سوئد در پرتو کرونا
تکنوکراسی یا دموکراسی؟

نوشته :رضا جاسکی
تعداد کلمات۸۲۰۱ :
»]وبا[ زمانی که کشورهای اروپایی را تهدید مینمود ،دلهرههای اجتماعی را سریعتر میکرد .هر کج##ا ک##ه ظ##اهر
میگشت ،کارایی و انعطافپذیری مدیریت محل##ی را ب##ه آزم##ایش میگذاش##ت .آن ب##ه ط##رز بیرحم##انهای نق##ایص
سیاس##ی ،اجتم##اعی و اخلق##ی را ف##اش مینم##ود .آن ب##انی ش##ایعات ،س##وظنها و ح##تی گ##اهی کش##مکشهای
خشونتبار اجتماعی بود .نه فقط الهامبخش موعظهها بلکه رمانها و آثار هنری بود « .آیسا بریگز
در دوران پاندمی ویروس کرونا ،منحنی ب ال ب ه معروف ترین منحن ی دنی ا ب دل گش ته اس ت .در هم ه کش ورهای
جهان این منحنی به زبانهای گوناگون و شیوههای مختلف توضیح داده شده است .در ش کل ب ال ،منحن ی اول

سرعت شیوع و تعداد مبتلیان بر حسب زمان در یک کشور دلخواه را نشان میدهد .خط نقطهچی ن نی ز می زان
امکانات سیستم درمانی آن کشور را مشخص میکند .در اکثر کشورها که کووید ۱۹-شایع گشته اس ت ،اع م از
استبدادی ،دموکراتیک ،فقیر و غنی ،سکولر و مذهبی همه در مورد یک نکته اتفاق نظر دارند :ه دف هم ه آنه ا
تبدیل منحنی تیز اول به منحنی پهن دوم است.علت چنین اتفاقنظری هم مشخص است :نجات هرچه بیشتر
شهروندان ،جلوگیری از فروپاشی سیستم درمانی کشور و حفظ و کنترل نظم جامعه .اما از آنجا که امکان ات ه ر
کشور محدود است و این هدف با اهداف دیگر در تناقض قرار میگیرد ،تاکنون کشورهای مختلف ب ه ش یوههای
متفاوتی با این موضوع برخورد کردهاند.
اشتراک دیگری که بین همه کشورها بدون در نظر گرفتن اختلفات حکوم تی ت اکنون دی ده ش ده اس ت ،انک ار
شیوع یک بیماری خطرناک ،به دلیل متف اوت ،در مراح ل اولی ه ش یوع وی روس کرون ا اس ت .نمونهه ای چی ن،
ایران ،ایتالیا ،المان ،سوئد ،امریکا ،ترکیه ،روسیه....همگی در این م ورد ش هادت میدهن د .در آلم ان و آمریک ا
کارناوالهای بزرگ در ابتدای شیوع بیماری بدون هیچگونه محدودیتی برگزار شدند .در ایتالیا و اسپانیا مسابقات
بزرگ فوتبال با شکوه فراوان انج ام ش دند .در س وئد مس افرت ب ه من اطق خطرن اک و تجمعه ای ب زرگ ممن وع
نگشت ،در ایران تجمعات مذهبی تشویق گشتند .در کشورهایی چون چی ن ،ای ران ،ترکی ه ...،بلروس اف رادی
که در مورد شیوع بیماری جدید هش دار دادن د ،دس تگیر ش دند .هم ه کش ورها س عی کردن د ب ه درج ات مختل ف
واقعیت تلخ موجود را کتمان کنند ،برخی سعی نمودند واقعیت را نادیده بگیرند ،بعضی آن را بسیار کوچک کنند،
عدهای با کمک پلیسیا پلیس مخفی تخیلت خام خود را بر واقعی ت تحمی ل کنن د ،برخ ی پیشبینیه ای خیل ی
خوشبینانه ارائه دادند...اما این پدیده طبیعی درست مانند همه پدی دههای ط بیعی دیگ ر ،بیت وجه ب ه نظ راتو
احکام انسانها و حکومتها راه خود را پیش گرفت .با این ح ال ،بای د بی ن حکوم تی ک ه ش هروندان خ ود را ب ه
خاطر اطلعرسانی در مورد یک خطر طبیعی دستگیر و زندانی میکند و آن حکومتی که فقط خود را ب رای ش یوع
بیماری آماده نمیکند فرق گذاشت .به همان شکل باید بین واکنش چین که اولین کشور درگیر بود ب ا بل روس ی
که رهبران آن هنوز هم سر خود را زیر برف کردهاند ،تفاوت قائل شد.
آنچه که نظر بیشتر صاحبنظران را متوجه خود نموده است ،نحوه برخورد س وئد ب ا پان دمی کن ونی اس ت .چ را
برخلف اکثر کشورهای اروپایی ،مدرسههای ابتدایی و کودکستانها باز هستند؟ چرا قوانین سفت و س ختی ک ه
محدودیتهای زیادی در زندگی روزمره افراد در بقیه کشورهای اروپ ایی ایج اد ک رده ،هن وز در س وئد ب ه اج را
گذاشته نشدهاند؟ چرا رهبری بحران به دست مسئولین و متخصصین س ازمان بهداش ت عم ومی س پرده ش ده
است و نه وزرای دول تی؟ چ را مقام ات دول تی ن ه از طری ق مراجع ه ب ه ق انون بلک ه اقن اع ش هروندان ،خواه ان
پیشگیری از ش یوع بیش تر بیم اری اس ت؟ ب رای پاس خ ب ه برخ ی از پرس شهای مطروح ه بای د کم ی ب ه عق ب
بازگشت.

۱
سوسیالدمکراتهای سوئد پس از جنگ اول جهانی راه خود را به قدرت دولتی باز کردند و بسرعت توانستند ب ه

نیروی هژمون در صحنه سیاسی کشور بدل گردند .انها موفق شدند به ج ز چن د دوره کوت اه ،ق درت انحص اری
دولت را در اختیار خود بگیرند .اما در سده جدید ورقها برگشت .برای اولین بار در تاریخ مدرن س وئد ،در دوران
نخس توزیری راینفل د ،ب ورژازی توانس ت در دو دوره مت والی ق درت دول تی را حف ظ کن د .لزم ه چنی ن ح ادثه
خارقالعادهای ،تغییرات وسیعی بود که پس از بنبست سوسیالدمکراسی در دهه  ۸۰در ج امعه س وئد رخ داد.
بحران مالی در دهه  ۹۰موجب شد که سوسیالدمکراسی سوئد نیز کم و بیش در همان مسیری قدم بردارد ک ه
حزب کارگر انگلیس تحت رهبری بلر برداشت و بعدها سوسیالدمکراتهای آلمانی تحت رهبری شرودر ب ه آن
پیوستند .یوران پرشون اصطلح معروف ارنست ویگفورش »کسی که مقروض است ،آزاد نیست« را از آن خ ود
نم ود و ام روز هم ه ای ن اص طلح را ب ا ی وران پرش ون ،نخس توزیری ک ه س رعت چرخ ش ب ه راس ت اینگ وار
کارلسون ،رهبر قبلی خود را  ،چند برابر نمود ،پیون د میزنن د .در دوران او تح ولت س اختاری بس یاری در جه ت
نئولیبرالیزه کردن کشور برداشته شد .او پس از ده سال قدرت را به دست بورژوازی سوئد سپرد.
اما بورژوازی برای پیروزی خود نیاز به موفقیت در دو عرصه حیاتی داشت .اول ،ایجاد ی ک بل وک متح د از هم ه
احزاب بزرگ و کوچک بورژوایی ،دوم غلبه بر هژمونی همه جانبه سوسیالدمکراسی در عرصه فرهنگی .ره بری
تبلیغاتی حزب مودراتها را پر شلینگمن ،که بعدها ملقب به »وزیر تبلیغات« گشت ،ب ه عه ده گرف ت .از نظ ر او
«بهترین تبلیغ همیشه تبلیغی است که از سوی دیگران صورت میگیرد «.از همین رو به کمک یک هسته کوچک
مرکزی ،راینفلد رهبر وق ت ح زب ،ان درش ب وری س خنگوی اقتص ادی ،و س ون اوت و لیت ورین س خنگوی ح وزه
اشتغال به این نتیجه رسیدند که براند و نشان حزبی سوسیالدمکراسی را از آن خود کنند .آنها لوگوی ح زب را
عوض کردند و آن را حزب جدید کارگران نامیدند .اعلم نمودند با دولت رفاه ،که حزبشان در تمام دوران تاریخ
خود با اصلحاتش سرسختانه جنگیده بود ،نه تنها مخالف نیستند بلکه آنها تنه ا کس انی هس تند ک ه میتوانن د
سوئد را در مسیر دولت رفاه نگه دارند .سوسیالدمکراتهای سوئد منش اء خ دمات بزرگ ی ب ه س وئد بودن د ،ام ا
تاریخ مصرفشان دیگر تمام شده است ،چرا که سوسیالدمکراسی سوئد ایده تازهای ندارد و کشور نیاز ب ه ی ک
رهبری جدید دارد .جن اح لی برال ح زب مودراته ا توانس ت جن اح س نتی ح زب را وادار کن د ک ه از تبلی غ اش کار
سیاس تهای ض دکارگری ،ک اهش ش دید مالی اتی و سیاس تهای فرهنگ ی و اجتم اعی محافظهک ارانه دس ت
بکشد.سیاست آنها بسیار موفقیتامیز بود :بیشترین کاهش مالیاتی را در طول تاریخ س وئد تح ت رف رم »خ ط
کار« ب ه اج را در اوردن د .مالی ات ب ر ک ار ک ارگران و کارمن دان ک اهش ی افت ام ا قس مت اعظ م ک اهش نص یب
ثروتمندان گشت .بیمههای اجتماعی به نام عدالت درب و داغان شدند .بخش بزرگی از درمانگاهها و مدرس هها
تحت عنوان »ازادی انتخاب« به بخش خصوصی سپرده شد .قسمت بزرگی از کارخانجات و ش رکتهای دول تی
با شعار »دولت کارفرمای خوبی نیست« نیز خصوصی گشتند.
ب ا ای ن ح ال ،ب ورژوازی ب ا ی ک مش کل ب زرگ روب رو ب ود :چ ه در داخ ل و چ ه خ ارج ،هم ه س وئد را ی ک کش ور
سوسیالدمکرات به حساب میاوردند .احزاب بورژوازی گهگاه میتوانستند ناخنکی به قدرت دولتی بزنن د ،ام ا
هیچکس تصوری از سوئد به مثابه یک کشور بورژوایی نداشت.
سوسیالدمکراسی در طی یک قرن گذشته توانسته بود ،میراث کمونیستها و دیگر رقبای چپگرای خود را از آن

