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پیشگفتار مرتجم

ایدة ترجمة این کتاب در زمان گفت وشــنودهای دانشجویی در دانشگاه 
تهران به ذهن اینجانب رســید. فضای دانشــگاهی در ایران همچنان متاثر از 
ســنت چپ گرایی اســت و البته که این مسئله منحصر به ایران نیست. مسئله 
اینجاســت که امروز اســطورة جدیدی در این فضا ظهــور کرده که بیش از 
منطق و علم از رتوریک و آرمان شــهرگرایی سرچشمه می گیرد. این اسطوره، 

سوسیال دموکراسی است.
در گیرودار اعتراضات دانشــگاه یک مسئله بیش از هر چیز دیگری نظر 
را به خود جلــب می کرد و آن جوالن چپ گرایان و خلــِق ادبیاِت جدیدی 
بود که با تشــدیِد وضع رو به زوال اقتصادِی ملت شــعله های آن بیشتر زبانه 
می کشــید. این میان سوسیال دموکراسی، لعبتک جدیدی در دست لعبت بازاِن 
آرمان شهرگرا شده است. این بار بهشت سوسیالیستی خود را در سوئد، نروژ، 
دانمارک و ... می جویند و البته که اگر ادبیات این دوستان را دنبال کنید پیش 
از این نیز مدینة فاضلة خود را در شوروی، چین، کوبا، ونزوئال و ... جسته اند 
و هر بار یا ملتی را به کام نابودی کشانیده اند یا با دیدن نابودی دیگر ملل، کاخ 
رویاهایشــان آوار شــده و عده ای از ِخْیِلشان جدا گشته اند و عده ای به دنبال 

مدینه ای دیگر رهسپار ناکجاآباد شده اند.
یک نکته که در ترجمة کتاب نیاز به ذکر آن می رود، این مهم است که از 
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ترجمة واژة پراگرسیو1 به ترقی خواه، که نمایندگان عمدة این نحله در ایاالت 
متحده برنی سندرز، کامال هریس، جو بایدن و ... هستند، پرهیز کرده ام و عینا 
خود این کلمه را به کار بســته ام و این مســئله از این تجربه ناشی شده است 
که ترجمة همة مفاهیم و اصطالحات الزامی ندارد و در موارد بسیاری ترجمة 
آنها نه تنها منجر به آشفتگی و گمراه شدن خواننده می شود، بلکه ممکن است 

معادل درستی در فارسی نداشته باشد و ترجمة آنها حق مطلب را ادا نکند.
از سوی دیگر واژه ترقی در ایران و ادبیات سیاسی ایران واژه ای مثبت است 
و بر طیف وســیعی از نویسندگان و کنش گران ایرانی به ویژه در دوران مشروطه 
داللت می کند که ترجیح دادم حدا قل این واژه به سرنوشت دیگر واژگان و مفاهیم 

همچون عدالت، آزادی و ... دچار نشود و از این بابت در امان بماند.
نویســنده در مقدمة کتاب، می نویســد که این کتاب را بــرای مخاطبان 
آمریکایی نگاشته اســت اما دو نکته ای که ارزش ترجمة این اثر به فارسی از 
آنها ناشــی می شود، اینجاست که 1- فضای سیاسی ایران به شدت نسبت به 
وقایع سیاســی آمریکا در اندرکنش قرار دارد و جریانات سیاســی آمریکا در 
ایران دارای سمپاتی هستند 2- با توجه به نقد گسترده ای که دربارة اقتصادهای 
نوردیک انجام شــده اســت محور اصلِی این کتاب بحثی اقتصادی است که 
محصور به سپهر سیاسی-اقتصادی ایاالت متحده نیست و یک پژوهش علمی 

است که از نظر روش شناسی پژوهش، کامال قابلیت گرته برداری دارد.
توضیِح بیشتر دربارة این کتاب را به مقدمة نویسنده می سپارم و اگر کسی مایل 
به فهم بهتر و دریافت یک گزارش کامل تر از عملکرد سوسیالیسم است، خواندن 
کتاب سوسیالیسم ایدة شکست خورده ای که هرگز نمی میرد، اثر کریستین نیمیتز را 
که با ترجمة آقایان محمد ماشین چیان و حسین ماشین چیان به فارسی منتشر شده 
است، پیشنهاد می کنم. بدیهی است که اگر نقدی بر ترجمة این حقیر بود به دیدة 

)mohammadamin.ameri@gmail.com( .منت پذیرای آن هستم
در آخر از پدر و مــادرم که از هیچ گونه حمایتی دریغ نکردند، بی نهایت 

متشکرم.

