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 Political سياسی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ می ٢٧

 دولت و پوليس سويدن

 ! مسؤول اصلی اعتراضات جوانان حاشيه نشين اند
   

. ای در شمال شھر استکھلم آغاز شد نطقه ، م»ھوسبی« در ٢٠١٣ می ١٩شنبه  در روز يکسويدناعتراضات اخير در 

 سويدن پوليس.  زده شدپوليسان مأمور ساله توسط ۶٩ عصيان جوانان ھوسبی، در اعتراض به کشتن يک مرد ۀجرق

 تنھا برای حفاظت از جان خود مجبور پوليسان مأموران را داشته و مأموراعالم کرد که فرد مقتول با قمه قصد حمله به 

 می خواسته در پوليسچرا که اگر واقعا .  واقعيت نداردپوليس یبنا به گفته ھمسايه ھای اين مرد، ادعا. شدندبه تيراندازی 

 .مقابل مرد قمه به دست از خود دفاع کند می توانست تيری به پای وی بزند نه اين که با چھار گلوله او را به قتل برساند

درآمد در   ھای ارزان قيمت برای متقاضيان کم عداد زيادی آپارتمان استکھلم است که تۀھوسبی، يکی از محالت در حوم

 مھاجرت  ۀ درصد ساکنان اين منطقه دارای پيشن٨٠ی، سويدنن مسؤوال بنا به تخمين .  ميالدی در آن جا ساخته شد٧٠ ۀدھ

ر باالتر از ميانگين ميزان بی کاری جوانان در ھوسبی بسيا. شود  ھزار نفر برآورد می١٢جمعيت ھوسبی، حدود . ھستند

  . استسويدننرخ بی کاری در 

 تظاھراتی که در ھوسبی برگزار شده بود با تعدادی از ساکنان اين محله، ۀ، در حاشي٢٠١٣ می ٢٢من در شب چھارشنبه 

ايشان اين واقعه را . گو کردم و به خصوص با روزنامه نگاری که وقايع را از از نزديک و دقيق تعقيب کرده است گفت

به اين شکل توضيح دادند که اين مرد مست بوده و با ھمسر خود راھی خانه اش بود که بين وی و دو نگھبان بگو مگو 

پس از مدت . آن ھا وارد منزل شان می شوند و مرد از بالکن منزلش به آن ھا چاقو نشان می دھد. صورت می گيرد

. فتاده استگويد که بروند چون ھيچ اتفاقی نين مرد به آن ھا می ھمسر اي.  اين مرد را می زنندۀ در خانپوليسکوتاھی چند 

در اين لحظه .  به زور در را باز می کند و به درون خانه گاز اشک آور يا نارنجک دودزا پرتاب می کندپوليساما 

يگر نيز  دۀواب می پرند و پس از گذشت لحظاتی، صدای دو گلولخھمسايه ھا می گويند با صدای شليک دو گلوله از 

در حالی که ھمسايه ای عکس می گيرد و آن را .  اعالم می کند که او را زنده به بيمارستان برده اندپوليس. شنيده می شود

  . صبح از خانه بيرون برده اند٣ساعت را  اين مرد ۀاين عکس نشان می دھد که جناز. به روزنامه نگار می دھد

 عمدتا خارج نشين، در اعتراض به اين ۀ استکھلم و منطقۀدر حوم» یھوسب«ن منطقه اشب اول، خواست اصلی معترض

ن را ا معترضپوليس.  ھا با  نثار جمالت راسيستی به آن ھا حمله ور می شوندپوليساما .  بوده استپوليسجنايت ھولناک 
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به رفتار نژادپرستانه  را پوليس استکھلم ۀساکنان محالت حاشي.  جوانان بودند مورد ضرب و شتم قرار می دھدکه عمدتاً 

، پوليساين تھاجم .  است خوانده» ميمون« به نوجوانان، بی احترامی کرده و آن ھا را پوليس گويند  کنند و می متھم می 

سبب می شود که اعتراض جوانان شکل خشونت باری به خود گيرد و برخی از آن ھا به اماکن عمومی و ماشين ھا آسيب 

آن ھا را » کاکاسياه« با الفاظ نژادپرستانه ای چون پوليس رنگين پوست اين محله می گويند برخی از جوانان. برسانند

 را به استفاده از سويدن پوليسبسياری از فعاالن سياسی، فرھنگی و اجتماعی برابری طلب،  .مورد خطاب قرار می دھد

  .ادبيات نژادپرستانه را محکوم کرده اند

.  که آمرانه و تھديدآميز بود بيش تر جوانان معترض را تحريک کردسويدنير در اين ميان موضع گيری نخست وز

او گفت گروھی از . آميز ناميد و آن را محکوم کرد  اعتراض جوانان را خشونت سويدنفردريک راينفلت، نخست وزير 