خویش نماید ،اما در هر حال حزب سوسیالدمکرات در طول تاریخ خود با تکیه بر یک جنبش مردمی قوی موف ق
گشت ،راه خود را به کریدورهای قدرت باز کند و رفرمهای بزرگی را به اج را در اورد .تاری خ آن ح زب ب ا جنب ش
مردمی و تاریخ متاخر سوئد با کلکتویسم گره خورد .اما در طول این تاریخ ،ب ورژوازی ب زرگ ب ا هم ه رفرمه ا از
حق رأی همگانی گرفته تا اصلحات رفاهی و مبارزه با نژادپرستی بشدت مبارزه کرده بود.
پر شلینگمن به عنوان »وزیر تبلیغات« بورژوازی در ص دد آن ب ود ت ا تص ویر س وئد را چ ه در داخ ل و ج ه خ ارج
عوض کند.

۲
درست در زمانی که چهار ح زب ب ورژوایی س وئد توانس تند در س ال  ۲۰۰۶ق درت را ب ه دس ت گیرن د ،دو م ورخ
ر
سوئدی لرش گترگرد و و هنریک بریگرن کتابی به نام »ایا سوئدیها انسان هستند؟« را منتشر کردند .ترگرد که
گ
برای تحصیلت دانشگاهی به آمریکا سفر کرده و سالها در آنجا زندگی کرده بود ،ب ا «پدی ده عجی بی« در م ورد
سوئدیها آشنا میشود .او آموخت که امریکاییها به شدت فردگرا هستند ام ا در مقاب ل  ،س وئدیها ب ه ن وعی
سوسیالیست محسوب میشدند .حتی اگر نتوان آنان را دقیقا در مقوله سوسیالیست قرار داد ،اما آنه ا ب دون
شک کلکتویست و عاشق دول بودند ،امریکاییها برعکس »ضد قدرت دولتی« محسوب میشدند .مسلما ترگ رد
نمیتوانست جنبش عدالتطلبی سوئد را نادیده بگیرد که تح ت ش عارهایی چ ون »ف ولکهم« -خ انه م ردم-
برابری و همبستگی مفق شد دولت رفاه کشور را بنا کند .سوئدیها به عنوان یکی از کشورهای فقی ر اروپ ا ،ک ه
بسیاری از مردم آن کشور به خاطر فقر به آمریکا مهاجرت کرده بودن د ،ق ادر ش دند یک ی از به ترین نمونهه ای
دولت رفاه را بسازند .اگر امریکاییها متکی بر خانواده و نهادهای خیریه بودند ،سوئدیها بر دولت اتکا داشتند.
از نظ ر ترگ رد درس ت ب ه خ اطر عش ق س وئدیها ب ه دول ت ،آنه ا از براب ری و اس تقلل بیش تری در مقاب ل
انسانهای دیگر در مقایسه با امریکاییها برخوردار بودند ،از ای ن رو آنه ا بیش تر از دیگ ران فردگ را محس وب
میشدند .بنا به او ،پشت استقلل فردی سوئدیها یک منطق اخلقی ویژه ،ی ک درک ایدهالیس تی س وئدی در
مورورد روابط انسانی وجود داشت .او کمکم از اصطلح »فردگرایی دولتی« ب رای توص یف ای ن پدی ده س وئدی
یعنی دید مثبت سوئدیها نسبت به دولت و آزادی فردی به جای وابستگی به خانواده استفاده کرد.
کتاب یاد شده سه عنصر مهم در سازماندهی ج امعه را در مقاب ل ه م میگ ذارد :ف رد ،دول ت و خ انواده .در م دل
سوئدی اتحادی بین فرد و دولت برقرار میشود .ف رد در ی ک رابط ه مس تقیم ب ا دول ت ه م از نظ ر حق وق و ه م
وظیفه قرار میگیرد .یک اتحاد مقدس بین فرد اتمیزه ش ده و دول ت س رد و بیغ رض .دول تی ک ه ه دف خ ود را
آزادی فرد از وابستگیهای نابرابر قرار داده است .فرزندان وظیف ه نگه داری از وال دین پی ر را ب ه عه ده ندارن د
بلکه دولت این وظیفه را تقبل میکند .پدر و مادرها نیز خ ود را محت اج کم ک فرزن دان در س ران پی ری و بیم اری
نمیبینند .جوانانی که میخواهن د در دانش گاه درس بخوانن د میتوانن د ب ا کم ک هزین ه و وام بلن د م دت دول تی
درس بخوانند .زوجهایی که به دلیل مختلف میخواهند به زندگی مشترک خود پایان دهند ،به خ اطر محض ورات
اقتصادی ،مجبور به ادامه یک زندگی زجراور نیستند و میتوانند از نهادهای دولتی در این راه کم ک بگیرن د .بن ا

به نوشته کتاب ،رفرمهای رادیکال دهه شصت و هفتاد سده گذش ته ،م وجب رش د فردگرای ی و تق ویت نق ش
دولت در جامعه گشت .در کشورهای اسکاندیناوی و بویژه سوئد ایده جامعه رفاه به طور کامل حول خودمخت اری
فرد شکل گرفته است .خانواده و یا شغل در این میان نقشی ندارد و در نتیجه ،این شکل از دولت رف اه ب ا اش کال
متداول دیگر آن در اروپا تفاوتهای جدی دارد .دول ت ف رد را از وابس تگی ب ه خ انواده ،ج امعه م دنی ،نهاده ای
خیریه و مؤسسات خصوصی آزاد میسازد .نتیجه آنکه تصویر رایج از سوئدیها به مثابه جمعگرایانی ک ه تح ت
س لطه ی ک دول ت مقت در ق رار دارن د از اس اس اش تباه اس ت .برعک س دول ت رف اه س وئد م وجب فردگرای ی
فوقالعادهای در جامعه شده و شهروندان خود را از قید وظایفی که افراد کشورهای دیگر در مقاب ل س اختارهای
خانوادگی و گروهی احساس میکنند ،رها ساخته است .خودمختاری فردی جوهر دولت رفاه سوئد است.
اما کتاب به جز تز »فردگرایی دولتی« ،یک نتیجهگیری دیگر میکند :بنیانهای دول ت رف اه س وئد ب ر پ ایه پ روژه
»فولک گه گم ت« خانه مردم قرار دارد .این پروژه نه پروژهای سوسیالدمکراتیک و نه بورژوایی بلکه قبل از هر چیز
ر
سوئدی بود .به گفته گشل استبری ،سوئدی بودن به معن ای کوش ش در جه ت اس تقلل ،آزادی و عمل ی ک ردن
آرزوهای فردی و دوری جستن از تعهدات سنتی ،صمیمیت و اشتراک عمل است .کتاب برای آنکه تزهای خود را
ثابت کند ،مجبور به نادیده گرفتن بسیاری از وقایع تاریخی میشود .در جنبش کارگری سوئد ،سالهای طولنی
در مورد نقش ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم اختلف نظر جدی وجود داشت .از مشخصههای بارز این جنب ش
جمعگرایی ،همبستگی و تکیه بر اختلفات طبقاتی ب ود .در تم ام چه ار ده ه اول ق رن گذش ته ،جنب ش ک ارگری
سوئد یکی از جنبشهایی بود که در راه کسب هر امتیاز کوچکی مجبور ب ه اعتراض ات و اعتص ابهای متع ددی
گشت .دولت رفاه هم همیشه در راه شکوفایی فردگرایی حرکت نکرده است .مثال بارز ان ،عقی م ک ردن اجب اری
کسانی که از بیماریهای روانی و محدودیتهای فیزیکی رنج میبردند ،بود .در این می ان ع ده زی ادی فق ط ب ه
خاطر آنکه کولی بودند ،عقیم گشتند .همه اینها به معنی فدا کردن زندگی فردی به خاطر خ دمت ب ه جم ع ب ود.
نتیجه مستقیم چنین برداشتی آن بود که شهروندان ق درت را دو دس تی ب ه دول ت تس لیم میکنن د ،ب دون آنک ه
برای کسب حقوق خویش ،خود را سازماندهی نمایند ،چیزی که با تاریخ مبارزاتی جامعه م دنی س وئد همخ وانی
ندارد.
در تاریخ سوئد هیچ رفرمی وجود نداشته است که بدون مبارزه سخت و طولنی سیاسی چ پ و نیروه ای م ترقی
بر علیه محافظهکاران پیش رفته باشد .ه دف هم ه ناسیونالیس تها در تم ام جه ان ایج اد ارزشه ای مش ترک
»مل ی« و خ ط بطلن کش یدن ب ر هم ه اختلف ات و مب ارزات طبق اتی اس ت .در تئوری »فردگرای ی دول تی«،
دموکراسی ،برابری ،آزادی بیان همه حقوقی جهانشمول هستند که سوئدیها مانند مردم هر کشور دیگ ری ت ا
پای جان برای کسب آنها با طبقات حاکمه مبارزه کردهاند .این تصور که بسیاری از ارزشهای کن ونی ج امعه و
دولت رفاه سوئد  ،ریشه در زندگی دهقانان قرن نوزدهم در سوئد دارد نیز با حقایق تاریخی جور در نمیای د .ای ن
نگرش راه را برای گسترش ناسیونالیسم در سوئد باز نمود.

