
 

  



 دیجیتال دموکراسی؟  

 احزاب در عصری نوین 

 اولف بیرلد، ماری دمکر، صوفی بلومبک، لین سندبری.  

 

 برگردان: محمود شوشتری  

 

 

)سنتی( در اذهان شهروندان جهان غرب ضعیف شده، آن هم در  ه موقعیت احزاب سیاسی جاافتاد

شود. تحولی که تر از عرصه سیاسی چیره میشرایطی که موِج پوپولیسم هر روز بر بخشی وسیع

کند، بلکه بسیاری بیم آن دارند که نه تنها اعتماد و باور به احزاب سیاسی را از درون تهی می

عنوان شکل حکمرانی جاری خواهد بود. چنین تحولی معلول تهدیدی برای دمکراسی پارلمانی، ب

سر رسیده؟ آیا احزاب سیاسی جاافتاده دیگر توان این که  چیست؟ آیا دوران دمکراسی احزاب به

 اند؟  صدایی که بیان کننده اراده و خواست شهروندان باشند، را از دست داده 

های یتالی شدن جامعه و رشد و گسترش شبکهکند که چگونه دیجدیجیتال دموکراسی؟ تجزیه تحلیل می

های اجتماعی توانند به احیای اهمیت یافتن دوباره نقش احزاب سیاسی کمک کنند. شبکهاجتماعی می

توانند ایجاد و برقراری رابطه سریع بین نمایندگان و رای دهندگان را ممکن سازند. اما، آیا احزاب  می

 کنند؟ مکانات نوین خوب عمل میسیاسی تا چه میزان در استفاده از ا

کنند.  اولف بیِرلد و ماری دمکر پروفسور علوم سیاسی اند که در دانشگاه گوتنبرگ سوئد تدریس می

صوفی بلومبک استاد علوم سیاسی در دانشگاه مید سوئیدن است. لین سندبری دکتر علم رسانه و  

 علوم ارتباطات جمعی در دانشگاه اسلو است.  
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 انتشار از اطلس 

   ۲۰۱۸چاپ کتاب اسکان، فالون 

های سیاسی/ تحقیقات گوتنبرگ در حوزه سیاسی، های آموزشی پژوهشاین کتاب از جمله کتاب 

 انستیتوی علوم سیاسی، دانشگاه گوتنبرگ است.  
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های سوئد به ، یک روز پس از انتخاباتی که به ورود حزب دموکرات۲۰۱۰سپتامبر  ۲۰دوشنبه 

پارلمان رأی داده شد، صدها تن از جوانان شهر وستروس* در یک تظاهرات اعتراضی بر علیه  

ن تظاهرات نبود، تظاهرات  گر اینژادپرستی در میدان زیگما* جمع شدند. نهاد رسمی معینی سازمان

 فاقد هرگونه لیست برای سخنرانی بود.  

نه، شایعه راه افتاد، پیامک   -یک جوان دبیرستانی برای روزنامه استان وستمنلند * تعریف کرد 

در میدان زیگما  ۱۶ارسال شد و از طریق فیسبوک دعوت شخصی صورت گرفت که ما در ساعت  

 دانم. تی اعتراض کنیم. چیز بیشتری نمیجمع خواهیم شد که برعلیه نژادپرس

* از فرصت استفاده کرد و یک نمایش ضد راسیستی از طریق رها کردن   سگروه گیکالر تریک

های بادبادکی بعنوان این گروه اقدام به توزیع "سگ .های بهم گره زده شده، راه انداختبادبادک 

 گرایی فرهنگی"، در بین جوانان کرد. سمبل کثرت

توانید یک بادبادک از هر شما می –ن گرهاردسون از گروه تریکس به شرکت کنندگان اعالم کرد مارتی

کار آبی باشیم. ما  کند که ما چپ قرمز و یا محافظهخواهد را بردارید. فرق نمیاتان میرنگی که دل

 همه باید حاال متحد باشیم.  

 چنین( ترغیب کرد:  یک سخنران بدون مقدمه روی سکوی میدان رفت و )جمعیت را

ها  اند. این بدین معناست، تا زمانی که ما با رأی خود آنهای سوئد وارد پارلمان شده"حاال دموکرات

جا حضور داشته باشند. ما باید اعتراض خود را  ایم، حق دارند که در آنرا از پارلمان بیرون نرانده 

ها بیانیه بنویسیم. ما  ا اکنون باید برای روزنامه ای شایسته ابراز کنیم. معلیه این انتخاب کثیف بگونه

 تجمع خواهیم کرد. باید بیرون رانده شوند!" 

ای که اتفاق افتاد این بود که پلیس  تظاهرات با مخالفت چندانی روبرو نشد. تنها حادثه غیر منتظره

 (.  ۱مانع فردی شد که با اسپری در حال نقاشی روی دیوار بود )

تظاهرات ضد راسیستی آن روز در شهر وستروس، یک اتفاق نادر و تک افتاده نبود. در سرتاسر  

های سوئد در پارلمان برگزار شد. در  سوئد تظاهرات مشابهی در اعتراض به حضور دموکرات

صورتی خودجوش در میدان سرگلز * جمع شدند. استکهلم، طبق اظهارات پلیس، ده هزار نفر به 

قدام فلیسیا مارگیننیونو * هفده ساله بود که از طریق فیسبوک مردم را به شرکت در آن  مبتکر این ا

 گردهمآیی ترغیب کرد. او به روزنامه عصر چنین گفت: 

 (. ۲کنیم" )"خواسته من این است که نشان دهیم که ما در کشورمان از نژادپرستی حمایت نمی 

  ۵۰۰۰براساس گزارش خبرگزاری ملی سوئد.،  آسای باران، در شهر گوتنبرگ، علیرغم بارش سیل

های سوئد برگزار کردند. دعوت به  نفر همایشی در اعتراض به موفقیت انتخاباتی حزب دموکرات

ها ایزابال  ساله از طریق فیسبوک صورت گرفته بود. یکی از آن  ۲۰همایش از جانب سه زن جوان 

ته به ناامیدی شدید از خواب بیدار شده بود و  اندرسون * صبح روز بعد از انتخابات با احساسی آمیخ

تصمیم گرفته بود که همان روز مردم را به شرکت در تظاهرات اعتراضی در شکل و فرم تشکیل صف 

 ترغیب کند:  تأسف و غم

"بیائید ما تأسف جمعی خود را از نتایج انتخابات امسال برای گوتنبرگ و سوئد، کشوری که حاال 

رفته است، نشان دهیم. ما با پوشیدن لباس سیاه و در سکوت در یوتاپالتسن * دیگر راسیسم را پذی

 (. ۳صف خواهیم شد" )به



در شهر مالمو * چند هزار نفر در میدان مولوگ * جمع شدند. حتی در اومئو * و متعاقباً از جمله  

نژادپرستی غیررسمی خودجوش برعلیه  لینشوپینگ * و اروبورو * تظاهرات و اعتراضات و همآیش

 های سوئد به پارلمان کشور برگزار شد. و ورود دموکرات

ها و تظاهرات، خودجوش بودن و نداشتن هرگونه هماهنگ کننده  وجه مشترک همه این گردهمآیی

ها اغلب یک فرد بود که احتماالً در یک شبکه اجتماعی عضو بود. احزاب سیاسی بی  بود. مبتکر آن

ها خیلی سریع و در آغاز از طریق ارسال  ها را نشان دادند. این همایششنقش بودن خود در این همای

پیامک و فیسبوک سازماندهی شدند. علیرغم فاصله زمانی کوتاه اطالع رسانی، تعداد شرکت کنندگان  

این اعتراضات در مناطق مشابه در مقایسه با تدارکات دقیق احزاب سیاسی برای تظاهرات اول ماه  

 توجه بود.   مه، بسیار قابل

 

Sverigedemokraternas * 

های شبه فاشیستی های سوئد، حزبی خارجی ستیز راست که منشاء آن در گروه*حزب دموکرات

موفق شد با کسب بیش از چهار درصد آرا برای اولین بار وارد   ۲۰۱۰است. این حزب در سال 

 ست.  پارلمان سوئد شود. این حزب در حال حاضر سومین حزب بزرگ سوئد ا

Västerås * 

 وستروس. شهری در سوئد. 

Sigmatorget * 

 میدان زیگما در مرکز شهر وستروس. 

Vestmanlands Läns Tidning * 

 .  لندروزنامه استان وستمن

Gycklargruppen Trix * 

  یتئاتر برااین گروه در زمینه   شمال اروپا.منطقه آتش در  یهاشینماگروه برگزاری  نیبزرگتر

این گروه  . فعالیت داردو سرگرم کننده  یآموزش یهات یانجام فعالو ، انجواننوو  نانبزرگساالن جوا

واقع شده  ر شهر وستروسد مرکز اصلی آن نامند.صحنه اجرای نمایش خود را تریکس تئاتر می

 برگزار کرده است.   ی المللنیبنیز در سراسر سوئد و هایی تاکنون برنامه این گروهاست. 

Sergels torg * 

 میدان سرگلز در مرکز شهر استکهلم سوئد. 

Felicia Margineanu * 

 فیلیسیا مارگینینو.  

Aftonbladet * 

 روزنامه عصر. 



Isabella Andersson * 

 ایزابال اندرسون. 

Götaplatsen * 

 میدانی در شهر گوتنبرگ.  

Malmö * 

 شهر مالمو در جنوب سوئد. 

Möllevångstorget * 

 اسم میدانی در شهر مالمو.  

Umeå * 

 شهری در شمال سوئد. 

Linköping * 

 یکی از شهرهای سوئد. 

Örebro * 

 اسم شهری در سوئد. 

  



های سوئد در روز پس از انتخابات سپتامبر سال  روایت تظاهرات ضد نژادپرستی برعلیه دموکرات

گذارد. در درجه نخست این سیاسی سوئد را بنمایش میتصویری از دو تحول عمده در فضای   ۲۰۱۰

های سیاسی تبدیل های مهمی بمنظور بسیج شهروندان جهت همایشهای اجتماعی به کانالشبکهکه:  

سرعت، بُرد و امکان تعامل بر معضل کالسیِک همیشگی در چگونگی رسیدن به یک راهکار  اند.شده

جایی که امکان ارتباط مستقیم و دیالوگ وجود ندارد و بدلیل  هم منطقی و هم مفید برای اکثریت، در 

دهند، موجب باال رفتن هزینه فردی عدم آگاهی از این موضوع که دیگران نیز همان کار را انجام می 

های اجتماعی تا سطح یک استراتژی کارآ توسعه (. ارتباط از طریق شبکه۴کند )شود، کمک میمی

توان در مدت زمانی کوتاه عده کثیری از مردم را برای انجام یک  ها میآنای که توسط یافته، بگونه

 عمل مشترک و اغلب خودجوش بسیج کرد. 

