته  ی سوئدجامعه
 پارلمان 1921. در سال ه استشدبسیار دگرگون نیز ی اجتماعی هااز نظر بینش ان،شهروند

سوئد پیشنهادی را به تصویب رسانید که بر اساس آن اولین انسوتیتوی مطالعوات بیولووژی 
، رهبر نام دار (Hjälmar Branting) "برانتینگ لمَریَ"نژادی دایر شد. این قانون به امضای 

انستیتوی بیولووژی نوژادی سوئد نیز رسید. در پی این تصمیم پارلمانی،  دموکراسی سوسیال
س آن به عنووان اولوین پروفسوور یی( دایر شد و رUppsala) "اوپساال "در شهر دانشگاهی 

 بوارهدر ایون  (DNاخبوار روز ) یروزنامهمان، در آن زبیولوژی نژادی در جهان شناخته شد. 
 ”.....است. کنندهنگرانتعداد افراد کم هوش و دارای اخالق ناپسند در جامعه بسیار  "نوشت 
بطور عموم بر این باور بودند که نژاد سوئدی برترین نوژاد در جهوان  هاسوئدیدوران، درآن 

ر نوع آلودگی پاک نگه داشت. انسوتیتوی است و بر اساس چنین بینشی باید این نژاد را از ه
موی داد و از دولوتموی قورار عمومیافکواربیولوژی نژادی نتیجه مطالعات خود را در اختیار 
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ی سطح هاانسانولد  دولت باید از زاد و "سوئدی اقدام کند.  نژادپاکسازیخواست که برای 
منحورفین جنسوی و  ولگردهوا، ،هاهانو، دیوهوا، کودنهاپایین مانند کارگران، یهودیان، کولی
هنگام تشکیل خانواده باید منافع جامعه را در نظر  هاسوئدی یمجرمین جلوگیری کند. همه

رهنمودهای انسیتیو بیولوژی نژادی، بیش از صد هزار سوئدی در سراسر سووئد  با ”....بگیرند
نوگ چشوم، پهنوای رنگ موی سر، رنگ موی اعضای جنسی، ر رار گرفتند.پژوهش قمورد 
رسوید و از موی سر در مورد هر کودام بوه ثبوتاندازه محیط بازو، طول ران و  یاندازه بینی،

ی نژادی را هاویژگی که شد. این اطالعاتمی عکس گرفته هاآن یزوایای مختلف از چهره
ود ایون بو یینها یعلمی دسته بندی شد. نتیجهای هکرد به شیومی در هر منطقه مشخ 

سوئدی خبری نیسوت. بور  خال و از نژاد  ه استشدکه نژاد سوئدی با سایر نژادها مخلوط 
موی ( زندگیDalarna)"داالرنا"مردم، در منطقه  ترینارزیابی، سوئدی این ینتیجهاساس 
 ردند.ک

را ای هبا حمایت لیبرالها و اتحادیوه کشواورزان، الیحو هادموکراتسوسیال 1922در سال 
کردند که در آن عقیم کردن اجباری معلولین ذهنی پیش بینی شده بود. این الیحوه تنظیم 
بحوث  یبه تصوویب نرسوید. در اداموهو بر انگیخت را ی بسیاری هابحث سوئد در پارلمان
برای بررسی این الیحه تعیین شد. در ای هکمیته ویژ 1927ی در سال نژادپاکسازیپیرامون 
ی در نژادپاکسوازیو پیشنهاد کرد کوه قوانون  این کمیته نظر خود را اعالم کرد 1929سال 

دل به اجرا درآید. قبول از هموه کسوانی کوه از تعوا "ارزش کمتری دارند "مورد افرادی که 
 در این قانون عقیم شدن بطور داوطلبانوه بودند.رس این قانون روانی برخوردار نبودند در تیر
قیم کردن اجباری دردستور کار قرار نمی گرفت. بخشی از نهادهوای پیش بینی شده بود و ع

دولتی و یا مدنی، با عقیم کردن مخالف بودند و بجای آن خواستار پیشگیری از ازدواجهای نا 
انجام داری کرد. سرسراسری پزشکان از عقیم کردن جانبمیان اتحادیهمناسب شدند. در این

هور گواه دو پزشوک،  ،تصوویب رسوید. بور اسواس آن قانون عقیم کردن به 1934در سال 
کردند حق داشتند او را از راه عمل جراحی عقیم کننود. می ذهنی فردی را تآییدافتادگیعقب

 کرد. می گیریتصمیم ،بهداشت و درمان مرکزی در مورد سایر افراد باید مدیریتِ
بسویاری قوانون  بودنود. ینژادپاکسوازیطورح  پشوتیباندر این زمان بیشتر مردم سووئد 

دانسوتند. زوج نویسونده و موی و نوا کوافیی نوا تووان نژادپاکسوازیبورای  تصویب شده را
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 (، در کتوابAnna & Gunnar Myrdal)"گونوار میوردال"و  "آلووا"اجتماعی، پژوهشوگر
، قانون تصویب شده را  (Kris i befolkningsfrågan)"بحران جمعیت "معروف خود بنام 

در  هاهاز مجموعو "فورد"نا کار آمد ارزیابی کردند. این دو نظر پرداز اجتماعی که بوه جوای 
دانسوتند می اعیاجتماصالحات یهاهی را یکی از مؤلفنژادپاکسازیگفتند،  یسخن مجامعه 

ی هاانسان یهکردن برای مجموعهزینه  هاآن دادند. از دیدگاهمی و به آن بعد اقتصادی نیز
 در جامعه بود.سالم ی انسان یهزیانی آشکار برای مجموع ده،افتاعقبنا کارآمد و 

در  رقوم تورینبه کم 1930و ولد را درسوئد که در اوائل دهه این زوج نویسنده میزان زاد 
حات عمیوق و اصوال داربچوهی هواهجهان رسیده بود مورد نقد قرار داده و کمک بوه خانواد

اجتماعی برای نسل آینده را نیز خواستار بودند. نقطه نظرات این زوج نویسونده کوه خوود از 
کردند، مورد بحث جدی محافل سیاسی قرار گرفت و دولت می حمایت دموکراسی سوسیال
کمیتوه اعوالم کورد  این 1938ی تعیین کرد. در سال نژادپاکسازیرا برای بررسی ای هکمیت

موثر نخواهد بود و بجای آن بایود  "نامناسب"ی هاهاز زادو ولد در خانواد گیریپیشکه تنها 
بود. در قانون  1941سازی در سال این پیشنهاد، اصالح قانون عقیم آمدپی سازی کرد.عقیم

قوانون مشومولین بوه ایون  یو دامنوه سازی اجباری نیز مورد تاییود قرارگرفوتجدید عقیم
دگان ذهنی و دیوانگان اجرا نمی افتاعقبسازی تنها در مورد گسترش یافت. از آن پس عقیم

خطرناک بودند نیوز  ی ارثیهای سنگین و افرادی که ناقل بیماریهاشد بلکه مجرمین جرم
ی در نژادپاکسوازیتا زموان لغوو قوانون  1934از سال در گروه عقیم شوندگان قرار گرفتند. 

 دادند. گفتهمی در صد آنان را زنان تشکیل 93نفر عقیم شدند که  62288، تعداد 1975سال 
و  هزار نفر از عقیم شدگان داوطلبانه خود را از زاد و ولد محروم کردند 20شود که حدود می

  خواسته عقیم شدند.نا بطور بقیه بر اساس قانون،
از کسوانی کوه عقویم  ییبرای دلجووای هکمیت ،سوئد راتدموکسوسیالدولت  1997در سال 

 ،خواسوته عقویم شوده بودنوداز کسوانی کوه نا ،کار این کمیته یهشده بودند تشکیل داد. در ادام
 1600متقاموی غراموت،  3200در نظر گرفتوه شود. از  هاآن عذرخواهی شد و غرامتی نیز برای

 70پرداخت شد.سوئد کرون  هزار 175دام مبلغ نفر حایز شرایط تشخی  داده شدند که به هرک

  
و خواسوتار  بردنودمی دغدغه آلوده شدن نژادی رنجاز  ،که تا چند دهه پیش ییهاسوئدی
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اموروزه در میوان کشوورهای غربوی بیشوترین سوهم پناهنودگان  ،خود بودنود نژادپاکسازی
هنده کوه از جنوگ و یوا سوتم هزار پنا 450بیش از باشند. اکنون می کشورهای دیگر را دارا

اکنوون از پناهجویوانی  هاکنند. سوئدیمی دراین کشور زندگی اندهی خود گریختهاتحکوم
، قومی، نژادی، زبوان، فرهنوگ و موذهب ییهیچ پیوند جغرافیا هاآن کنند که بامی ییدلجو
 ندارند. 

 هاسووئدی دوستیانانسروحیه  ینشان دهندهدر این کشور حضور این انبوه غیر سوئدی 
در  ،دیوروز یهبحوران زد یهی در جامعونژادپاکسوازی باشد. طورف دارانمی در زمان حال
ی در نژادپاکسوازیخواست عموومی  .اندهشدپذیر دوست و بیگانه انسانامروز شرایط رفاهی 
ف اخوتالاول قرن بیستم پا گرفت و گسترش یافت، زاییده شرایط فقر و  یهسوئد که در نیم

در شورایط رفواه و آسوایش  ،عمومیافکاردر  هنجاریناشدید در آن دوران بود. این  طبقاتی
چنوین  سوپرد. دوسوتیانسانبخودی خود از میان رفت و جای خود را به صولح و  اجتماعی

 اجتمواعیرفاهو  دهد کوه وقتوی مردموی از آزادیمی نشان و تفکر جامعه رفتاردگرگونی در 
شود نیز آراسوته خواهنود شود و بور می خوردار باشند، به آنچه اخالق و کردار نیک نامیدهبر

 رواجالتی حاکم باشد، رفتار نا شایست و آنچه کوه فسواد نوام دارد عدبیعکس هر جا فقر و 
 پیدا خواهد کرد. 

 ، تلقینوات ووششهاو رفاه عمومی، همه ک فاقد آزادی همین اصل است که در جوامع بربنا
 باشد.می تبلیغات برای ترویج نیکوکاری و جلوگیری از فساد بی نتیجه

  اعتیاد

کننود معتواد بوه موی ، مواد مخدر اسوتفادهییدر سوئد همه کسانی که خارج از مصرف دارو
جامعه شناس سوئدی و متخص   (،Ted Goldberg)"تِد گُلدبری "آقای آیند. می حساب

آن زمان گذشته است که هر کس لب به مواد مخودر زده "گوید می وط به اعتیادمسائل مرب
 ."باشد معتاد شناخته شود
امروزی نیست. از  ی اجتماعیعارمهتنباکو و مواد مخدر فقط یک  اعتیاد به سیگار، الکل،

بوه  اهی گوناگون وجود داشته است. وایکینگهادیر زمان در جوامع مختلف، اعتیاد به شکل
کرد عادت داشوتند و دهقانوان می را از خود بی خود هاآن استفاده از یک نوع قارچ سمی که
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آید اعتیاد از نیاز فرد به آراموش می روسی به نوشیدن الکل نسبتا خال  معتاد بودند. به نظر
موی درد جسمی رنوج شود. وقتی فردی از یک عارمه روانی و یامی روانی و یا جسمی آغاز

کنود. در ایون می برد با استفاده از مواد مخدر حالتی از خوشحالی موقتی را برای خود فراهم
کند که به می حالت، فرد تخدیر شده خود را برای لحظاتی چنان رامی و خوشبخت احساس

ک مرورت مخدر برای وی ی یشود. به تدریج، مصرف پی در پی مادهمی پای بندتکرار آن 
 اسوت وآید. اعتیاد همیشه دارای عوارمی خطرناک برای سوالمتی فورد معتواد می به شمار
 همراه دارد.  جامعهفرد معتاد و اطرافیان زیانباری نیز برای نتایج 
شود،  که برای اولین بار تعداد معتادان به سیگار در سوئد سرشماری 1946 آمار سال بربنا

از زنان به کشیدن سیگار معتاد بودند. با اقدامات آگاهی  درصد 9ه نیمی از مردان و نزدیک ب
تعوداد مصورف  بخش پیرامون مضرات سیگار و ایجواد محودودیت بورای سویگار کشویدن،

درصود از  18چهارده درصود از موردان و  2005کنندگان سیگار کاهش یافته است. در سال 
. اندهکشویدموی درصد از مردم سووئد، سویگار 13تنها  2009. در سال اندبودهزنان سیگاری 

 71ی مردم است.هاهمصرف سیگار در بین زنان و افراد خارجی تبار در سوئد بیش از سایر گرو

اجتماعی مورد توجوه نهادهوای دولتوی  یامروزه در سوئد دو نوع اعتیاد به عنوان عارمه
 مواد مخدر.است که عبارتند از اعتیاد به الکل و اعتیاد به 

توان معتاد به می را هاآن از یبخشنوشند که می درصد از مردم سوئد مشروبات الکلی 90
 72.ه استشدنفر بر آورد  هزار 80تعداد معتادان به الکل حدود  ،2010در سال  الکل نامید.