۳
بورژوازی سوئد در تئوری »فردگرایی دولتی« راه نجات خود را یافت .بر عکس تصور معمول که س وئد در جن گ
سیستمهای سرمایهداری و سوسیالیستی راه سوم خود را برگزیده است ،این کشور با ش کوفا ک ردن فردگرای ی
به یک سیستم مؤثر اقتصاد بازار دست یافته است .نباید فریب شعارهای شبه سوسیالیستی سوسیالدمکراتها
را خورد .دولت رفاه سوئد همانقدر آفریده سوسیالدمکراتها و چپگرایان ای ن کش ور اس ت ک ه س اخته اح زاب
بورژوایی .این تصویر جدی دی ب ود ک ه میبایس ت ب ا ب وق و کرن ا در سراس ر جه ان اعلم ش ود .آی ا ب ا واقعی ت
همخوانی داشت؟ اصل مهم نبود  .راینفلد ،نخستوزیر بورژوایی که هشت س ال ق درت را در دس ت داش ت۱۴ ،
سال قبل از به دست گرفتن قدرت دولتی ،در کتاب »مردم به خواب رفته« شهروندان کشور را به کسانی تش بیه
کرد که دچار مغزشویی سوسیالدمکراتها و دولت رفاه ساخته و پرداخته آنها شده بودند .بنا بر اعتق اد »وزی ر
تبلیغات« دولت بورژوایی ،اگر همه در روایتهای خود یک پی ام را بتدری ج در گ وش م ردم میخواندن د ،تص ویر
جدیدی از سوئد ارائه میشد.
یاکوب والنبری ،نماینده بورژوازی بزرگ سوئد ،در همایش اقتصادی داوس در سال  ۲۰۱۱شخصا به بریگ رن و
ترگرد کمک کرد که این پیام را تحت عنوان »راه شمالی« به گوش مردم جه ان برس انند .اکونومیس ت نوش ت ،
سوئد به عنوان تنها کشور اروپایی که قوانین رانندگی را در سال  ۱۹۶۷از چپ به راست تغییر داد ،چهل سال بعد
در سیاست نیز از چپ به راست چرخید.
بورژوازی تفسیر جدیدی از میراث سوسیالدمکراسی ارائه داد .آنها خود را وارث حقیقی سوسیالدمکراس ی و
جنبش کارگری خواندند .دیگر نیازی نبود که با تاریخ گذشته جنگید .احتیاجی نبود که متوسل به ش عارهای تن د و
تیز برای تغییر ساختار دولت گشت ،بلکه میشد دولت رفاه را با عشق و علقه به آغوش کش ید و در عی ن ح ال
شیره آن را مکید .دولت رفاه درواقع موفقترین شکل سرمایهداری بود.
یکی از پایههای اصلی موفقیت دولت رفاه در سوئد و کشورهای اسکاندیناوی ،اعتماد بسیار بالی مردم به دولت
بود .این اعتماد بنا بر این تفسیر ،نتیجه اتحاد استثنایی دولت و فرد بود .سوئدیها بر این باورند که دولت ب رای
رفاه انان بیشترین تلش خود را میکند و از این رو به آن اعتماد بالیی دارند .نتیجه چنین اعتمادی ،ش فافیت و
محدود شدن فساد است .از س وی دیگ ر ،در ب ازار ک ار نی ز طرفی ن درگی ر ،کارفرمای ان و اتحادیهه ای ک ارگری
مشکلت و اختلفات خود را نه با اعتصاب بلکه مذاکره و مصالحه حل میکنند.برای آنکه سوئد بتواند به افسانه
موفقیت خود ادامه دهد ،باید ایدههای »فولکهم« بازسازی و به روز شوند .درواقع ایده اصلی این بود که دول ت
رفاه به دولت رفاه بورژوازی بدل گردد .مودراتها در راس بورژوازی س وئد ،یک ی از ش عارهای ق دیمی جنب ش
کارگری ،و نه فقط سوسیالدمکراتها ،به نام خ ط کار  Arbetslinjeک ه ق دمتی یکص د س اله داش ت و در
زمان اوج اعتصابات کارگران  ،به نحوه پرداخت حقوق بیکاران از طری ق ص ندوق بیک اری مرب وط میش د را ب ا
کمال وقاحت دزدیدند و تحت عنوان »خط کار« ،می زان مالی ات ب ر درآم د را س النه  ۱۴۰میلی ارد ک رون ک اهش
دادند .انها میتوانستند با کمال وقاحت تاریخ معاصر را نیز تغییر دهند و خ ود را ش ریک هم ه اص لحات مردم ی
کنند .اصلحاتی که نه تنها در آن نقشی نداشتند بلکه در جبهه مخالف تا آخرین نفس جنگیدند.

لرش ترگرد و هنریک بریگرن متن کتاب خود را در داوس چنین خلصه کردند» :اعتماد اجتم اعی و فردگرای ی
رادیکال .تناقض در قلب سرمایهداری کشورهای اروپای ش مالی« .ام ا درواق ع ترگ رد بی ش از ه ر چی ز دغ دغه
فرهنگ سوئدی را داشت .او مانند هر ناسیونالیس تی ،در جس تجوی اس تثناء س وئد ب ود .از ای ن رو ،بس یاری از
محافظهکاران ،ان را جذاب یافتند .اما نظر بخشی از سوسیالدمکراسی نیز بدان جل ب ش د ،زی را ای ده مزب ور
اذعان میکرد که در دوران ص دارت سوس یالدمکراتها  ،س وئدیها از وابس تگیهای ن ابرابر خ انواده ،ق وم،
نهادهای مذهبی ،مؤسسات خیریه و امثالهم رها شدند.

