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  سوئد انقالبِ  : 1917 سال
  
  
  )FREDRIK ALBIN SVENSSON( اسونسون نيآلب کي: فردرسندهينو

  مترجم: سارا طاهری
  revolutionen-svenska-den-1917-https://www.marxist.se/aret منبع:

  

اين کشور توانست طبقه کارگر در  که می  واقع گرديد   در سوئد   انقالبی  یصد سال پيش، رويداد حدود  
ی همگانی و برابر شد. أدموکراسی بورژوايی و حق راستقرار  اما درعوض منجر به   ؛قدرت برساند بهرا  

با   توده سوئد  تظاهرات  با  روسيه  انقالب  از  شورشالهام  قيام ای،  و  هم ها  محلی،  تشکيل  های  با  زمان 
  جنبش درآمده بود.بههای قدرت کارگری ارگان 
  

  
  

  سودرهامنبری مجمع الجزاير  های چوب زن کارگر از کارگاه  200با خروج    1917رويدادهای سال  
)Söderhamns(    با    11در   من اسودرهسمت مرکز  به گسترش  حضوری روبه آوريل آغاز شد. زنان 

افزايش جيره  و خواستار  سخت   خريد مواد غذايی خارج از سيستمِ   ینان و اجازه  یراهپيمايی کردند 
ها  تسليم خواسته اجباراً  اعتراضات،    اين  در مواجهه با خطر گسترشکالنتر مسئول استان  بندی شدند.  جيره 

اولين تظاهرات در يک جنبش انقالبی بود که صدها هزار کارگر، زن    سودرهامنشد. تظاهرات زنان  
  . ند در آن شرکت کرد  دار و جوان طی دو ماه خانه 

 

 کندجنگ را متوقف میوقوع  هایطبقه کارگر طرح 
که   1907سال  از    اين وخامت   .را تجربه کرده بودند گذران بسيار وخيمی  کارگران تقريباً يک دهه  

معيشت کارگران را شدت بخشيد،  تهاجم به   )SAF(»  انجمن کارفرمايان سوئد بورژوازی از طريق «
توافقات بلند به   جويانهرزم   یمبارزه   سازماندهیامر    در  LO  وانی و عدم تمايل رهبریِ نات  ادامه داشت.

  دنبال داشت.را به   ١٩٠٩و شکست فاحش در اعتصاب عمومی سال    هاشد که کاهش دستمزد   ی منجرمدت
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گوستاو  ، 1914وجود داشت. در آغاز سال  چنان  هم در طبقه کارگر ی مبارزاتی اراده با وجود اين،
  6در  تدارک  اين  را شروع کردند.    یتدارک جنگهمراه با اشراف و بورژوازی،    )پادشاه سوئد (  پنجم

به  خود رسيد فوريه  بورژوازی    ؛اوج  و  اشراف  شاه،  که  ميهن زمانی  دهقانان  از  با قطاری  را  پرست 
افزايش زمان آموزشی برای خواهان    تدارکات جنگیدر امر  پادشاه    نفر بسيج کردند.  000/30حضور  

اعتراض عليه  جای دعوت به اما دولت بهبود.    سياست دولت ليبرال وقت د که برخالف  شسربازان وظيفه  
 استعفا داد.شاه، 

رهبرِی  کارگران   دموکرات تحت  گسترده   چپْ   هایسوسيال  تظاهرات  کشور  ایبا  سراسر  و    در 
درخواست پادشاه  در آن شرکت داشتند، با  نفر    000/50فوريه در استکهلم که    8  ويژه در تظاهرات به 

نام  که دولتی به از اين جناح راست را    ،کارگری در مقابل درخواست پادشاه  اين واکنِش   مخالفت کردند.
 راست   همين امر (يعنی: مخالفت کارگران با بسيج جنگی و ترس جناحو  خودش تشکيل بدهد، ترساند؛  

است که در ژوئيه  در کنار آلمان    لهانی اوجرا از تشکيل دولت) دليل اصلی عدم شرکت سوئد در جنگ  
  .ه بود وع شد همان سال شر 

  

 شودتر مینارضايتی بيش 
مسئوليت بدين  ب  سان،  دولت   هامارشولد   (يعنی:   غيرحزبی  و  کارمحافظه   یزادهاشرافه تشکيل 

Hammarskjöld  (  او شد.  را  واگذار  حکومتی  که  به رهبری  داشت  دولت عهده  يک  را  آن  امروز 
  . ناميممی (يعنی: دولتی غيرانتخابی و غيرحزبی)  تکنوکرات 