بکوار  فردی که دائم دغدغه نوشیدن الکل داشته باشود و بودون الکول در بودنش نتوانود
شود. مصرف زیاد الکل باعث درهم ریختگی می ادامه دهد معتاد به الکل شناختهاش همرروز

ومع روانی فرد شده و عالوه بر زیانهوای بهداشوتی بورای خوود او، بورای اطرافیوانش نیوز 
 افوراط نفر از 2000حدود  هرساله آورد. در سوئد بطور متوسطمی مشکالت فراوانی را بوجود

  میرند.می در نوشیدن الکل
در سوال  اندهکه معتادان به الکل و مواد مخدر درسوئد به دوش جامعوه گذاشوتای ههزین
 73. ه استبودن وکر اردمیلی 27معادل  2003

شود که به اعتیواد سونگین مبوتال باشود. اعتیواد می معتاد به مواد مخدر به کسی اطالق
ز در میان، مواد مخدر مصرف کنود و سنگین نیز هنگامی است که فرد معتاد حداقل یک رو
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موواد مخودر بوا تعداد معتوادان   2013سال در  در سوئد یا به تزریق مواد عادت کرده باشد.
   72.تخمین زده شده است.نفر  29500اعتیاد سنگین 

گزافوی کوه بور جامعوه آورد و هزینوه موی با توجه به عوارمی که اعتیاد در جامعه بوجود
 ی پیشگیری از اعتیاد و ترک اعتیاد، از اهمیوت بسویاری برخووردارهاهرنامب کند،می تحمیل

و جامعوه  هواهبوار سونگینی از دوش خانواد هاهبا کمک ایون برنامواست. هدف اینست که 
 شود.برداشته 

عوامل اعتیاد بوه موواد  ترینمهم، یکی از اجتماعیاموربراساس پژوهشهای روانشناسی و 
 ی روحی بویژه در میان جوانان است.هارینگرانی و گرفتا مخدر،

تواند در رابطه با اوماع نابسامان خانوادگی و یا اجتماعی و یوا هور دوی می هااین نگرانی
ی درون خانواده و اختالفات پدر و مادر که باعوث بوی تووجهی هااین عوامل باشد. درگیری
 دهد.می ب و روابط ناسالم قراررا در دسترس دوستان نابا هاآن خانواده به فرزندان است،

بور فورد  ییو خود نموا ییبلوغ و نوجوانی، حس استقالل شخصی، مخالفت جو در دوران
کشواند. در یوک محویط موی انگیز زنودگیی هیجانهاهبه سوی پدید شود و او رامی چیره

 سواز هودایتهیجانات نوجوانان به کارهای مفید و آینده  اجتماعی پاک و یک خانواده سالم،
 ی اجتماعی تبلوور پیوداهاورزش و فعالیت، علمی ،شود و به شکل پیشرفت در کار هنریمی
کند. اما در یک محیط ناپاک و در شرایطی که خفقان و استبداد بر جامعوه حواکم باشود، می

ی اجتمواعی و هواشود. در جوامع فاقد آزادیمی نیروی هیجان زده جوانان به بیراهه کشیده
، کالهبورداری و غیوره هموه ییسیاسی، عوارمی مانند پارتی بازی، رشوه گیری تملق گوو

ی امید را به هاهروزن یی اجتماعی همههاکند. این ناهنجاریمی ی زندگی را آلودههاهعرص
نیوز نموی تواننود امکانواتی را  هواهبندد. در چنین شرایطی بسیاری از خانوادمی روی جوانان
 ،بوه آینوده باشود. در ایون شورایط هواآن که باعث آرامش جوانوان و اطمینوان فراهم کنند
ی سرخورده و ناامید، برای هاانسانشود. می ی روحی و سرخوردگی بر جوانان چیرههابحران
برند و با افتوادن بوه دام می به مواد تخدیرکننده پناه خود از رنج بیکاری و بی هدفی، ییرها
 شوند. می ، قربانی این فاجعه اجتماعیسوز اعتیادهستی

نسبتا  ییقوانین جزا ی اجتماعی، پلیسی نبودن فضای جامعه،هاسوئد به علت وجود آزادی
ه بودجم مافیای مواد مخدر تهاهمواره مورد  مالیم و سبک و نیز وجود امکانات مالی فراوان،
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اشد. اما با وجوود آسوان بوودن بمی . بهمین دلیل مواد مخدر بطور گسترده در دسترساست
دسترسی به مواد مخدر در این کشور آنقدر آسان  تهیه مواد مخدر، اعتیاد بسیار محدود است.

دهود می . یک برآورد آماری نشانانده، آن را آزمایش کردهااست که تعداد زیادی از سوئدی
یوک بوار موواد مخودر را سال، الاقل  75تا  15بین  هااز سوئدی نفر بیش از نیم میلیون که

دسوت بوه  ییاز روی کنجکاوی و یا در یک فرصت استثنا هاآن بسیاری از. اندهمصرف کرد
بایست می . اگر فراوان بودن مواد مخدر یک عامل مهم اعتیاد باشد آنگاهاندهچنین کاری زد

ایط رفواهی و شور ی اجتماعی،هاشدند. اما به علت آزادیمی در سوئد بسیاری از مردم معتاد
 شود. می نیز آگاه بودن به عوار  اعتیاد، کمتر کسی به دام اعتیاد گرفتار

افتند که مشکالت می کسانی به دام اعتیاد ،اغلب سالم و آزاد مانند سوئد، یدر یک جامعه
باشود. موی ییناشوی از روابوط ناهنجوار خوانوادگی و یوا رنوج از تنهوا هاآن روحی و روانی
و اقودامات  از عواقوب اعتیواد، هواآن ری مردم از اشتغال و رفاه زندگی، آگواه بوودنبرخوردا

شود که تعداد معتوادان بوه موواد مخودر بطوور می باعث پیشگیرانه از سوی نهادهای دولتی
 نسبی بسیار ناچیز باشد. 

و  ی جامعه عامول اصولی سووق دادن موردمهاناهنجاری بنابراین باید بر این باور بود که
آشفتگی اقتصادی، بیکواری، نوا امنوی، عودم  التی،عدبیبویژه جوانان به سوی اعتیاد است. 

ی اجتماعی است که نیروهای پویای جامعوه را سورخورده، پژمورده و نواتوان هاوجود آزادی
زندگی و اجتمواعی و  یکند. ناتوانی افراد در برابر مشکالت روزمرهمی کرده و قربانی اعتیاد

سوازد. افوراد درمانوده و بوی موی ، زمینه اعتیاد را فراهمهاآن هادهای کمک رسانی بهنبود ن
برند. علت می پناهی که هیچ راه حلی برای مشکالت روزمره شان ندارند به مواد مخدر پناه

ترویج اعتیاد در جامعه، فراوان بودن مواد نیست. اگر مصرف کننده و خریدار وجوود نداشوته 
 مواد نیز از رونق خواهد افتاد و میزان آن در جامعه محدود خواهد بود.باشد بازار 

آموزش همگوانی بوویژه در دوران گسترش رفاه عمومی و  در سوئد، مبارزه با اعتیاد از راه
. اکنون پیشگیری از اعتیاد در فرهنگ جامعوه نهادینوه ه استبوداولیه تحصیلی بسیار موفق 

نیازهای جوانان از قبیل تحصیل،  ترینمردم ساالر، اساسیآزاد و  ی. دریک جامعهه استشد
موی و ترویج امکانات سالم تفریحی و ورزشی توسط نهادهای دولتی تأمین اشتغال، مسکن،
رود و موی ی ناشوی از نومیودی از میوانهواتشنجات روحی و نگرانی یشود. از اینرو زمینه
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 ماند.می جامعه از عارمه اعتیاد در امان
موی ی دولتی در سوئد با استفاده از دانش روز و تجارب گوناگون با اعتیواد مبوارزههانهاد

ی خشوونت آمیوز، بیشوتر بور راهکارهوای هاکنند. قانون مبارزه با مواد مخدر بجای مجازات
شود که اعتیاد در زوایوا و سوطوح می کند. خشونت در برابر اعتیاد باعثمی پیشگیرانه تأکید

شوند. هر معتوادی می ای جامعه رشد کند. در سوئد، تنها سوداگران مواد مخدر مجازاتناپید
موی به مراقبت و درموان سوپرده قرار گیرد بی درنگ به نهادهای مربوط ییکه مورد شناسا

می که با ومعیت جسمی و روانی او هماهنگ باشد تعیینای هشود. برای هر معتادی، برنام
 گیرد. می پیش روی او قرار ،راهکارهای الزم ،او از اعتیاد سازیپاکشود و برای 

( Socialstyrelsen) "نهواد اجتمواعی "در سوئد وظیفه اجرای قوانون تورک اعتیواد بوه 
کوشد تا فرد معتواد را می است اجتماعیامور. این نهاد که وابسته به وزارت ه استشدسپرده 

مودون و  یاولوین برناموهی الزم برای ترک اعتیاد قرار دهد. هاو درمان زیر پوشش کمک
از سووی  2001سراسری در سوئد برای پیشگیری از اعتیاد به الکل و مواد مخودر در سوال 

در  نتوایج آن، یتدوین شد. پس از پنج سال به کارگیری این برنامه و مطالعه نهاد اجتماعی
ی کارشناسوی و هواه. ایون راهکوار بور مطالعوات گروراهکار جدیدی ارائه شود 2006سال 
  مبارزه با اعتیاد، استوار است. یبخش خدماتی در زمینه یتجربه

نفر به عنوان معتاد به الکل و مواد مخدر، از خدمات درمانی  12200حدود  2005در سال 
ر از بخوش نفو 3100. از این عده اندهبرخوردار شد ،و تماس با یک کارشناس به عنوان رابط

ی ویژه کوه تحوت مراقبوت هاهنفر از معتادان در خان 5800و  اندهکمک دریافت کرد درمانی
درصد از معتوادانی کوه موورد  92. در این سال، اندهباشد، نگهداری شدمی کارشناسان اعتیاد

در  8ترک اعتیاد به مراکز درمانی مراجعه کورده بودنود و ی ادرمان قرار گرفتند، داوطلبانه بر
 به بخش ترک اعتیاد سپرده شدند. ییصد بقیه، اجبارا و با حکم قضا

دارای  ی بهداشوت و درموان و خودمات اجتمواعیهوامبارزه با اعتیواد، بخش یدر برنامه
مسئولیتی مشترک هستند. این نهادها وظیفه دارند که هم زمان با درمان جسمی معتادان، به 

 د نیز به پردازند. نبرمی روانی رنج ییروان درمانی افرادی که از نارسا
   "اِم و اِل"ه است که بوه درآمدبه اجرا برای درمان معتادان قانونی  1988از سال در سوئد 

(Lagen om vård av missbrukare- LVM)  .ایون قوانون هودف ازمعارو  اسات، 
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قانون نهادهوای  دادن فرد معتاد از اعتیاد کشنده به الکل یا مواد مخدر است. این ییرها
آگاهی و گفتگو با فرد معتاد او را قوانع کننود  یکند که با ارائهمی ویژه دولتی را موظف

 که برای ترک اعتیاد ابراز آمادگی کند.
موی به زندگی معمولی در جامعه هاآن هدف از درمان معتادان، ترک اعتیاد و بازگرداندن 

و یا الکل، در حال مایع کوردن زنودگی خوود و باشد. فردی که به علت مصرف مواد مخدر 
طبق قانون باید مورد درمان قرار گیورد. در صوورتی  آسیب رساندن به زندگی دیگران باشد،

بطوور  ،پوس از بررسوی وموع او در دادگواه که فرد معتاد داوطلبانه برای درمان اقدام نکند،
 اجباری تحت درمان قرار خواهد گرفت.

امر به ترک اعتیاد نیست، باید توسط پزشک معالج، یا بسوتگان و فرد معتادی که خود ح
مسئله اعتیواد فورد را بررسوی  اجتماعییادارهمعرفی شود.  اجتماعییادارهدوستان وی، به 

فرستد. این دادگاه برای درمان می کرده و در صورت نیاز به درمان، گزارشی به دادگاه استان
 گیرد.می اجباری تصمیم

از  است. این دادگاه به شوکایاتی ییی دستگاه قضاهاهرد تریننییاه استان یکی از پادادگ
 کند.می جرائم رانندگی و ترک اعتیاد اجباری رسیدگی تخلفات اداری، قبیل مسائل مالیاتی،

هیئت داوری دادگاه استان از یک حقوق دادن و سه عضو هیئوت منصوفه )افوراد عوادی 
 گیریتصومیمدر سوئد علنی اسوت،  هاهدادگا یشود. با اینکه تقریبا همهمی تشکیل جامعه(

شود. در چنین دادگاهی تنها می برای ترک اعتیاد اجباری، معموال در دادگاه غیر علنی برگزار
  فرد معتاد و نزدیکان او اجازه حضور دارند.