۴
بخش بزرگی از رهبران سوسیالدمکراسی سوئد ،پس از چرخش نئولی برالی عاش ق و ش یفته سیاس ت هوی تی
گشتند .چرخش نولیبرالی از دهه  ۸۰شروع شد .اگر در ابتدا چهرههای شناختهش ده چرخ ش ب ه اقتص اددانان
سوسیالدمکرات تحت رهبری ش ل اول وف فل ت ک ه ب ه »دستراس تیهای دبیرخ انه« مع روف ش دند ،مح دود
میگشت ،امروز یافتن سوسیالدمکراتهای دستچپی مقتدر بسیار سخت است .در نشس ت داووس در س ال
 ، ۲۰۱۱یاکوب والنبری هزینه سخنرانی و انتشار دو موض وع را از ط رف ب ورژوازی ب زرگ س وئد ،ت أمین نم ود.
بورژوازی و حزب طرفدارش که قدرت را در دست داشت ،سخنرانان این دو موضوع را ب ه دق ت از ط رف خ ود
برگزیده بودند ،یکی خالقین »فردگرایی دولتی« که در مورد رازهای موفقیت دولت رفاه س خن گفتن د .س خنران
دیگر ،کلس اکلوند ،از »دستراستیهای دبیرخانه« دول ت سوس یالدمکراتها در ده ه  ۸۰-۹۰ب ود .موض وع
س خنرانی» :س رمایهداری کش ورهای ش مالی .درسه ای ام وخته«  .ب ورژوازی و دستراس تیهای
سوسیالدمکرات) .اکلوند امروز خود را بیحزب میخواند اما در بسیاری از کمیسیونهای دولتی نقش مهم ی را
بازی میکند (.حزب بورژوازی کسانی را به عنوان نماینده انتخاب کرد که عضو حزب نبودند اما روای ت آنه ا را
به شکل ظریفی بیان میکردند .زیرا ،بنا بر نظر وزیر تبلیغات ،بهترین تبلیغ را دیگران انجام میدادند.
سرمایهداران بزرگ در داخل و خارج از سوئد همیشه در مورد مالیاتهای زیاد دولتی و دخالت دول ت در اقتص اد
مینالند ،اما هنگامی که میتوانند از آن کمال استفاده را ببرند ،ب ویژه در خ ارج از کش ور ،عاش ق س ینهچاک آن
میگردند .بسیاری از شرکتها ،از جمله ایکیا ،دفاتر خود را از ترس مالیات به کش ورهای دیگ ر منتق ل کردهان د
اما در خارج  ،اگر سود تبلیغاتی داشته باشد ،خود را طرفداردولت رفاه معرفی میکنند.
رهبری سوسیالدمکراسی سوئد به جای تعمق در دلیل شکست سیاسی خود در مصاف با احزاب بورژوایی ،وارد
بازی حقوقی شد .اینگل سگلستروم در دفاع از براند »مدل کشورهای شمالی« به پتنت و ثبت اختراع روی اورد.
دلیل» :بورژوازی اول سیاست ما را دزدید ،سپس شعارهای ما و اکنون نوبت تاریخ ماست« .مسلما هر جنب ش و
حزبی باید از تاریخ و دستاوردهای خود دفاع کند ،اما نه از طریق ثبت اختراع! به جای تغیی ر سیاس ت ،ب ه ج ای
آنکه فکر کنند چرا بورژوازی چهل سال قبل ،ح تی ب ه خ واب ه م نمیتوانس ت ببین د ک ه خ ود را وارث اص لی و
طبیعی دولت رفاه سوئد بشمرد؟ چه چیزی آنها را چنان به هم نزدیک ک رده ب ود ک ه یک ی ش عارهای دیگ ری را
میدزدد و پس از چند اعتراض کوچک هیچکس آن را عجیب و غریب نمیشمرد؟

پیام مول ،یک ی از چهرهه ای متفک ر سوس یالدمکراتها ک ه اخی ر مس ئولیت نش ریه »زم انه« ،ارگ ان تئوری ک
سوسیالدمکراس ی را ب ه عه ده گرفت ه اس ت ،از پس تلیبرالهای سوس یالدمکرات انتق اد میکن د .ام ا
پستلیبرالها چه کسانی هستند؟ آیا فقط مونا سالین رهبر سابق سوسیالدمکراتها بود؟
رهبری حزب بعد از مونا سالین به دست هوک ان یوه ولت ،ی ک سوس یالدموکرات چپگ را افت اد .جن اح راس ت و
مقتدر حزب با کمک روزنامهنگاران اعم از سوس یالدمکرات و ب ورژوا چن ان طوف انی ب ه پ ا کردن د ک ه در تاری خ
گمنام حزبی ،بدون توجه به منافع حزبی چنان شرایطی را ایجاد کردند
افشاگران
سیاسی سوئد سابقه نداشت.
گ
گ
که او پس از چند ماه مجبور به استعفا ش د .گن اه یوه ولت ،تغیی ر خطمش ی ح زب و تلش ب رای دخی ل ک ردن
اهمیت طبقه در تحلیلو سیاستهای حزب بود.
بسیاری از رهبران حزبی و روشنفکران سوسیالدمکراسی در مقوله مورد نظر پیام م ول ج ای میگیرن د .آنه ا
که سالهاست به سنتهای سوسیالدمکراسی پشت کردهاند .برای انان ،ارزشه ا ج وهر سیاس ت را تش کیل
میدهن د .س مبولها و روایته ا ارزش بیش تری از محت وی مییابن د ،رابط ه دی الکتیکی ف رم و محت وی را درک
نمیکنند.اختلف طبقاتی ،مبارزه طبقاتی ،اختلف منافع وجود ندارند .این ارزشها هستند که تعیینکننده منافع
محسوب میشوند .ساختار قدرت ،رابطه طبقات اهمیت واقعی خود را از دست میدهند ،زیرا رتوریک مهمتر از
هر چیز دیگری تلقی میگردد .کافیست یک کلمه نادرست گفت ه ش ود ،ت ا توف ان برپ ا گ ردد ام ا اگ ر اختلف ات
طبقاتی و نابرابری به اوج خود برسد بدون آنکه اصلحات رادیکالی صورت گیرد ،در عمل اهمیت درجه دو دارد.
بنا به گفته مول بخش بزرگی از چپگرایان سوئد » لیبرال هستند .آنها فراموش نمودهاند که سیاس ت چیس ت.
انسان چیست .چه چیزی تاریخ را به پیش میراند«.
چند ماه قبل نشریه اکونومیست نوشت در سوئد در ازا هر  ۲۵۰هزار نفر یک میلیاردر وجود دارد ،یکی از بالترین
تعداد میلیاردرها به نسبت جمعیت خود ،قابل مقایسه با بهشت مالیاتی چون مون اکو .ب ا هم ه ای ن اح وال ،هی چ
تلش جدی از سوی رهبران حزب برای ایجاد بحث و گفتگو در مورد افزایش مالی ات ثروتمن دان ب زرگ ش نیده
نمیشود که هیچ ،رهبری حزب به احزاب بورژوایی متحد خود قول کاهش مالیات ثروتمندان را نیز داده است.
رهبری کنونی حزب به این نتیجه رسیده است که برای آنها امکان کسب ارای بی ش از  ۴۰درص د در انتخاب ات
وجود ندارد .بورژوازی توانست با ایجاد یک بلوک متحد در سالهای قبل به قدرت برسد .ه دف آنه ا فروپاش ی
بلوک بورژوازی و ایجاد ی ک بل وک جدی د می انه ب ر پ ایه سیاس تهویتی و اس تفاده از لولوخ وره ح زب راسیس ت
دمکراتهای سوئد است .مسلما بس یاری از اح زاب در تلش هس تند ک ه ح زب دمکراته ای س وئد در ق درت
حکومتی شریک نشوند اما هدف اصلی رهبری حزب سوسیالدمکراتهای سوئد ایجاد یک پیوند تنگاتن گ ب ا دو
حزب بورژوایی میانه به هر قیمتی است.
حزب مرکز سوئد ،از نظر اقتصادی راستترین حزب کشور محسوب میشود و رهبر آن مارگارت ت اچر را معب ود
خود میشمرد .حزبی که زمانی نماینده دهقانان سوئد بود اما اکنون بس یاری از طرف داران خ ود را در ش هرهای
بزرگ مییابد .آن طرفدار لیبرال فمینیسم و برخی از تغییرات مثبت در عرصه محیط زیست است .رهبری کنونی
حزب از مخالفین سرسخت حزب ضدمهاجر دمکراتهای سوئد است .در دوره دولت راینفلد ،احزاب ب ورژوایی

به این توافق رسیدند که دولت رفاه و ساختارهای مترقی انرا از درون بورژوایی سازند اما به برخی از سمبولهای
مقدس جنبش کارگری دست نزنند یکی از این سمبولها ،لس یا قانون نحوه اخراج کارگران– به معنی آنک ه در
زمان اخراج کارگران و کارمندان ،اخرین فرد استخدامشده اولین فرد اخراجی خواهد بود -محس وب میش د.
سوسیالدمکراتها توافق کردهاند که از جمله در این قانون )سمبل مقدس جنبش کارگری( تجدیدنظر خواهن د
کرد.
با وجود سیاست اقتصادی کامل راست حزب که خواهان مداخله نازل دولت در دفاع از نیروی ک ار و آزادی ب ازار
است ،یک پنجم طرفداران این حزب خود را چپگرا تلقی میکنن د .ح زب دیگ ر ب ورژوایی ،ح زب لیبراله ا ،نی ز
اخیرا با تعویض رهبری خود از یک حزب راستگرا به یک حزب راستگراتر بدل شدهاند .این حزب زمزم ه خ روج
از توافقی که با سوسیال دمکراتها کرده بودند) و یا تغییر توافقنامه را( آغاز کرد که بحران کرونا سر رسید.
در چنین شرایطی ،پاندمی کرونا ضمن ایجاد یک بحران انسانی ،اجتماعی و اقتصادی که ابع اد آن قاب ل تص ور
نیست ،بسیاری از معضلت سیاسی یک دولت اقلیت که هر روز برای تصویب تصمیمات خ ود ب ا مش کل م واجه
بود را حل نمود .دو حزب بورژوایی میانه خواهان آن بودند که هم دولت ائتلفی سوسیالدمکرات-محیط زیست
وقت توافقنامه آنها -که بنا به گفته همه یک توافق راستگرایانه است -را به اجرا در آورد و هم آنها بتوانن د ب ا
خیال راحت نقش یک حزب اپوزیسیون را بازی کنند تا در انتخاب ات بع دی ق درت م انور داش ته باش ند .بح ران
حاضر موجب شده است که رهبران این احزاب مجبور به یک همکاری تنگاتن گ ب ا سوس یالدمکراتها ش وند.
همکاری که امکان عملی جدایی آنها را در انتخابات بعدی مشکل میسازد .رهبری حزب سوسیالدمکراتها به
آرزوی خود ،در ایجاد تفرقه در میان بلوک بورژوایی و یک اتح اد نس بتا پای دار ب ا اح زاب ک امل راس تگرا رس یده
است.