 تواند بر جامعه  نند که خشونت نمیر دھند اما اين افراد بايد بداييجوانان بر اين باورند که می توانند جامعه را با خشونت تغ

 کرده که تأکيد سويدننخست وزير . او گفته است که ھمه بايد برای برقراری آرامش در پايتخت تالش کنند. حکومت کند

  .آتش زدن خودروھا، مصداق آزادی بيان نيست بلکه خرابکاری است

امی که اعتراضات مردمی راه می افتد برخی نيز  و کشورھای ديگر نشان داده است ھنگسويدن تاريخی در ۀالبته تجرب

 به پوليساما برخی گروه ھای راست و حتی خود .  نيز به اماکن عمومی و غيره می زنندئیخشمگين ترند و صدماتی ھا

ن را از بين ااماکن عمومی آسيب می رسانند و ماشين ھا را به آتش می کشند تا حقانيت خواست ھا و مطالبات معترض

اين . ھم چنين افکار عمومی را از واقعيت ھای جامعه به سوی مسايل ديگر منحرف سازند.  آن ھا را محکوم کنندببرند و

 و ميزگردھا می توان به سادگی در پوليس رسمی و اظھارنظر سخن گويان ی خبررسانی رسانه ھاۀ را در نحومسأله

  . ديدسويدنرابطه با اعتراضات اخير حاشيه نشينان 

ھوسبی، شيستا، تنسا، ، بالفاصله به ديگر محالت حاشيه نشين استکھلم مانند »ھوسبی«وانان ساکن اين شورش ج

و حتی برخی شھرھای ديگر نيز کشيده شد، رينکبی، فيتيا، وربی، نرشبوری، ياکوبزبرگ، فلمينگزبرگ و شرھولمن 

عضالت ھم چون تبعيض و نابرابری،  اين واقعيت است که در اين محالت انبوھی از مشکالت و مۀآشکارا نشان دھند

جوانان معترض با .  و برخوردھای تحقيرآميز آن ھا با جوانان، روی ھمه تلنبار شده اندپوليسبرخوردھای خشونت بار 

چرا که مقامات دولتی به جای اين که به .  و ساير نيروھای دولتی مقاومت می کنندپوليسچوب و سنگ در مقابل تعرض 

تری به ين محالت توجه کنند؛ امکانات بيشالت آن ھا و اختصاص خدمات عمومی و امکانات به اعمق مشکالت و معض

 دھند؛ برای نوجوانان و جوانان خانه ءبھداشت عمومی اين مناطق، مدارس و غيره اختصاص دھند؛ سطح اشتغال را ارتقا

 مسألهدر حالی که اين . اخلی ھا تبديل کنند خارجی ھا و دألۀند اين بحث را به مس ا، در تالش...ھای فرھنگی بسازند و

به عالوه ھر چند .  خارجی و داخلی نيستۀمسأل دارد و سويدنريشه در سياست ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی دولت 

ساکنان مناطق حاشيه نشين خارجی تبار ھستند اما بسياری از اين جوانان در اين محالت متولد شده و بزرگ شده اند ھم 

 اين نابرابری ھا و تبعيضات و سياست ھای تبعيض آميز احزاب و سازمان ھا و دولت ھای در زندگی خود مستقيماً چنان 

  .راست را تجربه کرده اند

گفته می شود .  و خارجی انعکاس وسيع يافته استسويدن داخلی یخبر و داليل شورش جوانان ھوسبی، در رسانه ھا

   آموزشپوليسان مأمورسی گفته است اين  بی  به بیپوليسيک سخن گوی . اند ام شده  ويژه به استکھلم اعزپوليسنيروھای 

 ئی ھا  ھای اخير شاھد شورش اين دو شھر در سال.  شوند اند و از شھرھای گوتنبرگ و مالمو اعزام می ھای ويژه ديده 

  ».اند بوده 
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 در سويدن ھای   موفقيت سياستۀ دربارئیھا ترديدھا سی در استکھلم، گفته که اين شورش  بی استيون ايونس، خبرنگار بی

 سويدن درصد از جمعيت ١۵حدود . روند مھاجرپذيری و تالش برای جذب فرھنگی ساکنان غيربومی مطرح کرده است

  . اند دھند که در اين کشور متولد نشده را ساکنانی تشکيل می 

 استکھلم، خارجی ھستند و شانزده درصد ۀ حومشصت درصد مردم در ھوسبی در:  لوفيگارو، نوشته استۀروزنام

، درباره سويدناين روزنامه، نوشت عناوين اصلی روزنامه ھای پايتخت ثروت مند . جوانان اين منطقه بی کار ھستند

 مردم را نگران نکرده است اما با حرکت به سمت شمال غربی استکھلم آثار خشونت ھا مشاھده شورش ھای اخير ظاھراً 

