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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٩ فبروری ٠۴
  

 ...!، معضالت اقتصادی، نژادپرستی وسويدنھای دولت جديد  بحران
اين زير و رو شدن . شود آيد که ناگھان ھمه چيز زير و رو می در تاريخ اقتصادی و سياسی کشورھا، مقاطعی پيش می

 ئیاما کشورھا.  فھم و تاريخی استدر کشورھای پيرامونی که عمدتا با شورش و خشونت دولتی ھمراه است قابل

بست   در بن٢٠١٨ که در جھان به يک کشور آرام و مرفه معروف است ناگھان پس از انتخابات سپتامبر سويدنچون  ھم

 سويدنبيش از چھار ماه طول کشيد که مذاکرات نھان و آشکار ھشت حزب پارلمانی . گيرد چندان عادی نيست قرار می

س پارلمان، دولت جديد بسيار ضعيف و شکننده با ائتالف دو حزب سوسيال دموکرات ئيگری ر انجیبا ھمديگر و يا با مي

  .و حزب محيط زيست تشکيل گردد

  

، ٢٠١٨ ژانويه ١٨ برای تشکيل دولت، سرانجام روز جمعه سويدنپس از چھار ماه کشمکش بين احزاب پارلمانی 

  .  انتخاب شدسويدنوزيری  ا به نخستاستفان لوون، رھبر حزب سوسيال دموکرات، مجدد

ھای حزب سوسيال  چنان مخالف سياست احزابی که رای منفی خود را کنار گذاشتند و در عوض رای ممتنع دادند، اما ھم

 که سويدنھای  اين سياست به اين دليل اتخاذ شده است که راه برای به قدرت رسيدن حزب دموکرات. دموکرات ھستند

  .است بسته شوديک حزب نژادپرست 

 ايجاد ئی نه تنھا شکاف بزرگی را بين احزاب بورژوا،توافق حزب ليبرال و حزب سنتر با حزب سوسيال دموکرات

موافقت احزاب .  است  در سطح کشور از بين رفتهئیھای اولف کريسترشون ديگر ائتالف بورژوا کرده و براساس گفته

  .است اعث انتقادھای زيادی از سوی متحدين سياسی اين احزاب شده ليبرال، سنتر، محيط زيست و سوسيال دموکرات ب
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اند و به سياست حزب  اند که احزاب سنتر و ليبرال سياست خود را کنار گذاشته حزب دموکرات مسيحی و مودرات گفته

ال برعکس، حزب چپ از حزب سوسيال دموکرات ناراحت است که سياست احزاب ليبر. اند سوسيال دموکرات پيوسته

 .کند را در کشور پياده می

ھا و دموکرات مسيحی به  ، مودراتسويدنھای  دھی که روز جمعه در پارلمان برگزار شد، احزاب دموکرات در رای

ھای زرد را فشار دادند و رای  احزاب چپ، ليبرال و سنتر دکمه. وزيری رھبر سوسيال دموکرات رای منفی دادند نخست

وزيری استفان لوون موافقت دارند، خود حزب سوسيال دموکرات و حزب محيط   که با نخستتنھا دو حزبی. ممتنع دادند

 .زيست است

عنوان نخست وزير انتخاب   رای منفی به پايان رسيد و استفان لوون به١٥٣ رای مثبت و ١١٥گيری روز جمعه با  رای

تر از نصف مجموع آرا  اشت و آرای منفی کم رای ممتنع وجود د٧٧انتخاب استفان لوون به اين دليل ممکن شد که . شد

  .بود

حزب سوسيال دموکرات با صد . اين دومين دور نخست وزيری استفان لوون رھبر حزب سوسيال دموکرات است

 .شود ترين حزب سياسی سوند محسوب می نماينده در پارلمان بزرگ

مدار اين حزب که  و سنتر، سه سياستدر اعتراض به توافق حزب محيط زيست با حزب سوسيال دموکرات، ليبرال 

 .نماينده پارلمان نيز بودند حزب خود را ترک کردند

 انيکا .مدار حزب محيط زيست ھستند که اين حزب را ترک کردند کارل شليتر، انيکا ليلمتس و والتر موت سه سياست

 اين ايستادگی کنم، اين راه مستقيم به توانم در اين مسير بيش از نمی: ليلمتس به روزنامه سونسکا داگبالديت گفته است

 .رود جھنم می

کارل شليتر نيز گفته است که توافقی که صورت گرفته است در واقع در تضاد و مخالف با اھداف حزب محيط زيست 

 گفته است اين اقدام در واقع ادامه يک آزمايش سويدنبرنامه صبح گاھی کانال يک راديوی   او به.قرار دارد

بود و اين که برای  او در ادامه با نارضايتی گفته است که تالش ما بايد متمرکز بر کاھش شکاف طبقاتی می. تاس ليبرال

 .ھای محيط زيستی بود  ما رسيدگی به چالشمسألهطور نخستين  ھمين. ھمه افراد جامعه حس امنيت داده شود

  . ھا برای نخستين بار وارد دولت شد موکراتد  سال پيش در ائتالف با سوسيال پنجحزب محيط زيست يا سبزھا، که 

ھا نيز به توافقی با دولت  روھا و ليبرال ميانه. است» دولت اقليت « ، دولتی بدون اکثريت پارلمانیسويدندولت جديد 

 ١۶٧با اين حال دولت جديد تنھا . اند که براساس آن در پارلمان از دولت استفان لوون حمايت خواھند کرد دست يافته

  . کرسی پارلمان را در اختيار خواھد داشت٣۴٩رسی از ک

ھای شرکای دولت ائتالفی بايد ماليات را کاھش داده و   خواستهتأمين، برای سويدنلوون نخست وزير سوسيال دموکرات 