عنوان وزير  به)،  K.A. Wallenberg(  والنبرگرهبران تجاری ازجمله  ی  دربرگيرنده دولت  اين  
 عنوان وزير دارايی به  ،)Vennerström(  ونرستروم  ،مالک اصلی صنعت نساجینيز  امور خارجه و  

  ها نيز قرار داشت. آن خودِ  بود که [طبعاً] درخدمت  ثروتمنداناز متشکل  یکومت اين ح بود.
بدون استفاده از ارتش پيدا    دولت، بورژوازی سوئد راهی برای شرکت در جنگِاين  تحت رهبری  

  های او] ای طبقه [و هم   نخست وزيربرای  درآمد [فراوانی]  در اوايل جنگ    »سپر گرسنگی عنوان «کرد.  
دست  کالنی به   پولِ   ،داران اجازه داد تا با صادرات مقادير زيادی غذاسرمايه ارمغان آورد، زيرا او به به 

به   شد.ها در سوئد  افزايش قيمت ث  عبا   آورند که گاو نسبت  برابر و    9قبل از جنگ  صادرات گوشت 
جيب خالی کارگران از  قيمت گوشت چنان باال رفت که    .برابر افزايش يافت   3صادرات گوشت خوک  

  آمد.برنمی پِس آن 
تر و گران [  دهد بقيمت باالی گوشت باعث شد که توليد سبزيجات نيز برای حمايت از دام تغيير مسير  

زمان با مسدود شدن هم   ت با کاهش روبرو شد،محصوال برداشت    1916. هنگامی که در تابستان  ]شود 
توسط طرف تجاری  آرد، سيب مسيرهای  انبارهای  متخاصم،  بههای  و شکر  تخليه شد. زمينی   سرعت 

به درنتيجه،   شکر  و  جيره آرد  شد سختی  سيب بندی  قيمت  و  کسانی  یزمين؛  به که  برای  آن موفق  خريد 
  برابر افزايش يافت.  3شدند، می

های بزرگ بيش از هرزمان ديگری بود.  زده، سود شرکت کشورهای جنگ صادرات بهی  نتيجه در
های  دو برابر شده بود. در محله  1913درمقايسه با سطوح سال    1916تا سال  های کشتيرانی  سود شرکت 

رستوران   نشينِ ثروتمند  صنعت  گرفت.  شهرها،  رونق  ويالسازی  و  فروشی  خز  طورکلی،  بهداری، 
  کشيدند.ور بود، کارگران گرسنگی می درحالی که بورژوازی در تجمل غوطه 

ژالمار   رهبریِ با وجود    اما  ،شد می موجی از اعتصابات منجر  به مقدمتاً    در شرايط عادیْ اين وضعيت  
منجر گرديد که   یچيزبه   آغاز جنگْدر    ،سوسيال دموکرات راست )،  Hjalmar Branting(  نگيبرانت 

که    نمود از اين روش پيروی کرد و اعالم   LOنکشيد که  هم  طولی    شود.اصطالحاً صلح قلعه ناميده می
قرار گرفتند که  را کنار می   »آشکارهای  های درگيری تاکتيک «  رهبری گذارد. کارگران در شرايطی 

. رهبری سوسيال  کرده بود منع    ،را تا زمانی که جنگ ادامه داشت   اعتصاب يا تظاهرات اقدام بهها  ن خود آ
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سوئد   به دردموکرات  اروپايی،  کشورهای  همه  در  خود  برادر  احزاب  با  خيانت  و  اين  روسيه  جز 
  . ی داشت مشترک کرد عملصربستان، 

 

 پايان استروبه [مردم] صبر 
شکسته   های طوالنی نان  تحمل صف  بود که يخ روسيه    1917سال  در    تنها با الهام از انقالب فوريه

ترين  از شر ارتجاعی ظرف چند روز  ها ستم تزاری،  پس از قرن  ،شد. کارگران روسيه در پتروگراد 
اولين تير را  فوريه طبق تقويم قديم)    23مارس (  8رژيم اروپا خالص شدند. کارگران زن روسی در  

  خود کشيدند. دنبالبه و مردان را  شليک کردند 
  

  
  

  دهای اطمينان از کفايت دستمز  يت نيروی محرکه اصلی در سوئد نيز زنان شاغل بودند که مسئول
  . در شده بود از قبل از جنگ    ترگران درصد    ٨٠طور متوسط  که به عهده داشتند  را به اچيز برای غذا  ن

 ؛يک توافق تجاری با بريتانيای کبير سقوط کرد طرح  رابطه با  در    »گرسنگی دولت سپر  «مارس،    30
ان سوئدی شد.  ث فوران خشم کارگرعاين مسئله با   معنای افزايش تجارت مواد غذايی بود.به   که  توافقی

دهد، و اين امر حتی در آن زمان ها اختالفاتی در طبقه حاکم و دولت رخ می انقالب وقوع  غالباً قبل از  
  نيز وجود داشت.