در درجه دوم: موقعیت و مقام احزاب سیاسی بعنوان پالتفرمی برای مشارکت و عمل سیاسی 

ز احزاب شهروندان ضعیف شده است. تنها در طی دو دهه تعداد شهروندان سوئدی که عضو یکی ا

سیاسی هستند به کمتر از نصف کاهش یافته است. اشتیاق مردم سوئد به مشارکت سیاسی نسبت به  

قبل کاهش نیافته، بلکه شهروندان عالئق سیاسی خود را از طُرق دیگر، جدا از احزاب سیاسی، بیان  

 کنند.  می

المللی در  مقیاس بین چنین تغییراتی تنها مختص کشور سوئد نیست. در حال حاضر، بحث زیادی در

ازای سیاسی دیجیتالی شدن جامعه در جریان است. ضعیف شدن  ارتباط با بحران احزاب سیاسی و مابه 

موقعیت احزاب بلحاظ تقسیم قدرت در جامعه و برای دمکراسی در سیاست برای سوئد و اروپا  

ز دارد؟ یا این که اگر  معنایش چیست؟ آیا جامعه به احزاب سیاسی به همان حد و سیاق گذشته، نیا

آیا امروز احزاب سیاسی حقیقتاً به اعضای خود مانند گذشته احتیاج دارند و   –پرسش را برگردانیم 

توانند به احزاب سیاسی های اجتماعی میدر این صورت برای چه کاری؟ آیا اتوماسیون و رشد شبکه

ترین پالتفرم برای مشارکت و کمک کنند که مقام و موقعیت قبلی خود را بار دیگر احیا کرده و به مهم 

 های سیاسی شهروندان تبدیل گردند؟  یت فعال

استدالل ما در "دیجیتال دموکراسی؟" این است که، احزاب سیاسی در سیستم دموکراسی موجود 

کماکان بعنوان رابط بین شهروندان و نمایندگان منتخب خود دارای کارکردی مهم اند. چنانچه  

د که فاصله بین انتخاب کنندگان و  شهروندان از احزاب سیاسی رو برگردانند، این خطر وجود دار

گرایی )پوپولیسم( باشیم که  گیرندگان سیاسی بیشتر شود و در تداوم ما شاهد بروز نوعی عوامتصمیم

 رود که مشروعیت دموکراسی پارلمانی را در اذهان شهروندان از درون تهی کند. بیم آن می

جود آمدن نوع جدیدی از فردگرایی کمک منظور ما این است که انقالب در فنآوری ارتباطات در بو

حال کرده که بیشتر شدن فاصلٔه بین شهروندان و احزاب سیاسی را موجب شده است. اما در عین

دهد که احزاب سیاسی با استفاده درست از آن  همین تحول در فنآوری ارتباطات ابزاری را ارائه می

 نتخب خود را تقویت کنند.  توانند پیوند بین انتخاب کنندگان و نمایندگان ممی

 گوتنبرگ، اسلو، سوندسوال 

 ۲۰۱۸مارس 

 اولف بیرلد، ماری دمکر، صوفی بلومبک، لین سندبری. 

  



 یکم

 

 دیجیتالی شدن جامعه و بحران احزاب 

 

 بحران احزاب؟ 

سر آمده است." با این کلمات عالی و شاید تا حدی شوم کارشناس علوم "دوران دموکراسی حزبی به

که معنای آن حدوداً "اداره، هدایت کردن  (Fuling the Void)ی پتر مایر در کتاب خود بنام سیاس

خالء" است، در اصل مرگ دموکراسی پارلمانی احزاب را که در دوران پس از جنگ تاکنون در  

 (. مایر بر این باور است که اگر چه احزاب کماکان وجود۵کند )اروپای غربی حاکم بوده را اعالم می

ای با جامعه در کلیت خود. احزاب  رسد که در خالء اند، بدون کمترین رابطهدارند، اما بنظر می

ای که دیگر چندان در نظر شهروندان مفید و مهم کنند، اما بگونهگوناگون سیاسی با هم رقابت می 

دموکراسی سیاسی توانند مدعی باشند که حامل )حمل کننده( آیند. بنابراین، احزاب دیگر نمیبنظر نمی

 باشند.  ای که در گذشته بود، میبه گونه

توانند مانند گذشته کارکرد خود  پتر مایر در مورد این که چرا احزاب سیاسی در اروپای غربی نمی

کند. بحث اول، ها باشند، دو بحث را مطرح میبعنوان حلقه واسط بین انتخاب کنندگان و نمایندگان آن

یگر بندرت از  اند و بنابراین داحزاب سیاسی در غرب اهمیت خود را برای شهروندان از دست داده 

گیرند.  های سیاسی و مشارکت مورد استفاده قرار میطرف شهروندان بعنوان پالتفرمی برای فعالیت 

پیوند بین شهروندان و احزاب سیاسی بسیار نازک و محدود شده است. میزان شرکت کننده در  

طریق حزب انتخابات کاهش یافته و تعداد بمراتب کمتری از شهروندان هویت سیاسی خود را از 

کنند. تعداد شهروندانی که عضو یک حزب سیاسی هستند کاهش یافته و انتخاب  خاصی بیان می

کنند. یکی  ای کامالً متفاوت با گذشته، عوض میکنندگان در فاصله دو انتخابات حزب خود را، بگونه

خست در برآمد  آمدهای گسست پیوند بین شهروندان و احزاب جاافتاده سیاسی را ما در درجه ناز پی

 (.  ۶بینیم )ها و احزاب چپ پوپولیستی در چندین کشور اروپایی میراست پوپولیسم و همچنین جنبش

دهند. البته احزاب  دوم این که احزاب سیاسی اهمیت خود را برای کنشگران سیاسی از دست می

خواهند قدرت سیاسی اعمال کنند، مورد استفاده  سیاسی بعنوان پالتفرم کماکان برای کسانی که می

ای هسمت مسئولیتقرار خواهند گرفت، اما این پالتفرم تا حدود زیادی تنها بعنوان سکوی پرش به

دولتی و کسب موقعیتی در قدرت و دیگر مؤسسات، جدا از احزاب سیاسی، مورد استفاده قرار  

گیرد. سیاستمداری دیگر مضمون متعارف خود را از دست داده و غیر سیاسی شده و قدرت از  می

 هایهای مافوق دولتی و یا به سازمانهای سیاسی به ارگانها و تجمعانتخاب شدگان مردم و انجمن

المللی پول و یا بانک جهانی انتقال یافته، که باز  المللی بعنوان نمونه اتحادیه اروپا، صندوق بینبین

 (.  ۷ها بسیار دشوار است )خواست مسئولیت سیاسی از آن

رود که اند، و بیم آن میکند که در آن احزاب سیاسی به حاشیه رانده شدهپتر مایر تصویری نقاشی می

کارشناسان غیر سیاسی بعنوان تنها بدیل به حاشیه رانده شدن احزاب مطرح گردند ها و پوپولیست

(۸ .) 



تواند موضوعیت اهمیت شدن احزاب سیاسی را نشان داد، مسلماً میتِز پتر مایر، چنانچه بتوان بی 

ای دهندگان در انتخابات، در کشورهداشته باشد. اما، بعنوان مثال این که، کاهش میزان مشارکت رأی

اروپای غربی، کامالً روشن نیست. در سوئد در آخرین انتخابات میزان مشارکت برخالف گذشته 

درصد )که قابل قیاس با میانگین   ۸۵،۸به میزان  ۲۰۱۴افزایش یافته، و در انتخابات پارلمانی سال 

مایر از  درصد است( بوده. اما، نظر پتر  ۸۶،۴دهندگان در سوئد در دوران پس از جنگ، تعداد رأی

های دیگر در واقع درست است. فرآیند موجود در احزاب سیاسی بسمت از دست دادن بسیاری جنبه

غیر از کشورهایی که احزاب پوپولیستی جدید در آن جا تشکیل شده و اشان است، البته به اعضای

داد شهروندانی که  هایی نیز کسب کرده اند )بعنوان نمونه، یونان و اسپانیا(. در این کشورها تعموفقیت

عضو یک حزب سیاسی اند افزایش یافته است. سهم شهروندانی که بشکلی صریح هویت سیاسی 

(. سیال  ۹کنند، در کل اروپای غربی کاهش یافته است )خود را از طریق یک حزب سیاسی بیان می 

است که در  شدن و گردش رأی دهندگان در اروپای غربی کنونی، بصورتی عیان بمراتب بیشتر از آن 

دهنده اروپایی یک نفر  های سده گذشته شاهد بودیم. امروز تقریباً از هر پنج رأیبخش زیادی از سال

(. جهانی شدن و توسعه اتحادیه اروپا، قدرت سیاسی  ۱۰دهد )به یک حزب پوپولیستی رأی می

موجب ضعیف شدن ها و نهادهای انتخاب شده توسط مردم را از درون تهی کرده و از این طریق تجمع

امکان بازخواست و مسئولیت سیاسی سیاستمداران  –های مرکزی دموکراسی پارلمانی یکی از ارزش

بنفع   –که در طی آن اکثریت مردم بریتانیا به برکسیت رأی دادند  ۲۰۱۶شده است. همه پرسی سال  -

احزاب جاافتاده با مردم را   ای دراماتیک از ضعیف شدن پیوندنمونه – خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

بنمایش گذاشت. پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا 

احزاب ناسیونالیستی، پوپولیستی در اروپا تأکید دیگری بر ضعیف شدن  و موفقیت  ۲۰۱۶در سال 

 مقام و موقعیت احزاب جاافتاده در میان شهروندان بود.  

آفرین باشد؟ آیا احزاب سیاسی  تواند نقشت پیوند بین شهروندان و احزاب سیاسی چگونه میگسس

آیا به وجود   –تر فکر کنیم اساساً نیاز دارند که اعضایی داشته باشند؟ برای این که بتوانیم کمی عمیق 

باید در  ها ما احزاب سیاسی نیازی است و در این صورت برای چه؟ برای پاسخ دادن به این پرسش

 درجه نخست بدانیم که در پس گزاره مبهم و چند پهلوی "بحران احزاب" چه نهفته است.  

و شاید   –ای نیست. چنین بحثی همواره وجود داشته بحث "بحران احزاب" در حقیقت بحث تازه 

(. اما احزاب سخت  ۱۱تر، از همان بدو پیدایش احزاب سیاسی همزاد اشان بوده )بعبارت درست

کردند. احزاب سیاسی با  ها قد علم می تر از موانعی بودند که در مقابل آنر و سیستم حزبی با ثبات تجان

ها، امتحان و توانمندی باالیی در چالش و سازگاری با  همان خط و مرزهای سیاسی موجود بین آن

بعنوان  گرفت از خود نشان دادند. روز قرار می رمعضالت و مسائل مشخص سیاسی که در دستور کا

های مثال اکثر احزاب سبز در فرآیند رشد خود در بیشتر موارد توانستند خود را با ابعاد درگیری

راست کنونی  –بندی چپ اجتماعی و سیاسی موجود سازگار کرده و در درجه اول در سمت چپ جناح 

موقعیت خود قرار گیرند. و به همین شکل احزاب ناسیونالیستی خارجی ستیز مجبور شدند جایگاه و 

 راست مشخص کنند که تقریباً همیشه در راست جا گرفته اند.   –بندی  چپ را در ابعاد و جناح 

کارشناسان علوم سیاسی گوشر او ارلینگسون* و میکائیل پرشون* به موضوع "بحران احزاب" در 

کراسی شورای مشورتی دمو ۲۰۰۰اشاره کرده اند. در سال  ۱۹۹۵هفته نامه علوم سیاسی در سال 

اس. ان. اس* گزارشی در مورد "دموکراسی بدون احزاب" را منتشر کرد که در آن نگرانی احزاب  

  ۱۹۰۰(. بحث در باره بحران احزاب در دهه پایانی سده ۱۲مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود )

اهش پس از یک فرآیند طوالنی مدت که در طی آن باور شهروندان نسبت به احزاب سیاسی مدام ک 



در دانشگاه گوتنبرگ صورت گرفت، نشان  ۱۹۶۸یافت، باال گرفت. یک پژوهش انتخاباتی که در سال  

مند  ها پرسیده شده بود: "آیا احزاب تنها به رأی مردم عالقهدرصد از افرادی که از آن ۵۵داد که 

در   –یافت  سال بعد چنین رقمی به بیش از نصف کاهش ۳۰ها؟" موافق نبودند. هستند، نه نظر آن

ای که احزاب تنها در پی کسب رأی از مردم  درصد از مردم با چنین گزاره ۲۳تنها   ۱۹۹۸سال 

 (. ۱۳هستند، مخالف بودند )

چاشنی استدالل و اظهار نظر گوشر او ارلینگسون و میکائیل پرشون در ارتباط با بحران احزاب کمی  

شود. ولی مر احزاب سیاسی، مطرح میهاست، به درازای طول عزیاد است. چنین ادعایی مدت 

های زیادی سالمت به حیات خود، ادامه  علیرغم چنین ادعایی این احزاب کماکان موجودند، و از جنبه