  .لبته آثار خشونت و آشوب به مراتب کم تر از شورش حومه ھا در فرانسه يا انگليس استا. می شود

جوانان مناطق حومه نشين، پس از پايان دبيرستان يا : ی سی و چھار ساله، به خبرنگار فيگارو، گفته استسويدنيک مرد 

. ی بی گانه است شغلی پيدا نمی کنندسويدن دانشگاه به علت آن که در محالت فقير زندگی می کنند يا نام ھايشان با زبان

  .کارفرمايان تمايلی به استخدام ساکنان محالت فقيرنشين ندارند

 تبديل شد، در حالی که اين سويدنمھاجرت، نژادپرستی و افزايش نابرابری ھا در مدت چند روز به موضوع اصلی اخبار 

  . نداشتئیکشور عادت به چنين خشونت ھا

 جدا از جامعه شده ئیاين حومه ھا ھمانند فرانسه تبديل به شھرک ھا: وھش گر دانشگاه استکھلم می گويداِوا آندرسون، پژ

خود را مطرود احساس می کنند و . مردمی که در اين محالت زندگی می کنند احساس می کنند ھيچ آينده ای ندارند. اند

 ھزار و نھصد و شصت ۀ قديمی که در دھئی خانه ھامھاجران در.  حقيقت داردمسأله اين ئیدست کم از لحاظ جغرافيا

  .ی ھا تمايلی به سکونت در اين خانه ھا ندارندسويدن ساخته شد زندگی می کنند در حالی که سويدن متوسط ۀبرای طبق

نرخ بی . امروزه حدود شصت درصد جمعيت ھوسبی خارجی اند و بيش از صد و ده مليت مختلف در آن زندگی می کنند

  . ر به شانزده درصد می رسد در حالی که نرخ بی کاری در سطح ملی به شش درصد می رسدکاری شھ

.  عمل می کندسويدن يکی از حومه نشينان، بی کاری به خصوص در ميان جوانان مانند يک بمب ساعتی در ۀبه گفت

دگی می کردند و شکايتی نمی  شدند خواسته ای نداشتند و در جماعت خود زنسويدنوالدين اين جوانان ھنگامی که وارد 

آن ھا . ی دارندسويدنی تکلم می کنند و مليت سويدناما فرزندان آن ھا که امروزه به سن جوانی رسيده اند به زبان . کردند

  .البته اين وضع بی شباھت به وضع فرانسه نيست. درک نمی کنند چرا ھمانند ديگران به آن ھا رفتار نمی شود

در شمال غرب » ياکوبسبری« در پوليس، در سومين روز اين اعتراضات يک ايستگاه »ردينگا«ھم چنين به گزارش 

استکھلم، مورد حمله معترضان قرار گرفت، به دو مدرسه آسيب رسيد و ھم چنين مرکز ھنر و صنايع دستی اين شھر به 

  .آتش کشيده شد

 روز سوم اعتراضات بازداشت شدند اما  نفر در٨:  استکھلم، در اين مورد گفتپوليسسخن گوی » کيل ليندگرن«

  . اتوموبيل نيز در جريان اعتراضات به آتش کشيده شده است٣٠حدود . گزارشی از مصدومان دريافت نکرده ايم

گاردين، در گزارش خود،  اضافه می کند شورش در يکی از ثروت مندترين پايتخت ھای اروپا که به عدالت اجتماعی 

 بی کاری جوانان و جلوگيری از ھجوم مھاجران خارجی می بالد مقامات شھر استکھلم را شوکه خود و ھم چنين مقابله با

  .کرده است

 در اين زمينه کاھش يافته است و اين سويدنرفاه و سخاوت مندی، نقش دولت » یسويدنمدل «پس از گذشت دھه ھا از 

  .کشور شاھد رشد سريعی در بی عدالتی ھای اقتصادی است

 در کاھش دادن فقر و بی کاری طوالنی سويدن، دولت ئیتن استاندارد زندگی باال در بين کشور ھای اروپاعلی رغم داش

  .مدت جوانان اين کشور ناموفق بوده است
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 روز قبل دست به اعتراض زده اند که رفتار خشن و ٣جوانان استکھلم به علت مشکالت اقتصادی، از : گاردين، نوشت

  .رضان آتش اين اعتراضات را شعله ور کرده است با معتپوليساھانت آميز 

ی باعث نوميدی و دل سردی آنان شده و سويدن تلويزيونی روسيه گفت، بی کاری شديد در ميان جوانان ۀخبرنگار شبک

 تلويزيونی ۀبه گزارش شبک. بار در پايتخت اين کشور دست بزنند صدھا تن از ايشان را واداشته به تظاھرات خشونت 

گفت، يکی از صلح  سويدن ھای  دی، پيتر اوليور، خبرنگار اين شبکه طی گزارشی از استکھلم درباره شورشراشا تو