1- progressive
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مقدمه

برنی سندرز و دیگر سیاســتمداران چپ، خواهان افزایش مالیات، تنظیم 
مشــاغل و ایجاد جامعه ای هســتند که در آن حکومت مسئولیت بسیاری از 
جنبه های زندگی روزمره را بر عهده بگیرد. اگر بیمار هستید، بخش دولتی باید 
هزینه درمان شما را پرداخت کند و به شما مزایای مرخصی استعالجی بدهد. 
اگر شــغل خود را ترک کنید، مالیات دهندگان باید از شما حمایت کنند. اگر 
درآمد کمی دارید، دولت باید پول را از همســایة شما که کار بهتری دارد ]به 
شما[ منتقل کند. درحالی که بسیاری بر این باورند که بخش دولتی باید در این 
شرایط كمك الزم را انجام دهد، برخی از افراد چپ وجود دارند كه معتقدند 
تقریبًا تمام مســئولیت ها باید بر عهدة بخش دولتی باشد و اقل مسئولیت آن 
با افراد، خانواده ها و ســایر بخش های جامعة مدنی باشــد. ایده آل، جامعه ای 
است که در آن دولت اطمینان حاصل کند کسانی که کار می کنند و کسانی که 
کار نمی کنند سطح زندگی مشابهی دارند. در مورد این دیدگاه ها چیز عجیبی 
وجود ندارد. آنها آرمان های کالســیک سوسیالیستی هستند، یا همان طور که 
خود برنی سندرز توضیح می دهد، آرمان های اصلی سوسیال دموکراسی هستند.
این روزها تعداد کمی از مردم به سوسیالیســم ناب معتقدند. این سیستم 
شکست خورده است و در هر کشوری که در آن مرسوم شد منجر به بدبختی 
انســان در مقیاسی گسترده گشت. اتحاد جماهیر شــوروی، کوبا، ونزوئال و 
کره شــمالی به ســختی الگوهای مثبتی هســتند. چین، آخرین کشور بزرگ 
سوسیالیستی، از بســیاری جهات به اقتصاد سرمایه داری استحاله کرده است. 
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یک ایدة کمتر افراطی که در حال جوانه زدن است، سوسیال دموکراسی است. 
برخالف سوسیالیســم، قرار نیســت سوسیال دموکراســی از طریق یک نظام 
اقتداگرا که در آن یک حزب قدرت را در انحصار خود می گیرد برقرار شــود. 
باید با دموکراســی و همچنین بازار آزاد ترکیب شود. در سوسیال دموکراسی 
حکومــت در چارچوب یک سیســتم دموکراتیک، کنتــرل برخی اما نه همة 
بخش های اقتصاد را در دســت می گیرد. خدماتی مانند آموزش، مراقبت های 
بهداشتی و مراقبت از سالمندان از طریق انحصارات دولتی ارائه می شوند و از 

طریق مالیات تأمین می گردند.

»من فکر می کنم ما باید به کشورهایی مانند دانمارک، مانند سوئد و نروژ نگاه کنیم 
و از آنچه آنها برای مردم زحمت کش خود فراهم کرده اند، یاد بگیریم.«

 برنی سندرز، 2015

سوسیال دموکراســی به طور فزاینده ای در میــان چپ ها در ایاالت متحده 
در حال محبوب شــدن اســت. یک دلیل مهم، وجود الگوهای مثبت است. 
در حقیقت، تعدادی از کشــورها با سیاست های سوسیال دموکراتیک - یعنی 
کشورهای نوردیک- ظاهرًا به هر آنچه چپ دوست دارد آمریکا باشد، تبدیل 
شــده اند: مرفه، درعین حال برابر و با نتایج اجتماعی خوب. خود برنی سندرز 
توضیح داده است: »من فکر می کنم ما باید به کشورهایی مانند دانمارک مانند 
ســوئد و نروژ نگاه کنیم و از آنچه آنها بــرای مردم زحمت کش خود فراهم 