هایی هستیم که نشان از کاهش ریزش اعضای احزاب دارند.  دهند. ما در سوئد ما شاهد نشانه می

گرفتار آن بودند در جهت مخالف تغییر   ۱۹۹۰تا  ۱۹۶۰بحران اعتمادی که احزاب سیاسی از دهه 

سهم افرادی که از این ادعا، که احزاب تنها به رأی عالقه دارند، فاصله   ۲۰۱۴مسیر داده است. سال 

تاکنون روندی صعودی داشته  ۱۹۹۸درصد فزونی یافته، این گرایش از سال  ۴۸اند تا میزان گرفته

ه با مردم دیگر کشورها، اعتماد نسبتاً باالیی به  المللی، مردم سوئد در مقایساست. در سطح بین

 (.  ۱۴احزاب سیاسی دارند )

بسیار حائز اهمیت است که این نکته را بخاطر داشته باشیم که احزاب سیاسی در سوئد ) و کل اروپا (  

بطورکلی آن دسته از احزابی که در شروع کار تنها منافع یک گروه اجتماعی خاص را نمایندگی  

"احزاب  ”Catch all-partier”توسعه یافته و به احزابی تحول یافته اند که اصطالحاً  کردندمی

اند. "چادر بزرگ" متحول شده ”kartellpartier”شوند و در تداوم به آن چه که فراگیر" اتالق می

در جامعه صنعتی سوئد، حزب سوسیال دموکرات بعنوان حزبی که در درجه نخست طبقه کارگر را  

حزب   ۱۹۵۷کرد، بوجود آمد. حزب مرکز، یا همان اتحادیه کشاورزان، که بعد از سال گی مینمایند

اش حمایت از منافع کشاورزان و یا کل مناطق روستایی بوده است. اما در  مرکز نامیده شد، هدف

سوئدی که سهم طبقه کارگر کالسیک و کشاورزان نسبت به کل جمعیت کشور شدیداً کاهش یافته  

یا همان احزاب   ”Catch all-partier”اند و به وسیال دموکرات و مرکز متحول شدهاحزاب س

ای بر این اند. پاره ها همه مردم هستند، نه یک گروه اجتماعی خاص، تبدیل شدهفراگیر که مخاطبین آن

یا احزابی که از امکانات دولتی برای ماندن در   ”kartellpartier”این احزاب به  –باور اند که 

کنند که در سیستم باقی بمانند، متحول شده و از اعضای خود و جامعه مدنی فاصله  قدرت استفاده می 

گونه احزاب خود را وابسته به  گرفته و بجای آن تبدیل به بخشی از دستگاه دولتی شده اند. این 

  های رسمی دولتی کرده و برای جبران اعضای فعال، تعدادی اشخاص کارشناس در امورحمایت

شود. در جویی میاند. از این طریق در اهمیت حضور اعضای حزبی صرفهسیاسی را استخدام کرده

های ایدئولوژیک بین خود را کمرنگ و پاک  شرایط فقدان اثرگذاری اعضای فعال، احزاب تفاوت

ع دهندگان در گردش، تعیین کننده شده، که منجر به جمکنند. تالش برای شکار و جلب رضایت رأی می

ای را  دهندگان حاشیهشدن احزاب بلحاظ سیاسی در مرکز گشته، جایی که بیشترین تعداد از رأی

تر از نمایندگی  هایی مانند قابلیت، توانایی و کارآیی و اعتماد مهم(. ویژگی۱۵توان جذب کرد )می

 (.  ۱۶شوند )های مختلف و یا بنیادهای اجتماعی میمنافع گروه

اب کارتلی مورد انتقاد قرار گرفته، از جمله این که این تئوری اختالفات،  مربوط به احز تئوری

ها و خط و مرزهای سیاسی بین احزاب را که حقیقتاً وجود داشته و بر زندگی سیاسی هر کشمکش

توان از نظر دور داشت  (. اما روی هم رفته نمی۱۷دهد )جامعه تأثیر گذار اند را، کم اهمیت جلوه می 

دهندگان و ضعیف شدن پیوند بین احزاب و اعضاء و  گرایی در جامعه، سیال شدن رأیکه رشد فرد



های اجتماعی را در پی داشته و همین خود موجب فراهم شدن امکان حرکت و تغییر جایگاه و  گروه

 ای کامالً متفاوت با گذشته، در میدان سیاسی، گشته است. مواضع احزاب بگونه
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مبتنی بر   ها بتوانند تصمیماتیکند تا آن گیرندگان مهم در زمینه کسب و کار برگزار میبرای تصمیم

شرکت بزرگ، نهاد اداری و   ۲۸۰های موضوعی علمی اتخاذ نمایند.  ها و اطالعات و تحلیلداده

سازمان عضو آن هستند. مشورت دمکراسی، شورایی است که برای بهبود روش کار سیستم سیاسی 

 سوئد تشکیل شده است. 

*Catch all partier  

نوعی حزب سیاسی است که در پی این است که از   *در سیاست، "چادر بزرگ" یا "حزب فرا گیر" 

دهندگان جذاب باشد. چنین حزبی با دیگر احزابی که  های گوناگون و ایدئولوژیک برای رأیجنبه

ایدئولوژیک هستند و در پی جذب آرای کسانی هستند که به آن ایدئولوژی باور دارند و یا در تالش 

 ئولوژی هستند؛ تفاوت دارد.  متقاعد کردن دیگران به اعتقاد به آن اید 

*Kartellpartier  

شود که از منابع و امکانات دولتی  *"حزب کارتلی" یا "حزب سیاسی کارتلی" به حزبی گفته می

 کند.  برای حفظ و نگهداری موقعیت خود در سیستم سیاسی استفاده می

  



تر اصطالحی کلی است در رابطه با مجموعه متنوعی باید گفت که "بحران احزاب" در یک نگاه دقیق 

های شوند. این اصطالح برای نامیدن پدیدهی که احزاب سیاسی با آن مواجه میهایاز تغییرات و چالش

شود، بعنوان نمونه؛ کار برده می گردند بهگوناگون که موجب سایش و ریزش اعضای احزاب می

های سوئد )یا چرا که نه، حزب برآمد احزاب جدید "غیر سنتی"، حزب محیط زیست و حزب دموکرات

ز و حزب اقدام فمینیستی(، کاهش مشارکت در انتخابات، ضعیف شدن هویت حامی کپی بدون مجو

تر شدن ای، فزونهای تک مطالبهها و جنبشدهندگان، رونق گرفتن شبکهحزبی، افزایش گردش رأی

دهندگان در تمیز دادن خط و مرز سیاسی بین احزاب گوناگون از یکدیگر همه های رأیدشواری

شوند. این اصطالح در بطن خود تهدیدی نفوذ سیاسی احزاب در نظر گرفته میبعنوان کم شدن تأثیر و 

مورد باشد  ها بیهای گوناگون است که استفاده از آنای از پدیدهکند که شامل مجموعهرا حمل می

(۱۸ .) 

فرض بنا شده که  لیبرال دموکراسی که الگوی الهام بخش سیاست در سوئد و اروپا است، بر این پیش 

گیرندگان عمل کنند. تمرکز های رابط بین شهروندان و تصمیماب سیاسی الزاماً باید بعنوان حلقهاحز

ها به  آوری و کانالیزه کردن اختالفات کلیدی و انتقال آناین الگو بر توانمندی احزاب در بیان، جمع

شهروندان مؤسسات و نهادهای دموکراتیک است. اما، ضعیف شدن موضع و مقام رابطه احزاب با 

کند. وقتی که صحبت از "بحران  اثر میای از درون تهی و بیها را در انجام چنین وظیفهتوانمندی آن

کنیم، اشاره ما به ضعیف شدن توانمندی این احزاب در انجام وظیفه خود بمثابه چنین  احزاب" می

 حلقه رابطی نیز است.  

اسی انتظار دارد که بعنوان حلقه رابط بین  در این صورت پس منظور این اصطالح که از احزاب سی

توان بعنوان ها عمل کنند چیست؟ سیستم سیاسی سوئد را میشهروندان و نمایندگان منتخب آن

دموکراسی پارلمانِی تعریف کرد که در آن احزاب سیاسی نقشی محوری دارند. احزاب سیاسی  

شوند. احزاب وظیفه و شهروندان تلقی میای سنتی بعنوان کانال یا حلقٔه ارتباطی بین دولت بگونه

گیرندگان سیاسی منتقل کرده و همزمان دارند که آرزوها، مطالبات و شرایط شهروندان را به تصمیم

مشروعیت تصمیمات سیاسی اتخاذ شده را نزد شهروندان تأمین کنند. برای این که احزاب سیاسی  

اید توان رهبری و بسیج سیاسی شهروندان را بتوانند از عهده چنین کارکردی برآیند، ضرورتاً ب

های رسمی )عمومی(، تواند بعنوان مثال از طریق بحث داشته باشند. بسیج و متقاعد کردن می

گردهمآیی سیاسی، همایش و کارهای آموزشی انجام شود. احزاب از طریق عرضه ایدئولوژی خود 

های ت کرده که در واقع کمک به قبول ارزشهای مشترک را تقویپیوند با مردم را توسعه داده، هویت

 (. ۱۹گردد )حزبی است که بنوبه خود موجب تقویت ثبات در سیستم سیاسی می

بخش مرکزی در بسیج سیاسی شهروندان این است که احزاب توانمندی این را داشته باشند که اهداف  

ها و منافع  که احزاب خواستهجا های مختلف اجتماعی را نمایندگی و بیان کنند. آن و منافع گروه

کنند، درواقع کار احزاب معطوف به تصریح و شفاف کردن این  های مختلف اجتماعی را بیان میگروه

. بدین معنا که برای جلب افکار عمومی و در نهادهای (intresseartikulering)ها است. خواسته

های بندی و مطرح کردن نظرات و مطالبات گروهگیری سیاسی اجتماعی از طریق فرمولتصمیم

 شوند.  ها میمختلف، صدای این گروه

کنند، کار خود را معطوف می نمایندگیهای مختلف اجتماعی را که احزاب اهداف و منافع گروهزمانی

کنند، یعنی این که احزاب به هماهنگ کردن  می interesseaggregering)  (به متمرکز کردن منافع

رکز  شوند را ترکیب و متمها مطرح مینظرات کمک کرده، نظرات و مطالبات مختلفی که در بحث

بندی نمایند. پیش از این که حزبی نقطه نظر رسمی خود را در مورد یک سئوال مشخص فرمولمی



های مختلف را با یکدیگر سبک و سنگین کرده و کند، حزب باید منافع و نقطه نظرات اعضاء و گروه 

 ها را در یک نقطه نظر معین با یکدیگر هماهنگ کند.  از آن طریق آن

فای نقش فعال در بسیج سیاسی شهروندان، از طریق ترکیب و هماهنگ کردن احزاب عالوه بر ای

(aggregering) های مختلف اجتماعی، باید در تدارک  و بیان و نمایندگی کردن منافع و اهداف گروه

گوی ای غیرمستقیم پاسخجذب کاندیداهایی )نمایندگانی( برای نهادهای سیاسی باشند و نیز باید بگونه

گیری )جلب افراد( را احزاب از طریق فرآیندهای یاسی گرفته شده نیز باشند. کار عضوتصمیمات س

گیری که شهروندان بتوانند از بین  های تصمیمدهند. حزب کاندیداهایی را برای ارگاندرونی انجام می

جتماعی  کنند که در نهادهای انماید، یا این که احزاب خود انتخاب می ها انتخاب کنند، نامزد میآن

گذاری شده است که گیرندگان سیاسی بر این اساس پایه نماینده داشته باشند. کنترل احزاب بر تصمیم

گیرنده ارجاع شوند، در حقیقت در مورد بیشتر سئوالت سیاسی، قبل از این که به نهاد تصمیم 