تواد اسوت. زیورا غیرعلنی بودن چنین دادگاهی به خاطر حفظ موقعیت اجتمواعی فورد مع
بوه  هاآن و بازگرداندن هاآن ی درمانی برای معتادان به منظور سالم سازیهافعالیت یهمه

فرد  در مورد درمان اجباری، گیریتصمیمگیرد. هنگام تشکیل دادگاه برای می جامعه صورت
اد بوه معتاد از حق داشتن وکیل نیز برخوردار است. هرگاه گمان بر این باشود کوه فورد معتو

درمان اجباری محکوم خواهد شد، دادگاه، وکیلی را برای نظارت بر حفظ منافع فرد معتواد و 
 کند. می روند قضاوت، تعیین

 هر گاه فردی از سوی دادگاه استان به درمان اجباری برای ترک اعتیاد محکوم شده باشد،
 تواند از این تصمیم به دادگاه تجدید نظر شکایت کند.می
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 معتادان ندرما

 ی او تعیوینهاچگونگی درمان هر معتادی را با توجه به نیازمنودی کموناجتماعی  یکمیته
تورک  یکند. در صورتی که درمان اجباری در دستور کار قرار گیرد، فرد معتواد بوه خانوهمی
   74شود.می معروف است سپرده ")LVMاِل وِ اِم )"د که به خانه اعتیا

باشد. کوشش بر این است که هر می ماه 6د حد اکثر به مدت اعتیا ی ترکخانهاقامت در 
د اعتیوا ی ترکخانهخانه ادامه یابد. اقامت در  چه سریعتر، درمان به شکل باز و خارج از این

کشد. در ایون مودت می شود که معموال سه هفته طولمی روعاز بدن معتاد ش ییبا سم  زدا
 ومعیت معتاد با کمک روانشناس، آزمایشات پزشکی و تحقیقات اجتماعی مورد بررسی قرار

 شود. می درمانی ویژه برای وی تنظیم یگیرد و یک برنامهمی
ه اجبوارا تحوت درموان توانند معتوادی را کومی در شرایط ویژه ای، مسئولین ترک اعتیاد،
   د منتقل کنند.ترک اعتیا یاست، برای درمانی ویژه، به بیرون خانه

 فرستد. می اجتماعی، فرد معتاد را برای معالجه به بیمارستان یدر برخی موارد نیز، کمیته
می ی ترک اعتیاد،هاهبرای کاهش هزینه درمانی در خان هاکموندر سالهای اخیر، برخی 

فرد معتاد دراختیار او بگذارند. از نظور پژوهشوگران و  یکوشند تا خدمات درمانی را در خانه
ی تورک اعتیواد بهتور از درموان آزاد )در هاهدرمان معتادان در خانو کارشناسان ترک اعتیاد،

 ورزند.می تأکید ی ترک اعتیادهاهبر درمان گروهی در خان هاآن باشد.می خود( یخانه
باید وی دارای آپارتمانی بوا  خود درمان شود، یدر صورتی که بنا باشد فرد معتاد در خانه 

 کموونوسائل الزم برای یک زندگی راحت باشد. هرگاه فرد معتاد فاقد چنین امکانی باشود 
ر در کنار موظف است آن را فراهم کند. یک معتاد متأهل، مادام که ترک اعتیاد نکند از حضو

 محروم خواهد بود. ،همسر و فرزند
ی پیشوگیری از هاهدهد که این کشور بهترین شویومی ارزیابی کارشناسان سوئدی نشان

اعتیاد را نسبت به سایر کشورها ارائه داده است اما در مورد درمان معتادان به هموان نسوبت 
شتری برای پاکسوازی و درموان . از این رو کارشناسان خواستار امکانات بیه استبودموفق ن
 باشند. می معتادان

گروه معتادان آگواه  سوئد با یتوان از چگونگی برخورد جامعهمی در سرگذشت یک معتاد
 شد.
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به سوئد آمده بوود.  دریای بالتیکچند سال پیش از یکی از کشورهای حاشیه  "سیوهان "
چندین بار مواد  رت با دوستانی که به اعتیاد روی آورده بودند،او در کشور خود از طریق معاش

مخدر مصرف کرده بود. پس از اقامت در سوئد و زندگی با یک دختور سووئدی صواحب دو 
کرد و برای مدتی از اعتیاد پاک مانده بود اموا پوس از می فرزند شد. او در یک رستوران کار

ار دیگر وسوسوه اسوتفاده از موواد مخودر او را بوه زندگی در فضای باز و آزاد سوئد، بمدتی 
ن کشانید. یوهانس به عنوان یک پدر معتاد، بدون هرگونه احساسی نسبت به ییمصرف هرو
بیکار شد و پس از  زد. دیری نگذشت که از کارشمی برای تهیه مواد به هر دری فرزندانش،

د. به تدریج بوه دزدی روی آورد. نیز محروم ش اجتماعییاداره مالیکمکچندی از دریافت 
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 

. رفتوار ناهنجوار او کشویدموی گذشت طغیان زده بر سر پلیس فریوادمی هر چه زمان بیشتر
به تردید انداخت. یوهانس توسط یک پزشک مورد معاینوه قورار ش پلیس را در مورد سالمت

گرفت. از او آزمایش خون گرفتند. خون مسموم او ردپای مواد مخدر را نشان داد. پلیس وی 
 معرفی کرد.  اجتماعییادارهرا به عنوان یک معتاد به 

بوه شود و نوه یوک مجورم. یوهوانس می ک بیمار شناختهیک معتاد در سوئد به عنوان ی
در بیمارستان بستری شد. تا یک شبانه روز پس از آخرین مصرف عنوان بیمار بطور اجباری 

دارو هنوز بدن در حال تخدیر است اما وقتی بیش از این دارو به بودن نرسود درد عضوالنی 
ر ی ویوژه قوراهابیمارستان و تحت مراقبت شدیدی بیمار را فرا میگیرد. بنابراین باید او را در

ی الزم برخوردار شد و دردهای ناشی از هابه مدت سه هفته در بیمارستان، از کمکوی داد. 
شد و به بازسازی خود  ییدر این مدت بدنش سم زداکاهش یافت. عدم مصرف دارو بتدریج 

به یواد آورد کوه  و برگشتپرداخت. رنگ پوستش دگرگون شد. احساس او به حالت طبیعی 
 یبرگردد اما هنوز برناموهاش هد. یوهانس از مراقبین خود خواست که به خانوادداربچهزن و 

توانود موی ترک اعتیاد در مراحل اولیه خود بود. به او گفته شد که عادت او به موواد مخودر
کشواند، بلکوه بورای موی هرلحظه او را به اعتیاد برگرداند. اعتیاد او نه تنها او را بوه نوابودی

این تا وقتی از اعتیواد پواک نشوده باشود بربنانیز مشکالتی را به بار خواهد آورد. اش هخانواد
باشد. پس از سه هفته درمان در بیمارستان، یوهوانس را اش هنباید به فکر بازگشت به خانواد
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فرستادند. در یک سواختمان بوزرگ کوه  (Tränings lägenhet) "دترک اعتیا یخانه "به 
کنند. هر بیماری می است، حدود سی نفر برای ترک اعتیاد زندگی اجتماعییادارهمتعلق به 

کنود. در ایون مودت موی ماه در آنجا زنودگی 6شود حد اکثر تا می که به این بخش سپرده
حت مراقبت هسوتند. وموعیت دسترسی به مواد مخدر ناممکن است و همه بیماران کامال ت
 موورد ارزیوابی قورار اجتماعیامورافراد از نظر روانی و رفتاری توسط روانشناس و کارشناس 

 گیرد. می
از آشوپزخانه مشوترک و اتواق  هواآن بیماران هر کدام دارای اتاق خصوصی خود هستند.

 کنند. می مشترک که به تلویزیون و مبلمان راحت مجهز است، استفاده ییپذیرا
والیبال، بسکتبال و بدن سوازی در چنوین مراکوزی در  امکانات ورزشی مانند پینگ پنگ،

ی آموزشوی هاههر چند گاه، کارشناسان ترک اعتیاد و روانشناسان، برنام اختیار بیماران است.
ر کنند تا با آگاهی بخشیدن به آنان زمینه دوری جستن از مواد مخودمی برای بیماران برگزار
  را فراهم کنند.

. وقتی یوهانس در اولین روزهای اندبودهخود قبال معتاد  ،بیشتر کارکنان مرکز ترک اعتیاد
کورد، مسوئولش بوه وی گفوت می اقامت خود در این مرکز، از عدم دسترسی به مواد گالیه

 ی عجیوب وهواهو مز ه استشدزند و پاهایت سست می می دانم که االن قلبت چه جور":
دانم که فکور میکنوی دوای ایون درد رنوج آور فقوط می کنی.می غریبی در دهانت احساس

ی بازار موواد مخودر هااالن در بیرون بودی گرگ ن است. نباید فراموش کنی که اگرییهرو
 . "ی خود کنندهادنبال تو بودند تا تو و زندگی ات را طمعه سوداگری

آیند و به بحوث می و همه بیماران گرد هم "داعتیا ترک یخانه"هر هفته یکبار کارکنان 
روز درهفتوه نیوز بیمواران بورای  پردازند. دومی گذردمی و گفتگو پیرامون آنچه در آن مرکز

وند. در این دو روز شمی د بردهترک اعتیا یی ورزشی و یا گردش به بیرون از خانههافعالیت
، اسکی، قایق رانی، مسافرت دسته جمعی و سوایر سواریاسببیماران وقت خود را با سینما، 

 کنند. می ی ورزشی و گردشی پرهافعالیت
نشیند. او می هر چندگاه، یک روانشناس در دیداری خصوصی با هر بیمار با وی به گفتگو

بشناسود.  ه اسوتشوددهد تا عواملی را که موجب اعتیاد او می بیمار را بارها مورد سؤال قرار
خواهد تا سرگذشت خود را از کودکی بیان کند. شوناخت زیور و می روانشناس، بارها از بیمار



313 
 

ابی اعتیاد و درمان آن، بسیار مروری است. روانشناس بور یهبم زندگی یک معتاد برای ریش
اد فرد را بورای او بشوکافد و او را نسوبت بوه کوشد علت اعتیمی اساس تجربه و دانش خود
 آگاه کند.  ه استشدعواملی که باعث اعتیاد او 

 کاری هفته نظافت اتاقهای خود را شخصا انجام دهند.  بیماران باید در روزهای یهمه
 داعتیوا ی تورکخانهاگر زن و شوهری هر دو معتاد بوده و هم زمان دوره پاکسازی را در 

توانند در صورت تمایل در یک اتاق مشترک با هوم زنودگی کننود. در می هاآن گذرانند،می
را بوه  یکدیگر هاآن بسیاری موارد زن و شوهر معتاد چنین خواستی را مطرح نمی کنند زیرا

ه وسویل هواآن سند و از اینکه بوا هوم بوودنشنامیعنوان عامل کشیده شدن به اعتیاد خود 
 بازگشت به اعتیاد باشد در هراس هستند. 

د گذشته بود که روانشناس تشخی  داد اعتیا ی ترکخانهشش ماه از اقامت یوهانس در 
موی  "یوهوان س"از آن پس به بهسازی خود بپردازد.  "تمرین در خانه"تواند از راه می که او

یوهوانس های الزم برای ترک اعتیاد را دریافت کنود.  مککی خود باشد و توانست در خانه
گسسته  هاآن پذیرفت. اما دوست دخترش اعالم کرده بود که رابطه بینانتقال به منزلش را 

یک کارشناس ترک اعتیاد را  کموناست و یوهانس حق بازگشت به زندگی پیشین را ندارد. 
مان نیز با تمام امکانات زنودگی مطوابق به عنوان رابط برای یوهانس تعیین کرد و یک آپارت

 در اختیار او قرار داد. مربیان ترک اعتیاد به این خانه رفوت و آمود استاندارد زندگی در سوئد،
کرد. فورد می ی آموزشی و تمرینات الزم را در این خانه دنبالهاهکردند و یوهانس برناممی
یوهووانس نظووارت داشووت. المتی سووی درمووانی و نیووز ومووع هاهبرناموو یبوور همووه رابووط
برای هزینه زندگی یوهانس، مبلغی را ماهیانه در اختیار او میگذاشت تا خوود  اجتماعییاداره
 پول برق و تلفن و خورد و خوراکش را بپردازد.  ،او اجاره

هم زمان با انتقال یوهانس به آپارتمان خود، کاری نیز برای او درنظر گرفته شود. او بایود 
کرد. بدیهی است می تعیین کرده بود کار اجتماعییادارهساعت در محلی که  5تا  4هر روز 

از بین نمی رود. یوهانس فردی معیف و بی اراده بوود. او  هاکه عوار  اعتیاد به این زودی
ی زندگی را در غبار اعتیاد، تیره و تار دیده بود و در یک دنیوای مجوازی هاهسالها همه پدید
  و خرد زندگی کرده بود.دور از عقل 

نشان داد که یوهانس خود را به زندگی خوالی  اجتماعییادارهدو سال زندگی در آپارتمان 
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تواند از این پس در آپارتمانی متعلق به خود زندگی کنود. می از اعتیاد عادت داده است. پس
کوه ای هیت ویژاسم او در لیست متقامیان آپارتمان در اداره مسکن ثبت شد وبه خاطر ومع

داشت از امتیازاستثنایی برای دریافت مسکن برخوردار شد. دوسال یوهانس در لیست انتظوار 
از شوهر و در ای هبود و چندین آپارتمان به او پیشنهاد شد که نپسندید. دست آخر در منطقو

قه اجاره یک آپارتمان دو اتا شود،می ی آن با بیشترین بها خرید و فروشهاهکه خانای همحل
به عنوان مستأجر، به ثبت رسوید. پیودا کوردن آپارتموان  کرد. این آپارتمان به نام یوهانس،

اجاری در مناطق درون شهر کار دشواری است که احتیاج به زموان دارد. بورای آنکوه یوک 
در سوال  15بیش از شهروند معمولی حق انتخاب آپارتمانی در این محله را داشته باشد باید 

امیان آپارتمانهای اجاری منتظر بماند. پس دستیابی یوهانس به چنوین آپارتموانی، صف متق
 پاداش ترک اعتیاد به او هدیه کرد. عنوان یک امتیاز بزرگ بود که جامعه به 

اکنون یوهانس به عنوان یک شهروند معمولی دنبال کسب و کار و زنودگی اسوت. او بوه 
، از منجالب اعتیاد بیرون کشویده شود و بوه ی بی دریغ و آموزشهای فراوانهاهمت کمک

 یک شهروند معمولی تبدیل شد.