يدا شود که دولت به جناح راست گرايش پ  باعث میئیھا اتخاذ چنين سياست. به مقررات در حوزه کار و اشتغال بپردازد

  .کند و لوون حتی در ميان طرفداران حزب سوسيال دموکرات منزوی گردد

جا که شرکای ائتالفی از لحاظ ايدئولوژيک در دو جناح مخالف چپ و راست قرار دارند  به نوشته رويترز، از آن

 .رود که دولت جديد عمری طوالنی نداشته باشد احتمال می

، احزاب پيشنھادات اقتصادی ٢٠١٨بل از تشکيل دولت جديد، در اواخر سال انگيز ماجرا اين است که ق اما بخش شگفت

پيشنھاد مشترک دو حزب بورژوا، يعنی حزب .  کشور را تصويب کنند٢٠١٩خود را به پارلمان بردند تا بودجه سال 

 دولت جديد اما پس از مدتی. کار مدرات و حزب دموکرات مسيحی باالترين رای از آن خود کرد و تصويب شد محافظه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بنابراين، اکنون دولت سوسيال . سوسيال دموکرات تشکيل شد که بودجه پيشنھاديش از سوی پارلمان رد شده بود

  .دموکرات موظف است بودجه حزب مودرات و حزب دموکرات مسيحی را پيش ببرد

س پارلمان ئيگفته ر به. ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی مشکالت زيادی دارد دولت جديد در ھمه عرصه

  . رای ممتنع بود۴٨ رای مخالف و ١۴١مودرات و دموکرات مسيحی،   رای موافق پيشنھاد ١۵٣گيری  نتيجه رای

نشينی زياد حزب سوسيال دموکرات در  در چنين روندی، تناقض بزرگ بين برنامه اقتصادی و سياسی دولت، با عقب

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، نظامی، ديپلماتيک،  هھا قرارداد در عرص برابر احزاب بورژوازی، ده

  .پناھندگان، مھاجران و غيره منعقد شده است

برای مثال، . کند  و تحوالت جديد اقتصادی و سياسی را دنبال میتغيير با دلھره و نگرانی فراوان، سويدناکنون جامعه 

مسيحی در ماه دسامبر، از جمله بودجه اداره امور در پی تصويب بودجه پيشنھادی احزاب مودرات و دموکرات 

  . مھاجرت و اداره کاريابی، کاھش قابل مالحظه يافته است

 خواھند ئی نئوليبراليسم اجرا ات اقتصادی و سياسی که طی چھار سال آينده صورت خواھد گرفت با بودجهتغييراجرای 

سوسيال دموکرات، محيط زيست، سنتر و ليبرال منعقد شده  دارد که ميان احزاب  مواد توافقات ھفتاد و سه ماده. شد

  .است

يت يافتن برای تالش در جھت تشکيل دولت جديد، مأمورس پارلمان و ئي اکتبر، استفان لوون در پی گفتگو با ر١٤روز 

 برای  قوانين کار برای ايجاد انعطاف در بازارکار سخن گفت که مفسرانی آن را کوششیتغييردر سخنانی از امکان 

  .جلب موافقت حزب سنتر و حزب ليبرال برای تشکيل دولت توسط او تعبير کردند

ھای استفان  ، کارل پتر توروالدسون اين گفته)ال او( سويدنترين سازمان کشوری کارگران   اکتبر، رھبر بزرگ١٥روز 

 .ات احتمالی در قانون کار را مورد انتقاد قرار دادتغييرلوون درباره 

صورت  که به اتی در بازار کار مذاکره کنيم اما با اينتغييرن گفت، ما البته مخالف اين نيستيم که درباره توروالدسو

امکان   قانون برای بدتر کردن شرايط کار اقدام شود مخالف ھستيم و من اميدوارم که استفان لوونتغييرجانبه به  يک

 .ی را از ميان برداردتغييرچنين 

  

عنوان وزير فرھنگ انتخاب شده است که گرايشات راست افراطی دارد و سخنان  محيط زيست بهاکنون کسی از حزب 

دليل ارتباط با  تبار دولت سابق سوسيال دموکرات از حزب محيط زيست، به او در مورد مھمت کاپالن وزير مسکن ترک

جديد دولت سوسيال دموکرات از اکنون وزير فرھنگ . ھای خاکستری ترکيه مجبور به استعفا شد گروه فاشيستی گرگ

 سويدنھای  حزب محيط زيست با قدردانی و تعريف و توصيف از  مھمت کاپالن، با انتقاد شديد افکار عمومی و رسانه

از جمله تعھداتی که به احزاب راست . دولت جديد، با معضالت متعددی دست به گريبان است بنابراين .قرار گرفته است

 مھاجرين و مسألهسازی قيمت کاالھا،  ھا، آزاد  قانون کار، کم کردن مالياتتغييرسازی،  وصیدر رابطه با تشديد خص
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عبارت ديگر،  به. شدت متزلزل کرده است پناھندگان و غيره داده است پايگاه طبقاتی حزب سوسيال دموکرات را به

ترديد اجرای ھر  بی. وجود نداردکار مدرات و سوسيال دموکرات  ھای حزب محافظه اکنون فاصله زيادی بين سياست

 را تقويت خواھد سويدنھای  ويژه حزب نژادپرست دموکرات کدام از اين تعھدات باز ھم پايگاه اجتماعی احزاب راس به

  .کرد

ھای اين  ستيز تنھا يک وجه سياست چرا که خارجی. ستيز است واقعيت ندارد شود اين حزب تنھا خارجی اين که گفته می

ھای  کند و در ھمه عرصه  را نمايندگی میسويدنداری عريان و ھار جامعه   حقيقت اين حزب، سرمايهدر. حزب است