کرده اند، یاد بگیریم.«]1[ 
من تحســین چپ از کشــورهای نوردیک را کاماًل درک می کنم. در سال 
1989 مــن به همراه خانواده ام از ایران به ســوئد مهاجــرت كردم و در یك 
خانوادة معمولی مهاجر بزرگ شدم كه عمدتا از طریق مزایای رفاهی حمایت 
می شــد. من فارغ التحصیل شــدم، دکترای خود را دریافت کردم و شروع به 
نوشــتن در مورد سیاست کردم. از آن زمان من بیش از صد گزارش ]دربارة[ 
سیاســت و حدود بیست کتاب در مورد مسائل مختلف اجتماعی در سوئد و 
دیگر کشورهای نوردیک نوشتم. این قسمت از جهان واقعًا دارای سیستم های 
اجتماعی جذابیســت. درست است، همان طور که برنی سندرز و طرفدارانش 
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می گوینــد، دولت رفاه های نوردیک یک ســری مزایا ارائــه می دهند. برای 
مثــال آوردن از آموزش و پرورش خودم، مالیات دهنــدگان به طور کامل هزینة 
تحصیالت عالی من را پرداخت کردند و فرصت هایی را به یک شــخص از 

فقیرترین خانوارهای جامعه ارائه کردند.
آنچه در آن ســوی اقیانوس اطلس کمتر شــناخته شده است، این است 
کــه دولت رفاه های نوردیک نیز مجموعه ای از مشــکالت اجتماعی را ایجاد 
می کنند. مثالی از آموزش وپرورش خودم این اســت که بسیاری از دوستانم، 
اگرچه بااستعداد بودند، اما هرگز تحصیل نکردند یا کار شایسته ای پیدا نکردند. 
بهترین دوست من یک باند خالفکار ایجاد کرد. این فقط تجربة شخصی من 
نیســت، بلکه متأسفانه سرنوشت مشترک بسیاری از مهاجران به سوئد است. 
من مطمئن هستم که این ممکن است برای ستایشگران سوسیال دموکراسی در 
آمریکا عجیب به نظر برسد. اگر حکومت مزایای سخاوتمندانه، حتی آموزش 
عالی کاماًل رایگان فراهم می کند، آیا نباید افراد بیشــتری از فقر رهایی یابند؟ 
واقعیت این اســت که سیاست های نوردیک، بســیاری از خانواده ها به ویژه 
خانواده های دارای پیشــینة مهاجر را در وابســتگی رفاهی به دام می اندازند. 
همان طور که جلوتر در این کتاب به طور مفصل نشــان داده ام، به همین دلیل 
است که رویای آمریکایِی کسب ثروت در آمریکای سرمایه داری از سیستم های 

دولت رفاهِ نوردیک زنده تر است.
اگر افرادی مانند برنی سندرز واقعًا عالقه مند به یادگیری از تجربه نوردیک 
بودند، من مطمئن هســتم که آنها می توانستند افق دید خود را گسترش دهند. 
مردم عمل گــرای نوردیک، بخش های دولتی نســبتًا کارآمدتری را برخالف 
بوروکراســِی موجود در آمریکا ایجاد کرده اند. دولت رفاه های نوردیک قطعًا 
مزایــای خود را دارند. به عنوان مثال خدمات عمومــی مراقبت از کودکان، به 
بســیاری از زنان اجازه کار می دهد. بااین حال، نگاه دقیق به این سیســتم ها، 
توهم رویاگونة چپ را درهم می شکند. دولت رفاه های نوردیک با چالش های 
ناشی از تأثیرات بلندمدت مالیات های باال، مزایای سخاوتمندانه و انحصارات 
بخش دولتی روبه رو هســتند. از اســپانیا تا بالتیک، آمریکای التین و ایاالت 
متحده، ایدئولوگ های چپ از بسیاری از عقاید سیاسی خود در مورد موفقیت 
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سوسیال دموکراســی نوردیک طفره می روند. در خود نوردیک ها، این تصویر 
ایده آل از سوسیالیسم دموکراتیک، درخشندگی خود را از دست داده است.

ایدئولوگ هــای چپ از بســیاری از عقاید سیاســی خود در مــورد موفقیت 
سوسیال دموکراسی نوردیک طفره می روند. در خود نوردیک ها، این تصویر ایده آل 

از سوسیالیسم دموکراتیک، درخشندگی خود را از دست داده است.