 .اندهی درموانی تشوخی  داده شودهوانیازمنود کمک 2008که در سوال  یتعداد معتادان
نفر بطور آزاد )در خانه و کنار خانواده خوود( از  12264که از آن تعداد  ه استبودنفر  27935

نفر در انستیتوهای تورک اعتیواد بطوور  8176و  اندهکرد خدمات درمانی ترک اعتیاد استفاده
توسوط  اندبودهجوانی نو یننفر از معتادان که در سن 674. به عالوه اندهداوطلبانه بستری شد

  75.اندهجدید سپرده شدای هبه خانواد اجتماعییاداره

 روسپیگری

یار نادر است. یکی از علل در ازای دریافت پول، در سوئد بس فروشیتنروسپیگری به معنای 
افرادی مانند لیال، کوه در پیشوگفتار ایون  ی معیشتی است کههامهم روسپیگری، نیازمندی

مجموعه به سرگذشت او پرداختم، از قربانیان آن هستند. در سوئد با توجه به امکانواتی کوه 
فشوار فقور و  گذارد تا از یک زندگی قابول قبوول برخووردار باشوند،می دولت در اختیار همه

برخی از زنان تن فوروش و موردان خریودار نمی کشاند.  تنگدستی کسی را به خود فروشی
، به روسپیگری روی می ی روانی ناشی از آنهاهی جنسی و عقدهامحرومیتدر اثر  سکس،
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ی آموزشوی و هواهدور یدر سووئد، دختوران و پسوران، از دوران کوودکی و در هموه آورند.
 ند و آزادانه با هم معاشورت دارنود. هور فوردی آزادانوه در روابوطدیگر کیپرورشی در کنار 

تواند با کسی که او را دوست دارد معاشرت داشته و نیازهای طبیعی خوود می خود یروزمره
 انودهرا برآورده کند. پدران و مادران کنونی، از نسلی هستند که خود از معاشرت آزاد بهره برد

 گذارند.می کامل فرزندان خود احترام و قانون، به آزادی معهعرف جا بربناو اکنون 
فقور، باعوث  دارد. هموانطور کوه های رفتاری، ریشه در محرومیتهابسیاری از ناهنجاری

 ، محرومیت از روابط طبیعی جنسی نیز عوار  خود را بوه دنبوال دارد.شودمی ترویج دزدی
 بین دو جنس مخالف، دشوار یاغیرممکن باشد، نیاز طبیعی افراد در جوامعی که تماس آزادانه

بینجامود. آموار  تواند به یک بحران روحی و روانی تبدیل شود و درمواردی نیز به کژراههمی
دهد که در زندانهای سوئد، بخاطر محرومیتِ زندانیان از تماس بوا جونس می در سوئد نشان

برخوی کارشناسوان  یابود بطووری کوهموی ایشمخالف، تمایالت هوم جونس گرایوی افوز
سند و در فکر چواره جوویی شنامیرا از مراکز تولید هم جنس گرایان  ها، زنداناجتماعیامور

 برای حل این مشکل هستند.
زن و مرد است و حتا هم جنس گرایان از بین  یهآزادترین کشورها در رابطیکی از سوئد 

توانند رسما به عقد یکدیگر درآینود. در ایون کشوور، می و حمایت قوانین خانواده برخوردارند
ی اینترنتی و تلویزیون نوشتاری، همه دارای صفحات آگهی برای دوست ها، سایتهاهروزنام

علنوی شوود،  هواآن توانند بدون اینکه مشخصات نام و آدرس و تلفنمی یابی هستند. همه
داننود انتخواب می فردی را که مناسب از این راهپاس  گویند و  هاآگهی بدهند و یا به آگهی

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 

تارند. این گروه با اتکا به پوول خوود ی تربیتی و روانی گرفهامردانی هستند که به ناهنجاری
 باشند.می ی جنسیهادنبال دستیابی به لذت

 ترتیببودیندر بازاری که تقاما زیاد نباشد، کارِ تن فروشان نیز رونقوی نخواهود داشوت. 
 است که بازار فحشا در سوئد بی رونق است.

مخدر هستند و یا عوار   پردازند، که یا معتاد به موادمی کسانی به روسپیگری ،در سوئد
پردازنود می فروشیتنرا به این کار کشانده است. در حال حامر افرادی که به  هاآن روانی،
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عموما کسانی هستند که از خارج از مرزهای سوئد و بویژه اروپوای شورقی بوه سووئد آورده 
م بانودهای دختران جوانی هستند که در جستجوی زنودگی بهتور، بوه دا هاآن . اغلباندهشد

 شوند.می فروشیتنفساد افتاده و وادار به 

 

 وش مورد ترحم است و خریدار، مجرمتن فر

بیمواران، موورد  اکنون چند سالی است که قانون، تن فروشان را به عنوان فریب خوردگان یا
کنود توا راه دیگوری می ی درمانی و آموزشی برخوردارهارا از کمک هاآن ترحم قرار داده و

ه است، درآمدبه جرا  1999بر اساس قانونی که از سال برای زندگی و امرار معاش پیدا کنند. 
کنود. از آنجوا می آید و قانون برای آن مجازات تعیینمی خرید خدمات جنسی جرم به شمار

یکوی از در سووئد، ایون قوانون اجورای  که اغلب خریداران خدمات جنسی موردان هسوتند،
قانون که مشتریانِ فحشوا را  اجرای این در این کشور است.مرد ساالری ی تضعیف هاهجلو
بدسوت . اکنون با توجه به نتایج ه استشدروسپیگری سد، باعث کاهش شدید شنامیمجرم 

 .اندهقانون در سوئد، برخی کشورهای دیگر نیز، آنرا مورد مطالعه قرار دادآمده از این 
بسیاری از قوانین جزایی در این کشور، به عواملی که  قانون مبارره با فحشا در سوئد مانند

همانطور کوه در بواال گفتوه شود، . ه استکردآورد توجه می را پدید ی اجتماعیعارمهاین 
هسوتند و یوا  پردازند یا بیماران روانی و معتادان به مواد مخودرمی فروشیتنکسانی که به 

جستجوی یوک زنودگی بهتور، فریوب خوورده و  از کشورهای فقیر، درباشند که می افرادی
 . اندهتوسط باندهای جنایی به فحشا کشیده شد

کنود. بیمواران روانوی و می ی برخوردانسانازاین رو قانون در برخورد با تن فروشان بسیار 
خوارجی در صوورت  یشووند. زنوان فریوب خووردهمی ی ویژه سپردههاهمعتادان به درمانگا

 به بهداشت و درمان جسم و روانبتدا گیرند. امی قرار ی سوئدجامعهمایت مورد حشناسائی، 
از روسوپیگری، امکانوات آموزشوی رایگوان در  هاآن پردازند. سپس برای بازداشتنمی هاآن
را بیاموزند. مادام ای هی فردی شان شغل یاحرفهاگذارند تا متناسب با تواناییمی هاآن اختیار
ی مناسب برای امرار معاش خود پیدا نکرده باشوند ماننود هور شوهروند دیگور کار هاآن که

گیرند. بسیاری از این افراد در اثر کموک از می ی اجتماعی قرارهاسوئدی زیر پوشش کمک
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 .اندهتبدیل شد ی سوئدجامعهی شاغل و مفیدی در هاانسانبه  ،ی سوئدیهاسوی نهاد
 ،پردازنودموی فروشویتنو یا فریب خوردگی به  ، فقربه علت بیماریبنابراین کسانی که 
موورد دلجوویی  هواآن بهمین دلیول هستند.مستحق کمک از سوی جامعه  بجای مجازات،

بوازار  یگیرنود. اموا خریوداران سوکس، کوه تورویج دهنودهمی جامعه و حمایت قانون قرار
با اتکا به پول خود، از  هاآن ازیرمجرم شناخته شده و مجازات میشوند. باشند، می روسپیگری

 کنند.می سوء استفاده جنسیادی درمانده، بیمار یافریب خورده، افر

 خودکشی

زننود. در موی بیش از هر ملت دیگری دست به خودکشی هادر ایران شایع است که سوئدی
در  مواعیاجترفاهشود که مردم سوئد که از بواالترین سوطح می ارتباط با همین شایعه، گفته

جهان برخوردارند، به علت عدم پای بندی به اعتقادت مذهبی، دچار عوار  روحی هسوتند 
 شود.می که به خود کشی منجر

شورایط  یزاییوده هواآن عوار  ناگوار بسیاری در جامعوه بشوری وجوود دارد. برخوی از
 شویوععلوت به جغرافیایی، برخی ناشی از اوماع نابسامان اقتصادی و سیاسی و تعدادی نیز 

  باشد.می ی جسمی و روانیهابیماری
کشی از راه جنگ یوا توسوط  انسان، هاهفحشا، مواد مخدر، قربانی شدن در تصادفات جاد

ی استبدادی و باالخره خودکشی از عوارمی است که در گوشه و کنار دنیا شواهد آن هارژیم
دهد. در برخوی از می ی رخدر کشورهای بسیارهستیم. خودکشی یکی از عوارمی است که 

چندان موورد  هاآن درکه خودکشی آنقدر رایج است گوناگون اجتماعی ی هاکشورها ناکامی
 نموی تووان بوه اینبربناتوجه نیست ودستیابی به آماری قابل اطمینان نیز غیرممکن است. 

فت. از این دست یای استبدادی هایمژو ر زادآ واقعی میزان خودکشی در کشورهای غیرارقام 
 وجود ندارد.میزان خودکشی در همه کشورها رو آماری برای مقایسه 
موی که در ایران در مورد میزان باالی خودکشی در سووئد شونیدهای همعلوم نیست شایع
. برای بررسی ایون مسوئله از آموار و ه استشدچه اطالعاتی رایج  بربناشود، از چه زمانی و 

 گیریم.می کمکموجود در این کشور  ارقام
نفور در اثور  1386جمعوا  2004دهود کوه در سوال می ارقام بدست آمده در سوئد، نشان
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 .ه استبودنفر زن  381نفر مرد و  1005 . از این رقماندهخودکشی فوت کرد
کشور اروپایی در ردیف پانزدهم قورار دارد. اگور  33سوئد از نظر میزان خودکشی در میان 

 هزار نفر جمعیت )باالی پانزده سوال( 100به ازاء هر  کشور اروپایی را 33ارقام خودکشی در 
هوزار نفور( بواالترین 100)در بین  40با هم مقایسه کنیم خواهیم دید که مجارستان با رقم 

 تریندر پوایین 5در ردیف پانزدهم و مالت با رقوم  22میزان خود کشی را دارد. سوئد با رقم 
 گیرد.می ردیف قرار
 هاشواهد بیشوترین خودکشوی آید،می بشمار مجارستان که یک کشور مذهبی در اروپادر 

هستیم. در این کشور دو سوم موردم بوه آیوین کاتولیوک  یینسبت به سایر کشورهای اروپا
هوزار  100باشوند. موی بند هستند و یک چهارم جمعیت پیرو کلیسای پروتستان پای، رومی

بوین ارقوام خودکشوی و ای هکننود. پوس رابطوموی دوکس نیز در آنجا زندگییهودی اورتو
 آمار خودکشی در سوئد نیز این نتیجه گیری را تاییودچگونگی اعتقادات مذهبی وجود ندارد. 

 کند.می
. تعوداد خوود ه اسوتبوودارقام خودکشی در سوئد طی سالهای اخیر همواره رو به کاهش 

درصد کاهش یافته است. ایون در حوالی  40به میزان  2004ل تا سا 1980، از سال هاکشی
گردانی موردم از ی و رو ه استشداست که در طول این مدت از تعداد پیروان کلیسا کاسته 

 ( مراجعه شود 6 )به ممیمه شماره 77.ه استبودو به افزایش ذهب رم
 اجتمواعی یهدر سوئد، برخورد علمی با این عارم هایکی از علل کاهش تعداد خودکشی

اجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل  یمراکز مطالعاتی و پژوهشی مختلف این مسئله باشد.می
برای کموک بوه بیموارانی کوه در  "کارولینسکا"در بیمارستان ای ه. کلینیک ویژاندهقرار داد

بیموارانی را  و پزشوکان، هاه. اکنون خانواده استشدمعر  خطر خودکشی هستند تشکیل 
کند، به این می بروز هاآن دچار افسردگی شدید هستند و یا عالئمی از آشفتگی روحی در که

 کنند تا تحت مراقبت و درمان قرار گیرند.می کلینیک ویژه معرفی
جدیدی را به وجود آورده است که در آن روابط خانوادگی به شکل  زندگی صنعتی شرایط

نیاز داشته باشند، متناسوب  یکدیگربیشتر به کمک  سنتی از میان رفته است. هرجا که مردم
نیواز  یکودیگرشود. بهمین دلیل در جایی که مردم از نظر مادی به می با آن رابطه نیز ایجاد

 نیز ایجاد نمی شود.ای هندارند، رابط
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از امکانات رفاهی زندگی برخوردارند  هاانسان یهمرفه مانند سوئد، وقتی هم ایجامعهدر 
می دارد از بین هاکه ریشه در نیازمندی کس نیازمند دیگری نیست، بسیاری از روابط و هیچ

 بوینای هرود. وقتی افراد به کمک گرفتن از بستگان و همسایگان خود نیازی ندارنود، رابطو
باشد بسیار سطحی است. در کشورهایی کوه ای هبرقرار نمی شود و یا اگر هم رابطنیز  هاآن

 را حل و فصل یکدیگرو همسایگان مسائل روزمره  هاهمردم و از جمله خانوادبه جای دولت، 
آید. در این میوان موراودات بوین می کنند، روابطی که مبتنی بر بده و بستان است بوجودمی

کوه بوا  هاشود و کسی خودش را تنها حس نمی کند. نسل جدیود سووئدیمی افراد نیز زیاد
ی بیگانه است، به تنها بودن و مستقل اندیشیدن خوو گرفتوه اسوت. روابط مبتنی بر نیازمند