صدھا تن از . ھا در سال ھای متمادی اخير است  شديدترين خشونت ۀ در حال تجربئی ھای اروپا آميزترين پايتخت 

 استکھلم در خالل چند شب گذشته، خودروھا را به آتش ۀتظاھرکنندگان خشمگين که اغلب از مھاجران ھستند، در حوم

  .اند کشيده و شيشه ھا را شکسته 

 ھای استکھلم  ناآرامی. رھبران اجتماعی تالش دارند جوانان را قانع کنند تا مگر از شورش و اغتشاش گری دست بردارند

ھا را زده، شليک   اين شورش  ۀشود، مسبب اصلی که جرق گفته می . شنبه آغاز شده کماکان ادامه داردکز روز يکه ا

 که اين مرد را در آپارتمانش کشته، اعالم کرده پوليس.  به مردی شصت و نه ساله و کشتن وی بوده استسويدن پوليس

  .ه قتل کرده بوده است را تھديد بپوليسکه او ساطوری در دست داشته و نيروھای 

ھا را بی کاری شديد در مناطق فقير و   استکھلم، بخشی از علت گسترش سريع اين خشونت ۀرھبران اجتماعی در حوم

  . چندانی با مرکز استکھلم نداردۀاين منطقه، فاصل. اند  عنوان کرده سويدن پايتخت ۀمھاجرنشين در حوم

 اروپا است، نرخ بی کاری ۀ، کم تر از ميانگين نرخ بی کاری در اتحاديدنسويخبرنگار افزود، ھرچند نرخ بی کاری در 

ی سويدنۀ يعنی تقريبا يک چھارم از جوانان زير بيست و پنج سال. ی حدود بيست و پنج درصد استسويدندر ميان جوانان 

ند نيز از جوانان و  زن اکثر تظاھرکنندگان عصبانی که به خشونت دست می. بی کار ھستند که رقمی قابل توجه است

  .ی ھستندسويدننوجوانان 

 در مقطع انتخابات از جمله وعده می دھند که حاشيه نشينی را کاھش دھند و به اين سويدندھه ھاست که دولت ھای وقت 

 ، ھم چنان در ھمانسويدن نشينی در  مناطق برسند تاکنون نه تنھا عملی نشده است، بلکه آمارھا نشان می دھند که حاشيه

 نشان می داد که آمار شھروندان حاشيه نشين، بيش از ٢٠٠۶آمار مقطع انتخابات سال ! سطح باال در حال گسترش است؟

 در اين پوليسامنيتی کردن و تجمع . اکنون بی ترديد اين آمار بسيار باالتر ھم رفته است. يک و نيم ميليون نفر است

تی به غايت غلط و راست و تحريک آميز و بسيار خطرناک برای کل مناطق نه تنھا دردی را دوا نمی کند، بلکه سياس

  . کند نشين، نگاھی حساس و انتقادی و معترض به محيط خود پيدا می  فرد حاشيه در چنين شرايطی،!  داردسويدن ۀجامع

 مھارت و تخصص  فاقدن افراد عموماً ين معاش خود ندارند و چون ايمأنی شغل رسمی برای تيه نشياكثر خانواده ھای حاش

ل بازار رسمی اقتصاد شھر، به يا عدم تمايفقر و ناتوانی . ه گذاری می باشند به مشاغل ناامن روی می آورنديو سرما

  .ررسمی می كشانديت ھای غينان، آنان را به بازار فعاليه نشيجذب حاش

 ساكن آن بودند رھا كه قبالً ك از خانواين خرده فرھنگ ھای خاص مناطق كوچك ھر يه نشيھم چنين در مناطق حاش

ز فقر ين امر و نيو ا.  جديد می شوندۀر جذب جامعيار دياجتماعاتی در اين مناطق شکل می گيرد که بس. مشاھده می شود

فرھنگی افراد امكان نفوذ از نظر فرھنگی و اجتماعی را در آن ھا برای اجرای برنامه ھای مختلف اجتماعی، چون 

  .ره مشكل می كنديه، آموزش، رفتار و غم خانواديبھداشت و تنظ

 و تلويزيونی و ديگر رسانه ھا، در مدارس، محله ھا، انجمن ھا، احزاب و سازمان ئیبرنامه ھای دولت و تبليغات راديو

 فعال يدنيستی و نژادپرستی و خارجی ستيزی در جامعه سوسکه چندين سازمان با سياست ھای راھا و غيره سبب شد 

، که تا قبل از انتخابات »سويدندموکرات ھای «ثر بود که حزب نژادپرست ؤنو تبليغات و سياست ھا به حدی ماين . شوند
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 نماينده سويدن، برای اولين بار توانست در مجلس ٢٠١٠ نداشت در انتخابات سال سويدناخير ھيچ کرسی در پارلمان 