این احتمال وجود دارد که سوسیال دموکراسی دوباره در میان نوردیک ها 
محبوب شــود. باوجوداین، طی دهه های گذشــته، جنبش کارگری و احزاب 
سوسیال دموکرات به تدریج حمایت خود را از دست داده و به طور چشمگیری 
به راست گرایش پیدا کرده  اند. به عنوان یک تصویر ساده، بیایید به حکومت های 
فعلی در نوردیک ها نگاه کنیم. دانمارک، کشور نوردیک با بیشترین بار مالیاتی 
در جهــان )مالیات، حدود 50 درصد اقتصاد دانمارک را دربر می گیرد، تقریبا 
دو برابر نرخ ایاالت متحده(، توســط الرس لوکه راسموسن رهبری می شود. 
نخســت وزیر، ائتالفی از احزاب راســت میانه را در دســت دارد. حکومت 
قبلی توسط سوســیال دموکرات ها هدایت می شد، که -من مطمئن هستم اگر 
ایدئولوگ های چپ در ایاالت متحده این را می دانســتند، شــوکه می شدند- 
در طول دورة خود به صراحت از ایدة یک سیســتم رفاه ســخاوتمندانه روی 
برگرداندند، و اظهار داشتند که دانمارک به یک سیستم جدید با تأکید بیشتر بر 
مسئولیت فردی نیاز دارد. گرچه درست است که دانمارک دارای مالیات باال و 
بخش عمومِی گسترده ای است، اما این کشور در هر زمینة دیگری سرمایه داری 
را پذیرفته است. شاخص آزادی اقتصادی که توسط اندیشکدة آمریکایی بنیاد 
هریتیج با همکاری وال استریت ژورنال تهیه شده است، دانمارک را به عنوان 
دوازدهمین کشــور آزاد از نظر اقتصادی در جهان قرار می دهد. این فقط یک 

رتبه پس از ایاالت متحده است.]2[ 
فنالند نیز توســط یک ائتالف از راست میانه اداره می شود. نخست وزیر، 
تاجِر ســابق، یوها پتری سیپیال است که موضعی کاماًل محافظه کارانه در مورد 
مسئلة مهاجرت دارد. ســیگموندور داویچ گونالگسون، نخست وزیر ایسلند، 
بار دیگر در راس ائتالف راست میانه قرار گرفت. ایده های حکومت کوچک 
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و بازار آزاد در ایسلند، کشوری که هرگز به طور کامل، سوسیالیسم دموکراتیک 
به سبک نوردیک را نپذیرفت، محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. نروژ توسط ارنا 
سولبرگ، رهبر حزب محافظه کار رهبری می شود. ثروت عظیم نفتی نروژ یک 
دولت رفاه سخاوتمندانه را امکان پذیرتر از سایر مناطق کرده است. با گذشت 
زمان، حتی نروژی ها نیز از چگونگی آسیب دیدن اخالق کار توسط سیستمی 
که مســئولیت های زیادی به عهدة بخش دولتی و کمی به عهدة افراد گذاشته 

است، نگران شده اند.
موضوعی که در فضای سیاسی نوردیک غلبه دارد، مسئله مهاجرت است. 
در پایان این کتاب، من بیشتر توضیح خواهم داد که چگونه سیستم های رفاهی 
در این بخش از جهان، از نظر ادغام مهاجران بســیار کمتر از آمریکا، موفقند. 
این تا حــدی توضیح می دهد که چرا رای دهندگان در کشــورهای نوردیک 
به احــزاب ضد مهاجرت روی آورده اند که اغلــب از نظر اجتماعی موضعی 
محافظه کار دارند و رقبایشــان آنها را پوپولیســت می دانند که بی شباهت به 
موقعیت دونالد ترامپ در دورة ریاســت جمهوری آمریکا نیســت. حکومِت 
نخســت وزیر نروژ به عنوان یک کابینة آبی-آبی توصیف می شــود، زیرا این 
یک دولت اقلیت دو حزب اســت که متشکل از حزب محافظه کار و حزب 
ضدمهاجرت پیشرفت اســت.]3[ در فنالند حــزب ضدمهاجرت فنالندی ها 
بخشــی از حکومت اســت، در همین حال، در دانمــارک حزب ضد مهاجر 
مــردم دانمارک از حکومت فعلی حمایت می کند. دو حزب بزرگ ایســلند 
هر دو نســبت به اتحادیه اروپا بدبین هســتند و افکارعمومی در این کشور 
به طورکلی مخالف ]سیاســت[ مرزهای باز اســت. به طــور خالصه، احزاب 
محافظه کار در اکثر کشــورهای نوردیک در قدرت هســتند، در همین حین 
احزاب ضد مهاجرتی با گرایش های پوپولیســتی در حال دستیابی به موفقیتند. 
این فضای سیاسی با آنچه لیبرال ها در ایاالت متحده دوست دارند فاصله دارد، 
گرچه به نظر می رسد تعداد کمی از ستایش  کنندگاِن سوسیالیسم دموکراتیک به 