شاید این پدیده نیز به کاهش میزان خودکشی در شرایط امروز این کشور کمک کرده باشد. 
خود وارد زندگی صنعتی شده بود، ناگهوان خوود را در  یهی گذشتهانسل قدیم که با عادت

پیشوین،  یهشواید رانوده شوده از خوانواده و جامعوو  دید و خود را تنهوامی خالیی از روابط
تنگاتنگ بین موردم، بوه شوهرهای  کرد. افرادی که از زندگی روستایی با روابطمی احساس

 شوند.می ی روانیهاکنند در بسیاری موارد دچار آسیبمی بزرگ صنعتی کوچ
ی زنودگی صونعتی ی منفوهاهبه عنووان جنبو را ییو تنها ییهرگاه عوارمی مانند فردگرا

ی مثبت زندگی صنعتی را نیز مورد توجه قرار داد. بی نیوازی اقتصوادی هاهباید جنب بشماریم
ی ناشی از فقور و راحتوی و آسوایش ها، استقالل شخصی، کاهش مزاحمتیکدیگرافراد به 

ی هاموهبتو دموکراسی از جمله  زندگی، باال رفتن سطح آگاهی مردم و دستیابی به آزادی
 باشد.می صنعتی یهجامع

موی اما در جوامع مختلف در دست نیست هاانسانمقیاسی برای اندازه گیری خوشبختی 
توان بر این باور بود که میانگین طول عمر در جوامع مختلف نشانگر ومع روحی و جسومی 

مور در کشوورهای شود کوه میوانگین طوول عمی باشد. آشکارا دیدهمی مردم در این جوامع
ده و دارای افتواعقببوه مراتوب بیشوتر از رقوم مشوابه آن در جواموع  سواالرمردمصنعتی و
ی خوشبختی بدانیم به این های استبدادی است. اگر طول عمر را یکی از شاخ هاحکومت
مودرن و خوشوبختی  یدر یک جامعه مستقیم بین آزاد زیستنای هرسیم که رابطمی نتیجه

 .وجود دارد
آب و هوای سوئد که عموما سردسیر و دارای زمستانهای طوالنی و تاریک است عوار  
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بوارد میوزان می دهد که در تابستانهایی که باران زیادمی کند. آمار نشانمی روحی را تشدید
کننود کوه موی کند. علت را چنین بیوانمی قابل توجه افزایش پیداای هطالق در سوئد بگون

کننود. موی امید رسیدن به تابستانی روشن و آفتابی تحمول زمستان طوالنی را به هاسوئدی
ی پی در پی و روزهای ابری، مردم را از آفتواب محوروم هاحال اگر در تابستان هم بارندگی

هموین  دهنود.می از دستتحمل نامالیمات را توان کند، برخی دچار آشفتگی روحی شده و 
شود که بورای گوردش بوا می هد که بیشترین طالق، بین افرادی دیدهدمی مطالعات نشان

را به مدت طووالنی در کاروانهوای تنوگ و  هاآن و بارندگی مداوم اندهکاروان به ییالق رفت
در را رسد و زوجین راه جدایی می . در اینجاست که تضادها به اوجه استکردبسته محبوس 

براین است که روح آدمی در شرایط ناخوشایند جریحه دارمی  گیرند. این مثال تأییدمی پیش
واکونش  هوای روحی و جسمی خود در برابر ناگواریهای متناسب با ظرفیتانسانشود و هر 
تواند بحران روحی فرد را تشدید کنود. می دهد. زمستانهای سرد و تاریک در سوئدمی نشان

تواند، در تشدید امطراب و نگرانی سهیم باشود. می شکل روابط خانوادگی در این کشور نیز
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 

یک بیمار روانی دچوار آن اسوت، را که ای هتواند عارممی جستجو کرد. شرایط بیرونی فقط
 تشدید کند.

الزم به یادآوری است که در ارقام مربوط به مرگ ناشی از خودکشی، یک مریب احتیاط 
 خودکشی اعالم هاآن نیز وجود دارد بدین معنا که از هر صد نفری که دلیل مرگ درصد 20
اند علتی غیر از خودکشی تومی نامطمئن بوده و هاآن از درصد 20شود علت مرگ حدود می

 داشته باشد.
 دهد که امکوان کواهش و حتوا پیشوگیری از ایونمی کاهش تعداد خودکشی در سوئد نشان

بیماری نیز وجود دارد. مطالعات پژوهشی پیرامون خودکشی حاکی از آنسوت کوه تعوداد افورادی 
یی اسوت کوه هار خودکشیکنند ده برابمی زنند اما از مرگ نجات پیدامی که دست به خودکشی

 انجامد. اقدام به خودکشی در بسیاری موارد به مثابه فریاد یوک بیموار بورای کموکمی به مرگ
باشد. هرگاه به ایون فریواد، پاسو  مناسوب و آگاهانوه داده شوود خطور اقودام مجودد بورای می

خواهنود اقودام بوه موی دهد که بیشتر افرادی کوهمی خودکشی از بین خواهد رفت. تجربه نشان
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گوینود. نهادهوای بهداشوتی می قصد خود را برای این کار، به اطرافیانای هکنند، بگون خودکشی
ی فردی نشانی از خیال بورای خودکشوی هاهکنند که هرگاه در گفتمی و درمانی در سوئد توصیه
ی هوااز بخشی او را بسیار جدی تلقی کرد و بورای دریافوت کموک هاهاحساس شود، باید گفت

پس از یوک یوا چنود  هاویژه با مؤسسات درمانی و بهداشتی تماس گرفت. بسیاری از خودکشی
 گیرد.می کمتر از شش ماه از اقدامِ قبلی، صورتای هاقدام ناموفق و در فاصل
افتد. این بدان معنا است می در سوئد در ارتباط با مصرف الکل اتفاق هانیمی از خودکشی

بوا کواهش تورس از ضطرب و ناامید که برای آرامش خود به الکل پناه برده است، فرد م که
کند. بخشی می در شرایط غیرعقالنی ناشی از الکل، به راحتی اقدام به خودکشیخودکشی، 

ی غیر قابل عالج است. این هااز ارقام خودکشی در سوئد، مربوط به بیماران مبتال به بیماری
رگی دردآور در مدتی طوالنی دست و پنجه نرم کنند، به زنودگی خوود افراد بجای آنکه با م

 دهند.می پایان

 بی بندو باری

چواپ شود. در تهران اعتماد  یدر روزنامه 1388از این کتاب در پاییز و زمستان  ییهابخش
 دریافت کردم. ی اعتمادروزنامهایمیل زیر را از یکی از خوانندگان در همین ارتباط 

 
 ی اعتموادروزناموه در را کنیدمی زندگی آن در که کشوری مورد در شما ازای هالمن مق"
 بفرماییود ایراد ای نیزمقاله غرب بندباری بی فرهنگ مورد در که میخواهم شما از ام خوانده
 یمودارقانون را درغرب موفقیت عامل شک وبدون ندارم شما مقاله مورد در شکی من البته
 ”.دانممی جامعه در جمعی و فردی اطانضب نظم و ورعایت
 

این پیام نیست. بسیاری از موردم  یخاطرِ نویسنده یهبی بند و باری در غرب تنها دغدغ
خاطری نسبت بوه روابوط اجتمواعی و  یه، بویژه در کشورهای اسالمی دغدغزمین شرقم

کشوورهای غربوی عادات مردم کشورهای غربی و از جمله سوئد دارند. از دیدگاه این گروه، 
 هاباید اصالح شود تا موورد پسوند شورقی هاآن دچار انحراف اخالقی بوده و رفتار اجتماعی

 قرارگیرند.
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آیود، می به حساب هاآن و فسق و فجور ها، بی بندوباری غربیهاآنچه که در ذهن شرقی
 است. در غربمیگساری آزاد زن و مرد و  بیشتر مربوط به روابط

رشووه گیوری و رشووه  ه مواد مخدر، فحشا، دزدی، کالهبرداری، دروغگوویی،اگر اعتیاد ب
کشی و سانسور و زورگویی را فسق و  ی اقتصادی و آزادیهاالتیعدبیدهی، رانت خواری و 

 به این عوار  گرفتارند. هابسیار بیش از غربی هاشرقیمتاسفانه فجور بدانیم، 
آیود. موی به شمار ن جامعه پسندیدهه رفتاری است که در آمجموع ،یک جامعهاخالق در 

با توجوه بوه اینکوه شود. می بهمین ترتیب رفتاری که نا پسند جلوه کند غیر اخالقی قلمداد
 محیط زندگی و امکانوات طبیعوی در جوامع مختلف بر آمده از تجربیات تاریخی،رفتار مردم 

 باشد.متفاوت می تواند  زمان و مکان گوناگون دری اخالقی هامعیارست بنابر این هاآن
و آنچه در شورق دارد  هاآن مذهب و تاری ، گذرد، ریشه در فرهنگمی آنچه که در غرب

  ی تاریخی، اجتماعی و مذهبی در مشرق زمین است.هاهرایج است برآمده از پدید

 آزاد زن و مرد یهرابط

از نظر ما فسق و فجور است به این خاطر اسوت آزاد زن و مرد در جوامع غربی  یهاگر رابط
هموواره بوا  سوئدی از کودکیفرد . یک ه استیدکه در فرهنگ و مذهب ما این رابطه نکوه

با جنس مخالف خود بر قرار موی کنود، دوستی  یه، رابطمی کندجنس مخالف خود زندگی 
جونس  برای وی دست دادن، هم صحبتی و دوست شودن بوا می شود.همکالسی وهمکار 

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.

کند کوه می امور جامعه، ایجاب یهی فردی و برابری زن و مرد در همهادر سوئد، آزادی
وجود داشته باشد. در این شرایط، هر کس با اراده و خواست دو جنس این آزاد بین ای هرابط

، زندگی مشترک بدون عقد این کشورکند. در می را که دلخواهش باشد برقرارای هخود رابط
آیود. اکنوون بویش از می مورد احترام جامعه بوده و حق هر شهروند به حسابنیز کلیسایی 

با هم زندگی مشوترک بودون عقود و  شوند کهمی ایی متولدنیمی از نوزادان، از پدر و مادره
 سند دارند. 
شوود و فرزنودان موی ناپسند قلموداد یروابطچنین  ما،ا معیارهای فرهنگی و مذهبی اگر ب
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غربی،  یهآیند، در عرف جامعمی به حساب حرام زاده اندهشرعی در نیامدزوجی که به عقد 
ی ناشی از زندگی مشترک بدون عقد، مورد پذیرش و احترام هاهآزاد زن و مرد و بچ یهرابط

به همین ترتیب که پوشش آزاد زنوان و  از حمایت قانون نیز برخوردارند. هاآن جامعه بوده و
 بحساببی بند و باری به نظر مسلمانان نا درست است و زنان و مردان در غرب، آزاد روابط 
ی فردی را کوه در هازن و مرد و محدود کردن آزادی نیز تفاوت بین حقوق هاغربیآید، می

در حالی که در برخی از جوامع مردساالر شرقی به کنند. می شرق بسیار رایج است، نکوهش
 نمودی از حقوارت زن قلوم دادآن را  هابخشند، غربیمی بعد اخالقیپوشش و حجاب زنان 

 کننود.موی ش، نکووهردان بور زنوان رام یهمردساالری و تحمیل خواست و اراد و کنندمی
و یوا  طرزفکوربه خاطر ابراز عقیده و را  هاانسانو زیر فشار قرار دادن عقاید تفتیش  هاغربی

 کنند. می سرزنشنیز شمارند. سانسور و تحمیل عقاید را می یانساناعتقاد مذهبی باشد، غیر 
خود و نسبت به آداب و رسوم و اعتقوادات هر کدام از دیدگاه  هاو غربی هااین شرقیبربنا
در این رابطوه مهوم اسوت، کنند. آنچه می گذاری رفتار و منش گروه دیگر را ارزش ،خویش
ی جوامع دیگر هاخود از خوبی با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم ایجامعههر که  این است

بورای  ه اسوتشوددرس بیاموزد و با شناخت عواملی که باعوث رشود و پیشورفت دیگوران 
 دستیابی به رفاه و آسایش خود استفاده کند.