  .گذارد  منفی میتأثير سويدنزندگی سياسی، اجتماعی و فرھنگی شھروندان 

 منفی در عرصه تأثيراين سياست . تر کرده است سازی، فاصله طبقاتی را عميق ھاست که خصوصی در واقع سال

  . و درمان و آموزش و پروش گذاشته استبھداشت

ھای خدمات درمانی اوليه، که عمدتا در مراکز   پزشک درمانگاه٧٢٧، ٢٠١٨ سپتامبر ٢٨برای مثال، روز جمعه 

خواستار  انتشار دادند و » داگنز نی ھتر«در روزنامه  ای را  کنند مشترکا بيانيه کار می) وردسنترال(  درمانی محلی

  . شدند  خدمات بھداشتی درمانی اوليهتأميناقدامات جدی در 

ماگنوس ايساکسون، پزشک عمومی که يکی از مبتکران انتشار اين بيانيه است مشکل حوزه بھداشت و درمان اوليه را 

ن بايد سريعا اقداماتی را برای مسؤوالگويد که   ماگنوس ايساکسون می.کند کمبود شديد پزشک و پرستار توصيف می

عمل آورند و نيز در بھسازی محيط کار   انسانی خدمات بھداشتی درمانی، يعنی عمدتا پزشک و پرستار، به نيرویتأمين 

 .ھا بکوشند تا کارکنان کار خود را ترک نکنند آن

ھای   منجر شده که مطلوب خانوادهئی، بر اصالح آموزش عمومی در جھت فردگراسويدنرقابت بخش خصوصی در 

  . باشدتر اجتماع  نئيطبقات پا

افت يھا در رستانيھا و دب د و خشونت در مدارس، کالجي مورد گزارش تھد٧٦٧ سويدنط کار ي، دفتر مح٢٠١٧در سال 

  .شدند به آموزگاران زن ژه، مربوط میيو ھا، به ن خشونتيتر ا شيب.  بود٢٠١٢کرد، که دو برابر سال 

ند، تابع مقررات يآ ھا به استخدام درمی نامه هي توصما توسط مدارس و بر اساس سوابق کاری ويآموزگاران، که مستق

 .ديافزا ن موسسات میيھا ب ن خود بر نابرابریيبازار کارند که ا

کنند خود را  کنند در مقايسه با جوانانی که در شھرھا زندگی می  ساله که در روستاھا زندگی می٢۵ و ١۶جوانان بين 

  .کنند تر بيرون از اجتماع احساس می بيش

گويند  در بررسی که اين اداره انجام داده، جوانان می. دھد ن موضوع را اداره امور جوانان و جامعه مدنی گزارش میاي

زمانی را که بايد جوانان : گويد ايلوا سارينين از اين اداره می. ساز است مسألهکه فاصله طوالنی بين خانه و دبيرستان 

 .شود می در راه صرف ھای تفريحی کنند، صرف فعاليت

تواند گران باشد و اگر جوانان انتخاب کنند که در نزديکی محل آموزش  دبيرستان می/فاصله طوالنی بين خانه و ليسه

 .زندگی کنند عواقب اقتصادی و اجتماعی سنگينی را به ھمراه دارد

 بين احساس جوانان در ئیھا دھد که شباھت ھا نشان می بررسی. چنين مراکز تفريحی برای اين جوانان وجود ندارد ھم

 :ايلوا سارينين. نشين وجود دارد بيرون بودن از اجتماع در روستاھا، محالت کم جمعيت و مناطق حاشيه

 .کنند تر نگاه می ھا با ارزش کم کنند که ديگران به محل آن جوانان احساس می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 معتقدند که گفتمان ما در مورد اين مناطق ھا که آن از جمله اين.  برای بھبود اين وضعيت دارندئیکارشناسان پيشنھادھا

ھزينه  در ضمن برای جوانان مناطق روستانشين بايد ميزان کمک. ھای خود را دارند  يابد، تمام مناطق خوبیتغييربايد 

 .مسکن افزايش يابد

ليل چنين کاھش جدی د. کند  کارمند خود را از کار برکنار می۴۵٠٠کار در اقدامی  اداره کاريابی با تعديل شديد نيروی

تصويب   مسيحی خوانده شده است که در ماه دسامبر به  و حزب دموکرات کار در اين اداره بودجه حزب مودرات نيروی

  .رسيد

تمام تالش . تصميمی دشواری اتخاذ کرديم«: ای نوشته است س کل داره کاريابی در خبرنامهئير» ميکائيل خوبيری«

 ».شوند حمايت ھای الزم صورت گيرد رادی که از کار برکنار میخود را خواھيم کرد تا برای اف

کاھش جدی در بودجه اداره کاريابی صورت گرفت و اين . ای که ماه دسامبر در پارلمان به تصويب رسيد  در بودجه

ھای اداره  گذاری احزاب مودرات و دموکرات مسيحی است که در واقع مخالف برخی برنامه ات نتيجه سياستتغيير

 .اند وارد و کسانی است که برای مدت طوالنی بيکار بوده کاريابی برای افراد تازه

يعنی پيامدی که .  به تعديل کارکنان اداره کاريابی اختصاص داردسويدنھای  در واقع اين روزھا، نخستين خبر رسانه

ميکائيل « اين اداره س کلئي کارمندی است که ر۴۵٠٠ کاھش بودجه اداره کاريابی دارد در گام نخست اخراج

  . ، اعالم کرده است»خوبيری

جويان   موظف است که تعداد پذيرش پناهسويدنيعنی دولت . ھمين ترتيب، بودجه اداره مھاجرت نيز کاھش يافته است به

  .را کاھش دھد

يجاد يک اداره  انجام گرفته است اين است که اسويدن که در زمينه چگونگی ادامه فعاليت اداره کاريابی ئیھا بررسی