سبک نوردیک در آمریکا از این موضوع آگاه باشند.
همان طور که این کتاب در حال نگارش اســت، فقط یکی از پنج کشــور 
نوردیک دارای یک حکومت سوسیال دموکرات است. این کشور سوئد است، 
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جایی که حکومت راســت میانة قبلی کاهش قابل توجه مالیات را اعمال کرد، 
انحصارهای دولتی را گشــود و گشاده دستی دولت رفاه را محدود کرد. کسی 
ممکن اســت انتظار یک واکنش جدی چپ گرایانه را در برابر این اصالحات 
داشــته باشــد. بااین حال، چپ ها در اواخر ســال 2014 به قدرت نرسیدند، 
نه چون آنها حمایت خود را ]از این سیاســت ها[ افزایش دادند )ســه حزب 
چپ فقط 0.2 درصد آرای بیشــتری نسبت به انتخابات قبلی کسب کردند(، 
بلکه به این دلیل که حزب ضد مهاجرت دموکرات های سوئد، آرای زیادی از 
احزاب راســت میانه جلب کرد. این حزب که بسیاری از رای دهندگان سنتِی 
سوسیال دموکرات را نیز به خود جلب می کند، قباًل به دلیل داشتن منشأ نئونازی 

از حداقِل حمایت برخوردار بود.
مارکــو روبیــو در حین یک مناظــره در فاکس نیوز در میــان نامزدهای 
ریاســت جمهوری از حزب جمهوری خواه به شوخی گفت: »من فکر می کنم 
برنی ســندرز نامزد خوبی برای ریاست جمهوری سوئد است.«]4[ درحالی که 
حاضران می خندیدند، راجر لوندگرن، ســلطنت طلب ســوئدی اظهار داشت 
که این کشــور پادشاه و نخســت وزیر دارد و هیچ رئیس جمهوری ندارد. از 
همه مهم تر، نحلة سوسیالیســم سندرز این روزها در سوئد محبوبیت خاصی 
ندارد. در بیشتر قرن بیستم، سوسیال  دموکرات ها در سوئد به عنوان یک حزب 
مســلط و با حمایت نیمی از جمعیت دیده می شــدند. بااین حال، همان طور 
که در تصویر صفحة بعد نشــان داده شده اســت، با گذشت زمان، حمایت 
رای دهندگان از سوســیال دموکرات ها و سوسیالیست ها به میزان قابل توجهی 

کاهش یافته است.]5[ 
بحث های سیاســی در نوردیک ها تفاوت چندانی با ایاالت متحده ندارد. 
درحالی که این کلمات را می نویسم، یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث 
در سوئد این است که چگونه حداقل دستمزهای باال باعث بیکاری می شوند. 
این شــبیه بحث آمریکایی ها در مورد حداقل دستمزد است، با این تفاوت که 
ســوئد هیچ قانون حداقل دســتمزدی ندارد. موضوع داغ دیگر این است که 
چگونه کمبود شدید مسکن ناشی شده از کنترِل اجاره و مقررات دست وپاگیر 
اســت. مورد سوم این است که افراد هرچه بیشتر و بیشتر به مزایای مرخصی 
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اســتعالجی اتکا می کنند. به نظر نمی رسد که در سوئد یک بیماری واگیردار 
بزرگ در جریان باشــد، بلکه وضعیتی اســت که مردم به طــور فزاینده ای از 
نظام بیمة سخاوتمندانة مرخصی استعالجی سوءاستفاده می کنند. و سرانجام، 
یک موضوعی در بحث های ســوئد است که ســایر موضوعات را به حاشیه 
می برد: چگونه می تــوان هزینه های مهاجرت را مهار کرد و چطور می توان با 