ن ابه اين ترتيب، تحقير مھاجر.  را شوکه کردسويدن طلب  ای که بسياری از شھروندان آگاه و برابریمسألهداشته باشد؛ 

و خارجی تباران، پناه جويان و برخوردھای راسيستی با آن ھا با ھدف به انزوا راندن مھاجران، از اعمال و اقدامات 

ز سوی ، بازار کار و غيره شد و شرايط زندگی را برای مھاجران دشوارتر کرد و اسويدنپنھان وارد دولت و پارلمان 

  .به سطح نازل تری رساندرا  سويدنديگر، سياست ھای پناھنده پذيری 

اين باالترين ميزان يدن در سو.  کرسی پارلمانی کسب کرد٢٠ و ء درصد آرا٧/۵» سويدندمکرات ھای «حزب فاشيستی 

وانست پست ی تأ، با افزايش ر»مدرات«حزب محافظه کار . ی به يک حزب فاشيستی در انتخابات پارلمانی استأر

ب، حزب راسيستی دموكرات ھای ين ترتيبه ا. نخست وزيری را حفظ کند و دولتی اقليت بلوک راست را تشکيل دھد

  . ت بزرگ برای آن ھا محسوب می شوديك موفقين ي شد كه اسويدنن بار وارد پارلمان ي برای اولسويدن

 زيادی در تشديد سياست ھای راست و راسيستی دولت ثيرأ، تسويدنورود اين حزب راسيستی و خارجی ستيز به پارلمان 

، به شکل چندش آور و »REVA« براساس طرحی به نام سويدن پوليس داشته به طوری که سال گذشته سويدن پوليسو 

تحقيرآميزی در ايستگاه ھای مترو در استکھلم خارجيان را کنترل می کرد تا پناه جويان مخفی را شکار کند که با 

 از حزب مدرات نيز سويدن مھاجرت ۀبيل سترم، وزير ادار. رو شد و عقب نشينی کرده کار عمومی روباعتراض اف

  . را نمايندگی می کندسويدنھمان سياست ھای راسيستی و خارجی ستيز حزب دمکرات ھای 

 ناآرامی خوش است که بايد در مناطقی که دست   گفته Richard Jomshof سويدن حزب دموکرات ھای ئیقضا گویسخن

گوی پيشين  با سخناو، مشترکاً . و آشوب شده، وضعيت فوق العاده و منع عبور و مرور يا حکومت نظامی برقرارشود

 سويدن يکی از سايت ھای طرفدار حزب دموکرات ھای Avpixlatای در   مقاله Kent Ekeroth اين حزب ئیقضا

 می تواند تمام کسانی را که پوليسظامی و ممنوعيت رفت و آمد،  اند که با ايجاد شرايط ن آن ھا نوشته. منتشر کرده است

  .در خارج از منازل خود ھستند، بازداشت کند

   بايد برای خنثی کردن و جلوگرفتن از کسانی که به پرتاب سنگ يا بمبپوليس اند که  اين نژادپرستان، ھم چنين نوشته

 .پاش برخورد کند ھای آب  ی، گاز اشک آور و ماشين  ھای پالستيک کنند، با گلوله  زا اقدام می  ھای آتش

اند، نوشته  آن ھا شده  رو شود، خواستار دستگيری ه  بايد با خشونت با اين افراد روبپوليس که   بر اينتأکيدآن ھا، ضمن 

ررسی  مورد بسويدنی ھستند، وضعيت شان برای اخراج از سويدناند که از دستگيرشدگان، کسانی که شھروندان غير 

  .قرار گيرد

پس از انتشار اين مقاله، .  اند که در درازمدت بايد مھاجرت انبوه و تکثر فرھنگی برچيده شود  خود نوشتهۀآن ھا در مقال

   انديشی  کرد که اين مقاله تنھا به چارهتأکيد تماس گرفت و او به دفعات  Richard Jomshof ھيتر با   داگنس نیۀروزنام

 ۀاين مقاله در روزنام.  بايد امکان داشته باشد که از تمام نيروی خود استفاده کندپوليس ازد، اما پرد ھای ممکن می 

  .سونسکا داگ بالدت نيز بازتاب يافته است

قبل از اين ھا، يک عضو حزب مدرات نيز در فيس بوک خود، با انتشار يادداشتی خواھان اخراج پدر و مادر جوانان 

  .د شده بوسويدنشورشگر از 

 پوليس.  ويژه را از شھرھای مالو و گوتنبرگ به استکھلم آورده استپوليسبا ھمين سياست ھای راسيستی بود که دولت 

اکنون آن ھا در مناطق مھاجرنشين .  که در سرکوب اعتراضات جوانان حاشيه نشين آموزش ديده و با تجربه اندئیھا