 تأئيدمورد » يلوا يوھانسون«سياستی که از سوی وزير بازار کار . ای افراد است ھای حرفه مھارت جديد در زمينه ارتقا

 .قرار گرفت

ھای  گذاری کند تا يک اداره جديد ايجاد شود که به دولت و ادارات مربوط در زمينه سياست نتايج اين بررسی پيشنھاد می

. ای خود بپردازند ھای حرفه ھا و مھارت ئیبراساس آن افراد با دريافت کمک ھزينه به تقويت توانامشاوره دھد که 

 .اين بررسی را در نشستی معرفی کره است» سيسليا فالبری«بازرس 

نامه چھار حزبی که بر سر تشکيل دولت مذاکره کرده بودند يکی از موارد اين بوده است تا اصالحات بنيادی  در توافق

اکنون قرار است اداره کاريابی از نظر . ر اداره کاريابی انجام يابد و اين بررسی نيز در ھمين راستا انجام يافته استد

 .گذاری به دوبخش جداگانه تقسيم شودتأثيرھا و  منظور کاھش ھزينه اداری و به

، پيش »سيسليا فالبری«. بخشيدسازی امور کاريابی وضعيت را بھبود نخواھد  دھد که خصوصی ھا نشان می اما پژوھش

ما در . حل بھتری باشد باور ندارم که اين راه«:  گفته بودسويدنای به راديوی  از معرفی اين بررسی در مصاحبه

اما اين ارزيابی بايد انجام يابد که کدام گزينه بھترين و موثرترين . ھای مختلف نگاه کرديم بررسی انجام يافته به گزينه

 ».د اقتصاد اجتماعی استراه برای بھبو

ات در اداره کاريابی و سپرده شدن يافتن کار برای کارجويان به بخش خصوصی، باعث نگرانی تغييرپيشنھاد ايجاد 

 .شديد به ويژه کارکنان اداره کاريابی شده است

ی کارکنان اداره ھای صنفی با اين پيشنھاد مخالفند و از جمله فردريک اندرشون، مدير سنديکا سنديکاھا و اتحاديه

 .گويد اين پيشنھاد، روشن و دقيق نيست و باعث ايجاد نگرانی زيادی در ميان کارکنان اين اداره شده است کاريابی می
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ھای خصوصی انجام خواھد شد و اداره کاريابی تنھا نقشی نظارتی  جوی کار تنھا توسط شرکت و تا سه سال ديگر، جست

 .خواھد داشت

 .رو شده است ويژه از سوی سنديکاھا روبه ھای مخالف به اين موضوع با واکنش

دموکرات نيز چند ھفته پيش از انتخابات، با پيشنھاد سپردن اين وظيفه به  وزير کار، ايلوا يوھانسون از حزب سوسيال 

 .بخش خصوصی مخالفت کرده بود

 سنتر و ليبرال است، از ئی حزب بورژوا دموکرات و محيط زيست با دو ھای دولت سوسيال  که از جمله توافقتغييراين 

 . به طول خواھد انجاميد٢٠٢١شود، اما اجرای کامل آن تا سال  امسال آغاز می

 با دولت در مورد ايجاد  کننده ھا و مذاکره  پارلمان از حزب سنتر که از جمله پيشنھاددھنده  مارتين اودال، نماينده گفته به

 . تحقيق ديگری دراين زمينه انجام نخواھد شدات در اداره کاريابی ست، ھيچتغيير

ھای کارياب را برای  با اجرای مقررات جديد، افراد جويای کار، مستقال و بدون نياز به اداره کاريابی، يکی از شرکت

 .کنند می جوی کار انتخاب  و جست

ه دريافت کرده و در نظام جديد ھزين  خواھند توانست کمکئیھا کند تنھا شرکت  میتأکيددر اين مورد، مارتين اودال 

 .کاريابی باقی بمانند که بتوانند برای يافتن کار به جويندگان کمک کنند

 و خصوصی کردن موضوع کاريابی موافق تغييرکرد اداره کاريابی با اين  اما سنديکاھای صنفی با وجود انتقاد از عمل

 . گيرد داران و کارفرمايان صورت می ف سرمايهسازی و اھدا ات، در راستای خصوصتغييرچرا که اين . نيستند

برای نمونه، اخيرا کارگران . ھای کارگران و کارکنان است سازی، از بين بردن تشکل يکی ديگر از اھداف خصوصی

اين کارگران يا عضو اتحاديه ترانسپورت که عضو سازمان سراسری . اند ، دست به اعتصاب زدهسويدنبنادر 

اتحاديه کارگران بنادر . است، ھستند و يا عضو اتحاديه کارگران بنادرند) ال او( سويدنکارگران کنفدراسيون سراسری 

 و تغيير، اساسنامه خود را با دو بند اساسی ٢٠١۶، تشکل مستقل خود را تشکيل دادند و در سال ١٩٧٢، سال سويدندر 

در تمامی : ر مورد حقوق دمکراتيک اعضاء استيک بند د. ھا دارد تصويب کردند، که اختالف اساسی با ديگر اتحاديه

در اتحاديه کارگران بنادر، . ين استمسؤولگيرند و بند ديگر انتخاب  ھا و نوع مبارزه، اعضاء تصميم می موارد، فعاليت

مدت ای وجود ندارد که بخواھند اعضا را نمايندگی کند، بلکه اعضا مستقيما نماينده خود را برای  ھيچ استخدامی اتحاديه

اکثريت کارگران بندر . فقط استخدامی در اتحاديه کسانی ھستند که به امور اداری مشغولند. کنند زمان معين انتخاب می

توافق برسد،  تر و بدون دردسر بتواند با اتحاديه ترانسپورت به جا که راحت عضو اتحاديه بنادرند، اما کارفرما از آن