ای بر  یین کننده گیری شده است. تعمق و تأمل رهبری و یا جلسات گروهی احزاب، اغلب نفوذ تعتصمیم

گیری کمون، که در آن تصمیمات رسمی اتخاذ  های پارلمانی و یا شورای تصمیمتصمیماتی که در بحث 

 (. ۲۰گردد، دارند )می

ها و منافع  برای احزاب سیاسی امروزه حفظ بسیج شهروندان جهت بیان و هماهنگ کردن خواسته

گو بودن ی نهادها و نهادهای سیاسی و نیز پاسخهای مختلف اجتماعی، جذب و تأمین کاندیدا براگروه

گیری سیاسی، بسیار دشوار شده است. در دورانی که فردگرایی در جامعه به وجه در مقابل تصمیم 

های اجتماعی هستند که دارای ایدئولوژی غالب تبدیل شده، تعداد معدودی از شهروندان در پی جنبش

کنند. توسعه ، با در نظر داشت کل مسائل اجتماعی بیان میها راهای آنباشند که مطالبه و خواسته

جای این که یک ای را ترویج داده، که در آن هر شهروند بهفنآوری ارتباطات نوعی از سازمان شبکه

تواند خود انتخاب کند که با  بسته کلی را بپذیرد که معنای آن همراهی با یک حزب سیاسی است، می

 اشد.  کدام مسائل مشخص درگیر ب

های مختلف اجتماعی باشند، الزمه این که احزاب سیاسی بتوانند بیان کننده منافع و مطالبات گروه

ای مداوم با مردم است. چنین پیوندی به این لحاظ ضروری است که احزاب بتوانند  داشتن رابطه

ه بتوانند به  ها، نقطه نظرات و احساسات مردم را بشنوند و بخوانند. پس از آن برای این کارزش

تر دست یابند، باید با شهروندان ارتباط و دیالوگ برقرار کنند. برای احزاب،  آگاهی و بینش عمیق

بدون داشتن رابطه مداوم بسیار دشوار خواهد شد که بشکلی قابل اعتماد بتوانند مدعی نمایندگی و  

کماکان، حزب اعضای خود های مختلف اجتماعی باشند. اگر احزاب تجسم بیان منافع و اهداف گروه 

ای بشوند. توقع احزاب از اعضاء  توانند عاملین برقراری چنین رابطهباشند، حداقل اعضای فعال می

 باید این باشد که در میان و جزیی از مردم باشند.  

امروز دیگر تعداد اعضای فعال احزاب در حدی نیست که بتوانند چنین کارکردی را کامالً متحقق کنند.  

شدند، مانند حزب های مردمی" تعریف میه، آن احزابی که پیش از این بعنوان "احزاب جنبشبویژ

دموکرات و حزب مرکز. تغییرات چنین احزابی بسیار زیاد بوده است. احزاب سیاسی برای سوسیال

کنند، تمرکز ویژه روی های پیشرفته سنجش افکار عمومی استفاده میجبران این ریزش از روش

شکلی سیستماتیک "آن ای مشخص اجتماعی و دیالوگ با شهروندان برای این که بتوانند بههگروه

لحاظ اقتصادی بنیه  چه را که در اعماق افکار مردم در جریان است" شناسایی کنند. هرچه حزب به

اش در جایگزین کردن اهمیت نقش اعضای فعال در این الگوی کار  قدرتمندتری داشته باشد، امکانات

 شتر خواهد بود. بی



ها جبران صدا درآوردن زنگ خانهتعدادی از احزاب نقیصه غیبت اعضاء را از طریق سازماندهی و به

تواند متفاوت باشند. در زمان انتخابات ممکن است تالش برای کسب کنند. اهداف چنین کمپینی می می

تواند در ارتباط با معرفی  ه میآراء و پیروزی در انتخابات باشد. در شرایط دیگر موضوع این مبارز

های آن برای شهروندان، و حتی شنیدن و خوانش آن چه که در اعماق فکر مردم حزب و سیاست

تواند تنها نوعی تنفس مصنوعی باشد، که خود ها براحتی میگذرد، باشد. اما، مراجعه به خانهمی

ها را زد" که رابطه با مردم را احیا  نهمعنایش دور شدن احزاب از مردم بوده و بنابراین باید "در خا

گونه که اَن صوفی هرمنسون* سوسیال دموکرات رئیس شورای شهر گوتنبرگ تأکید  کرد. همان

 کرده: 

های مذهبی های مردم است، ولی در واقعیت امر این فرقه"یکی از راهکارهای ما مراجعه به در خانه

ها* و این جور چیزها، های مذهبی و مورمونیسمفرقه کنند.های مردم مراجعه میهستند که به خانه

شناسند. جنبش کارگری سگ مصب، که قبالً هرگز کنند که مردم را نمیچنین کاری را به این دلیل می 

ها را  دانستند که ما هستیم. حاال، ما هم در خانه زد. ما در بین مردم بودیم و مردم میها را نمی در خانه

زنند، جنبش ها را میهای مذهبی در خانهشناسیم. فرقه ا هم دیگر مردم را نمیزنیم زیرا که ممی

 (. ۲۱های مردم را بزند" )مردمی نباید نیاز داشته باشد که در خانه

ها، نقطه نظرات و های دیگر جهت خوانش ارزشکمبود اعضاء و عدم توانمندی در توسعه کانال 

ها را  ه تجسم و بیان کننده بودن اهداف و منافع این گروههای مختلف اجتماعی، وظیفاحساسات گروه

ی رابط بین شهروندان و تر شدن انجام وظیفهسازد. مابازای آن سختبرای احزاب سیاسی دشوار می

 باشد.  ها مینمایندگان منتخب آن

گی ها و آرزوهای شهروندان باشند، عمل ترکیب و هماهناگر احزاب موفق نشوند که صدای خواسته

توانند اهداف و منافع  نظرات و مطالبات دشوار خواهد شد و در این صورت احزاب دیگر نمی

شهروندان را در نهادهای انتخاب شده نمایندگی کنند. چنانچه شهروندان هویت سیاسی خود را از 

ورت  طریق احزاب معرفی نکنند و یا این که اعتماد چندانی به احزاب سیاسی نداشته باشند، در این ص

توانند ادعا کنند که دارای آن مشروعیت الزم اند که شهروندان را نمایندگی کنند؟  چگونه احزاب می

براین اساس است که احزاب دارای شکلی از پایگاه اجتماعی و یا هویت   ترکیب و هماهنگینظریه 

یندگی خواهند  مشترک باشند، در صورت فقدان چنین پایگاه اجتماعی احزاب دیگر نظرات افراد را نما

دهند که در یک جامعه شدیداً فردگرا  های اجتماعی را. شواهد موجود نشان میکرد، نه منافع گروه

شده تعداد بسیار کمتری از شهروندان دارای نوعی تعلق گروهی خاص هستند، فارغ از این که این  

یه که احزاب نماینده  فرض، این نظرگروه طبقه، حزب و یا هرچیز دیگر باشد. با توجه به این پیش

 شود. توانند باشند، از درون تهی میهای اجتماعی و یا منافع گروهی میگروه

ها، نقطه نظرات و احساسات شهروندان باشند و اگر احزاب قادر نباشند که صدا و بیان کننده ارزش

  بسیج ها را در پارلمان نمایندگی کنند، در این صورت وظیفه احزاب دربه شکلی مشروع آن

توان گفت که مقام و  شود. میکاندیداها برای نهادهای انتخاباتی نیز دشوار می جذبشهروندان و 

ها در یک دور باطل گرفتار  موقعیت حزب بعنوان حلقه رابط بین شهروندان و نمایندگان منتخب آن

، در این شده است. اگر احزاب سیاسی آن گونه که شایسته است، مورد اعتماد شهروندان نباشند

صورت دیگر نباید در انتظار وجود یک هویت قوی حزبی باشیم. بدون یک هویت قوی حزبی، نازل 

بودن تعداد اعضای احزاب تداوم خواهد یافت. با کاهش تعداد اعضا امکانات احزاب در خوانش و 

پارلمان دشوار  ای باورمند و معتبر در ها بگونهارائه اهداف و منافع شهروندان و نمایندگی کردن آن

ها نیز از  خواهد شد. از این طریق مقام احزاب بمثابه حلقه رابط بین شهروندان و نمایندگان منتخب آن



سهم خود موجب کاهش بیشتر باور به نقش احزاب سیاسی درون تهی خواهد شد. چنین اتفاقی به 

 خواهد شد. 

گیرد، توان و مشروعیت احزاب در  دهندگان دور از دسترس احزاب سیاسی قرارزمانی که بسیج رأی

های مختلف اجتماعی نیز از بین  بیان کننده بودن و ترکیب و هماهنگ کردن اهداف و منافع گروه

های مختلف اجتماعی وجود رود. زمانی که دیگر توان تجلی و نمایندگی اهداف و منافع گروهمی

این که، ریسک تخریب تدریجی اعتماد  شود. اول نداشته باشد، سیستم سیاسی با دو معضل مواجه می

ای را که  شهروندان نسبت به احزاب سیاسی وجود دارد، چرا که این احزاب دیگر توانایی انجام وظیفه

دهند. دوم این که، مؤسسات دیگری نیز موجود برایشان در نظر گرفته شده را نداشته و انجام نمی 

به پُر کردن فضای آن کارکردی که تجلی و نمایندگی   نیست که بتوانند، و یا مشروعیت ندارند که قادر

ها، از هر نوع آن، برای ایجاد های مختلف اجتماعی است را داشته باشند. شبکهاهداف و منافع گروه 

هرج و مرج اند و فاقد هرگونه ارتباط مردمی اند که بتوانند چنین کارکردی را داشته باشند. بعالوه  

ثبات هستند که بندرت قادرند هدف و آرزویی را که وظیفه سیاسی در  ن بیها چناها و شبکهاین جنبش

تواند انتظار مسئولیت  پرسپکتیو عام باشد را بعهده گیرند. و اما از منظر دموکراسی: چگونه آدم می

سیاسی از یک چنین شبکه و نمایندگان آن داشته باشد؟ اگر دموکراسی پارلمانی دارای آن توانمندی  

مردم را متقاعد کند چنین موسساتی )بعنوان نمونه احزاب سیاسی( میتوانند نماینده، تجلی و  نباشد که 

های مختلف اجتماعی باشند، در این صورت بنیاد دموکراسی پارلمانی  بیان کننده اهداف و منافع گروه

 از درون فرسوده خواهد شد. 