۵
بنا بر قوانین سوئد ،وزیر از طری ق ق انون ،تعیی ن خطم ش کل ی ،انتص اب و ب ودجه دول تی امک ان پی ش ب ردن
سیاستهای خود را در یک وزارتخانه دولتی دارد .بنابراین ،وزیر اجازه مداخله مستقیم در ام ور وزارتخانهه ا ی ا
آنچه که »هدایت وزیر« -این اصطلح دارای بار منفی در فرهنگ سیاسی سوئد است-نامیده میشود را ندارد.
ضمنا محدوده عمل هر وزارتخانه در شرایط عادی مشخص اس ت .وزارتخ انهای ک ه در ش رایط ع ادی مس ئول
هدایت جامعه در عرصه معینی است ،در شرایط بحرانی نیز همان مسئولیت را حفظ میکند .هر وزی ر مس ئولیت
مستقیم دپارتمان خود را دارد اما همه وزارتخانهها تحت مسئولیت جمعی دولت قرار دارند و نه مسئولیت مستقیم
وزیر .از این رو قوانین سوئد و فنلند با کشورهای مجاور شمالی یعنی نروژ و دانمارک که ب ه وزی ر اج ازه دخ الت
مستقیم در امور جزیی را میدهد ،متفاوت است .با ای ن ح ال تحقیق ات  ،مثل در برخ ورد ب ا ف اجعه س ونامی در
تایلند در اوایل این قرن ،نشان میدهد اختلفات جزیی قانونی بین این کش ورها م وجب اختلف سیاس تهای
اتخاذ شده بین این کشورها نگشته است .در نتیجه ،کسانی که امروز اختلف سیاستهای اتخاذ شده در س وئد
در مقایسه با کشورهای مجاور را به محضورات قانونی ای ن کش ور منتس ب میکنن د ،در اش تباه هس تند .مس لما

بسیاری از طرفداران دولت کنونی به چنین برهانی آویزان میش وند ام ا ای ن اختلف ات ق انونی در ش رایط ح اد
کنونی بیشتر جنبه صوری دارد تا عملی .رتوریک سیاسی در دانمارک در مواردی چون برخورد با مهاجرین بسیار
متفاوت از سوئد است ،سیاست خارجی ،نحوه نگرش به ناتو و مسائل بزرگ و کوچک دیگری وجود دارند که این
دو کشور را از هم متمایز میسازد ،اما باز بنا به تحقیقات انجام شده و تکیه بر بحثهای گذش ته ،میت وان ای ن
برهان را زیاد جدی در نظر نگرفت.
برخی جراید در المان ،انگلیس ،فرانسه ...سوئدیها را متهم به کندی در اتخاذ تصمیمات مهم دولتی میکنن د،
چیزی که در آن حقیقت بزرگی نهفت ه اس ت .ام ا در ای ن م ورد وی ژه ،ج دی نگرفت ن ف اجعه ،در ابت دای ش یوع
بیماری ،شامل حال همه کشورهای غربی میشود .تاریخ بیماریهای سارس و مرس و پیام دهای نس بتا معت دل
آن ب اعث خ امی بس یاری از کش ورها ،از جمل ه آلم ان نی ز گش ت .م وفقیت چی ن در مه ار بیم اری ،مس لما ب ه
خوشخیالی بیشتری دامن زد .اما پس از مرحله عدم برخورد اولیه ،همه مس ئولین ب ه ط ور ش بانهروزی مش غول
کار هستند .اگر به سایت دولت مراجعه شود ،به خوبی دیده میشود که تصمیمات اتخاذ شده در طی چن د هفت ه
گذشته بسیار بیشتر از مجموع تصمیمات دولتی در طی سالهای اخیر میباشد.
دولت سوئد بیش از کشورهای مج اور خ ود طرف دار ق انون و ع دم م داخله در ام ور داخل ی م ردم نیس ت .ح ق
اجتماعات مانند بسیاری از کشورهای توسعهیافته یک حق مهم قانونی در سوئد است ،اما دولت ابتدا ب ا مح دود
کردن تجمع به پانصد و سپس پنجاه نفر ،برای اولین بار در زمان صلح چنین حق اساسی را زیر پا میگذارد.ای ن
واقعیت برهان دیگری است بر علیه کسانی که موانع قانونی را علت عمده تصمیمات کنونی سوئد تلقی میکنند.
)نگاه کنید به بال(
حال ،میتوان حکومتها را ب رای لحظهای ب ه کن ار گذاش ت و ب ه نظ ر متخصص ین در م ورد منحن ی ب ال نگ اه
کوتاهی انداخت .در همه کشورها در مورد نحوه شیوع بیماریهای واگی ر از م دلهای متف اوتی ب رای پیشبین ی
پیشرفت بیماری استفاده میشود .بحث ایمنی گلهای فقط در میان متخصصین سوئدی مط رح نب وده و در هم ه
کشورها ،یکی از سناریوهای مورد بحث بوده است .موضوع را میتوان به شکل ساده زیر توضیح داد:
ویروس یک ارگانیسم زنده نیست ،بلکه یک مولکول پروتئین است که ب رای جل وگیری از ش یوع گس ترده ان واع
خطرناک ان باید ایمنی ایجاد کرد ،امروز چنین گفته میشود که هر فرد مریض به طور متوسط  ۲.۵فرد دیگ ر را
مریض میکند .ریاضیدانان گاه از حرف  Rبرای نشان دادن آن استفاده میکنند ،هدف اصلی پایین آوردن این
متغیر تا جای ممکن است .بنا بر گفته اکثر متخصص ین ب رای آنک ه اف راد ی ک کش ور در مقاب ل ویروس ی چ ون
کووید ۱۹-ایمن شوند ،نیاز به آن است که  ۷۰درصد مردم آن کشور به طرق مختلف در مقاب ل آن ایم ن گردن د.
ایمن ی از طری ق بیم ار ش دن و ی ا واکس ن ایج اد میش ود .از آنج ا ک ه واکس ن وج ود ن دارد ،بس یاری ب ه ج ز
خوشبینان ،این موضوع را به کنار میگذارند .در چین ،هدف دولت پایین آوردن متغیر  Rبه زیر ع دد ی ک ب ود،
چیزی که با سیستم حکومتی آنجا و امکانات عظیم آن ممکن بود .بسیاری از کشورها با توجه به مح دودیتهای
خود دستیابی به چنین هدفی را برای خود امکانپذیر نمیدانند .حال ممکن است در کش ور  Xمتخصص ین ب ه
این نتیجه رسیده باشند که فقط میتوانند متغیر ابتل را از عدد  ۲.۵به عدد  ۲کاهش دهن د ،در چنی ن ح التی ۶۰

درصد مردم در یک اپیدمی بزرگ مریض میشوند .اگر فرض شود ک ه نی م درص د از مبتلی ان محک وم ب ه م رگ
هستند ،آنگاه یک کاهش  ۱۰درصدی در کشور  ۱۰میلیونی سوئد به این معنی است که یک میلیون نفر کمتر دچار
این بیماری میشوند .به عبارت دیگر با یک کاهش  ۱۰درصدی میتوان جان  ۵۰۰۰نفر را نجات داد.در نتیجه ،در
اثر این اپیدمی در کشوری مانند سوئد  ،بین صفر تا  ۳۵۰۰۰نفر میتوانند جان خود را از دست بدهند .ای ن رق م
در مورد ایران بین صفر تا  ۲۸۰هزار نفر خواهد بود.
باید افزود که برخی ممکن است ایمنی یک کشور را نه هفتاد درصد بلکه هشتاد درصد اعلم کنند .عدهای میزان
مرگ و میر را نه نیم درصد بلکه کمتر و یا بیشتر در نظ ر گیرن د .در م دلهای واقع ی پارامتره ای بس یار زی ادی در
مورد سن مبتلیان ،امکانات درمانی ،میزان اعتماد مردم به مقامات ،محدودیتهای قانونی ....،وجود دارند ،که
این قلم چیزی در مورد آنها نمیداند ،هدف در اینج ا فق ط نش ان دادن نح وه برخ ورد متخصص ین ب ا قض یه از
طریق یک مثال بسیار ساده است.
در س وئد ب ه ج ز ان درش تگن ل ک ه در ابت دای ش یوع بیم اری ط ی مص احبهای بط ور تل ویحی حم ایت خ ود را از
طرحهای بریتانیا در مورد ایمنی گلهای اعلم کرد ،فرد مسئول دیگری در مورد این قضیه به ط ور آش کار اظه ار
نظر نکرده است .یوهان کارلسون مسئول سازمان بهداشت عم ومی س وئد س عی نم وده اس ت ک ه وج ود چنی ن
طرحی را مردود اعلم کند .اما بنا بر برداشت شخصی این قلم ،برخی از متخصصین مسئول سوئدی با توجه به
فاکته ا و من ابع موج ود ب ه چنی ن ن تیجهای رس یدهاند .بای د در نظ ر داش ت ،بس یاری از ای ن متخصص ین در
کشورهای آفریقایی به هنگام شیوع ابول و بیماریهای واگیر دیگر حضور داشتهاند و با توجه به تجربه شخص ی
خود برخی از واقعیتهای ناگفته ناگوار را پذیرفتهاند .آنه ا ه دف اعلم ش ده خ ود را حف ظ ج ان س المندان و
افرادی که بیماریهای بالینی دارند ،از طریق ایجاد محدودیتهای ارتباطاتی قرار دادهاند.