چالش های اجتماعِی مربوط به مهاجرت مقابله کرد؟
ادغــام مهاجران در بــازار کار برای اکثر اقتصادهــای مدرن یک چالش 
اســت، خصوصًا در مورد کسانی که از کشورهایی با سیستم آموزشی ضعیف 
می آیند. و مطمئنًا چیز تازه ای نیست که مدل های سخاوتمندانة دولت رفاه در 
نوردیک به ویژه از بابت ادغام کردن بد هســتند، زیرا سیستم های آنها بسیاری 
از خانواده ها را برای طوالنی مدت به دام وابستگی رفاهی می اندازد. همان طور 
که این کلمات نوشــته می شوند سیاستمداران سوئدی در حال انجام آزمایش 
نسبتًا بدفرجامی هستند که در آن ایده های به شدت پراگرسیِو دولت رفاه را با[
سیاست ]مرزهای باز ترکیب می کنند. نتایج، همان طور که در پایان این کتاب 
بحث خواهد شــد، چیزی نیست غیر از تشــویق[به مهاجرت بیشتر]. دولت 
رفاه ســوئد، آن طور که برخی به نادرست ادعا می کنند، تحت فشار مهاجرت 
ســقوط نمی کند. اما مطمئنًا زیر فشار است. به عنوان یک مثال کوتاه، در سال 
2015 تعداد زیادی از مهاجران به قسمت جنوبی کشور وارد شدند که گزارش 
شده تمام تشــک های موجود به فروش رسیده است.]6[ سومین شهر بزرگ 
ســوئد، مالمو که در جنوب واقع شده اســت با تنش اجتماعی و افت نتایج 
مدارس دســت وپنجه نرم می کند. پرتاب نارنجک ها توسط باندهای رقیب در 
خیابان های مالمو -که زمانی در سوئِد آرام، قابل تصور نبود- اکنون بخشی از 
زندگی روزمره است. گزارش شده است که در سال 2015 یک پنجم کارکنان 
خدمات اجتماعی در این شــهر شغل خود را ترک کردند درحالی که نیمی از 
افرادی که ماندند به دلیل بیماری به کار خود خاتمه دادند، زیرا آنها در محیط 

کار بسیار تحت فشار بودند.]7[ 
بخشــی از این چالش ها مطمئنًا موقتی اســت و مربوط به سیاست های 
مهاجرتــِی درهای باز اســت که به طور ناگهانی در اواخر ســال 2015 پایان 
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یافت. و بســیاری از آنها -مانند افت چشمگیر نتایج مدارس در سوئد- بیش 
از مهاجرت مربوط به شکســت سیاست های پراگرسیو است. در اواخر سال 
1985 سوســیال دموکرات ها و طرفداران سوسیالیســت آنها اکثریت آرا را در 
ســوئد به دست آوردند. در دو انتخابات اخیر آنها فقط کمی بیش از یک سوم 
آرا را به دست آورده اند. از اوایل فوریه 2016، سوسیال دموکرات ها در تاریخ 
معاصر هرگز این قدر کم رای نیاورده بودند. نظرسنجی مجله سوئدی داِگنس 
سامِهله1 نشان می دهد که کمتر از یک سوم رای دهندگان از سوسیال دموکرات ها 
یا سوسیالیســت ها حمایت می کنند. بدون حمایت حزب سبز، که در شناخته 
نشــدن به عنوان سوسیالیست محتاط اســت، برای چِپ سوئد به دست آوردن 
قدرت دشــوار خواهد بود.]8[ جوناس هینفورس، استاد علوم اجتماعی، یکی 
از بســیار کارشناسانی است که دربارة بحران سوســیال دموکرات های سوئد 
اظهارنظر کرده است. به گفته هینفورس، این حزب از یک احساس سردرگمِی 
طوالنی مــدت و عمیق رنج می برد.]9[ عالوه براین، جای تردید اســت که آیا 
ســندرز حتی در بین سوسیال دموکرات های سوئد که از نظر مالی محافظه کار 
هستند مورد استقبال قرار گیرد. وقتی رأی سوسیالیست ها در دهة 1970 قوی 
بود، سوسیال دموکرات ها واقعًا خود را به عنوان سوسیالیست معرفی می کردند. 
در همان زمان سوسیالیست ها یک حزب کمونیست بودند که رویای انقالبی 
خشن را در سر می پرورانیدند و از رژیم شوروی در مسکو دستور می گرفتند. 
امروزه سوســیال دموکرات های سوئد بیشــتر خود را به عنوان میانه رو نشان 
می دهنــد، برخالف هیــالری کلینتون، درحالی که حتی سوسیالیســت ها نیز 
مجبورند تا حدی از بازار استقبال کنند.]10[ باید دید آیا سوسیال دموکرات های 
نوردیک می توانند خود را دوباره بازآفرینی کنند یا خیر. حدس من این است 
که آنها با رویگردانی بیشتر از سوسیالیسم به میانه روِی پراگماتیک روی آورند.

چپ جهانی نمی فهمد که یک فرهنگ منحصربه فرد زمینه ساز موفقیت درکشورهای 
نوردیک است.