تظاهرات مشابهی  ند روز  ، طی چآوريل  11در  )  Söderham(  سودرهام  در  تظاهرات راديکال زنان
نقاط در   ب  ديگر  داشت.ه را  در  دنبال  که جنبش  )  Västervik(   ک يوسترو  اما  اوج   یواقعطور  به بود 

  گرفت. 
 

 دهد راه را نشان می ک يوسترو
شنبه،   افزايش    وسترويک های  تراش ، سنگ 1917آوريل    14روز  و برای  کار را متوقف کردند 

به  نان و کاهش قيمت مواد غذايی  آوريل،    16. روز دوشنبه،  راهپيمايی کردند بخشداری  سمت  سهميه 
 کردند. را شروع  بحث در مورد چگونگی پيشبرد مبارزه  در وضعيتی برافروخته  صنايع    یکارگران همه 

تقسيم   ی مختلفها گروه رفتند و به شهر مرکزکارگران بهناهار، تمام شهر در اعتصاب بود. از  قبل
گرفتند عده.  شدند  تماس  مديريت شهری  با  به   گروهیو    ،ای  نحوه رسيدگی  بررسی  برای  و  ديگر  غذا 
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را نظارت  غذابندی  تا چگونگی مديريت جيره  لبنيات و اداره نان رفتند و دفتر شهر،  آسياب بندی به جيره 
، ظاهراً غذاهايی وجود داشت کارگران  زمان با گرسنگیهم   : شدند   ایمتوجه کمبودهای عمده   اين هاـ    کنند 

  .ه بود اثر رطوبت آسيب ديد  درکه چندين گونی آرد کرد. ازجمله اين ها رسيدگی نمیآنکه دولت به 
»  1917آوريل    16های مختلف کار در «کميته کارگران  تصميم گرفته شد که نمايندگانی از محل

ار خواستنهاد کرد که  پيشتظاهرکنندگان  به   آوريل معروف شد. اين کميته  16کميته  که بعداً به  کنند منصوب  
بازگرداندن سطح زندگی کارگران   ،براين عالوه  .د ونش  آنکنترل شديدتر مواد غذايی و توقف صادرات  

قبل از جنگ، معافيت  به  نيز   روز  در  ساعت کار  8درآمد، و    کرون  3000تا سقف  مالياتی  سطح  را 
 ی همگانی و برابر صرف نظر شد. أها از تقاضای حق ردرخواست سنديکاليست ، بهاماند.  مطالبه کرد 

  تصويب شد.  ينمعترض یاتفاق آرابه  همان روز اين مطالبات در عصر
وحشت انداخت. ناگهان،  ها را به دولت و شرکت   کارگرانْ   ترمطالبات گستردهحمايت از جنبش و  

، ارسال شانخود برای  زمينی  زمين برای کشت سيب زمان با افزايش دستمزد کارگران و دسترسی به هم 
زمينی،  تجارت سيب   عدْ بَ های  در هفته   شد.  شروع   کاهش قيمت آرد   نيز  و  ،کي وسترواضافی به   یجيره 

دليل فشاری که از سوی کارگران اعمال به تجارت ماهی و گوشت    چنينهم   بندی نان وغالت، جيره آسياب  
نباشد و غذا سودها را تحت کنترل قرار داد که خيلی زياد  کميته    شد، تحت کنترل کميته قرار گرفت.می
سيه بود که در  اين کميته شبيه شوراهای کارگری تشکيل شده در رو  برای ساکنان وجود داشته باشد.هم 

در دست گرفته قدرت را در روسيه    1917شد و در اکتبر  ناميده می )  Soviet(  »ا شور«زبان روسی  
  . بود 

ای در  آوريل، تظاهرات گسترده  17در    .بود سراسر سوئد را فراگرفته  ای  توده موجی از تظاهرات  
دالل )Kalmar(  کالمار راسيب   های،  بيرون    زمينی  بازار  نفر.  انداخت از  هزار    هوفورس در    دو 