 میگساری 

به شراب در جوامع غربی نجس خواری در غرب، بخشی از عادات عمومی مردم است. شراب
خواهد روح مسویح می در کلیسا وقتی کشیش ساب نمی آید و نوشیدن آن نیز گناه نیست.ح

گوذارد. بنوابراین در موی هواآن شوراب را در دهوان را در کالبد مؤمنین بِدَمد، نان آغشته به
 غربی، خوردن شراب جایز و رایج است. یهجامع
شواهد تاریخی در غورب، از زموانی کوه زنودگی شهرنشوینی وجوود داشوته اسوت،  بربنا

ی متووالی ها. الکول در بودن نسوله استبودمردم  یهنوشیدن شراب یکی از عادات روزمر
. ه اسوتبوودتأثیرگوذار  ییاروپوا انسانه و در روند سوخت و ساز بدن ان جریان داشتییاروپا

ی ناشوی از الکول بوه مقابلوه بوا آن هااروپایی، برای کاهش زیان انساننیروی دفاعی بدن 
موی باعوث هااروپایی ساخته است. این آنزیم انسانرا در بدن ای هی ویژهاپرداخته و آنزیم
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توری بوه به سرعت تجزیه شود و بدین وسیله آسیب کم شود که الکل در بدن یک اروپایی،
 کند. بدن وارد

شرقی، بمراتب بیش از انساندهد که زیان الکل بر بدن می شناسی نشانتحقیقات زیست
به علت عدم دسترسوی بوه  هاکه شرقی این استغربی است. علت  انسانزیان آن بر بدن 

باشوند. موی الکول یهی الزم بورای تجزیوهواالکل و یا خودداری از مصرف آن، فاقد آنزیم
ماند و به همان نسبت آسیب می شرقی باقی انسانبنابراین الکل زمان بیشتری در بدن یک 

 رساند.می بیشتری به بدن
ی موجود، همه مردم در منجالب عیش هاکنند که در غرب، به علت آزادیمی برخی فکر

در عیش و نووش و خمواری و مسوتی  هارند. اگر غربیبمی و نوش و مستی و ولگردی بسر
تولیدات، اختراعات و اکتشافات خود زندگی را در این کره خاکی  با بردند پس چگونهمی بسر

در خماری میگساری روز را به شب برسانند چگونوه بوا  ها. اگر بنا بود غربیاندهدگرگون کرد
ه بوودمنابع جهان را در هر کجا که  اندهنستاتکا به رشد صنعتی وهوشمندی زیرکانه خود توا

  ی دیگر بپردازند.هاملت تدر اختیار بگیرند و به غارت ثرو است
سیگار و  علیه مصرف الکلدر راستای بهداشت بهتر، ای هاکنون در غرب، تبلیغات گسترد

در جوامووع مختلووف غربووی،  ،هاانسووانگیوورد. همچنووین بخوواطر سووالمتی مووی صووورت
 شوند. می برای مصرف سیگار و الکل قائل ییاهمحدودیت

روزگاری در سوئد جنبش مد مشروبات الکلی وجود داشته است و اکنون نیوز بوه خواطر 
بورای خریود ایون کاالهوا وجوود دارد.  مووابطیزیانهای ناشی از مصرف الکول و سویگار، 

وش ایون مصرف سیگار و مشروبات الکلی برای سنین زیر هیجده سال ممنوع اسوت و فور
آید. برای محودود کوردن مصورف الکول، می جرم به حسابسال  18زیر کاالها به جوانان 

بنوابراین رسود. موی بوه فوروشای هویوژای هی زنجیورهاهمشروبات الکلی، تنها در فروشگا
نیوز تنهوا در صوورت  هامشروب الکلی را نمی توان از هر فروشگاهی تهیه کورد. رسوتوران

توانند مشروبات الکلی را در سواعات معینوی در اختیوار میهمانوان می کمون دریافت اجازه از
ی مشروبات الکلی در سواعات شوب و روزهوای تعطیول، بسوته هاهخود قرار دهند. فروشگا

 است.
نگوران از دسوت دادن  در غورب، ،"بوی بنود و بواری"بجوای نگرانوی از بایود  هاشرقی
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باید ایون  هاآن خاطر یهزهای جوان خود باشند. دغدغی ملی خود و بویژه فرار مغهاهسرمای
ست. در شرایط کنوونی، شواهد مووج هاآن باشد که چرا غرب میعادگاه و اوج آرزوی جوانان

جوانان کشورهای شرقی به غرب هسوتیم. مووجی  ترینو فرهیخته ترینمهاجرت با استعداد
سرزمین اجدادی بهتر از زنودگی در  شود. اگر شرایط زندگی درمی که روز به روز گسترده تر

مووج مهواجرت نخبگوان و  نموی افتواد.بود، کسی بوه فکور مهواجرت بوه آنسوو می غرب
شرایط رشد اند  آنها نتوانستهبه غرب نشان از آن دارد که  یشرقبرخی جوامع فرهیختگان از 

 خود را فراهم کنند.ی پویا و با استعداد هاانسانو پرورش و رفاه و آسایش 
بسوویاری از  یهاقتصووادی، ریشوو نسووبیعدالتو  اجتموواعیرفاهدر سوووئد بووا گسووترش 

موومی در ایون کشوور کوه . رونق اقتصادی و رفاه عه استیدی اجتماعی خشکهاناهنجاری
را در میان سایر کشورها چنوان بواال بورده سوئد  جایگاه است، ساالریمردمو  ادیرمغان آزا

ی درازی از هوشومندان و نخبگوان کشوورهای هامغزها، شواهد صوف است که بجای فرار
 باشند.می شرقی هستیم که خواستار زندگی در این کشور

 تنها زیستن

و گاه تنها مردن یکی از عوار  زندگی مرفه صونعتی کنوونی اسوت کوه  ییزندگی در تنها
 کنند. می سوئد تنها زندگی گیرد. امروزه تقریبا نیمی از مردممی را نیز در بر ی سوئدجامعه

کنود. موی جلوب نظور هاهمردن در روزنام ییهر چند گاه خبری از تنها ماندن و یا در تنها
سه هفته پیش در آپارتمان خود مرده  ه استبودمادر بزرگی که صاحب دو فرزند و چند نوه "

را از این ماجرا با خبر  اههبود. بوی تعفنی که از آپارتمانش به بیرون سرایت کرده بود، همسای
 ."کرد

غالبا افراد کهنسال در مراکز نگهداری سالمندان، بیمارستان و یوا در کنوار بستگانشوان در 
رسانند. با آنکه پایان غم انگیز زندگی این مادر بزرگ یک می زندگی را به پایان ،ی خودخانه

 یکه هموه ه استکردزندگی  ایمعهجاآید، اما نباید فراموش کرد که او در می فاجعه بشمار
به عنوان یک  اشزندگیامکانات الزم را برای او فراهم کرده بود. این مادر بزرگ در دوران 

شهروند سوئدی زندگی خوب و بی دردسری را تجربه کرده و از آن لذت بورده اسوت. ایون 
یب او شوده بوود را که در طول زندگی نص ییهاپایان غم انگیز زندگی نمی تواند همه خوبی



326 
 

در سوئد ناشی از شکل زندگی صنعتی و رفاه عمومی در این کشور اسوت.  یینفی کند. تنها
نه چندان دور در این سر زمین، افراد خوانواده، فامیول و قووم و قبیلوه دارای روابوط  یدر گذشته

م بوه مورد یه. در زندگی کشاورزی کوه شوغل عامواندبوده یکدیگربسیار نزدیک و تنگا تنگ با 
موی جمعوی هدسوتبکار  افراد خانواده یشد، همهمی کار استفاده یآمد و از ابزار سادهمی حساب

بود. نیاز به همکاری برای امورار معواش،  هاآن در گرو کار مشترکنیز پرداختند و اقتصاد خانواده 
  کرد.می تقویت روابط عاطفی را

ه پیواز و یوا قابلموه قور  کنویم در واقوع یوک رابطوه کوبیم کمی وقتی درِ خانه همسایه را
موی گورد هوم ییبرای چاره جو هاهشود و همسایمی اجتماعی برقرار کرده ایم. وقتی یکی بیمار

از ای هرسواند شوبکموی کنند و ماشین همسایه، بیمار را بوه بیمارسوتانمی آیند و با هم مشورت
موی قتی به پول احتیاج داریم به نزدیکان و آشونایان مراجعوهآید. ومی ارتباطات اجتماعی بوجود

کوه  ییآن را تقویت کرده ایوم. در جوا ه استبودای هرا ایجاد کرده ایم و اگر رابطای هکنیم رابط
خوود را تنهوا احسواس نموی کنود.  انسوانسوازد و می نیاز وجود دارد بده بستان بین افراد رابطه

ده به عنوان رابطه عاطفی قلمداد میشود، روابطوی اسوت افتاعقبوامع بسیاری از روابطی که در ج
نباشود  هاگیرد. هر گاه ایون بوده بسوتانمی که پیرامون بده بستانها و رفع نیازهای روزمره شکل

 رابطه نیز فرو خواهد پاشید. 
وندان بوه اعی و رفاهی، نیاز شوهراجتماصالحات ی. در نتیجهآفرینددر سوئد نیازها رابطه نمی 

، برای حل و فصل مشکالت زنودگی، بسویار کواهش یافتوه اسوت. کسوی بورای رفوع یکدیگر
هیچگونوه  هواآن ی روزمره خود درِ همسایه را نمی کوبد. حتا والدین و فرزندان بوالغهانیازمندی

ی یوا نهواددولتندارند. برای رفع هر نوع نیازی باید به یک  یکدیگرانتظاری برای کمک گرفتن از 
 شوکل هاکه بر پایه رفوع نیازمنودیای هنگاه خدماتی مراجعه کرد و کمک گرفت. بنابراین رابطب
ه شودموردم محوو  یگیرد، در سوئد بسیار ناچیز است و چنین روابطی تقریبا از زندگی روزمرهمی
 . است

را که مبتنی بور سوود اسوت و نوه بور نیازهوای  داریسرمایهبرخی، مناسبات حاکم بر جوامع 
آل دهایوی جامعهمعتقدند که در یک  هاآن دانند.می کنونیعامل همه عوار  اجتماعی  ی،انسان

، چنین عوارمی بوجوود نخواهود آمود. بررسوی ایون داریسرمایهبا روابط اقتصادی خارج از مدار 
دا در چه زمانی و با چه شرایطی تحقوق پیو ی،انسانموموع که روابط اقتصادی مبتنی بر نیازهای 
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زیرا بحث ما پیرامون روابطی است کوه توا کنوون بوه  خواهد کرد از بحث این نوشته خارج است
  واقعیت پیوسته است.

خوو گرفتوه اسوت. ایون نسول  یینسل کنونی در سوئد که باید آن را نسل مرفه نامید، به تنها
کنود. اموا  گالیوه نموی ییباشد و هرگوز از تنهوامی غیر وابسته است و دارای استقالل شخصی

آینود، موی مهاجرینی که از روابط تنگاتنگ خانوادگی و فامیلی و شبکه دوستان بیشمار، به سووئد
گیرنود کوه بزرگتورین موی نشوانند و نتیجوهمی هااحساس خودشان را به جای احساس سوئدی

 است.  ییبرند تنهامی از آن رنج هامصیبتی که سوئدی
سووئدی  یباشد. در یوک خوانوادهمی هاآن ساز استقالل شخصیزمینه  هاتنها بودن سوئدی

تحمیول کننود.  هاآن دکتر و مهندس شدن فرزاندانشان بهخود را برای والدین نمی توانند آرزوی 
رود که به آن عالقمنود اسوت. ایون عالقمنودی می هر یک از اعضای خانواده به کاری و راهی

موورد عالقوه  یباعث پیشرفت در کار و حرفوهگیرد، می لشکی فردی هاییکه متناسب با توانا
موی گیرنود و عمولموی خواهند تصومیممی آنطور کهنوجوانی از سنین  هاهبچ .خواهد شدفرد 

  کند.می سست ،با خانوادهرا فرزندان  یرابطه کنند. همین استقالل فردی بتدریج
اد ارتبواط بوا دیگوران، غیور از ارتبواط بخواطر ی بسیاری برای ایجوهاهزمین ی سوئدجامعهدر 
توانود از طریوق موی احساس خستگی کنود ییی روزمره، وجود دارد. هر کس از تنهاهانیازمندی
، بوا افوراد دیگور هواآن ی آموزشی، هنری و نظیورهاهی فرهنگی، احزاب سیاسی، گروهاانجمن

 برقرار نماید.  ن،بده بستا یارتباط بر قرار کند و روابطی خارج از حوزه
 

ی هاهمعموال زن و یا مرد شاغل هستند و بورای سواعات فراغوت خوود نیوز برنامو هاسوئدی
 هوای آنهموهدهنود و از می ورزشی، آموزشی، تئاتر، سینما، رستوران، گردش و مسافرت ترتیب

ی و ی آموزشوهواهیی کوه در سواعات فراغوت از کوار، در دورهابرنود. انبووه سووئدیموی لذت
کنند آنقدر زیاد است که بوا هویچ کشوور دیگوری می ی موسیقی و کُرهای آواز شرکتهاانجمن

در تمواس بوا  ممن باال بردن دانش و تجربه خوود، هاقابل مقایسه نیست. بدین وسیله، سوئدی
 گیرند. می دیگران نیز قرار

بوه عمول آموده اسوت،  2009در تابستان  یک نظرسنجی که از مردم کشورهای اتحادیه اروپا
از  هواترین آندر میان شهروندان ایون اتحادیوه راموی دهد که مردم سوئد و دانمارکمی نشان
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  87باشند.می زندگی خود
ی گونواگون زنودگی روزموره هاهدر زمینو هواو دانمارکی ها، سوئدیسنجینظر بر اساس این
 هواآن شان کامال راموی هسوتند. زندگی یشیوهآیند و از می م به حسابمرد ترینخود، رامی
سایر مردم در این اتحادیه، کمترین دغدغه خاطر را نسبت به تغییراتی کوه در بوازار در مقایسه با 
 ،ییهرگوز ماننود موردم سوایر کشوورهای اروپواو اندهال اخیر روی داده است داشوتکار در پنج س

  .اندبودهده ننگران اقتصاد خانوا
متفواوت  یی، کامال با پاس  سایر شوهروندان اروپواسنجینظر پاس  مردم اسکاندیناوی در این

، تبعوه کشوورهای ها، مجارسوتانیهواتوان نسبت به پاسو  رومانیمی است. بیشترین اختالف را
ران مشواهده کورد. علوت ایون تفواوت فواحش را بایود در تواثیر گوذاری بحو هابالتیک و یونانی

  نمود.اقتصادی اخیر بر اقتصاد بیمار این کشورها جستجو 
دیگور بوه  ییمردم اسکاندیناوی بیش از هر شهروند اروپوا دهد کهمی نشان سنجینظر همین

 دارند. بیکاری و بازنشستگی در آینده آینده خود امیدوار هستند. و نگرانی کمتری برای حقوق
از روابوط  هواآن آیند که بیشوترمی مردم به حساب تریندر حالی رامی مردم سوئد و دانمارک