1- Dagens Samhälle
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حمایت راى دهندگان از سوسیال دموکرات ها و سوسیالیست ها در انتخابات سوئد 
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ممکن است عجیب به نظر برسد که ]گرایش به[ سوسیالیسم دموکراتیک 
به سبک نوردیک در میان ایدئولوگ های چپ در کشورهای دیگر بسیار شدید 
است، اما تا حد زیادی توسط مردم خود کشورهای نوردیک رد می شود. اگر 
نگاهی دقیق بیندازیم، درمی یابیم که این تناقِض آشکار یک توضیح ساده دارد: 
چــپ جهانی نمی فهمد که یک فرهنگ منحصربه فرد زمینه ســاز موفقیت در 
کشــورهای نوردیک است. بنابراین، ایدئولوگ ها در مورد مزایای سیستم های 
اجتماعی در این کشــورها بســیار اغراق می کنند. طی ســال های گذشته من 
تعدادی مقاله و یادداشت  های مفصل تر نوشتم که به این تصویر آرمان شهرمآبانه 

از نوردیک می  پرداختند. به طور خالصه استدالل های من این موارد هستند:
• بله، درست است که امید به زندگی مردم نوردیک بیشتر از اکثر کشورهای 
دیگر اســت. امــا نه، این اثبات کنندة این نیســت که دولــت رفاه های بزرگ با 
مراقبت های بهداشتی جامع، طول عمر را افزایش می دهند. قبل از اینکه کشورهای 
نوردیک دولت رفاه های بزرگ را به کار بگیرند، تفاوت در طول عمر نســبت به 
متوســط   آمریکایی ها حتی بیشتر از امروز بود. ایسلند، کشور نوردیکی که دارای 
کوچک ترین دولت رفاه است، طی ســال های اخیر بیشترین افزایش چشمگیر 
در امید به زندگی را داشــته اســت. دلیل اصلی تفاوت در امید به زندگی به طور 
واضح فرهنگ است. مردم نوردیک دارای سبک زندگی و رژیم های غذایی سالمی 

هستند، که این امر، زندگی طوالنی آنها را توضیح می دهد.
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• بله، درست است که کشورهای نوردیک ثروتمند هستند و مالیات باالیی 
دارنــد. اما این ثابت نمی کند که مالیات های باال منجر به رونق می شــود. در 
حقیقت، مطالعات پیاپی نشان داده اند که اقتصادهای مرفه نوردیک اگر مالیات 
کمتری داشــته باشند، حتی موفق تر خواهند بود. کمتر مکانی در جهان وجود 
دارد که تأثیرات منفی مالیات به خوبی سوئد و دانمارک، دو کشور نوردیک با 
بیشــترین بار مالیاتی، به اثبات رسیده باشد. سوئد به سمت کاهِش قابل توجه 
مالیات حرکت کرده است، درحالی که دانمارک با داشتن رویکرد بازار-پسند 

در دیگر زمینه ها، مالیات باالی خود را جبران می کند.
• بله، درســت است که مردم نوردیک ســطوح پایین تری از فقر دارند. و 
مطمئنًا این موضوع را با کمک هایی که بخش دولتی به افراد کم بضاعت می دهد، 
تــا حدی می توانیم توضیح دهیم. بااین حــال، محققان به طور متقاعدکننده ای 
نشان داده اند که کشــورهای نوردیک در زمانی که بخش های کوچک دولتی 
و مالیات هــای کم را با بازارهای آزاد ترکیب کردند به ســمت برابری درآمد 
حرکت کردند. مشاهدات دیگر این است که مشخصا به کارگرفتن دولت رفاه 
به ســبک نوردیک، فقر را برطرف نمی کند، همان طور که در فرانســه، ایتالیا، 

اسپانیا و سایر مناطق اروپا تجربه شده است.
• ما می دانیم که بســیاری از مهاجران در کشورهای نوردیک در تقال برای 
به دســت آوردن شغل و از سوی دیگر در تالش برای ادغام در جامعه هستند. 
درغیراین صورت، آنها در فقر و وابســتگی به کمک هزینه های عمومی به دام 
می افتند. عدم تحرک صعودی برای مهاجران نشــانة گویای محدودیت هایی 
برای موفقیت در مدل رفاه نوردیک اســت. ســوئد، که نسبت به همسایگان 
نوردیک خود، بیشــتر در معرض مهاجرت بوده است، درحال حاضر افزایش 
عظیــم نابرابری را تجربــه می کند.11 هم افراد با تحصیــالت عالی و هم با 
تحصیالت پایین که اصالتا خارجی هستند، در یافتن شغل در آمریکا موفقیت 