حاديه کارگران بنادر کرده و به اشکال مختلف از نوشتن قرارداد و دادن حق برخورداری از نماينده سعی در نفع ات

ھا، سرباز  شان در ساعت کار، به آن ای برای نمايندگان امنيت محيط کار و نيز برخورداری از حق زمان فعاليت اتحاديه

رگران بندر و کارفرما در جريان است و ھر روز ست که کشمکش بين اتحاديه کا در چنين روندی، چند سالی. زند می

طرف نيستند و سعی دارند در ھمراھی با  در اين کشمکش دولت و حزب سوسيال دمکرات، بی. شود حادتر می

  . فدراسيون ال او، در کنار کارفرما قرار گيرند

ندمين بار دست به اعتصاب  برای چسويدن، نزديک به ھزار عضو اتحاديه بنادر در ٢٠١٩ ژانويه ٢٣روز چھارشنبه 

دادن به حق تشکل است؛ حق متشکل شدن مستقل و نيز  جمعی و نيز رسميت اعتصاب برای حق عقد قرارداد دسته. زدند

  . انتخاب نمايندگان خود برای دفاع از حق، حقوق و اھداف مشترک کارگران بنادر
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کارگران به ميدان آمده و نيز فعاالنه در مطبوعات عليه کاری برای مقابله به اعتصاب  کارفرمايان با فراخوان به اضافه

کند  شکن را ايفا می نوعی نقش اعتصاب در اين ميان اتحاديه ترانسپورت نيز با شکل پاسيو، به. گويند اعتصاب سخن می

  . کند تر را تبليغ می و نياز به کار بيش

اديه سراسری ديگر با اتحاديه کارفرمايان و دولت ناگفته نماند که مدت ھاست کفندراسيون سراسری ال او و چند اتح

  . موافق محدود کردن حق اعتصاب ھستند

ست که بخواھد جنبش  دھد، طبيعی زمانی که حزب سوسيال دمکرات با احزاب راست و چپ دولت خود را تشکيل می

  . اند ولويت فعاليت خود قرار دادهاما اتحاديه کارگران بنادر، منافع اعضا و طبقه کارگر را در ا. کارگری را پاسيو کند

مند خود، يعنی اعتصاب  گيری از سالح قدرت روشن است که جنبش کارگری، تنھا با اتحاد و ھمبستگی طبقاتی و بھره

  .  داران بايستد و از حقوق خود و کل جامعه دفاع کند خود قادر است در مقابل تعرض دولت و سرمايه

ھا و  پرواضح است برای خيلی از جوان. ای است ھای اجاره سازی، فروش خانه صیاقدام ديگر دولت در راستای خصو

اما . ای تنھا امکان برای داشتن يک مسکن امن است ھای اجاره ای ندارند، خانه بازنشستگان که درآمد باال و يا سرمايه

توان مخارج را  می کنند که  بليغ میھا ت آن. ين و احزاب در قدرت، تشويق برای خريدن خانه استمسؤولھای  ی ريز برنامه

داران  در حالی که اين سياست دولت، برای ثروتمندان و سرمايه. تری خواھيد پرداخت از درآمد کم کرده و ماليات کم

  !مناسب است، نه برای اکثريت جامعه

به عبارت . استھا با نرخ بازار   اجاره خانهتعيينتر اموال عمومی به بخش خصوصی و  سياست دولت، فروش بيش

  !عنوان يکی از حقوق انسانی، به کاالی بازاری تبديل شده است ديگر، داشتن مسکن به

فعال تر شده و روز دوشنبه » ای و انجمن مستاجرين ھای اجاره شبکه دفاع از حق خانه«در اعتراض به اين سياست، 

  .تکھلم، برگزار کرد، تظاھراتی را عليه سياست دولت در مورد مسکن، در اس٢٠١٩ ژانويه ٢٨

اين  .مورد مواخذه قرار داده است داوری نژادی پيش  ھويت ملی يائی کشور برخی افراد را براساس شناساپوليس

، افشا کرده است که با نزديک به صد نفر مصاحبه سويدناز تلويزيون کانال چھار » کاال فاکتا«موضوع را برنامه 

  .است انجام داده

 : گفته استسويدنر تلويزيون کانال چھار، به بخش فارسی دری راديوی شروين نصيری، گزارشگ

خواھند نام و تصوير شان منتشر  دانستيم که چنين مشکلی وجود دارد ولی نه به اين گستردگی، با افرادی که نمی  ما می-

 .اند  قرار گرفتهپوليس کنترولدارند که به اشکال مختلف مورد  شود بيان می

 کشور در مورد بررسی اين مشکل ھمکاری پوليس تا چه اندازه بزرگ و جدی است، مسألهين مشخص نيست که ا

 .کند نمی

ھای    با مليتپوليسبرای بھبود رفتار   مطالعاتی صورت گرفته وامريکا در اين زمينه در بريتانيا و اياالت متحده -

 . است  انجام يافتهئیھا ئیجو مختلف چاره

، »يان استوفر«ھای  براساس گفته. پذيرد و حاضر به انجام مصاحبه نيست اظھارات را نمی اين سويدن پوليساداره 

ما از چند سال «: کند  سويدن در اين زمينه ھيچ توجھی نمیپوليسس حقوقی در سازمان دفاع از حقوق جامعه مدنی، ئير

 ».کند  اين موضوع را انکار میسپولي را متوجه اين امر بسازيم ولی اداره پوليسسو در تالش ھستيم که  به اين

 : ايجاد خواھد کردپوليسان مأمور عواقب بدی را برای پوليسگونه رفتار  عقيده يان استوفر، اين به

نشين برای حل قضايا دشوارتر   در مناطق حاشيهپوليس کاھش خواھد يافت و مشکل پوليس اعتماد مردم نسبت به -