اندیداهای جذب و نامزد شده توسط دهندگان به احزاب سیاسی پشت کنند، مشروعیت کزمانی که رأی

دهندگان اعتمادی به حزب نداشته شود. اگر رأی معنا میحزب برای آن انجمن و نهاد سیاسی نیز بی

باشند، چرا باید به کاندیداهایی که حزب نامزد کرده اعتماد داشته باشند؟ به همین شکل مشروعیت 

شوند، چرا که این تصمیمات  معنا میوند نیز بی شتصمیماتی که در انجمن و یا نهاد سیاسی اتخاذ می

اند که معضل  شوند. احزاب تا کنون تالش کردهدر واقع اغلب در عمل در درون احزاب اتخاذ می

مشروعیت را از طریق کمک گرفتن در افزایش بخش نامزد شدن فردی مدیریت کنند، و از این طریق  

 فراد را رها کنند.  بخشی از کنترل روی فرآیند جذب و نامزد شدن ا

بحران احزاب سیاسی در ارتباط با گلوبالیزاسیون و انقالب در فنآوری ارتباطات، که قدرت مؤسسات  

باشد. در پی جهانی شدن و انقالب در فنآوری ارتباطات،  انتخاب شده توسط مردم را تهی کرده، نیز می

های فرا دولتی، برای نمونه  یا سازمانالمللی و های بین، نهاد فقدرت به مؤسساتی با هویت غیر شفا

اتحادیه اروپا منتقل شده است. بدین ترتیب امکانات شهروندان در بازخواست کردن مسئولیت سیاسی 

ها  شود، چرا که نمایندگان انتخابی آناند، فرسوده میاز نمایندگانی که در سطح ملی خود انتخاب کرده 

یستند. معضل عدم امکان بازخواست مسئولیت سیاسی از مانند گذشته دارای قدرت سیاسی چندانی ن

های پوپولیستی که ی مساعدی برای جنبشقدرتی شده و زمینهنمایندگان موجب بروز احساسات بی

 شوند، خواهد شد. در آن "مردم" در مقابل "جاافتادگی" )احزاب سنتی( قرار داده می 

  سیاستال موفه*، شاید بتوان گفت که با پژوهشگر جامعه شناسی و علوم سیاسی شنت اهم صد

کنند، مانند پارلمان و احزاب سیاسی( از  )نهادهایی که فرآیندهای سیاسی را تنظیم و مدیریت می

کنند که از که همانا )احساسات، نظرات و الگوهای رفتاری که روحیه جمعی را طراحی می سیاسی

ده است. این جدایی یک خالء سیاسی را شود( جدا افتاها توزیع ارزش سیاسی عملی میطریق آن

 گردد. آورد که موجب بروز استیصال سیاسی شهروندان میبوجود می



های اقتصادی(، و معضالت جامعه امروزه گلوبال اند )بعنوان نمونه محیط زیست، مهاجرت و بحران

المللی جهانی شده است،  توان در محدوده ملی حل و فصل کرد. اقتصاد بینیک معضل جهانی را نمی

 های ملی است.  ولی سیاست و دموکراسی زندانی دولت

  باره دگر کردن ملییریت گردد. در درجه نخست از طریق تواند به طُرق متفاوت مداین معضل می

های سیاسی از ای از حوزه، یا این که حداقل بخشی از آن، بعنوان نمونه انتقال دوباره پارهسیاست

گلوبالیزاسیون  گآهناتحادیه اروپا به خانه در کشور عضو. چنین راهکارهایی بمعنای کاهش ضرب

ات بهتری برای بازخواست مسئولیت پذیری از سیاستمداران فراهم  خواهد بود، اما ممکن است امکان

 آورد که از این طریق برای دموکراسی پارلمانی مفید واقع گردد.  

بعنوان مثال، از طریق تقویت امکانات   سیاست کردن گلوبال –راه دیگر در جهت مخالف است 

فرا دولتی بازخواست مسئولیت سیاسی  المللی وگیرندگان در سطح بینشهروندان که بتوانند از تصمیم 

توان به عرصه ملی بکنند. هر دو استراتژی در حقیقت دو جانبه )متقابل( نیستند. پاره از مسائل را می 

بازگرداند، ضمن این که همزمان امکان مطالبه مسئولیت پذیری سیاسی و بازخواست از سیاستمداران 

توان به عرصه ملی رجعت ه کدامین موضوعات را میرا بهبود بخشید. مشکل شناخت و تعیین این ک

آمدهای منفی دیگری روبرو شویم )بعنوان مثال، داد و واقعاً در انجام آن موفق شد، بدون این که با پی 

بسته شدن بیشتر مرزها، کُند شدن توسعه اقتصادی، کاهش فهم و همدردی نسبت به دیگر کشورها و 

های مناسب و مؤثر جهت مطالبه مسئولیت پذیری  آوردن مکانیسم ها(. و دیگر این که بوجودفرهنگ

دانید "توده مردم" گونه که میالمللی است. همانسیاسی و بازخواست سیاستمداران در سطح بین

ها ناشی شود. تکه  واحد اروپایی وجود ندارد که قدرت بر اساس و به اعتبار آن بخواهد معین و از آن

تواند نشانی از این باشد که تحوالت در سمت و سوی مخالف در جریان ا هم میپاره شدن اتحادیه اروپ

 است.  

توان همچنین بعنوان کانالیزه کردن "موضوع سیاست" به "سیاست" وظیفه اصلی احزاب را می 

های سیاسی مختلف تعریف کرد. یعنی این که ترکیب کردن و تعدیل نظرات و منافع افراد و گروه

( به یک نقطه نظر مشترک حزبی، با این منظور که پس از آن با دیگر احزاب  )"موضوع سیاست"

سیاسی در   ت جایی که تصمیما –بیشتر پارلمان   –رقابت کرد که بتوان آن نقطه نظرات را در نهادها 

 (. ۲۲شود، جاری نمود )"سیاست"( )آن گرفته می

ست"( و )"سیاست"( از هم دور آمد انقالب در فنآوری ارتباطات )"موضوع سیاوقتی که در پی

شود. زمانی که امر مشترک ای برای احزاب سیاسی بمراتب دشوارتر میافتند، انجام چنین وظیفهمی

ها، جهانی شدن گردش سرمایه و گردد و نهادهای سیاسی بواسطه وابستگیجامعه تکه پاره می

شود که پس کند، این سئوال مطرح میکشی و قدرت را تهی میالمللی زه های فرا دولتی و بینهمکاری

  احزاب در زندگی سیاسی امروز چه نقشی دارند و چه نقشی باید ایفا کنند؟

این تحول در کل برای دموکراسی پارلمانی این خطر را در بر دارد که محوریت آن بعنوان اصول 

خلق مجدد و یا تقویت   سازمانی حیات اجتماعی کمتر گردد. در چنین شرایطی آیا امکانات چندانی برای

رابطه بین احزاب سیاسی و شهروندان، و از آن طریق حتی تقویت مقام و جایگاه دموکراسی پارلمانی  

های بعنوان سیاست شکل حکومتی وجود دارد؟ آری، قصد ما این است. انقالب دیجیتالی و رشد شبکه

تواند موجب  ها میده بهینه از آناجتماعی ابزار نوینی در دسترس احزاب سیاسی قرار داده که استفا

مندی و اشتغال سیاسی شهروندان اهمیت گردد که احزاب سیاسی بتوانند بعنوان پالتفرم برای عالقه

بیشتری پیدا کنند، که در این صورت مقام احزاب، بعنوان رابط بین دولت و شهروندان، و در تداوم  

 حتی دموکراسی پارلمانی را تقویت خواهد کرد.  
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مورمونیسم  ۱۸۴۰و   ۱۸۳۰های در ایاالت نیویورک بنیان نهاده شد. در دهه ۱۸۲۰جنبش در دهه 
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 انقالب دیجیتالی و فردگرایی جامعه  

 

اشان در  اُفت توانمندی احزاب سیاسی در انجام وظیفه بمثابه رابط بین شهروندان و نمایندگان انتخابی

ارتباط با انقالب دیجیتالی و فردگرا شدن جامعه است. احزاب تاکنون در متحول کردن نظرات سیاسی 

شند، موفق و اشکال سازمانی خود تا آن حد و سیاق که مناسب شهروندان در جامعه امروزین با

 اند.  نشده

بوده که متأثر از اختالفات و منازعات   ۱۹۰۰های منشاء بیشتر احزاب سوئد جامعه صنعتی دهه

اجتماعی آن دوره است. امروز دیگر آن جامعه صنعتی در حال تغییر فاز )مرحله( است. بدون شک 

برای توسعه اقتصادی سوئد صنایع دارای اهمیت زیادی هستند. اما، امروز دیگر صنایع و  

ها در یک سمت و سو نیستند که بتوانند در کنار هم زندگی کنند و آن گونه  ی مورد نیاز آنساختارها

خواهیم جامعه را بنا کنیم. ما به دلیل نبود یک اصطالح مناسب، جامعه نوین در حال نیستند که ما می 

ل نزدیک  نامیم. اگر چه شک نداریم که به احتمارشد را "جامعه علمی" و یا "جامعه اطالعاتی" می

ها همواره دوران خود را بعداً  به یقین نسل بعد از ما آن را چیز دیگری خواهند نامید. ما انسان 

 کنیم. نامگذاری می

را بر خود دارد. )در این دوره(  ۱۹۰۰های سیستم حزبی اروپایی مهر و نشان ثبات نیمه دوم دهه 

ه حیات خود ادامه داد و پژواک اختالفات  کشورها توسعه یافتند و دگرگون شدند. اما، سیستم حزبی ب

اجتماعِی بود که دیگر موضوعیت نداشتند. پژوهشگران اجتماعی سیمور لیپست* و استین روکان* 

مشتق شده از منازعات انقالبات ملی و   ۱۹۰۰های نیمه دوم اظهار داشته اند که سیاست در دهه

های ملی متحقق  ودالیسم اروپایی و برپایی دولت آمد فروپاشی فئدر پی   انقالبات ملی(.  ۲۳صنعتی بود )

های ملی بمعنای رشد و ظهور مرکز های محلی به دولت شدند. گذار از رقابت و ستیز شاهان و دولت 

  –کلیسا از سوی دیگر بود که خط فاصل اختالفات غالب بودند. مرکز  –پیرامون از یک سو و دولت  –

لط، که شامل دولت مرکزی بود، و منطقه پیرامونی که پیرامون بعنوان خط فاصل بین فرهنگ مس

های دولت بین قدرتمندان مذهبی و دولت   –دارای فرهنگ و زبان متفاوت بود. خط فاصل کلیسا 

سکوالر پدید آمد. در ارتباط با شکوفایی و موفقیت مردم ساالری شهروندان حول محور این اختالفات 

های سیاسی بیان کرد. بدین ترتیب  یاسی و یا دیگر جنبشبسیج شدند، که خود را در شکل احزاب س

و  (SNP)اتحادیه کاتالونی، حزب ملی اسکاتلند  ,(CiU)ای گوناگون بعنوان مثال که احزاب منطقه

پیرامون دارند، در حالی که احزاب   –نشان از اختالفات مرکز  (Sinn Fein)حزب ایرلند شمالی 

 دولت است.   –ا در اختالفات کلیسا هدموکرات مسیحی در اروپا منشا آن

 –روستا و همچنین کار  –انقالب صنعتی دو اختالف و خط فاصل دیگر را نیز موجب شد: شهر 

روستا بر پایه اختالف و خط فاصل بین طبقه صاحبان زمین در روستاها از یک سو  –سرمایه. شهر 

کشاورزان اسکاندیناوی )که بعنوان  و از سوی دیگر جا افتادن و استقرار صنایع در شهرها. احزاب 

روستا  –مثال حزب مرکز سوئد از آن ریشه گرفته( مجرای خروجی از اختالف و خط فاصل شهر 

کرد از یک سو و  سرمایه براثر اختالف بین طبقه کارگر که در صنایع کار می – دارند. اختالف کار 

ود. رشد احزاب کارگری مانند حزب  و یا طبقه صاحب سرمایه از سوی دیگر ب – کارفرمایان صنایع 

 (.  ۲۴ریشه و بنیاد اشان در این اختالفات است ) ها و احزاب کمونیستسوسیال دموکرات

به روش مشابهی که لیپست و روکان توسعه دوران کودکی دموکراسی اجتماعی را از جنبه ملی و 

ن بعنوان آغاز یک انقالب در  توارا می ۱۹۷۰اند، تحوالت پس از انقالب صنعتی تجزیه تحلیل کرده 



فنآوری ارتباطات با مابازای عظیم معنا کرد. انقالب در فنآوری ارتباطات اهمیت و معنای قلمرو را از  

های ملی که قدرت خود را مشخصاً بر کنترل روی یک محدوده درون تهی کرد، که خود بر دولت

این ترتیب اهمیت دو اختالف که لیپست و   گذاری کرده بودند، تأثیر گذاشت. بهجغرافیایی معین پایه 

  –پیرامون و کلیسا  –دانند، مورد سئوال واقع شد: مرکز ها مشتق میروکان انقالبات ملی را از آن 

دولت. کاهش اهمیت قلمرو موجب فرسوده شدن اهمیت صنعتی شدن سنتی که برپایه استقرار صنایع  

بنوبه خود اهمیت آن دو اختالفی را که لیپست و   ثابت در یک محدوده معین جغرافیایی بود، شد که