بیشتری نسبت به نوردیک ها دارند.
یک توضیح آشــکار برای همة این ها فرهنگ اســت. طی قرن ها جوامع 
نوردیک به نحلة ویژه ای از اخالق کار پروتســتان باور داشته اند. این جوامِع 
رواقی تأکید زیادی بر سخت کوشــی، مســئولیت فردی، متانت و تحصیالت 
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دارند. بــه همین دلیل، مردم اصیل نوردیک که اجدادشــان به ایاالت متحده 
مهاجرت کرده اند امروز در حال شــکوفایی هســتند. آنها سطح فقر یکسان 
یا حتی پایین تری نســبت به عمــوزادگان خود در نوردیــک دارند، گرچه 
برنی ســندرز و دیگر ایدئولوگ های چپ ایمان دارند که زندگی در سیســتم 

سرمایه داری آمریکا ریشه بیماری های اجتماعی است.
در تابستان سال 2015، من کتاب کوتاه استثنا نبودن اسکاندیناوی: فرهنگ، 
بازارها و شکست سوسیالیســم راه سوم را برای موسسة امور اقتصادی، یک 
اتاق فکر مســتقر در لندن، منتشر کردم.]12[ این کتاِب پژوهشی به جمع بندی 
استدالل های فوق پرداخت و از ایده های برادرم، تینو سنندجی-یک اقتصاددان 
از دانشگاه شــیکاگو که درحال حاضر در دانشــکدة اقتصاد استکهلم تحقیق 
می کند و مشــغول تدریس در دانشــگاه کمبریج اســت- الهام گرفتم. تینو 
دیدگاه های مترقیانة بســیاری پیرامون ارتباط بین فرهنگ، اقتصاد و توســعة 
اجتماعی کشــف کرده و در نوشته هایم به من کمک کرده است. استثنا نبودن 
اسکاندیناوی به سرعت مورد توجه رسانه ها در سراسر جهان قرار گرفت. این 
کتاب و نوشــته های قبلی من در این باره قباًل به چند زبان از جمله اسپانیایی، 

فارسی، لهستانی و کره ای ترجمه شده اند.
من بســیار خوشــحالم که دبلیو.ان.دی بوکز1 این فرصت را به من داده 
اســت که دربارة درس هایی که می توانیم از دولت رفاه های نوردیک بیاموزم، 
بتوانم این کتاب را با هدف مخاطبان آمریکایی بنویسم. من می دانم که عمدتًا 
محافظه کاران و لیبرتارین ها هســتند که به ایده های من عالقه نشــان داده اند، 
زیرا آنها را راهی برای رســوا کردن اســتدالل های محبــوب ایدئولوگ ها و 
سیاستمداران چپ گرا مانند برنی سندرز می دانند. و مطمئنًا، این کتاب بسیاری 
از افســانه های محبوب چپ را از بین خواهد برد. همچنین استدالل خواهد 
کرد که تجربة نوردیک، شاید بیش از هرجای دیگر در جهان، در مورد مزایای 
بازارهای آزاد و ارزش های ســنتی، مانند یک اخالق کاری قوی و مسئولیت 
فردی به ما می آموزند. بااین حال، هدف من این نیســت که یکســره از دولت 

1- WND Books
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رفاه های نوردیک انتقاد کنم یا فقط یک جزوة ایدئولوژیک برای راست گرایان 
بنویســم. در عوض، اگر دیدگاه های رویایی و ایده آلیســتی را کنار بگذاریم 
و نگاهی عمیق به کشورهایی مانند ســوئد، دانمارک، نروژ، فنالند و ایسلند 
بیندازیم، می توانیم هم در مورد کاســتی ها و هم در مورد موفقیت برنامه های 
دولت رفاه بیاموزیم. جهان سیاه وســفید نیســت. و دولت رفاه های نوردیک 
-علی رغم همه آشــفتگی هایی که اخیرًا تجربه کرده اند- هنوز هم می توانند، 
دست کم به ما یا به عالقه منداِن نکات ظریف تر چیزهای زیادی یاد دهند. طبق 
یک ضرب المثِل قدیمِی فارسی، شما می توانید حداقل به همان اندازه ای که از 
موفقیت دیگران می آموزید، از اشتباهات آنها یاد بگیرید. در مورد نوردیک ها، 

ما باید از هر دو درس بگیریم.
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