ی پوليسالبته اين سياست ھای . گيری جوانان معترض دست می زننداستکھلم مستقر شده اند و به تھديد و تعقيب و دست

  .مسکنی بيش نيست و دير و يا زود باز ھم ما شاھد اعتراضات در اين مناطق خواھيم شد
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 احزاب سوسيال دمکرات و محافظه کار، سبب شده است که فاشيست ھا، به زور رسمی وارد ۀسياست ھای بيش از دو دھ

تر بيمه و مرخصی دن اماکن جوانان، کاھش ھر چه بيش محدود کردن خدمات اجتماعی، محدود کر. شوندسويدنپارلمان 

بيماری، محدود كردن خدمات درمانی و بھداشتی، محدوديت برای خدمات مدارس و مھد کودک ھا، خدمات سالمندان و 

  . ، بخشی از اين سياست ھا است...ن ومعلوال

  در طول بيست سال گذشته،. ، ھم چنان رو به افزايش استسويدن درآمد مردم در اختالف طبقاتی و سطحبه اين ترتيب، 

ده درصدی   درصد امکانات بھره برده اند، در حالی که٧۶ ده درصد جمعيت کشور که دارای بيش ترين درآمد بوده اند از

 تحقيقی ست که مرکز ۀاين نتيج. کنند درصد اين امکانات استفاده ٧که کم ترين درآمد را داشته اند، تنھا توانسته اند از 

  . سونسکا داگ بالدت چاپ شده استۀ انجام داده و در روزنامSCB سويدنآمار 

Tapio Salonenمعتقد است که اختالف سطح درآمد، يک مشکل   عالی مالمو،ۀ استاد جامعه شناسی درمدرس

شد فقر و افزايش اختالف طبقاتی را بسيار وی، ر. شده است و باعث افزايش نابرابری در جامعه اجتماعی ست بزرگ

  .نگران کننده دانسته و نسبت به پی آمدھای آن ھشدارمی دھد

ما سال ھاست در خصوص وضعيتی که : آرنه جوھانسون، از چھره ھای شناخته شده در ھوسبی، به رسانه ھا گفته است

شدار داده وود و به حالت انفجار رسيده است ھبه خاطر سياست ھای جديد ليبرال به ناآرامی ھای اجتماعی منجر می ش

  ».ايم

سطح نابرابری در .  با درآمدھای بسيار باال، بخشی از افزايش اختالف درآمدھا استئیتمرکز ثروت در دست قشرھا

 . اقتصادھای نوظھور در قياس با کشورھای ثروت مند نابرابرتر ھستند. جھان بسيار متفاوت است

 افزايش يافته و به طور مشخص در ميان اعضای ئیميزان فقر در بسياری از کشورھای اروپا ٢٠٠٠می گويند از سال 

در سال .  درصد در نوسان است١٧ درصد تا ١۶ اروپا، ميزان جمعيتی که زير خطر فقر زندگی می کنند، بين ۀاتحادي

ند به طوری که ميزان درآمد آن  عضو اتحاديه اروپا از فقر و محروميت رنج می برد٢٧ درصد از ساکنان ١۶/۴، ٢٠١٠

، فقر در لتونی در باالترين ئیدر ميان کشورھای اروپا.  درصد درآمد متوسط ملی، زير خط فقر تلقی می شد۶٠ھا با 

 درصد فقير داشت تا اين که امروز در اسپانيا، يونان و ايتاليا در ٢١ اين کشور بيش از ٢٠١٠در سال . ميزان قرار دارد

  .باالترين ميزان مردم فقير را رسيد و به شورش ھا و اعتراضات در اين کشورھا منجر شداين رده بندی 

 ميليون و ٢۴، در حدود ) کشور عضو اتحاديه اروپا٢٧(، در اروپا ٢٠١٢ سال جنوریطبق ارزيابی اتحاديه اروپا در 

اين .  کار در اروپای غربی بوده است ھزار بی٩٢۵ ميليون و ١۶ ھزار زن و مرد بی کار بوده اند که از اين تعداد ٣٢۵

 ھزار و در اروپای غربی ا ميليون و ۴٨٨ ميليون و ١، در سرتا سر اروپا در حدود ٢٠١١ جنوریآمار در مقايسه با 

  .  ھزار افزايش داشته است٢٢١

مار بيکاران کنونی ش  به ٢٠١٣بينی کرده است که ھفت ميليون نفر در سال  المللی کار پيش ترين آمار سازمان بين  تازه

ھا نفر در  حاکی از آن است که در حالی که ميليون  (ILO)  المللی کار گزارش جديد سازمان بين. افزوده خواھد شد

 ھا انجاميده و به يک ماشين  سراسر دنيا در معرض خطر بی کاری ھستند، بحران يورو به نابودی مشاغل در ديگر قاره