۶
ر
ه کان یوهولت رهبر سابق سوسیالدمکراتها  ،چند سال قبل در یک مصاحبه جنجالی در رابطه با خطر گسترش
تکنوکراسی در سوئد هشدار داد .بحث در مورد تکنوکراسی از زمان افلطون و تز حکومت فلسفه وجود داشته
است .در تمام دوران قبل از جنگ دوم جهانی در بسیاری از کشورهای غربی زنان از حق رأی محروم بودن د .در
س وئد در ی ک ق رن پی ش طبق ه ح اکمه ب ه دلی ل دان ش ک م زن ان ،ک ارگران و دهقان ان ،حض ور ان ان در پ ای
صندوقهای رأی را نابخردانه تلقی میکردند .به عبارت دیگر ،اگر چه در بسیاری از موارد کیف پول رایدهندگان
جواز ورود آنها به محل رایگیری ب ود ،ام ا درواق ع آن نی ز در معن ای بس یار مح دودی ،تکنوکراس ی محس وب
میشد .در این معنا تکنوکراسی ،ممانعت از حق تصمیمگیری گروههای معین اجتماعی به دلی ل متف اوت اس ت.
حتی امروز وقتی که گفته میشود افراد زیر سن  ۱۸سال اجازه رأی دادن ندارن د ،در عم ل ح د معین ی از س واد و
معلومات برای رأی دادن در نظر گرفته شده است.در س وئد انقلب س یبزمینی در س ال  ۱۹۱۷ب ه جنب ش ح ق
رأی همگانی جان دوباره بخشید و پس از آن بتدریج موانع مش ارکت بیش تر م ردم در تص میمات مه م برداش ته
شدند..

در طی نظرس نجیهای متع ددی ک ه بی ن س الهای  ۱۹۹۸-۲۰۱۲در م ورد تکنوکراس ی و اتخ اذ تص میمات مه م
توسط متخصصین در سوئد انجام شد ،نشان میدهند تعداد کس انی ک ه نظ ری مثب ت ب ه تکنوکراس ی داش تند
متناوبا بین  ۳۰تا  ۵۲درصد متغیرنموده است  .در انالیزی که توسط دانشگاه گوتنبرگ سوئد صورت گرفت ،آم ده
است که رابطه مشخصی بین طرفداران راست و چپ سیاسی در مورد این مسأله به چش م میخ ورد ۴۸ .درص د
کسانی که در انتهای راست قرار داشتند طرفدار تکنوکراسی بودن د .رق م مش ابه در انته ای خ ط چ پ نص ف آن
یعنی  ۲۴درصد بود .نتیجه آن که تکنوکراسی در مجموع در بین راستگرایان محبوبیت بیشتری داشت.
در نظرسنجی دیگری که در سال  ۱۹۱۸منتشر شد ۵۴ ،درصد جوانان بین  ۱۶-۲۵ساله نظر مس اعدی نس بت ب ه
تکنوکراسی داشتند.در اروپا و آمریکا همین گرایش دیده میشود .اما به جز جهتگیریهای سیاسی ،ث روت نی ز
در میزان دفاع از تکنوکراسی و دیکتاتوری اهمیت دارد .در آمریکا در سال  ۱۹۹۵فق ط  ۶درص د جوان ان ثروتمن د
طرفدار حکومت نظامیان بودند و در سال  ۲۰۱۶این رقم به  ۳۵درصد افزایش یافت .بن ا ب ه گفت ه اس ا کن اگرد در
سوئد نیز همین گرایش را میتوان یافت .اما موضوع جالب توجه دیگر این که اکثر طرفداران ح زب مهاجرس تیز
دمکراتهای سوئد طرفدار رهبری یک دیکتاتور هستند.
واقعیت این است که بحرانهای سیاسی و مباحثات طولنی در شرایطی که همه دولتهای دهه اخی ر ب ر مبن ای
سیاست حرف ،و کمتر عمل خسته کرده اس ت هرچن د ک ه
اتحادی بسیار شکننده شکل گرفتند ،عده زیادی را از
گ
 ۷۲درصد مردم سوئد همچنان دمکراسی را بهترین شکل حکومتمداری میدانند .رتوری ک نولی برالی ک ه ب ازار و
متخصصین اقتص ادی ب دون م داخله سیاس تمداران هم ه چی ز را ح ل خواه د ک رد ،خ ود م وجب تش ویق چنی ن
گرایشاتی شده است.
بحران اخیر منازعات سیاسی را به گ ونه دیگ ری آش کار س اخت .ح زب مهاجرس تیز دمکراته ای س وئد ب رای
اولین بار از صفحه روزنامههای کشور به طور کامل حذف شده است .بخش کوچکی از روشنفکران جناح راس ت
در شرایط فشار افکار عمومی ،خطر را به دلیل سیاسی قبول کرده و سعی نمودهاند در م ورد تص میمات س ازمان
بهداشت عمومی شک و تردید ایجاد کنند .پتر ولودارسکی مسئول روزنامه داگن ز نیه تر در راس ای ن گ روه ق رار
دارد .از سوی دیگر طرفداران جبهه دولت ک ه در روزنامهه ایی چ ون افت ونبلدت حض ور دارن د از رون د موج ود
راضی هستند .برخی از روزنامههای کوچکتر موضع سکوت اختیار کرده و اعلم کردهاند ک ه در ش رایط بحران ی
نباید به هیچگونه اختلف نظری دامن زد.
مشکل اصلی این است که برخی از روشنفکران چپگرایی که قبل در م ورد تکنوکراس ی و م رگ دموکراس ی نظ ر
دادهاند ،پس از ظهور احزاب پوپولیستی در اروپا و آمریکا و پیامدهای آن یعنی حمله به الیت سیاسی و علمی در
افکار خود تجدید نظر کردهاند .برخی از چپگرایانی که دیروز به ح ق منتق د نف وذ بی ش از ح د اقتص اددانان در
صحنه سیاسی کشور و تعطیلی دمکراسی بودهاند ،ناگهان هر گونه انتقاد از نظرات غالب موجود را طرف داری از
راستگرایان تلقی میکنند .در مدت کوتاهی جبههگیریها عوض شده است .حتی کار ب ه آنج ا رس یده اس ت ک ه
متخصصین را افرادی بدون مقاصد سیاسی تلقی میکنن د ،ی ا اینک ه ش رایط را ب رای اتخ اذ تص میمات سیاس ی
بسیار پیچیده ارزیابی مینمایند ،شرایطی که اتخاذ تص میمات مه م توس ط متخصص ین راض روری میس ازد .در

اینجا لزم به تذکر چند نکته است:
•

در مورد نحوه برخ ورد ب ه ش یوع وی روس کرون ا ،در می ان متخصص ین در س وئد و در س طح جه انی
اختلف نظر جدی وجود دارد .غالب متخصصین سوئدی در دنیا و اروپ ا در اقلی ت مطل ق ق رار دارن د.
بنابراین مخالفت با نظر متخصصین سوئدی به معنی رد دانش علمی آنها نیست بلکه تکیه بر تفسیر
دیگری از همین دانش است.

•

این درک لیبرالی که متخصصین بدون ارزشهای سیاس ی و ای دئولوژیک تص میم میگیرن د ،در ط ول
قرون گذشته بارها به انسانیت ضربه زده است .متخصصین نیز مانند هر فرد معم ولی دیگ ر مت أثر از
عقاید موجود در جامعه هستند.
حتی اگر مثل به موضوع تغییرات محی ط زیس ت نگ اه ش ود ،تقریب ا هم ه متخصص ین در م ورد نق ش
انسان در این تغییرات و عاجل بودن پایین آوردن گرمایش زمی ن تواف ق دارن د ،ام ا هنگ امی ک ه پ ای
اتخاذ راهحل های عملی و مشخص به میان کشیده میش ود ،اختلفنظ ر ش دیدی بی ن آنه ا وج ود
دارد .حتی در چنین مورد مشخص و کمتر مورد منازعهای نیز باید در نهایت تصمیمات سیاسی معینی
اتخاذ شوند که در درجه اول وظیفه نمایندگان سیاسی کشور است و نه متخصصین.