ی عارموه این تنها زیستن بوه عنووان یوک بربناگرم خانوادگی و زندگی جمعی محروم هستند. 
موردم ، سونجینظر در همویناز زندگی روز مره شوان نیسوت.  هاآن موجب نا رمایی اجتماعی

در حوالی  هواآن کننود.موی شترین نا رمایتی را از زندگی خود ابرازبیرومانی، مجارستان و یونان، 
نزدیک و صومیمانه خوانوادگی و  سکاندیناوی از روابطمردم انسبت به کنند که می ابراز نارمایتی

وموع معیشوتی تووان نتیجوه گرفوت کوه می . از این مقایسهزندگی به شکل سنتی برخوردارند
از زنودگی  هواآن تواند در جلوب رموایتمی ردم بیش از هر چیز دیگرو امور رفاهی م هاهخانواد

  روز مره شان نقش داشته باشد.
در شورایط کنوونی،  تنها زیستن و سست بودن روابط خانوادگی در اسکاندیناوی،با این حساب 

پرسش مطرح است که تنها زیسوتن موردم . ولی این به حساب نمی آید ی اجتماعیعارمهیک 
مطلوق و  یویفردگرا زنودگی باعوث تورویج یشویوهبه کجا خواهد انجامید. آیا این  زمدتدرادر 

ی بوه بوار انسوانبورای جامعوه  ییخواهد شد و اگر چنین شود چه زیانهوا ییدوری از همنوع گرا
کارشناسانه دارد که از بحث موا در ایون نوشوته ای هپاس  به این سؤال نیاز به مطالع خواهد آورد.
 خارج است. 
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 صلح دوستی و صادرات سالح

تورین انگیوزه بورای تولیود تسولیحات در سودجوئی از راه خرید و فروش ابزارهوای جنگوی مهم
دفواع از موردم و پیشوگیری از  یبه بهانوهدر برخی کشورها جهان است. گرچه تولید تسلیحات 

ای پایموال برد تسولیحات بوررگیرد اما در عمل بیشوترین کواها صورت میتجاوز به حقوق ملت
کووبگر، دیکتاتورهوا، هوای سور. امروزه هموه رژیمه استها بودکردن و از بین بردن حقوق ملت
قدرتهای زورگو با تکیه بر تسلیحات به سورکوبی موردم و تجواوز دولتهای متجاوز و اشغالگر و ابر

درشوت به حقوق ملتها مشغول هستند. کنترل خرید و فروش ابزار جنگی و تسلیحات از ریوز توا 
ها را مد مردموی و تجواوزگر توان آنگیرد که در مجموع میآن نیز توسط نیروهائی صورت می

های اقتصوادی ایون نامید. امروزه تولید سالح در بسویاری از کشوورهای صونعتی یکوی از پایوه
نوق کنود. از آنجوا کوه روها نقش مهمی را ایفا میآید و در سیاست گذاری آنکشورها بشمار می

ات حفروش تسلیحات در گرو وجود تشنج و جنگ و در گیری است، تولید هر چوه بیشوتر تسولی
 باشد. برای دامن زدن به تشنجات و شعله ور کردن جنگ میان ملتها میای هوسیل

سوئد به عنوان یکی از حامیان صلح در جهان که در هیچ پیمان نظامی نیوز عضوویت علنوی 
بر آموار انجمون صولح کننده تسلیحات به نسبت جمعیت آن است. بنوا ندارد خود بزرگترین تولید

 .ه اسوتابزار جنگی صوادر کوردکرون میلیارد  13.9ی میالد 2011، این کشور در سال سوئد
ارزش صوادرات ابوزار جنگوی در . ه اسوتسه برابر شداز آن  یشپ که این رقم نسبت به ده سال

باشود. بوا میلیارد کورون( می 1212.6ک در صد ارزش کل صادرات سوئد )این سال، معادل ی

، در صوادر کننودگان سوالح، کشور سوئد در میان بزرگترین 2011این میزان صادرات، در سال 

  87داشته است.ردیف نهم قرار 

سووئد بشومار که کوانون تبلوور صولح دوسوتی موردم  (Svenskafreds) صلح سوئدانجمن 
رود یک انجمن مستقل مردمی است که مخالفت خود را با صادرات ابزار جنگوی از راه رادیوو، می

 یکنود. اموا از آنجوا کوه صوادرات ابوزار پیشورفتهآزادنه تبلیغ می تلویزیون، مطبوعات و اینترنت
و در برگیرنوده بوازار کوار بورای  دهودجنگی در سوئد بخشی از اقتصاد این کشور را تشوکیل می

از شهروندان است، مخالفت این انجمن نیوز بوا صوادرات سوالح، محتاطانوه و مشوروط ی تعداد
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بورای ای هامور برناموحمخالف است اموا در حوال  حممن اینکه این انجمن با تولید سالاست. 
ش تجهیوزات فوروبرچیدن صنایع نظامی ارائه نمی دهد و در فعالیتهوای کنوونی خوود فقوط بوا 

مخالفوت ، سورکوبگر و خودکاموه یدیکتواتورهوای کشورهای در حال جنوگ و رژیمجنگی به 
فروش تجهیزات جنگوی را بوه کشوورهای عضوو اتحادیوه انجمن صلح سوئد،  ،بنابراینکند. می
و آمریکوای  کشورهای صنعتی مانند ژاپن، استرالیا، کانادا و نیز کشورهای دیگری در آسویا و اروپا
  مجاز می داند. جنوبی

خریود و  یخواستار تدوین قوانین سخت گیرانه و شفاف در زمینوههمواره  انجمن صلح سوئد
 پردازد. ترش آگاهی میسو دراین راه به تبلیغ و گ استی المللبینفروش سالح در سطح ملی و 

 ه اسوتتسلیحات سوئد، از سوی این انجمن افشا شودبزرگ پنهانی  یتا بحال چندین معامله
 و دست اندرکاران این معامالت غیر قانونی از صحنه سیاسی کشور بیرون رانده شده اند.

ی، پیشوگیری از بوروز اختالفوات قوومی و المللوبیندر سوطح  انجمن صلح سووئد مشیخط
در جهان است. ایون انجمون خواسوتار حول و کشوری و نیز کوشش برای گسترش دموکراسی 

آمیز است توا بودین وسویله از های سیاسی از راه گفتگوهای مسالمتفصل مشکالت و درگیری
بروز جنگ و خونریزی جلوگیری شود. این انجمن معتقد است که از راه آموزش و نیوز پشوتیبانی 

را در  سواالریمردمتووان ر اسوت کوه میدر کشورهای دیگو از نیروهای خواهان صلح و آزادی
جهان گسترش داد و بستر مناسبی برای جهانی خالی ازحشوونت و درگیوری و عواری از سوالح 

 بوجود آورد.

در صود صوادرات  54، نزدیوک بوه 2011دهد که در سوال بررسی انجمن صلح نشان می
ف قوانین تجاری سووئد ها خالکه فروش سالح به آن ه استتسلیحاتی سوئد به کشورهائی بود

است. در بین این کشورها رژیمهای عربستان سعودی، امارات متحده عربوی و پاکسوتان بچشوم 
 خورند. می

پورده بور عودی تسلیحاتی پنهانی بوین سووئد و عربسوتان سو قرارداد، از یک 2012در بهار 
بورای دایور کوردن داشته شد. بر اساس این معامله، یک شرکت تسلیحاتی سوئدی قرار دادی را 

سالح در عربستان سعودی امضا کرده بود. با فواش شودن ایون معاملوه در  تولید ییک کارخانه
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 های سوئدی، دولت بوژوائی این کشور اعالم بی اطالعی کرد. اما در کشووری کوه آزادیرسانه
یزی نگذشت که اسناد و مدارک ایون معاملوه شود، چبه عنوان حق مسلم مردم شناخته می بیان

ایون ی هپنهانی فاش شد و معلوم شد که وزیور دفواع در ایون موورد دروغ گفتوه بوود. در نتیجو
افشاگری، وزیر دفاع از پست خود کنار گذاشته شد و قرارداد با عربسوتان سوعودی نیوز بوه حوال 

 .درآمدتعلیق 

و  سواالریمردمی که بوه عنووان سومبل تولید و فروش تسلیحات از سوی سوئد یعنی کشور
باید بسیار گسوترده تور  ساالریمردمی انساندهد که ابعاد شود، نشان میطرفدار صلح شناخته می

یک کشور باشد. بورای داشوتن جهوانی کوه در آن صولح و دوسوتی بور جنوگ و  یاز محدوده
عودالت  ،سواالریردممراه درازی در پیش اسوت. مومن اینکوه وجوود  هنوز دشمنی چیره باشد

راسوتای صولح جهوانی اسوت و  گامی دردر یک کشور اجتماعی و حضور گروههای صلح طلب 
تولیود و فوروش سور مایوه داری از راه  یسوودجوئی بوی شورمانهباید آن را گرامی داشت، اموا 

براین در راسوتای کوشوش بورای بنوارا با هر نام و نشانی که باشد باید نکوهش کورد. تسلیحات 
ها انسواندر جهان باید برای دنیائی تبلیغ کرد که در آن منوافع همگوانی  ساالریمردمترش گس

 سرمایه داران باشد. جایگزین منافع 

 ی رفاهی هاهچالش در برنام

که آن رفاه و آسایشوی کوه اکنوون  این استنسبت به آینده دارند  هاکه امروز سوئدیای هدغدغ
د. رفاه و آسایش عمومی و نیز بهداشت و درمان همگوانی باعوث از آن برخوردارند به مخاطره افت
سوال اسوت در  82. میوانگین طوول عمور در سووئد ه استشدافزایش طول عمر در این کشور 
پردازنود بایود موی کنند و مالیواتمی باشد. کسانی که کارمی سال 65حالی که سن بازنشستگی 

نفور  8/1منفی جمعیت که اکنون هور دو نفور  یگر، رشدهزینه بازنشستگان را بپردازند. از سوی د
دهد. رشد منفی جمعیت ناشی از تغییر نگورش موردم می بازتولید دارند، نیز این نگرانی را افزایش

 مراجعه شود(  7شماره )به ممیمه به زندگی خانوادگی است. 
 

فرهنوگ خوانوادگی در بخشوی از حد اکثر یک یا دو فرزنود، پرهیز از داشتن فرزند و یا داشتن 
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بایود  سوئد است. از یک سو داشتن فرزند مسئولیت بزرگی است که بوا قبوول آن ی امروزجامعه
وقت زیادی را برای نگهداری و پرورش فرزند صرف کورد. از سووی دیگور بوه علوت امکانوات 

خواسوت  اراده و یفشوارند و از حیطوهمی از سنین نوجوانی بر استقالل خود پای هاهرفاهی، بچ
قل بوده و به زنودگی دلخوواه تتوانند کامال مسمی از هیجده سالگی هاآن شوند.می خانواده خارج
در  مجموع این شرایط و بی نیازی پدر و مادر بوه کموک موادی فرزنودان خوودخود به پردازند. 
موی عاملی کوه این تنها بربناکند. می ی را تقویتداربچه، احساس پر درد سر بودن دوران پیری
را به داشتن فرزند تشویق کند احساس عواطفی و غریوزی بچوه داشوتن اسوت. ای هتواند خانواد

بورای  گیرنود وموی ی آن نوا دیودههابسیاری احساس غریزی بچه داشتن را در برابور دشوواری
 کنند.می از داشتن فرزند خودداری راحت زیستن
از سووی دیگور، سوالمندان تعوداد افوزایش از یکسو و  کاهش زاد و ولدمشکل برای مقابله با 

ی تخصصوی درایون زمینوه بوه راهکارهوای هوادر دست انجام است. رایزنیای هی ویژهاهبرنام
سال  65که اکنون که اکنون در دستور کار دولت قرار دارد. سن بازنشستگی  ه استیدجدیدی رس
ی هوادولت از طریوق کمک ،جمعیت . در راستای حل مسئلهبه زودی افزایش خواهد یافتاست 

موی را به داشتن فرزند هر چه بیشتر تشویق هاهخانوادکند، می داربچهی هاهفراوانی که به خانواد
تعداد نسبی نووزادان در سوالهای اخیور  ،داربچهی هاهخانوادی دولت به هاکمک یهدر نتیجکند. 