سرمایه.   –روستا و کار  –دانستند را زیر سئوال برد: شهر روکان مشتق شده از انقالب صنعتی می 

اما، در شرایط کنونی هنوز ما چیز زیادی در مورد این که کدامین اختالفات سیاسی مهمی در مسیر 

 (.  ۲۵دانیم )شد خواهد کرد، نمیتوسعه این انقالب در فنآوری ارتباط ر

موضوع انقالبات ملی در ارتباط با حاکمیت بر قلمرو و روش سازماندهی نظم سیاسی بود. انقالب  

توان صنعتی در ارتباط با حاکمیت سرمایه و شیوه ساز و کار تولیدات مادی بود. به روش مشابه می

با تسلط یافتن نظم و روش تولید علم و دانش    تواند در رابطهگفت که انقالب در فنآوری ارتباطات می

ها در فرآیند تولید اهمیتی بمراتب بیشتر خواهند یافت، و  باشد. در جامعه اطالعاتی دانش و نظریه

خالقیت و نوآوری به نیروی بارآوری مهمی تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر در دیجیتالیسم و رشد  

گر در تولید کاالها، کارخانه و یا کارگران مزدبگیر محصور جامعه دانش محور فرآیند تولید ارزش، دی

نخواهد ماند. خلق کاالهای غیر مادی نیز همچنین به ساعت کار گره خورده نخواهد ماند. ارزش 

کاالیی "اطالعات" در جامعه دانش محور، چنانچه چند نفر آن را در اختیار داشته باشند، کم نخواهد  

کند. چنانچه دیگر ممکن نباشد که ارزش ها جدا میآن را از همه دیگر کاالشد. چرا که تولید اطالعات 

سمت صفر کار را در رابطه با زمانی که صرف آن شده اندازه گرفت و قیمت و ارزش اطالعات به

 (.  ۲۶گرایش پیدا کند، در این صورت ما دیگر یک اقتصاد بازار کارآ نخواهیم داشت )

های مربوطه را که همراه با رشد جامعه اطالعاتی سمت خط فاصلات بهشاید ما از همین حاال گرایش

نامید.   دانش -بازار هایی را شاید بتوان ترم  (. چنین خط فصل۲۷ایم )شوند را مشاهده کردهپدیدار می

بینند، قابل داد و ستد در بازار جایی  ها میکنشگران بازار در بازار دانش را یک کاال در بین دیگر کاال

که عرضه و تقاضا تعیین کننده ارزش است. با توجه به این موضوع بازار کنشگرانی را بحرکت و 

بینند که در درون خود میکند که دانش را بعنوان یک فرآیند اجتماعی و یک امکان مشترک بسیج می

گذاری دانش توانمندی آن در تحصیل سود دارای یک ارزش است. معیار کنشگران بازار در ارزش

است. در مقابل برای کنشگران دانش، ارزش دانش بر پایه توانمندی آن در پدید آوردن خوانشی 

نامید.   المللیبین ملی هایتدول شبکهتوان گردد. یک خط فاصل دیگر را میاز جهان تعیین می  ابامعن

ترین پایٔه دولت ملی را، کنترل بر قلمرو، که در  انقالب در فنآوری ارتباطات اهمیت و موقعیت مهم

های ملی بود را کاهش داده است. بجای آن نوعی واقع زیربنایی برای خودگردانی و استقالل دولت 

( را پدید آورده، که دانش ویژه قابلیت و  المللی بدون یک پایٔه جغرافیایی )قلمروییی بینشبکه

ها در کنار هم است. مبارزه برای کلمه )متن( و های اعضای شبکه وجه پیوند و نگهدارنده آنارزش

تولید دانش بین کنشگران، بطور مثال در رابطه با قدرت و تعیین این که کدام دانش باید بعنوان زیربنا  

المللی( محیط زیست و یا مسائل  ثالً معضل فرا ملی )بینگیری سیاسی جهت حل، مو اساس تصمیم

المللی، مهاجرت قرار گیرد. مبارزه حول و حوش حق تقدم در زمینه تفسیر قوانین مربوط، حقوق بین

مسائل مذهبی و مسائل اخالقی. ریچارد فلوریدا* پژوهشگر جغرافیای اقتصادی مفهوم "آن طبقه 

جتماعی نوین در جامعه اطالعاتی ارائه داده است. این طبقه خالق، ترین گروه اخالق" را بعنوان مهم

ها کسب سود و ارزش برای جامعه و حوزه تولیدگر و مولد دانش و پردازنده اطالعات است، کار آن



درصد از نیروی کار در ایاالت متحده   ۳۰کسب و کار است. طبق برآورد فلوریدا، امروزه حدود 

 (. ۲۷گردد )ع میآمریکا به طبقه مولد ارجا

در جامعه صنعتی منطق تولید کاال جاری و اساس کارکرد این جامعه بود، حال منطقی بر پایه تولید  

ها و اختالفات  های غیر مادی )معنوی( جایگزین آن شده است. اما، هنوز خط فاصلدانش و ارزش

ان سازمانیافته بتوانند پا جلو  های جمعی نوین، کنشگراند که تشکلاندازه کافی توسعه نیافته جدید به

بگذراند و کارکرد احزاب سنتی سیاسی را بعهده گرفته، و خود را بعنوان نمایندگان اهداف و منافع  

گذاری و موضوع سیاست های مختلف اجتماعی بیان کنند. مجراهای رابط بین نهاد سیاستگروه

دهندگان ضعیف شده  ها با رأیارتباط آن  کماکان در اختیار احزاب سنتی است، علیرغم این که پیوند و

ها و اختالفاتی هستند که بنیاد خود را در آن ملیت )ملی(  و این احزاب کماکان حمل کننده آن خط فاصل 

 و صنعت دارد، نه انقالب در فنآوری ارتباطات کنونی.  

ید اهمیت آزادی توانیم در تشدهای جدید در سیاست در سوئد را میهای رشد خط فاصلیکی از نشانه

شود که تان نیز نامیده می  – گال   *سهای نظری دید. این جنبه از آزادی معتبر مقیامعتبر در عرصه

گال مخفف سه واژه سبز، آلترناتیو و لیبرتی یا همان آزادی هستند و تان مخفف سه واژه سنت، 

ها دارای دو وجه  باط با ارزشباشند. این مقیاس در ارتدیکتاتوری )اقتدارگرایی( و ناسیونالیستی می

های زندگی کردن بدیل است که در یک سوی آن گال قرار دارد که بیانگر شکیبایی، تحمل، شیوه

)آلترناتیو( هنجار شکنی و فردیت است و در سوی دیگر ارزشی که سنت، خانواده، مذهب، ملت، 

سیاسی که معموالً در ارتباط با  دیسیپلین و نظم و قانون، تان، قرار دارد. از جمله موضوعات مشخص 

و مهاجرین سیاسی،  –های مقیاس آزادی/اقتدارگرایی هستند موضوعاتی مانند مسئله آوارگان ارزش

فمینیسم/برابری جنسیتی، محیط زیست/ توسعه پایدار، موضوعات مربوط به سیاست دفاع و  

 (. ۲۹شوند( )شوند )واقع میموضوعات مربوط به جرم و مجازات یافت می 

هم داشته باشند  توانند در بسیاری موارد موضعی نزدیک بهراست می  –احزاب سیاسی در مقیاس چپ 

لیبرالیسم در فاصله بسیاری از یک دیگر قرار داشته باشند )بعنوان   –ولی در مقیاس یا ابعاد آزادی 

واضع احزاب  های مسیحی(. حتی برعکس آن نیز طبیعتاً ممکن است. منمونه، حزب مرکز و دمکرات

ها در مقیاس  راست با یک دیگر فاصله زیادی داشته باشند، اما موضع آن  –توانند در مقیاس چپ می

 لیبرالیسم به یک دیگر بسیار نزدیک باشد )بعنوان نمونه، حزب چپ و مرکز(.  –آزادی 

مقیاس  سیستم حزبی سوئد متأثر از ثبات جاری حاکم در کشور بود.  ۱۹۰۰در بخش زیادی از دهه 

راست ساختار زندگی سیاسی سوئد بود و پنج حزب در پارلمان نماینده داشتند: حزب چپ )قبالً  –چپ 

ها، حزب مرکز )اتحادیه حزب کمونیست سوئد، همچنین حزب چپ کمونیستی(، سوسیال دموکرات

است و کاران )قبالً حزب رها )قبالً حزب مردم(، همچنین حزب محافظهکشاورزان پیشین(، لیبرال

 کار(. تشکل حزبی محافظه

، حزب  ۱۹۸۸ثبات بتدریج ضعیف شد و احزاب جدیدی به پارلمان راه یافتند. )حزب محیط زیست 

(. احزاب جدید در  ۳۰( )۲۰۱۰های سوئد ، دموکرات۱۹۹۱، دموکراسی نو ۱۹۹۱دموکرات مسیحی 

راست خواهند  –بندی چپ صف –و یا در صورت امکان فرای  –آغاز چنین ادعا کردند که در خارج 

راست نشان داد که چنان قدرتمند   –بندی چپ ایستاد. اما این ادعا طول عمر چندانی نداشت. صف 

حزب محیط زیست به  –گیری کنند است که در عمل این احزاب ناچار شدند که نسبت به آن موضع

های سوئد به بلوک راست پیوستند.  ها و نیز دموکراسی نو و همچنین دموکراتچپ، دموکرات مسیحی

ها دموکراتکند، اگر چه سوسیالیفا میبندی حتی امروز نیز نقشی بنیادی در سیاست سوئد ااین بلوک



بندی را با هدف تشکیل یک ابتدا سعی کردند که این بلوک ۲۰۱۸در حول و حوش قبل از انتخابات 

 دولت فرا بلوکی ضعیف کنند.  

ترین احزاب به قطب آزادی  ای دیگر است. نزدیکتان بگونه –اما جایگاه احزاب در ابعاد ارزشی گال 

ها  هایی از حزب مرکز و لیبرال یط زیست، اقدام فمینیستی، حزب چپ و نیز بخش)گال(، احزاب مح

ها در جایگاه میانه قرار  های دیگری از حزب مرکز و لیبرالها و بخشدموکراتهستند. حزب سوسیال

های سوئد ها همچنین و بویژه حزب دموکراتکاران، دموکرات مسیحیگیرند در حالی که محافظهمی

 دیک به قطب اقتدارگرایی )تان( قرار دارند.  بسیار نز

تان فضای بیشتری از دستور کار   –های اخیر موضوعاتی در رابطه با مقیاس ارزشی گال در سال

سیاست پذیرش آوارگان، موضوعات مربوط به جرم و مجازات،  – سیاسی سوئد را اشغال کرده است. 

وضوعاتی در ارتباط با هویت فردی بعنوان نمونه  و م –مبارزه با تروریسم، دفاع و حتی شیوه زندگی 

داشتن حجاب در مراسم رسمی، جداسازی زمان استفاده مردان و زنان از استخرهای شهرداری و یا 

(. پذیرش موج بزرگی از آوارگان به سوئد  ۳۱این که چگونگی سالم و علیک با یکدیگر در سوئد )

از جمله تهاجم با کامیون در   –ه از اسالم در اروپا و نیز موج ترورهای الهام گرفت ۲۰۱۵در پائیز 

های سیاسی تأثیرگذار بود و سئواالتی را در مورد شفافیت،  بر بحث –خیابان ملکه در استکهلم 

تمرکز و تأکیِد   ۲۰۱۶های المدالن* در تابستان هویت، سوئدی بودن و امنیت را موجب شد. در بحث 

های بین رهبران احزاب های سوئدی" بود. در یکی از مناظرهتقریباً همه رهبران احزاب بر "ارزش

 را "سال نگرانی" نامید.   ۲۰۱۶لوفون سال  ندر پارلمان استفا

 

Seymour Lipser * 

Stein Rokkan * 

katalanska Convergencia Unio (CiU) *  

 اتحادیه کاتالونی، حزب سیاسی ایالت کاتالونی در اسپانیا است.  