  . شده است شغل در دنيا تبديلۀنابود کنند

، ھفت ميليون جايگاه شغلی را نابود خواھد ٢٠١٣ھا در سال  بحران بدھی  (ILO) ھای سازمان جھانی کار طبق برآورد

 . ميليون نفر خواھد رسيد٢٠٧کرد و به اين ترتيب شمار بی کاران در دنيا به مرز 

ت رفته است در حالی که ثبات و امنيت شغلی  ميليون جايگاه شغلی از دس٣٠از زمان بروز بحران مالی در دنيا تاکنون، 

 .برای شاغالن به ھمان نسبت کاھش يافته است
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درصد فقر در جھان رو به افزايش بوده و برآوردھا نشان می دھد که نزديک : گزارش سازمان بين المللی کار، می افزايد

توانند زندگی  ر در روز نمی ال د١/۵نه کم تر از  برند و با درآمد روزا  ميليون زن و مرد در دنيا در فقر به سر می٩٠٠به 

 .خود و خانواده ھايشان را باالی خط فقر نگه دارند

معتقد است که اين فاجعه تنھا در صورتی قابل پيشگيری است که  (ILO)  المللی کار دبير کل سازمان بين گای رايدر

 .ن انجام دھددنيای سياست به صورت آگاھانه اقداماتی را در جھت مقابله با آ

شدار داده و گفته است که چنين اقداماتی و يورو ھۀھای منطق  اقدامات رياضتی سخت گيرانه در برخی کشورۀوی، دربار

 .شود تری تمام می ھای بيش به قيمت از دست رفتن شغلرکورد را تشديد کرده و 

 گروه تجمعمريکا در ا جنوبی، روسيه و ورياین، کلماا، استراليا، برزيل، کانادا، چين، ارجنتاينھای  به گفته رايدر کشور

تر شدن اوضاع  اند که در صورت وخيم  بيست که در اوايل سال جاری ميالدی در مکزيک برگزار شد، متعھد شده 

 .اقتصادی جھان، تدابير الزم را اتخاذ کنند

 سال ھستند و اين واقعيت تنھا مربوط به ٢۵ المللی کار، حدود يک سوم بی کاران، جوانان زير  بر اساس آمار سازمان بين

 ٢۵ تا ١۶ نيز اين مشکل وجود دارد چرا که وقتی جوانان بين ئیھای اروپا ھای جھان سوم نيست، بلکه در کشور کشور

ھای اجتماعی، گسترش خشونت، انزوای   کنند اثرات فاجعه باری به دنبال دارد و نا آرامی  سال ھيچ شغلی پيدا نمی

 . نتايج اين معضل به شمار می رودۀعتياد و اعمال خالف کارانه از جملاجتماعی، ا

 بی کاری در اروپا نشان می دھد که اقتصادھای ملی و به دنبالش شرايط زندگی تحت شرايط رکود بزرگ قرار ۀتوسع

اين . وی استدارد و اين رکود بزرگ تبديل به يک بحران بزرگ شده است و ھمواره اين شرايط به سرعت در حال پيشر

  . خود قطبی شدن اجتماعی را در تمامی کشورھای اروپا قدرت بخشيده و فقر را مشخص تر نموده استمسأله

 به ويژه در استکھلم، گوتنبرگ و مالمو، بيش از سويدنبنا به تحليل ھا و گزارشات، ساکنان حاشيه نيشن ھای شھرھای 

 شھروندان ۀ ھای دولتی برای ھم  دست به کاھش کمک١٩٩٠ز سال  اسويدن.  برند ديگران از بی کاری و فقر رنج می

 گذشته ۀ در دو دھسويدناختالف طبقاتی در ) OECD(بنا به ارزيابی سازمان توسعه و ھمکاری اقتصادی در اروپا . زد

  .به سرعت افزايش يافته است

اما بيش تر اين افراد از .  اند  ده در خارج از اين کشور به دنيا آمسويدن ميليونی ۵/٩ درصد از جمعيت ١۵حدود 

  . اند  مھاجرت کرده و در ساختار اجتماعی و بازار کار اين کشور جذب شدهسويدنکشورھای ھمسايه به 

به جاى اين که مشکالت و .  استسويدن ۀت اجتماعى رسمى و غيرقابل انکار در جامعيک واقعي نيگتوھاى مھاجرنش

ی جامعه شناسان و تحليل گران سياسی و اجتماعی و ھم چنين اتحاديه ھا، انجمن معضالت اين مناطق مورد بحث و بررس

 ساکنان اين ۀدر حالی که بخش عمد.  سپرده شده استپوليس دستگاه ۀھا، سازمان ھا و احزاب، قرار گيرد، عمدتا به عھد

حات کم برای کودکان و يو تفرسطح باالى بی کارى، سطح نازل درآمد، مدارس و امکانات  ليمناطق، با معضالتی از قب