که بتواند کاهش جمعیت را در اثر مرگ و میر اما این افزایش در حدی نیست  افزایش یافته است
. برای حل مسئله کمبود جمعیت، جذب نیروهای کارآمد و متخص  خوارجی نیوز در جبران کند

اکنون نگاه قانون گوذاران متوجوه تسوهیالتی اسوت کوه بتوانود دستور کار قانون گذاران است. 
 ند. را به اقامت و کار در سوئد جذب ک هانیروهای متخص  خارج مرز

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 

شوورهای هماهنگ کنود. بزرگتورین شوریک تجواری سووئد، ک ، باید خود را با این اتحادیهاروپا
و سوایر  باشد. رابطه تنگا تنوگ اتحادیوه اروپوا بوا اقتصواد آمریکوامی اتحادیه اروپا و بویژه آلمان
در  سوئد نیز از تنشوهای موجوود در اقتصواد جهوانی شود کهمی باعث قطبهای اقتصادی جهان،

 امان نباشد. 
وطون  که دنبال سود اسوت،ای هرا در بر گرفته است. سرمایجهان  ،داریسرمایهاکنون اقتصاد
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مناسوبات بوین کند که در آنجوا سوود بیشوتری نصویبش شوود. می کوچ ییو به جا سدشنامین
در  ییی سوندیکاهواکنود. توانمنودی جنبشموی را تجربهای هنیروی کار و سرمایه نیز دوران تاز

 دوم قورن بیسوتم کوهی هنیمو کوارگرینبشجرو به افول گذاشوته اسوت.  کشورهای پیشرفته
داد موی ی منتخوب موردم قورارهاتی رفاهی و عدالت جویانه خود را در دستورکار دولهاتخواس

در کشوورهای اکنون توانمندی خود را از دست داده است. در حال حامر سوندیکاهای کوارگری 
موی حرکوت ب قووانینیدر چوارچو . این سندیکاهاه استشد کارگریجنبشجایگزین پیشرفته 

وقتوی سوندیکاها بوا تهدیود بر آن حاکم است. کنند که مناسبات بین سرمایه داران و نیروی کار 
تووان گفوت کوه موی پذیرند. اکنوونمی را نیز شوند حتا کاهش دستمزدهامی فرار سرمایه روبرو

تودافعی قورار  بسیاری از سندیکاهای کارگری در کشورهای پیشورفته صونعتی در یوک موموع
این یازات پیشین متمرکوز اسوت. توالش بوردرجهت از دست ندادن امت هاآن دارند. بیشتر فعالیت

کارگری در نیمه دوم قرن بیستم بدست آورده اسوت نگوه دارد ی هکه امکاناتی را که جامع است
 جلوگیری کند.  هاآن و از نابودی

در ایع سوبک و سونگین ایون کشوور در این بین سووئد نیوز اسوتثنا نیسوت. بسویاری از صون
بوه کشوورهای دارای نیوروی کوار ارزان تور ی تولیدی توان خود را از دسوت داده و یوا هاترقاب
و این جریان هم چنان ادامه دارد. بودیهی اسوت کوه ظرفیوت شوغلی در ایون  ه استشدمنتقل 

سووئد بوا  یرابطوهکاهش خواهود داد. در  درازمدتمندی دولت را در نبیند و توامی کشور آسیب
آمووزد، موی ، ممن اینکه این کشور برخی از تجارب رفاهی خود را بوه آن اتحادیوهاتحادیه اروپا

 تون موی دهود. نیز ی اتحادیه، به ناچار به کاهش برخی امور رفاهیهاتبرای هماهنگی با سیاس
ی درگیور تنشوهای اقتصوادی اگرچه سوئد هنوز با بحران اقتصادی رویورو نیسوت، اموا اگور روز

 اقتصوادی، نسوبیعدالت، رفواه عموومی و طاقت فرسا شود بازهم به خاطر نهادینه شودن آزادی
مهوم  ایجامعوههمه شهروندان با هم هزینه بحران را خواهند پرداخت. آنچه بورای موردم هور 

قبول از آنکوه  آگواه، یهاسوانانهمگان از امکانات موجود در آن است. عادالنه است برخورداری 
مهوم فزون طلب باشند، عدالت خواه هستند. گرچه باال بودن سطح رفاه عمومی مهم اسوت اموا 

آمووزد می عادالنه در اختیار همه قرار گیرد. تاری  به ماموجود، آنست که امکانات رفاهی  تر
 سواالرمردمجواموع آزاد وی یکسان از امکانات جامعه و عدالت اجتماعی تنها در مندبهرهکه 

 قابل انجام است.
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 توسعه و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی ی هاهزمین

هموواره رفواه،  توسعه وپیشرفت به معنای بهبود در امور اقتصادی، روابط اجتماعی و سیاسی،
آنچوه در ایون بور مبنوای آسایش و امنیت بیشتر برای شهروندان را به دنبال خواهد داشت. 

آگاهی بستر فرهنگ توسعه در سوئد بر بر این باور بود که توان می ه استشدمجموعه بیان 
صلح جوو وآراموش  یروحیه .شکل گرفته استنفی فرد پرستی  و شونت گریزیخ ،عمومی

ی فردی در این سرزمین از دیور ایوام وجوود هاجاه طلبیمیدان ندادن به و  هاطلب سوئدی
ی خوونین هواشواهان و قدرتمنودان و رقابت ییده خودرن داشته است. در طول تاری  سوئد،

خورد. اقودامات سورکوب گرانوه و ایجواد رعوب و می کمتر بچشم برای دستیابی به قدرت،
که در آن ساکنین شوهرها  ییها. در سوئد جنگه استبودبسیار نادر  وحشت از سوی حکام

اسوت. در ایون سورزمین از  هرگوز روی نوداده سازندرا قتل عام کرده و از سر قربانیان قله ب
شاهانی که چشمان فرزند خود را درآورند و حاکمانی که حکم اعدام فرزند خود را صادر کنند 

تنهوا در  . تا زمانی که اعدام در این سرزمین ممنوع نشده بود، حکم اعودامه استبودخبری ن
ت گرفت و حکوم که در قانون اعدام تغییراتی صور 1866مورد قاتالن به اجرا درمی آمد. از 
نفر به اعودام محکووم شوده  120که اعدام ممنوع شد،  1921اعدام را محدود کرد، تا سال 

تن به اجرا درآمد. آخرین اعدام نیز در سوئد یازده سوال  15در مورد تنها بودند اما این حکم 
انی مردمو هادهد که سوئدیمی . این شواهد نشانه استشدقبل از قانون منع اعدام، انجام 
  استبداد پای نمی گیرد.نباشد  در آن رایجکه خشونت  ییخشونت گریز هستند و جا

ه بوودفردی رایوج  یبجای حکومت مطلقه ییاز دیرزمان در این سرزمین، حکومت شورا
زیر سلطه یک شاه بود، استبداد سلطنتی نیز بور یوک ای ه. حتا در دورانی که هر منطقاست

بر تصمیمات سرنوشت ساز شد که می شورایی تشکیل ،شاهپاد شورا تکیه داشت. در کنار هر
از نخبگان صمیمی قابل اجرا نبود. گرچه این شورا گذاشت و بدون توافق آن هیچ تمی صحه

فوردی و نفوی فورد  یهشد اما وجود آن نشان نفی حکومت مطلقومی و ثروتمندان تشکیل
به  شود. کارحزبیمی م جمعی مردم هدایتبا فکر و تصمی ی سوئدجامعهاکنون  بود.پرستی 

جایی برای حکوموت فوردی و  هاآن یهاتعنوان شرکت همگانی مردم برای پیشبرد خواس
ر خرد جمعی جایگزین خودکامگی استبداد در ایون کشوور اسوت. داستبداد باقی نمی گذارد. 
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سوی نقوش نیروهوای مختلوف سیا آمیزمسوالمتهمزیسوتی این راستا، پرهیز از خشونت و 
 پیشرفت داشته است. توسعه و در نتیجه در  در ثبات و آرامش و ییبسزا

 مشاهده کورد. بروشووردر سوئد توان در همه امور زندگی روزمره می بازتاب کار جمعی را
یورد بور دو گمی قرار هاآن خارجی در اختیار دانشجویان ییی سوئد که برای آشناهاهدانشگا

کنند و می ی سوئد شما را با نام کوچکتان صداهاهدر دانشگا"یکی اینکه  .کندمی اصل تکیه
. و "دهیودموی شما نیز همه دانشجویان و کادر آموزشی را با نام کوچک مورد خطواب قورار

 . "سوئد بر کار گروهی تکیه دارد یهاهآموزش در دانشگا "دیگر اینکه 
موی کالیفی که به عهده دانشجویان گذاشتهی سوئد بسیاری از تمرینات و تهاهدر دانشگا

انجام گیرد و هر گروهی نتیجه کار خوود را در اختیوار سوایر  ی چند نفرههاهشود باید در گرو
هر چندگاه کنفرانسی بورای آمووزش اموور شوغلی و نیز قرار دهد. در محافل شغلی  هاهگرو

نیز همواره کارکنوان  هانسشود. در این کنفرامی مختلف تشکیلی هاهماهنگی بین بخش
پردازند و پیشنهادات جمعی خوود را نیوز بورای می شور و مشورتی چند نفره به هاهدر گرو
 گذارند. می ی شرکت کننده به نمایشهاههمه گرو

 در آنجا. ه استشدبیان سوئد  یهاهدر دادگا گیریتصمیم یشیوه در بخشی از این نوشته
بگیرد و حکم صادر کنود، یوک گوروه چهوار نفوره بوه تصمیم می به جای آنکه یک قانیز 

  کند.می گیریتصمیمنشیند و می قضاوت
اندازیم. می نگاهیکانادا  (Vancouver 2010) مسابقات المپیک زمستانی در وانکوور به

کنویم. تفواوت موی ( را دنبوالCurling)"کارلینگ"بازی تیم چهارنفره زنان سوئد در رشته 
ست. هور بوار کوه هاآن گروهی گیریتصمیمگیری که این تیم با تیمهای رقیب دارد، چشم

پردازنود، موی چهار بازیکن باهم به مشورت رسد،می نوبت بازی به یکی از افراد تیم سوئدی
ی رقیب چنین چیزی کمتر اهکند. در تیممی گیرند وبعد فرد مزبور دیسک را رهامی تصمیم
ی هواافراد تیم سوئد نسوبت بوه افوراد تیم یی تک نفرهزباکه خورد. در حالی می به چشم
این تویم در مراحل بحرانی بازی،  هاآن جمعی گیریتصمیماما  رسیدمی بنظر ترمعیفرقیب 

 سوئد کرد.از آن  را به فینال رسانید و مدال طالی مسابقات المپیک کارلینگ را برای بار دوم
به مودال برای بار سوم ( 2011) که یک سال بعد برگزار شد،همین تیم در مسابقات جهانی 

فوتبال مانند رزشهای گروهی ومسابقات جهانی، در در  هاموفقیت سوئد یطال دست یافت. 
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 باشد. می هابین بازیکنان این تیمنیز مرهون روحیه همکاری  (Ice Hokey) و آیسوکی
ی هوای مردم، دگرگونیهاهپیش، به همت پیشگامان آگاه جامعه و تود صد سالبیش ازز ا

در سوئد رخ داده است. در این مدت سوئد از یک کشور  بسیاری سیاسی و تحوالت اجتماعی
 درازمدت. در جریان ه استشدده فقیر به یک کشور صنعتی مدرن و ثروتمند تبدیل افتاعقب

ی خشونت بار بین نیروهای سیاسوی دیوده نموی هانی از درگیرین چندانشا ،این دگرگونی
دور از تحمول نیروهوای مخوالف و بوا بردبواری و  هموراهی سیاسی هموواره هارقابتشود. 
، در اوج 1931. در طول صد سال گذشته، تنهوا در یوک موورد، درسوال ه استبودخشونت 

مواموران دولتوی بوه و بورژوازی،  در زمان حاکمیت ائتالفی فئودالها بحران اقتصادی فراگیر،
تظاهر کنندگان تیراندازی کرده و پنج نفر را کشتند. کشتار این کارگران معتر ، چنوان بور 

متنفر از خشونت را به هوواداری از کوارگران کشوانید و در  عمومیافکارجامعه گران آمد که 
 یبرای اولین بوار پیوروز شود و جامعوه راتدموکسوسیالانتخابات سال بعد، حزب کارگری 

بوا  هموراه ،هاسووئدیخشوونت گریوز  و صلح جو یروحیهکرد.  گذاریپایهمدرن کنونی را 
فرهنگی و بستر گسترش  یکند، پشتوانهمی را جایگزین احساسات خِردآگاهی همگانی که 

بر چنین بستری رشود   دموکراسیسوسیال. ه استبوددر سوئد  اجتماعیرفاهو  ساالریمردم
ی اصوالحاتی هاهو حقوق اجتماعی شهروندان، بوه انجوام برنامو پاسداری از آزادی کرد و با
بوا ایجواد  دموکراسوی سوسیالو  کارگریجنبش پرداخت. "کار و رفاه برای همه"مبتنی بر 

و کاهش فاصله معیشتی اقشار مختلوف، از تنشوهای اجتمواعی نسبی بطور  عدالت اقتصادی
آرام و خالی از تشنج بوجوود آمود کوه  ییجلوگیری کرد. درنتیجه فضا هاتناشی از محرومی

 اجتماعی در سوئد گردید.  یزمینه ساز رشد اقتصادی و پیشرفت همه جانبه
موردم در تعیوین سور بی قید و شرط دخالت و  وجود آزادی ،شرط انجام عدالت اجتماعی

بورای عودالت اجتمواعی ای هپایمال شده باشد زمیننوشت خویش است. هر گاه چنین حقی 
ی اجتماعی و گسترش خشونت در جامعه منجور هاالتی به چالشعدبیوجود نخواهد داشت. 

دور باطل، آرامش  کاربرد خشونت به تکرار و تداوم خشونت خواهد انجامید و این خواهد شد.
و امنیت همگانی را دستخوش رویدادهای غیر قابل پیش بینی خواهد کرد. در شرایطی کوه 

زمینه رشد افوراد و در نتیجوه شورایط پیشورفت  شهروندان احساس امنیت و آسایش نکنند،
 جامعه از میان خواهد رفت. 
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ی فوردی و هواادیاحتورام بوه آز ،در کشوورهای پیشورفتهبینویم کوه موی امروزه بخوبی
از کواربرد خشوونت شود. این کشورها، می ی مورد حمایت قانون بوده و اجراانسانی هاارزش

را  قوانین بسیاری از این کشورها مجازات مورگ کنند.می علیه شهروندان خود بشدت پرهیز
نوی و ی ذههادهد تا توانمنودیمی فرصت هاانسانبه شرایط این . ه استکردکامال ممنوع 

عملی خود را گسترش داده و به نو آوری و سازندگی به پردازند و به رفاه و آسوایش جامعوه 
 مردم از رفاه، آسایش و عدالت اجتماعی برخوردارند. ییکشورهاچنین در  خود کمک کنند.
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