Richard Florida * 

GAL – TAN * 

 تان   –گال 

های اخالقی و بندی در بُعد ارزش تان، اصطالح یا مقیاسی است که نشاندهنده تقسیم –اصطالح گال 

شود. در فرهنگی احزاب است. این مقیاس دارای شش وجه است که یک بُعد بهم پیوسته معرفی می

های سبز، آلترناتیو و  ی نامیدن ارزشاین مفهوم "گال" در یک انتهای این مقیاس قرار دارد که برا

شود. در انتهای دیگر این مقیاس ارزشی و در مقابل آن "تان" آزادی و یا لیبرتنیسم بکار برده می 

شود. خط هایی مانند سنت، اقتدارگرایی و ناسیونالیسم بکار برده میقرار دارد که برای بیان ارزش

های ها نبوده، بلکه اشاره به ارزشگی سیاستفاصل و اختالفات در این سیستم بیانگر چگون

های تحقیقاتی مورد استفاده قرار  توسط گروه ۱۹۹۹اجتماعی و فرهنگی دارد. این مقیاس از سال  

رسمیت پیدا کرد.   ۲۰۰۲تان بطور رسمی توسط هوگه، مارکز و ویلسون در سال   –گرفت. نظریه گال 

   )ترجمه و خالصه شده از ویکیپدیا. م(.  



Almedalen*  

در تعطیالت فصل تابستان رهبران احزاب سیاسی در آن جا حضور دارند و محلی  همحلی که هر سال

 برای بحث و گفتگو با مردم است.  

Stefan Löfven*  

 وزیر اول و رئیس وقت دولت سوئد.  

  



ای از بوجود آمدن یک تان نشانه  –بندی بیشتر پیرامون معیار گال دانیم که آیا صف ما هنوز نمی

اختالف، خط فاصل اجتماعی است، یا نه؟ ممکن است طبقه خالق منافع خود را در بهترین حالت  

را  هایی که خود اش قطب خواهان آزادی است ببیند، در حالی که گروهحمایت از سیاستی که بنیاد 

تان   –کنند، پیرامون قطب اقتدارگرایی بسیج شوند. چنانچه ابعاد گال بازنده جهانی شدن احساس می

نتوانند متکی به یک پایه اجتماعی باشند، در آن صورت این امکان وجود دارد که "سقوط" کرده و با 

 راست همگرا شوند.   –بعد چپ 

تحوالت فنآوری بدین معناست که دیگر مردم چندان چون گذشته متکی به قلمرو )سرزمین وطنی، م( 

سوی مرزهای قلمرو، جابجا شدن و سفر کردن و ارتباط برقرار کردن با مردم دیگر در آن –نیستند 

که  آوردها بوجود میتر شده است. افزایش چنین آزادی در عمل امکان بیشتری برای انسانآسان

های زندگی خود را تحقق بخشند. هویت فردی خیلی کمتر، آن گونه که در جامعه صنعتی بود، پروژه

تحت تأثیر وابستگی گروهی خواهد بود. در یک همه پرسی پژوهشی در مورد وابستگی طبقاتی 

اجتماعی اند که اساساً به هیچ طبقه ها، بیشتر افرادی که مورد پرسش قرار گرفتند، پاسخ دادهانسان

"وفاداری"  ۱۹۵۰یابد. در دهه  تعلق ندارند. توان تحرک و جابجایی در زندگی کاری افزایش می

ای نیستیم که هر روز کارمان را  های آوارهنوعی نشان افتخار بود و کسب و کار حول شعار "ما آدم

ی چندان خوبی عوض کنیم"، بسیج شده بود. امروز استخدام در یک محل کار در چند دهه سابقه کار

 شود. محسوب نمی

روز شدن ارزش انسان است. در دوران جنگ سرد بسیاری از  فردگرایی همچنین بیانگر به

های ملی "امر داخلی" هر کردند موضوع حقوق بشر در دولت سرشناس چنین ادعا می نسیاستمدارا

پذیرفتند.  ها را نمیساندولت معین است، و مداخله دیگران نسبت به هتک حرمت و تجاوز به حقوق ان

ها تقویت  بشر بنفع مردم و با هزینه استقالل دولتاما پس از پایان جنگ سرد موقعیت و مقام حقوق 

ها "مسئول رعایت و حمایت از آن هستند"، که این نکته  شد. حتی سازمان ملل تصمیم گرفت که دولت 

گیرد، است.  مورد تعرض قرار می بمعنای حق مداخله برعلیه یک دولت خاص که در آن حقوق مردم

های ملی، قابل درک و فهم  ها بدون در نظر داشت تضعیف موقعیت و قدرت دولت تقویت حقوق انسان

 آمدهای تهی شدن کنترل دولت بر قلمرو بمثابه ابزار قدرت است.  نیست، که بنوبه خود یکی از پی

امند. نتیجه بررسی ارزش شناسی جهانی* نترین کشور جهان می کشور سوئد را گاهی بعنوان فردگرا

ها همراه با شهروندان دیگر کشورهای اسکاندیناوی خود را با چندین بار نشان داده که سوئدی

های فردی مانند، استقالل فردی، ابراز و تحقق  شهروندان دیگر کشورها بلحاظ اولویت دادن به ارزش

های گروهی دانند. در این کشورها ارزشیز میهای شخصی، حقوق فردی و استقالل نظر متماخواسته

 ها از اهمیت کمتری برخوردارند. و اجتماعی مانند ملت، خانواده، مذهب و سنت

یک جامعه فردگرا، در قیاس با گذشته، امکانات بمراتب بیشتری برای انتخاب و شکل دادن به تصویر  

هد. مالقات با پزشک دیگر بندرت از  دشخصیت و پروژه زندگی شخصی در اختیار شهروندان قرار می

گیرد. بجای این کار هر  طریق تلفن مستقیم بیمار به دکتر، جهت گرفتن وقت ویزیت صورت می

شهروند باید در درجه اول از طریق مراجعه به سیستم پیچیده درمان و انتخاب یک درمانگاه بعنوان  

نشیند که به سئواالتی قابل پزشک منفعل نمییکی از اجزاء چنین فرآیندی اقدام کند. بیمار دیگر در م

پاسخ دهد که پزشک بیماری را تشخیص و سپس پاسخی مناسب برای درمان از او دریافت کند. بلکه  

اغلب خود بیمار با مراجعه به گوگل عالئم بیماری خود را از طریق اینترنت مطالعه کرده و چند  

ها بحث و مشاوره کند. حتی القات با پزشک در مورد آنکند که در ماحتمال از نوع بیماری را پیدا می 

شود، که در آن بیمار خود در زنی تبدیل مینوع درمان نیز به موضوع بحث با پزشک و یا شاید چانه



تعیین نوع درمان، احتمال ریسک، عوارض جانبی حاصل از نوع درمان و حتی فرآیند بهبود بیماری  

 د.  نشینبا پزشک به بحث و گفتگو می

ها بمنظور امکان انتخاب در هزار توی آلترناتیوهای تحصیل فرزندان معنایش سرگردانی پیاپی سال 

گوناگون است. فردی که قصد خریدن یک اتومبیل نو را داشته باشد، خودش با مراجعه به کاتالوگ یا  

ها و آرزوهای م خواستهتواند تقریباً تماکامپیوتر، پیش از این که اتومبیل در کارخانه مونتاژ شود، می

و سفارش دهد. اکنون مردم دیگر اشتراک تلفن و شرکت برق خود را از میان انبوهی  نخود را تعیی

کنند. سئوال این است که بشکل واقعی، حقیقتاً چه میزان از آزادی در های گوناگون انتخاب میاز بدیل 

 (.  ۳۲کنیم؟ )زادی حق انتخاب زندگی نمیاین حق انتخاب نهفته است؟ آیا واقعاً ما در یک جباریت آ

های سنتی با پسوند  دهند. آن اسم فامیل امروزه شهروندان نام فامیل خود را بصورتی گسترده تغییر می

"سون" )اندرسون، نیلسون، سونسون و غیره( وجه عمومیت خود را دیگر از دست داده و با اسامی  

چه در  –. در اکثر موارد مراسم عقد و عروسی اندمناسب و خواست شخصی افراد جایگزین شده

دیگر براساس خواست و آرزوهای عروس و داماد تدارک و   –شکل کلیسایی و نیز اشکال دیگر آن 

ها اغلب شکل و فرم شخصی پیدا کرده اند. آن  شوند. درج آگهی درگذشتگان در روزنامهبرگزار می

ر داده است. فردگرایی تا مرگ نیز همراه ماست.  ها و عالئم دیگصلیب سنتی جای خود را به سمبُل

(۳۳ .) 

 

World values survey* 

 ارزش شناسی جهانی. 

  



فردگرایی، احزاب سیاسی را با هماورد جدیدی نیز رو در رو کرده است. پیوند و رابطه بین  

شهروندان و احزاب سیاسی ضعیف شده و این معضل خود را در روی آوردن تعداد کمتری از 

های (. در فاصله بین سال ۳۴ها نشان داده است )دهندگان به احزاب سیاسی و عضویت در آنیرأ

ریزش  ۲۵۰۰۰۰نفر به حدود   ۶۰۰۰۰۰تعداد اعضای احزاب در سوئد از بیش از  ۲۰۱۱تا    ۱۹۹۱

(. سهم شهروندانی که خود را طرفدار یکی از ۳۵سال ) ۲۰کرده است، بیشتر از نصف، تنها در طی 

درصد در سال   ۶۵پندارند در طی چند دهه اخیر کمتر از نصف شده است، از یاسی میاحزاب س

دهندگانی که خود را قویاً معتقد به  . به همین ترتیب سهم رأی۲۰۱۴درصد در سال  ۲۷به   ۱۹۶۸

کاهش  ۲۰۱۴درصد در سال  ۱۷به  ۱۹۶۰درصد در سال  ۴۵دانند از  یکی از احزاب سیاسی می

 یافته است.  

چه که یی همچنین تأثیر خود را در رابطه بین تعلق طبقاتی و رأی دادن نیز نشان داده و آن فردگرا

شد، فروکش کرده است. اختالف بین میزان سهم طبقه کارگر و طبقه متوسط دادن طبقاتی گفته میرأی

  دهند مرتب درحال کاهش است. سهم طبقه کارگر امروز تنها که به حزب سوسیال دموکرات رأی می

 بود.   ۱۹۶۰نصف آن چه است که در آغاز دهه 

تضعیف پیوند بین شهروندان و احزاب سیاسی موجب تحرک و گردش بیشتر انتخاب کنندگان نیز شده  

دهندگانی که حزب مورد نظر خود را در فاصله بین دو انتخابات  های اخیر، سهم رأیاست. در طی دهه

. سهم ۲۰۱۴درصد در سال  ۳۵به   ۱۹۶۰د در سال درص ۱۱اند سه برابر شده است. از عوض کرده

دهندگانی که تصمیم خود در مورد حزب مورد نظراشان را تنها در هنگامه تبلیغات انتخاباتی  رأی

افزایش یافته است   ۲۰۱۴درصد در سال  ۵۹به  ۱۹۶۴درصد در سال  ۱۸گیرند نیز سه برابر، از می

(۳۶ .) 

مشغلٔه سیاسی مردم سوئد نسبت به گذشته کمتر شده، خیر این  فردگرایی جامعه به این معنا نیست که

شود. باشد، و تنها دیگر از طریق احزاب سیاسی سنتی کانالیزه نمیامر به همان میزان گذشته می

رویکرد امروز بسیاری از مردم نسبت به امر سیاست مانند رفتار در مقابل یک میز بوفه غذا است.  