 .خواھد شد
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دادن اين مشکل به آن عده از مردم  گويد که ھدف از پخش اين برنامه نشان شروين نصيری میخبرنگار برنامه کاالفاکتا، 

افتد نيز بايد متوجه شوند که چنين مشکلی  ھا نمی مردمی که اين اتفاق برای آن« : است که خود با آن مواجه نيستندسويدن

 ».در جامعه وجود دارد

ترين منابع اصلی  ماليات، يکی از مھم. ھا است  کم کردن مالياتمسأله، سويدنھای مھم و در پيش جامعه  يکی از سياست

شود تا صرف عمران و آبادانی، خدمات اجتماعی،  ھاست که تحت عناوين مختلف از مردم وصول می درآمد دولت

صد بودجه در ۶٠٠  بيش ازسويدندرآمدھای مالياتی در کشورھای پيشرفته دنيا و از جمله . کشورھا گردد... فرھنگی و

  .دھد عمومی کل کشور را تشکيل می

  

نباشد، ) غيرقانونی( اگر شاغل باشيد و کارتان سياه. رو ھستيم به ، با انواع و اقسام مختلفی از ماليات روسويدنما در 

سود شخصی باشيد، بايد ماليات بر ) بيزينس( اگر خودتان دارای کسب و کار. موطف به پرداخت ماليات بر درآمد ھستيد

ايد، بايد ھم ماليات بر سود و ھم ماليات سھم   اگر خودتان کارفرما ھستيد و کسی را استخدام کرده.را پرداخت کنيد

گيرد، بايد ماليات  اندازی داريد که سود به آن تعلق می حتی اگر در بانک حساب پس. کارفرما را بايد به دولت بپردازيد

 به شما ئیدر صورتی ھم که ملکی خريداری کنيد، ماليات بر دارا. داخت کنيدبر سود بانکی خودتان را ھم به دولت پر

 ھم نوع ديگری از ماليات است که معموال در تمامی اجناسی که VAT ماليات بر ارزش افزوده يا .گيرد تعلق می

 .کنيد خود پرداخت می کنيد گنجانده شده و شما آن را در حين خريد اجناس خودبه خريداری می

تر  ھا را بيش ھا، نحوه محاسبه، نحوه پرداخت و در مواردی نحوه بازپس گرفتن آن دامه ھر کدام از اين مالياتدر ا

 .توضيح می دھيم

مالياتی ست که مشمول حقوق دريافتی، مزايای بيماری و بازنشستگی فرد شاغل در  income tax ماليات بر درآمد يا

ميزان ماليات بر درآمد .پردازيد  کار گرفته شده آن را به دولت می نی بهعنوان نيروی انسا شود و شما به  میسويدن

 شما بايد ساالنه . درصد متغير است٣٥ تا ٢٩ از سويدنتان در   محل زندگیئیموقعيت جغرافيا حاصل از کار بسته به

ه ماليات بر درآمدتان کند اطالعات مربوط به حساب ساالن  برايتان ارسال میسويدندر فرم مخصوصی که اداره ماليات 

 سويدنصورت مستقيم به اداره ماليات   کنيد و آن را مجددا از طريق اينترنت، تلفن، پيامک يا بهتأئيدرا بررسی و 

  . برگردانيد

 ٢٠عالوه مبلغی متغير بين  تر باشد، به  کرون در سال بيش٣٨٠٠٠٠در صورتی که ميزان درآمد حاصل از کار شما از 

  . به دولت بپردازيد state taxعنوان عوارض دولتی يا ايد به درصد ھم ب٢٥تا 

  :سويدناز ھر صد کرون ماليات پرداختی شھروندان در 
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   کرون صرف خدمات بازنشستگی، مزايای بيماری و حمايت از کودکان؛٤٣

   اوره صرف مدارس اجباری و تحصيالت دانشگاھی؛٣٠ کرون و ١٤

  و درمان؛ اوره صرف خدمات بھداشت ١٠ کرون و ١٣

   اوره صرف خدمات حمل و نقل عمومی؛٤٠ کرون و ١٢

  ھا؛ داری از جاده  اوره صرف توسعه در زمينه راه و ترابری و نگه٩٠ کرون و ٧

  ھا و رسيدگی به جرائم؛ ، دادگاهپوليس اوره صرف خدمات نظم عمومی، ٧٠ کرون و ٢

  .شود ھای ورزشی می  فعاليتھا و ھا، موزه خانه داری و توسعه کتاب  کرون ھم صرف نگه٢و 

ھای سھامی خصوصی،   اعالم کردد که در پنج سال اخير، شرکتسويدن، راديو ٢٠١٣ فوريه سال ٥شنبه  در روز سه

ھای سھامی خصوصی،  ست که شرکت» قانونی«اين يک راه کامال . اند  ميليارد کرون سود برداشت کرده٥٢بيش از 

جای پرداخت حقوق به صاحبان خود، از سود  ھا به اين شرکت. کنند استفاده میبرای فرار از پرداخت ماليات از آن 

منتقدان به اين قانون، عقيده دارند که اين راه قانونی فرار از . کنند تر است برداشت می شرکت که درصد مالياتی آن کم

  .دھد ماليات، ميزان اعتماد مردمی به کل سيستم مالياتی کشور را کاھش می

 گفت که با مقررات کنونی، سويدن، به راديو  Sacoآموختگان مدير بخش اجتماعی اتحاديه دانش» تربریگونار و«

پرداخت ماليات دولتی برای گروھی خاص، کامال اختياری شده، اين موضوع به مشروعيت کل سيستم آسيب وارد 

 .کند می

اين قانون .  است٣:١٢ون موسوم به پارگراف کند، قان قانونی که راه را برای برنامه ريزی فرار مالياتی باز می