•

مسلما شرایط جامعه امروز در مقایسه با گذشته پیچیدهتر شده است و درست ب ه همی ن خ اطر ح وزه
دانش متخصصین محدودتر گذشته شده است .در شرایط بحرانی هر تص میمی میتوان د پیام دهای
بزرگی در عرصههای مختلف زندگی میلیونها انسان داشته باشد .پزشک در عرصه درمانی تخص ص
دارد و نمیتواند بار مسئولیت پیامدهای دیگری که ربطی به تخصص او ندارد را به عهده گیرد.

•

باید به یاد اورد که سوسیال داروینیسم در میان چه کسانی بیشتر رواج داشته اس ت و بیلن بیش مار
جنایات آن چقدر بوده است.

•

۷
اندرش تگنل ،متخصص مسئول سازمان بهداشت عمومی سوئد در طی مصاحبههای مختلف بر چند نکت ه م ورد
اختلف بین سوئد و کشورهای دیگر تکیه کرده است :س وئدیها در مجم وع دس تورالعملهای دول تی را ازادان ه
دنبال میکنند ،زیرا دلیل آنها را به خوبی درک میکنند .آنه ا ب ه »ازادی تح ت مس ئولیت« اعتق اد دارن د .او ب ه
ج وهر »س وئدی« اش اره میکن د )مص احبه ب ا رادی و س ویدن( .بح ران کرون ا دوب اره تئوری »فردگرای ی دول تی«
بریگرن و ترگرد را زنده کرده است .تفسیرهای گوناگونی از این تئوری صورت گرفت ه و ه ر ک س در آن چی زی
یافته است.
در گذشته هدف حزب مودراتها تکیه بر جوهر سرمایهدارانه مدل سوئدی با تکیه ب ر فردگرای ی ب ود ،فردگرای ی
که ریشه در دهقانان زمیندار قرن نوزدهم داشت .برای سوسیالدمکراسی» ،فردگرای ی دول تی« ب ه معن ی تائی د
نق ش دول ت و پ روژه سوسیالدمکراس ی در آزاد نم ودن س وئدیها از وابس تگی ب ه اف راد دیگ ر ب ود .ب رای
ناسیونالیستها ،اع تراف ب ه وج ود چی زی ب ه ن ام »ج وهر س وئدی« اهمی ت داش ت .ب رای سوس یاللیبرالها،

فردگرایی افراطی و تشویق سکولریسم در این ایده مهم بود .چند گ روه ب ا ای ن تئوری مش کل داش تند :اح زاب
محافظهکاری که خواهان رشد نقش خانواده و مذهب در جامعه بودن د .لیبراله ای ن اب ک ه ارزوی کوت اه ک ردن
دست دولت در همه امور زندگی را داشتند.سوسیالیستهایی که خطر پاک کردن کلکتویسم از ج امعه ،تکی ه ب ر
ناسیونالیسم و ناچیز شمردن س ازماندهی م ردم در جنبشه ای سیاس ی و اجتم اعی را در آن کش ف کردن د .در
همه احزاب سوئد این تئوری عدهای را به خود جذب و عدهای را دفع میکرد .اما این ایده چه نکته مثب تی ب رای
بحران کنونی دارد؟
اول ،انزوا .از همان ابت دا ای ن تئوری ب ا مس أله ان زوای س وئدیها گ ره خ ورد .ان زوا از خ انواده و خویش ان .در
شرایطی که دستورالعمل سازمان بهداشت عمومی سوئد گوشهنش ینی اف راد ب ویژه س المندان اس ت ،تکی ه ب ر
تئوری که بسیاری از روشنفکران با آن کم و بیش آشنا هستند ،اهمیت زیادی دارد.
دوم ،تکیه بر دولت .دولت و سازمانهای دولتی در قرن گذشته از شهروندان خود با چن گ و دن دان دف اع ک رده
است .به دستورالعملهای آن گوش کنید.
سوم ،استثناء سوئد .اگر استراتژی کشور امروز متفاوت از دیگران است ،به خاطر »جوهرس وئدی« اس ت .ای ن
استثناء در طول تاریخ معاصر تکرار شده است.
چهارم» .فردگرایی دولتی« متکی بر قرارداد بین فرد و دولت اس ت .دول ت آزادی عم ل او را ت أمین میکن د ،ف رد
باید به مسئولیتهای نوشته و نانوشته خود عمل نماید.دولت ت اکنون مس ئولیتهای زی ادی را ب ه عه ده گرفت ه
است ،اکنون وظیفه تک تک شهروندان هستند ک ه ب ه مس ئولیتهای خ ود عم ل کنن د .ای ن نکتهای اس ت ک ه
مکررا از سوی مقامات به گوش میرسد.
مشکل اینجاست اگرچه بریگ رن و ترگ رد ،در کت اب خ ود »ای ا س وئدیها انس ان هس تند؟« ب ر تاری خ س وئد و
ویژگیهای سوئد تأکید دارند ،اما در کنفرانس داووس در س ال  ۲۰۱۱ن ه از م دل س وئدی بلک ه »م دل ش مالی«،
فردگرایی کشورهای اسکاندیناوی ،اعتم اد آنه ا ب ه دول ت ،س رمایهداری بهینهش ده ...ن ام میبرن د .ح ال اگ ر
کشورهای اسکاندیناوی استراتژیهای مختلفی در برخورد با بحران کرونا اتخاذ کرده باشند ،آیا ب از میت وان ب ر
یک ویژگی معین که منجر به اتخاذ استراتژیهای مختلف گشته است مراجعه نمود؟
مسلما بین فرهنگ کشورهای شمالی اختلفاتی وجود دارد ،اما همه اذعان دارند که اختلفات انها در این رابطه
انقدر مهم نیستند .درست به همین خاطر ،اندرش کارلسون ،مسئول سازمان بهداشت عمومی سوئد بر سیاسی
بودن تصمیمات دول دانم ارک و ن روژ و علم ی ب ودن اس تراتژی س وئد تأکی د دارد .ام ا چ ه دلیل ی وج ود دارد ک ه
استراتژی اتخاذ شده توسط سوئد سیاسی نیست؟ به جز آنکه دولت چنین وانمود میکند.باید این نظ ر منتس ب
به »وزیر تبلیغات« بورژوازی در دوره راینفلد را به خاطر اورد« :بهترین تبلی غ همیش ه تبلیغ ی اس ت ک ه از س وی
دیگران صورت میگیرد .«.آنها دو مورخ و یک اقتصاددان راس تگرای سوس یالدمکرات را ب رای بی ان نظ رات
خود در کنفرانس داووس انتخاب کردند.
به طور خلصه میتوان گفت که مسئولین سازمان بهداشت عم ومی س وئد ب ه اس تراتژی خ ود اعتق اد راس خی
دارن د .درس ت ی ا غل ط ب ودن آن را آین ده نش ان خواه د داد ).در م ورد درس تی برخ ی از دس تورالعملهای ای ن

سازمان و یا پیشبینیهای متناقض آن میتوان در اینجا سکوت کرد(.
اما علت آنکه مسئولین س ازمان بهداش ت عم ومی بس یار بیش تر از کش ورهای اس کاندیناوی در ص حنه حض ور
دارند ،به این دلی ل س اده اس ت ک ه دول ت کن ونی بن ا ب ر دلی ل اس تراتژیک سیاس ی ،چنی ن چی زی را مناس ب
تشخیص داده است .میتوان در مورد برخی چنین گمانه زد .
• عدم مداخله دولت راه را برای تشدید اختلفات سیاسی در کشور در شرایط بحرانی میبندد.ارام ش
اقلیت حاضر برای اتخاذ تصمیمات سریع در جهت کنترل بحران و پایین آوردن پیامدهای
دولت
برای
گ
گ
فاجعهبار آن مهمتر از هر چیز دیگری است .این موض وع ب ا ت وجه ب ه بازیه ای سیاس ی پیش اکرونا
اهمیت بیشتری دارد.
• استراتژی اتخاذ شده با توجه امکانات بخش درمانی با سیاست دولت در مورد وضعیت اقتصادی پس
از کرونا همخوانی دارد.
• اعتماد مخالفین دولت حاضر به مقامات سازمان بهداشت عمومی بیشتر از اعتماد آنه ا ب ه مقام ات
دولتی است.
• در ص ورت شکس ت اس تراتژی کن ونی مس ئولین س ازمان بهداش ت ،در به ترین ح الت مس ئولیت
شکست بین سازمان بهداشت عمومی و دولت کنونی تقسیم میشود .این امکان نیز وج ود دارد ک ه
دولت بار هیچ مسئولیتی را نپذیرد.
•

در صورت کسب ایمنی گلهای که صحت آن زیر علمت سؤال است ،موفقیت بزرگی برای س وئد ک ه
خود را همیشه یک »ابر قدرت اخلقی« تلقی میکند ،بوجود میاید.