نگران آن هستند )بعنوان نمونه، سیاست ت مشخص سیاسی که بیشتر دلمردم خود را درگیر موضوعا

کنند، بجای پناهنده پذیری، محیط زیست، ضد نژادپرستی، صلح، برابری جنسیتی، حقوق حیوانات( می

های این که وارد یک حزب سیاسی شوند و خود را بشکلی ماندگار مقید به ایدئولوژی و کل سیاست

 آن حزب کنند.  

دهندگان را کمتر کرده، رابطه های اطالعاتی پیوند بین احزاب و رأیونه که تحوالت فنآوریبهمین گ

های ارتباط جمعی نیز فردی شده است. رابطه بین نظرات سیاسی افراد و استفاده  شهروندان با رسانه

ها روزنامه با احزاب  از وسایل ارتباط جمعی نیز ضعیف شده است. مطبوعات قدیمی حزبی که در آن

خاتمه یافته است. امروز بیشتر   ۱۹۰۰تند، عمدتاً در بخش پایانی دهه سیاسی همکاری داش

ها روزانه تنها یک ستون ثابت در صفحه اصلی خود دارند که در مورد موضوعات مشخص روزنامه

دهندگان کمتر متأثر از انتخاب نوع روزنامه است  کنند. اما نظرات سیاسی رأیگیری میسیاسی موضع

(۳۷ .) 

ای جدید گردش چرخه جریان اخبار را که در طی شبانه  های رسانهتعداد زیادی پالتفرم دیجیتالیسم و

روز در جریان است را تقویت کرده است. احزاب سیاسی و در درجه اول نماینده احزاب در معرض  

ها حضور یابند و در  بیشترین فشار قرار دارند و باید در هر موضوع مشخص در مقابل رسانه 

و در باره تحوالت سیاسی و خواست افکار عمومی اظهار نظر کنند. حرکت  دسترس باشند

دهنده دهندگان، احزاب سیاسی را ناچار به تن دادن به منطقی کرده که به پیروی از آن هر رأیرأی



ها رشد کرده است. بعنوان  باید هر روز از نو جذب شود. رقابت در عرصه تأثیرگذاری از طریق رسانه

هر یک   ۲۰۱۴زنامه آفتون بالدت* و اکسپرسن* در هنگامه تبلیغات انتخاباتی سال نمونه دو رو

اقدام به برگزاری نوعی مناظره بین رهبران احزاب کردند که بصورت زنده از تلویزیون اینترنتی هر  

ها شرکت کردند.  شد. کلیه رهبران احزاب در این مناظره ها پخش میروزنامه از طریق تارنمای آن

های بین رهبران احزاب را نگاه کردند، مشخص نیست، اما  دهندگانی که مناظرهتعداد رأی اگرچه

ای زیادی، در درجه نخست در همان روزنامه مربوطه و پس از ها مورد توجه رسانههای مناظرهبحث

 ها واقع شد. آن حتی در دیگر رسانه

یابد، ضمن این میهای سنتی کاهش انهفضای مانور سیاستمداران در زمان کارزار انتخاباتی در رس

های مدافع منافع صنفی، قبل  یابد. سازمان که فضای مانور خبرنگاران و مفسران سیاسی افزایش می

کنند. جایگاه و موقعیت طرح مسائل خاص ها، فضای مانور شدیداً محدودتری پیدا میاز همه اتحادیه

های سیاسی معنا و اهمیت زیادی پیدا  ل نمایششود، در حالی که تجزیه و تحلیسیاسی ضعیف می

 (.  ۳۸کند )می

Aftonbladet * 

Expressen * 

  



 ظهور یک حس مشترک )دیجیتالی( در یک زمانه فردگرا شده  

 

کنند. بنیاد بسیاری از  بموازات شتاب فردگرایی جامعه روحیات جمعی دیجیتالی نوین بروز و رشد می

نظیر ایجاد دانشنامه ویکیپدیا توسط این روحیه جمعی نوین در پیوند با دانش و اطالعات است. کار بی 

دنیای آنالوگ  خود کاربران انجام شد و تنها در طی چند سال بعنوان یک فرهنگ چند جلدی که در 

میلیون مقاله در سطح  ۴۰ویکیپدیا بیش از  ۲۰۱۸مشابهی ندارد، به موفقیت رسید. در آپریل  

(. نوشتن در ۳۹مقاله بوده است ) ۳۷۸۴۰۰۰المللی داشته و نسخه سوئدی زبان آن دارای بین

ر های آموزشی برای چگونگی بهتای متحول شده و حتی دورهویکیپدیا همچون یک جنبش توده

 نوشتن و ثبت آن در دانشنامه وجود دارند.  

میلیون عکس و  ۳۰۰میلیارد نفر کاربر فعال دارد. هر روز بیش از  ۲،۲امروز فیسبوک بیش از 

روز رسانی شخصی به  ۳۰۰۰۰۰شوند. در هر دقیقه نزدیک تصویر روی فیسبوک بارگذاری می

ست که بتوان موفقیت فیسبوک را  گردد. دشوار ااظهار نظر ثبت می ۵۱۰۰۰۰گیرد و صورت می

افراد بسیار فراتر از مرزهای سنتی   –باز و یا بسته  –برآورد کرد. در یک گروه مشخص فیسبوکی 

خواهیم های جدید دیجیتالی )ما که میجا هویتگیرند. در اینجغرافیایی و قلمروی با یکدیگر ارتباط می 

ها مناطق جغرافیایی است )ما که از  منشاء آن های سنتی کهاین عارضه را متوقف کنیم( بر هویت 

های انتخاباتی،  بحث –(. در اتفاقات و موارد مهم ۴۰کنند )آئیم( برتری پیدا میمنطقه ایکس می

از تویتر از هر گوشه و کنار با نقطه نظرات متفاوت   –های موسیقی های ورزشی، فستیوالبرنامه

نقطه نظرات از یکدیگر ممکن است. اما، کل جریان شود. بدون شک، تشخیص صدا و استفاده می

مندی نسبت به  ها با عالقهها از طریق هشتگخود تجسمی از دانش و احساسات پُر رنگ است. گروه 

است، گردهم  نیک موضوع خاص، مثالً سیاست، ورزش، تفریح کردن و یا رویدادی که در جریا

کنند. در تارنماهای بحث و گفتگو مانند فالشبک )تجدید خاطره، دوباره زنده آیند و تبادل نظر می می

آیند که شرکت کنندگان با مشارکت  ای گردهم میهای زیرمجموعهکردن. م( یا زندگی خانوادگی گروه

کنند. سئواالتی مانند می گذارند و یا مشکل معینی را حلیکدیگر موضوعات مختلف را به بحث می

های ترین شکل ممکن بنگاهتوان به سادهتواند باشد؟"، "چگونه می"مشکل کامپیوتر من از چه می

مسکن را با یکدیگر مقایسه کرد؟" و یا این که "این چه نوع گلی است که به یکباره در باغچه من 

نایی ندارند، بحث و حل و فصل  گونه آشروئیده است؟" توسط افرادی که اصالً با یکدیگر هیچ

شوند. حتی مشکالت درمانی و مثالً سئواالتی پیرامون تربیت فرزندان، مسافرت، سکس و مواد می

 مخدر موضوعات مورد بحث هستند. 

های دیجیتالی  های اجتماعی و یا دیگر پالتفرمهای سیاسی از طریق رسانهبخش زیادی از بسیج

های جمعی )مشترک( و تعلق گروهی که از طریق داده شده که هویت گیرند. تاکنون نشان صورت می

آیند، در حال گردش و بیشتر از آن هویت و تعلق گروهی مربوط به جامعه صنعتی و نِت بوجود می

شاید   –دانیم که چنین وضعیتی تغییر خواهد کرد، یا نه دنیای آنالوگ قابل تغییر اند. ما امروز نمی

های ایجاد شده دیجیتالی و تعلقات پدید آید که بیشتر یادآور آن هویت  ن هویتنوعی "نرمال شدن" ای

پذیری ایم. و یا شاید چنین اتفاقی نیفتد و همین انعطاف ها خو گرفتهو تعلقات گروهی باشند که ما به آن

ن های گروهی، خود همان نرمال شدن باشد. اشکال شدیداً سیال بسیج کردن، بدوها و وابستگیهویت

ورزی تأثیرگذار خواهد بود: احزاب، نمایندگان انتخابی مورد اعتماد، مشارکت، شک بر شکل سیاست

ها بدون شک هم بلحاظ فنی و هم اجتماعی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.  گیریبرنامه حزبی و رأی



. علت آن  اندهای منازعات در جامعه از هم اکنون تحت تأثیر دیجیتالی شدن قرار گرفته خط فاصل

اندازهای نوین و روش زندگی، و نیز مسائلی که در ارتباط با  تر چشمشکوفا و جاری شدن سریع

ای  اند. علیرغم همه مرثیههای سیاسی است که اهمیت بمراتب بیشتری یافته فرهنگ در بسیج و حرکت

ار و پا برجا  که در مرگ احساسات ناسیونالیستی سر داده شده بود، چنین احساساتی کماکان استو

هستند، از جمله به این دلیل که دولت انحصار مرکزی حفظ نظم در برگزاری انتخابات سیاسی را همان  

الگوی خاصی که نهادهای انتخاب شده مشروعیت آن را دارند، اتفاق بیفتد و تصمیمات غیر قابل  

أثیر قرار نخواهد داد، اما  تغییر بگیرند. دیجیتالی شدن خود این دو شالوده را به احتمال زیاد تحت ت 

تر خواهد کرد، موردی که دیجیتالی شدن تغییرپذیری و حرکت بسمت فرا جناحی عمل کردن را سهل

توان یک حس مشترک ملی مستقل تواند زیر عالمت سئوال ببرد: آیا در آینده می مشروعیت را نیز می

ها و داد زیادی از شهروندان به تجمعرا تنها با تکیه بر عنصر شهروندی حفظ کرد، در شرایطی که تع

های فراملی تعلق دارند؟ آیا نباید مشروعیت تصمیمات گرفته شده در مقیاس بسیار بیشتری از  هویت

هایی که ای تعیین شوند که دربرگیرنده همه آنهای مشترک بگونهها و سمبلحال، با توجه به ارزش

 کنند، باشند؟  در کشور ما زندگی می

بندی ن دیجیتال و آنالوگ در حال حل شدن است. دیجیتالی شدن بدنه جامعه را آن چنان عایق تفاوت بی

همین شکلی که هوا کند که دیجیتالیسم به بخشی طبیعی از هستی و زندگی ما تبدیل خواهد شد، بهمی

 کنیم.  کنیم و یا با دوستان و آشنایان خود معاشرت میرا تنفس می

ای نخواهد بود که این نسل از آن برای تقویت، بزرگ  ید "دیجیتال" پدیدهبنابراین، برای نسل جد

کردن یا تبدیل، به آن معنا و سیاقی که در آنالوگ بود، استفاده کنند. برای این نسل نقش دیجیتال به  

همان سادگی نقطه آغاز و حرکتی خواهد بود که رادیو و تلویزیون  برای نسل ما بود و یا روزنامه  

های متقابل نخواهد الدین امان. دیجیتال برای نسل امروز گسست و جدایی از دیگر اشکال کُنشبرای و

ها به هنجار تبدیل خواهد شد و در نتیجه این ظرفیت موجود است که امکانات  بود، دیجیتال برای آن

ن را توانیم چگونگی آهای مختلف را، که ما امروز هنوز نمیدرونی تکنیک، بطور مثال پالتفرم

 ببینیم، ترکیب و توسعه دهد. 

انقالب دیجیتالی، انقالب صنعتی زمان ماست. انقالب صنعتی، ساز و کار جامعه را دو باره سر و 

سامان داد، رابطه قدرت را دگرگون کرد و خط فاصل و اختالفات اجتماعی و سیاسی نوینی را بوجود  

این انقالب دیجیتالی بر جامعه و  کدام روش بهبلکه آورد. بنابراین سئوال این است که، نه این که اگر، 

 راه و روش زندگی کردن ما تأثیر خواهد گذاشت.  

  



 