بر طبق اين قانون، صاحبان . ھا برای استخدام پرسنل تصويب شد ھا و کمک به آن منظور افزايش سرمايه شرکت به

ھدف از تصويب اين قانون اين بود . تری برداشت کنند توانند، بخشی از سود شرکت را با درصد مالياتی کم ھا می شرکت

وجود  ھای جديد به گذاری مجدد در فعاليت شرکت استفاده کنند و شغل شرکت بتوانند از اين پول برای سرمايهکه شاحبان 

 .اند ھای ديگری استفاده کرده ھا از اين قانون برای ھدف رسد که شرکت اما به نظر می. بياورند

 ئیتوان الگو تر شد، می  مالياتی ساده که مقررات٢٠٠٦گويد که از سال  استاد اقتصاد دانشگاه می» آنت آلستادساتر«

  .جديد در فرار از ماليات را مشاھده کرد

 درصد تمامی ٢٥ايم که  ايم و به اين نتيجه رسيده  را بررسی کردهتأسيسھای تازه  کند که تمامی شرکت وی اضافه می

 درصدی که ٢٥دارم اما اين ھا نظری ن در باره ديگر شرکت. ، تنھا ھدف فرار مالياتی دارندتأسيسھای تازه  شرکت

 .اند  شدهتأسيسريزی مالياتی   ھستند که ھيچ فعاليت توليدی يا خدماتی ندارند و فقط برای برنامهئیھا اشاره کردم، شرکت

.  را بررسی کرده است٣:١٢سفارش گروه مطالعات اقتصاد دولتی، اثرات قانون موسوم به  آنت آلستادساتر، به

از جمله . مندانه است شدت سخاوت اين قانون به«: توان به اين صورت خالصه کرد ررسی را میگيری او از اين ب نتيجه

ای ھستند که به کارمندان خود، سھام شرکت را پاداش  ھای مشاوره برند، شرکت  که از اين قانون سود میئیھا شرکت

 . برندگان اين قانون ھستندرسان مالی، وکال و مشاوران امور اطالعات کامپيوتری از جمله حساب. دھند می

جای حقوق ماھيانه، از سود شرکت برداشت  ھا به گونه شرکت تر شدن قوانين مالياتی، صاحبان اين زمان با ساده ھم

روشنی قابل  ريزی مالياتی، به گونه برنامه اين روند روبه افزايش اين. تر ماليات است معنی پرداخت کم اند که اين به کرده

 که ٢٠٠٧ھا بود که در مقايسه با سال   ميليارد کرون سود برداشتی اين شرکت٥٢، )٢٠١٢( ال گذشتهس. مشاھده است

گفته آنت آلستادساتر، برندگان اصلی اين روش قانونی  به.  ميليارد کرون بود، افزايشی شديد داشته است٢٥اين ميزان 

  ».مد زيادمردان با تحصيالت باال و درآ«: فرار از ماليات اين افراد ھستند
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، از نتايج اين بررسی متعجب نشده و عقيده دارد که سويدنآموختگان  گونار وتربری مدير بخش اجتماعی اتحاديه دانش

کند که اين قوانين  وی اضافه می.  و دانش سوءاستفاده از قوانين را دارندئی ھستند که توانائیھا اين افراد دقيقا ھمان

رسان به ديگران  اين حساب. آورند ھا سر در می ای از آن رسان حرفه ند که تنھا حسابمالياتی چنان پيچيده و مشکل ھست

کند و  ھا ابراز نگرانی می گونه شرکت او در پايان از رشد اين. کنند تا از زير پرداحت ماليت فرار کنند نيز کمک می

 .شود ل میکند که در آينده اين موضوع به مشکلی بزرگ در اقتصاد ملی تبدي بينی می پيش

اما بنابر ارقامی که از سوی راديو . ای جھانی، دارای باالترين ميزان ماليات بود  در مقايسهسويدنھای سال بود که  سال

 در اين جدول پس از دانمارک، بلژيک و فرانسه سويدن منتشر شده است، ٢٠١٣ دسامبر ٣٠ در تاريخ دوشنبه سويدن

گويد که اين روندی است که سيستم سياسی  آس بری، اقتصاددان در دانشگاه لوند می هآندر. ن آمده استئيتا مقام چھارم پا

  .ھای اخير در پيش گرفته است  در سالسويدن

بينيم، نقش ماليات در درآمد ملی کاھش  کند که سياست دولت، کاھش ماليات بوده و نتيجه آن را اکنون می وی اضافه می

 .شديدی داشته است

 پس از دانمارک، بلژيک و فرانسه و ھمرديف با سويدندھد که  حاديه اروپا منتشر شده است نشان میآماری که توسط ات

 در باالترين حد، پنجاه درصد از درآمد ناخالص ملی خود را سويدن. ست فنالند، چھارمين کشور دنيا در جدول مالياتی

اگر به کرون حساب کنيم، . ن آمده استئيد پا درص۴۵اين ميزان امروزه تا . کرد  میتأميناز طريق ماليات مردمی 

اگر روند کنونی ادامه يابد، تا پنج سال ديگر، ميزان .  بيش از صد ميليارد کرون ماليات خود را کاھش داده استسويدن

آس بری اقتصاد دان در دانشگاه لوند  آندره. کند  تا حد چھل درصد از درآمد ناخالص ملی سقوط میسويدنماليات در 

 .ی عمده در سيستم رفاھی کشور استتغييرده دارد که اين روند، عقي

 درمان و آموزش  رسيم که شھروندان خود بايد ھزينه  بحرانی در اقتصاد می کند که در آينده، به يک نقطه بينی می او پيش

 . سيستم کامل خواھد بودتغيير، يک سويدنخود را بپردازند که اين سيستم در 

گوی  ھا در چه سطحی بايد باشد؟ ماگدالنا آندرشون سخن ه برنامه و ھدفی برای آينده دارند؟ مالياتمدارن چ اما سياست