•

بازتاب منفی استراتژی اتخ اذ ش ده در س وئد و نی ز تع داد م رگ و میره ای قاب ل قب ول در مقایس ه ب ا
کشورهای دیگر باعث تقویت ناسیونالیسم در جامعه که فعل جنبه ض دمهاجرتی ن دارد ،ش ده اس ت.
)بسیاری از مه اجرین در ش هرهای ب زرگ در ترانس پورت عم ومی ،بیمارس تانها و خ انه س المندان
حضوری پررنگ دارند(.

•

دولت حاضر تاکنون موفق شده که فاصله خود را با اح زاب ب ورژوایی می انه ک اهش ده د و همراه ی
بخش بزرگی از رسانهها و مردم را جلب کند.

•

بورژوازی بزرگ در شرایط فعلی قدرت مخالفت با دولت قرار ندارد و خود را محتاج کمکه ای دول تی
میبیند.ضمن آنک ه دول ت از اتخ اذ تص میمات رادیک ال در م ورد م الکیت مؤسس ات مه م اجتم اعی
خودداری کرده است.

سوسیالدمکراسی در شرایطی قرار دارد که میتواند بسیاری از اشتباهات دولتهای قبلی در چند دهه گذشته را
تغییر دهد .تعداد تختهای بیمارستان نسبت به دهه  ٪۸۳ ، ۷۰و نسبت ب ه ده ه  ٪۷۸ ، ۹۰درص د ک اهش ی افته
است )منبع بانک جهانی( .از بالترین به پایینترین در اروپا .تعداد تخته ای ایس ی ی و ب ا دس تگاه تنف س از
 ۴۳۰۰در دهه ۱۹۹۰به  ۵۲۶عدد کاهش یافت.اگر با آلمان قبل از ش روع بح ران کن ونی مقایس ه ش ود ،تع داد

تختهای ایسی یو با دستگاه تنفس  ۳۴عدد برای هر  ۱۰۰هزار نفر المانی ،رقم مشابه برای سوئد  ۵.۷اس ت.
بسیاری از کسانی که خود در این تغییرات منفی شریک بودند ،برای آنکه مانع خشم مردم بر علی ه خ ود ش وند،
همه را به عدم انتقاد و همبستگی دعوت میکنند .مسلما همه بویژه در شرایط بحرانی بایستی همبستگی نش ان
دهند ،اما سکوت در مقابل سیاستهای خانمانبرانداز اش تباه مح ض اس ت .بس یاری از بیمارس تانها در ط ی
سالهای گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش رمانه آنک ه دو هفت ه پی ش ،مج ددا ف روش ی ک
بیمارستان دیگر به شرکتی که همسر سابق راینفلد از روسای بلندپایه آن اس ت ،تأیی د ش د .سوس یالدمکراتها
فقط به یک اعتراض کوچک قناعت کردند .بورژوازی حاکم در لنستینگ استکهلم تأیید ک رد ک ه بع د از فروک ش
کردن بحران ،عده زی ادی از پزش کان ،پرس تاران و کارمن دان اداری را اخ راج خواه د ک رد .اح زاب ب ورژوایی
گلوی خود را برای گرفتن پول از دولت به خاطر »نجات« شرکتها پ اره میکنن د .ح زب مرک ز و ح زب لی برال ک ه
قبل در قرارداد خود با دولت حاضر ،مذاکره با حزب چپ را ممنوع کرده بودند همچن ان ب ر آن پافش اری میکنن د
اما خواهان همکاری دولت با بزرگترین حزب بورژوایی سوئد مودراتها هستند .هدف همه این اح زاب ب ورژوایی
در شرایط فعلی »نجات« شرکتها از ورشکستگی حتی به قیم ت ورشکس تگی دول ت اس ت .ح زب مرک ز هفت ه
پیش اعلم کرد که برنامه تغییر قوانین کار ،با وجود بحران کن ونی ادام ه خواه د ی افت .بای د فرص ت را غنیم ت
شمرد و در بلبشوی بحران و سکوت ،همه قوانینی که در شرایط عادی با اعتراض ش دید م واجه میش وند را ب ه
تص ویب رس انید .اگرچ ه هن وز ب رای قض اوت زود اس ت ام ا برخ ی عقی ده دارن د ک ه ره بری کن ونی
سوسیالدمکراتها برای حفظ قدرت ،دست به هر کاری خواهد زد.
این بحران متأسفانه مهر تأیید بر یک واقعیت دیگر نیز زده است .برخی از چپگرایان سوئد ک ه گ اه از آنه ا ب ه
عنوان »چپ فرهنگی« یاد میشود لیبرال شدهاند) .پیام مول( مبارزه با حزب مهاجرستیز دمکراتهای سوئد به
تنها ه ویت آنه ا ب دل گش ته اس ت .کلم ات مناس ب اهمی ت حی اتی یافتهان د ام ا حی ات فرودس تان درعم ل ب ه
فراموش ی س پرده ش ده اس ت .تفک ر انتق ادی و ش ک و تردی د نس بت ب ه برخ ی از سیاس تهای موج ود تحم ل
نمیشود.
در شرایط کنونی ،احساسات ناسیونالیستی در همه کش ورها رش د ک رده اس ت .در س خنرانیهای هیچک دام از
رهبران نامی از اتحادیه اروپا برده نمیشود .سوئد به آلمان و فرانسه به خاطر ضبط وسایل ایمنی پزشکی انتق اد
میکند ،آلمان و فرانسه سیاستهای اتخاذ شده سوئد را مورد سؤال قرار میدهند .در بحران مالی یک دهه قبل
آلمان و یونان به دشمنان خونی ب دل گش تند ،بای د منتظ ر مان د و دی د در آین ده ب ار گناه ان سیس تم ضدانس انی
سرمایهداری که همه را در اچمز مبارزه با این پاندمی قرار داده است ،بر گردن کدام کشور انداخته خواهد ش د.
هر کس حتی چپگرایان منتقد نیز ،سیاست دولتهای خود را بهترین سیاست موج ود تلق ی میکنن د .قهرمان ان
جدید و بتهای نو ساخته میشوند .گاه یک نخستوزیر گاه یک مقام عالیرتبه دولتی با لباسهای نخنوار.
برخی از روشنفکران در خیال خود آرزوی تکرار پروژه دهه  ۱۹۳۰و مصادره شعارهای فاشیستهای سوئد توس ط
سوسیالدمکراسی آن زمان را دارند .آنه ا ی ک نکت ه اساس ی را فرام وش میکنن د .سوسیالدمکراس ی در آن
زم ان متک ی ب ر ی ک جنب ش ب زرگ ک ارگری ب ود .جنبش ی ک ه در ح ال اوجگی ری ب ود .ره بری غ الب کن ونی

سوسیالدمکراسی از هر جنبشی واهمه دارد.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست :آی ا اس تراتژی س وئد موف ق خواه د ش د؟ اگرچ ه ای ن اس تراتژی ب ر پ ایه
محضورات سیاسی ،پزشکی و اقتصادی اتخاذ شده است اما امکان موفقیت نسبی ای ن اس تراتژی زی اد اس ت.
سوئد کشوری پهناور با جمعیتی کم است .اس تفاده از تکنی ک پیش رفته ارتباط ات قب ل از ای ن بح ران جزی ی از
زن دگی روزم ره م ردم ب ود .ک ادر پزش کی متخص ص ب ا دان ش گس ترده ،وض عیت اقتص ادی مناس ب ،بیمهه ای
اجتماعی خوب ،اعتماد بالی مردم به مقامات دولتی ،جامعه مدنی قوی و امکانات فراوان برای گسترش بیش تر
ان ،قدرت سازماندهی و حس همکاری  ...امکان پیروزی چنی ن اس تراتژی را زی اد میکن د .مس لما اگ ر در ط ی
چند دهه گذشته سیاست نولیبرالی ح اکم دول ت رف اه را چن ان درب و داغ ان نک رده ب ود ،کش ور میتوانس ت ب ا
س ربلندی ی ک »جن گ« دیگ ر را پش ت س ر گ ذارد .ای ن اس تراتژی ه م از س ویی در ظ اهر ق درت را ب ه دس ت
متخصصین سپرده است ،که خود عقبگرد از دموکراس ی اس ت ،ه م از س وی دیگ ر حق وق دموکراتی ک م ردم را
مانند کشورهای مجاور بشدت مح دود ننم وده اس ت ک ه خ ود نکت ه مثب ت مهم ی اس ت .مش کل اینجاس ت ک ه
احتمال بسیاری از احزاب بزرگ حاکم به سیاستهای غلط گذشته ادامه خواهند داد .آیا میت وان بع د از بح ران
مالی  ۲۰۰۸و بحران کنونی ب ه ش یوه س ابق ادام ه داد؟ آی ا »سوس یالیزم ب رای ثروتمن دان« روح و نفری ن زم انه
ماست؟