 مسألهاين . ر و توھين دست و پنجه نرم می کننديض و تحقين خدمات عمومی و امکانات اجتماعى، تبعئيسطح پا نوجوانان،

سبب شده است که برخی جوانان جذب آن ارگان ھا و سازمان ھای ھم زبان خودشان شوند که راه ھای نادرست و سياست 

ترين امکانات را در اختيار اين ارگان ھا و سازمان ھای  نيز بيشسويدندولت . ھا قرار می دھندھای غلط در مقابل آن 

تر زمينه را برای  که بيشئیمکان ھا. سويدنبرای نمونه گسترش مدارس مذھبی و مساجد در . ارتجاعی می گذارد

 و عد می سازند تا جوانان را شستجريانات فاشيستی و تروريستی چون القاعده و ديگر گرايشات ارتجاعی مذھبی مسا

 دست به عمليات انتحاری زد و يا دو سويدنجوانی که چند سال پيش در . شوی مغزی دھند و به اعضای خود تبديل نمايند

عالوه بر . مريکا، در ميان مردم بمب منفجر کردند در اين کشورھا متولد و بزرگ شده اندابرادر جوانی که اخير در 
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  فعالسويدنبی شماری نيز در » نىيرزميمساجد ز«ی با آب و تاب آن ھا را افتتاح کرده اند سويدنالن ؤومساجدی که مس

ن، جوانان را با افکار و ايدئولوژی ارتجاعی اسالمی يمساجدى که مکان ھاى ناسالمی ھستند و در گتوھاى مھاجر نش. ندا

اما مھم تر از ھمه فقر و نابرابری و تبعيض و بی کاری در .  می شوندسويدن آن ھا در جامعه تطابقبار می آورند و مانع 

تى و انواع آسيب ھای اجتماعى در آن جاھا باالست و عامل آن نيز دولت يو نارضا اين محالت است که احتمال شورش

  . استسويدنھای 

 باعث شده اند که ئی شھرھا زندگی می کنند؟ چه سياست ھاۀدر گتوھا و حاشي» خارجی ھا«ال اين است که چرا بايد ؤس

ن به زندگی در اين محالت روی بياورند؟ چه سياست ھا و دست ھای پنھان و آشکاری، ديوار بلندی بين امھاجر

  ھا کشيده اند؟» خارجی«ھا و » یسويدن«

 کاری و ن تر در محالت فقير، با نرخ باالی بیئي با استانداردھای پائی، در خانه ھاسويدنچرا بايد حاشيه نشينان شھرھای 

  !خدمات و رفاه عمومی زندگی کنند؟

 و نيروھای برابری طلب و سوسياليست در مقابل اين سياست ھای راسيستی و سويدن کارگر ۀسفانه طبقأدر اين ميان، مت

  .داده اندن، بيش تر نظاره گر ھستند و عکس العملل جدی از خود نشان سويدن پوليسنژادپرستی دولت و 

 ن شھرھای استکھلم، يوتبوری و مالمو، به ھر بھانه اى که آغاز شده اند، اساساً يمھاجرنش در مناطقابانى يرى ھاى خيدرگ

 را سويدنمى از ساکنان حاشيه نشين شھرھای بزرگ ياز ن شيب. ريشه در تبعيض و نابرابری و بی کاری و فقر دارد

در اين ميان، ھر چند پدر و مادر در مقابل .  ھستندسويدناغلب آن ھا متولد . می دھند لي تشک ست سالير بيجوانان ز

ن جوانان به عھده جامعه ي بھتر براى اۀند اما سرنوشت و آيند امسؤولرفتار و اعمال و زندگی و سرنوشت فرزندان شان 

و است ھاى تبعيض آميز و به شدت طبقاتى ي س ديبا.  چندانی نيز به اين جامعه ندارندئینی که آشنايو دولت است نه والد

بايد گتوھا را از بين برد و ديوارھای بلندی که در . ناسالم احزاب و دولت را مورد نقد قرار داد و به آن ھا اعتراض نمود

 شھروندان به آن ۀھا به وجود آورده اند فرو ريخته شوند تا ھم» خارجی«ھا و » داخلی«طول دھه ھای اخير بين 

ا از يک سو گرايشات خرافی و ارتجاعی و راست و راسيستی و فاشيستی امکانات برابر و يک سان دسترسی پيدا کنند ت

نتواند از جوانان، به ويژه از جوانان خارجی تبار يارگيری کنند و از سوی ديگر، انرژی و ابتکارت و خالقيت ھای آن ھا 

  .در مسير سالم و آگاه برابری طلبانه و آزادی خواھانه و عدالت جويانه حرکت کند

  ٢٠١٣ بيست و ششم می - ١٣٩٢ ]جوزا[جم خردادشنبه پنيک

 

  

  