 :گويد اقتصادی حزب سوسيال دموکرات می

 کافی برای آموزش کودکان و  ست، بلکه مھم اين است که بودجه  مھم اين نيست که ميزان ماليات دقيقا چه رقمی-

 .بھداشت عمومی داشته باشيم

 :گوی مالی حزب مودرات بری باترا سخن ا شينآن

 بايد توان رقابت جھانی خود را حفظ کند، بايد کار سويدننظر ما  به.  يک رقم دقيق برای ماليات دشوار استتعيين -

 .، سودآور و جذاب باشد، اين سياست ما برای آينده استسويدنداری در  کردن و شرکت

 .دارد که احزاب سياسی نبايد با کلمات بازی کنند و بايد با مردم روراست باشندآس بری اقتصاددان عقيده  اما آندره

ای روشن داشته  عقيده من بايد برای آينده برنامه ست، به دھد که اين يک موضوع در ارتباط با دموکراسی وی ادامه می

 .باشيم و سياست مالی و اقتصادی ما برای فردای کشور روشن باشد

سازی شتاب  ھا خصوصی چرا که در اين سال. آس، تقريبا درست از آب درآمده است آندرهبينی  شانه اين پيتأسفم

 تمام شده سويدنضرر اکثريت شھروندان  داران و به ھا نيز عمدتا به نفع سرمايه خود گرفته و کم کردن ماليات تری به بيش

  .است
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داران   ماليات و حتی اخذ عدم درفات ماليات از سرمايهھای مختلف خواھان کم کردن بھانه ، ھمواره بهئیاحزاب بروژوا

ھای بدون  فعاليت تجاری در مکان ، پيشنھاد داد دولت افرادی را که به٢٠١٧برای نمونه حزب مرکز در فوريه . اند شده

  .پردازند تا ده سال از پرداخت ماليات معاف کند استفاده واقع در حاشيه شھرھا می

ھای بسياری در حاشيه شھرھا بدون استفاده   کرد که مکانتأکيدرکز با اعالم اين پيشنھاد ، رھبر حزب م»آنيه لوف«

خواھيم اين مناطق دوباره زنده شوند و  ما می«: او گفت. ھا کسب و کار تجاری به راه انداخت شود در آن اند که می مانده

ھا  دم جذابيت پيدا کنند؛ از اين رو بايد در آنخواھيم اين مناطق برای مر ما می. رسانی صورت بگيرد ھا خدمات به آن

 .ھا نياز دارند ھای بزرگ، دفتر پست و بسياری خدمات ديگر ايجاد کنيم که مردم به آن امکانات اوليه، فروشگاه

 فعاليت تجاری را ئیای روستا  منطقه حاشيه١٣٠ که در يکی از ئیھا بر اساس پيشنھاد حزب مرکز، افراد و شرکت

به .  کرونی در سال مواجه خواھند شد٢٠٠٠٠ تا ۵٠٠٠ در صورت معاف شدن از ماليات تا ده سال، با سود آغاز کنند

فعاليت تجاری و خدمات رسانی  ای و کم جمعيت  مکان بدون استفاده در مناطق حاشيه١٠٠٠٠اين ترتيب در حدود 

  .شود برقرار می

اين نياز مھم افرادی است که در مناطق «: افزايد  می شدن اين پيشنھادئیرھبر حزب مرکز، درباره ضرورت اجرا

مستلزم اين است که به . خواھند در منطقه خود بمانند، امکان اشتغال داشته باشند و پيشرفت کنند ھا می کنند؛ آن زندگی می

ھای  روشگاهآھن در اين مناطق بپردازيم و مردم امکان دسترسی نزديک و سريع به اداره پست، ف ھا و راه توسعه جاده

  ». مناسب داشته باشندئیبزرگ و خريد مواد غذا

***  

از جمله کشورھای موفق در رشد و توسعه اقتصادی و انسانی در جھان است و در رديف ده کشور اول جھان از  سويدن

ی موجی ھای رفاھ ھا و نگرانی از کاھش بودجه اکنون برخی ناامنی .لحاظ توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی قرار دارد

  . به راه افتاده استسويدنھای   با محوريت حزب دموکراتسويدناز نگرانی و مھاجرستيزی را در 

سرعت به کشورھای ديگری سرايت   از فرانسه آغاز شد و به٢٠١٨از سوی ديگر، جنبش جليقه زردھا که از اواخر 

جنبشی که . تکھلم، آغاز شده است در ميدان مرکزی اس٢٠١٩ نيز با تظاھرات شنبه دوم فوريه سويدنکرد در 

که » بھار عربی«يا .  رسيدئی اروپائی شروع شد و به تمام کشورھاامريکااز » وال استريت را اشغال کنيد«کننده  تداعی

ترديد ضرورت دارد که فعالين جليقه  بی. سرعت به کشورھای عربی گسترش يافت نخست از تونس آغاز شد و سپس به

  .و شيرين اين دو جنبش را مدنظر قرار دھندزردھا از تجارب تلخ 

آزادی، برابری و «اری، با شعار   و اروپا جنبش کارگری و ھمه نيروھای ضدسرمايهسويدناما مسلم است که اگر در 

طور جدی وارد صحنه سياسی  به» ئی و ملت گرائیگرا دولت«ھای  ن عليه سياستئيو ايفای نقش از پا» ئیجنبش شورا

نجات دھند، بلکه معضالت و » نئو ھيتلريسم«ه اروپا شوند نه تنھا قادرند اروپا را از خطر ظھور و اجتماعی قار

  !مشکالت اقتصادی، سياسی و فرھنگی را نيز با مشارکت عمومی مردم، حل خواھند کرد
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