)Hofors(  کارلستاد در    کارگر زن  400تر تظاهرات کردند.  برای نان و دستمزد بيش  )Karlstad(  ، نان  
خود دست   مطالبات آميزی بهت طور موفقيرا مطالبه کردند، و به زمينی و غذای گرم در محل کار  سيب   و

خودجوش در روزها و  های  مصادره ها و  اعتصابات، اعتراضات، بازرسی]  بود که  ترتيب [بدين .  يافتند 
  .در سراسر کشور ادامه پيدا کرد ها هفته 

از  های برآمده  : کميتهها تشکيل شد شماری از انواع مختلف کميته تعداد بیاين رويدادها  در جريان  
محل  نمايندگان  با  کارگران  (کارِ   جلسات  خود  کميته   )وسترويکمانند    توسط  تا  مستقيماً  که  هايی 

خواسته  ارائه  و  تنظيم  برای  می تظاهرکنندگان  انتخاب  تظاهرکنندگان  در  همان ،  ند د شهای  که  طور 
های  ، شوراهای کارگران و سربازان توسط سوسياليست گوتنبرگو    استکهلماتفاق افتاد. در    سودرهامن

  رد. چپ تشکيل شد که راه را برای يک قيام واقعی هموار ک
  ی انبارهاياز  بازرسی  خودجوش    طوربه يعنی  ،  هاکنترل کميته ها و گاه بدون  گاه تحت کنترل کميته 

برای فروش دراختيار دارند،   دانستند که تاجران غذاگرفت که کارگران و زنان خشمگين می صورت می 
گسترده در حقوق    ای][تااندازه  محدوديت گونه اقدامات، ايجاد  کنند. اين از فروش آن خودداری میاما  

 ها. اين شوراها و کميته   ، درست مانند است   نوعی کنترل کارگری  ؛است [و فردی]  مالکيت خصوصی  
با  (دمکراتيک /انقالب بورژواوقوع ی طبقاتی] برای [مبارزه  نه تنها بلوغ هم بودند، انقالبیکه عناصر 

الزم  کفايت    نيز  انقالب سوسياليستی  وقوع  بلکه برای،  دادند نشان می  )حق رأی برابر و همگانی  یارائه
  .را داشتند 

  

 ای و احزاب توده انجنبش گرسنگ
دنيای  حکومت کارگری را بهسوسياليسم و    پيش از اين رويدادها،اما رهبران سوسيال دموکرات  

  ) هاليبرالبا    (يعنی:  کاری پارلمانی با بخشی از بورژوازیهم   رویها  کرده بودند. آن  ی فاضله حوالهمدينه 
سعی کردند از   ه،ها مرعوب جنبش شد بودند. آن شده  حق رأی همگانی و برابر متمرکز    اجرایبرای  
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جلوگيری    ايستاد ،میداری، حقوق مالکيت خصوصی و دولت بورژوايی  عناصری که در مقابل سرمايه 
نيز تر آن  محکوم کردن عناصر راديکال  درو    رانند عقب برو، تالش کردند تا جنبش را به د. از اين کنن

  .خود راه ندادند ترديدی به 
  

 
  

ترين  ، راديکالی که داشتند دليل شرايط سختکردند که بهزنان حمله میعمدتاً به  هات سوسيال دمکرا
تظاهرات  می  بخش  تشکيل  دموکرات   .دادند را  سوسيال  گزارش  تظاهرات در  از    نورشوپينگ   در  ها 

)Norrköping  (  داشتند؛   رفتار تهاجمیکنندگان مرد  تظاهرات اگرچه  آوريل چنين آمده است: «  20در
 ،بودند کثريت  در اهم  که اين بار  زنان  اما  .  دادند مینشان    از خود   و خونسردیبودند  عموماً آرام    معهذا

  . گرفتند»می مالحظات را ناديده  یو همه داشتند کامال هيستريک رفتاری 
 هزار   9تا    7  ؛ واعتصاب کردند )  Västerås(   ساوسترهای کار اصلی در  در همان روز، تمام محل 

سرباز روبرو شدند. در شرايط    600با    اعتصابيون  همان روز   کردند. عصر  شرکت   تظاهرات در  نفر  
شد. اما اکنون ديگر شرايط عادی حاکم  برای شالق زدن و ارعاب کارگران فراخوانده می عادی، ارتش 

انقالبی  و نبود. خلق در  خوی  نيز  حتی  بود؛  گسترش  ارتش  در  همدر  يافته  ارتش  با    ساوسترين روز 
  . ند خواند با هم را   انترناسيونالو   پسران کار  سرود  کارگران متحد شد و

پليس عليه ارتش  پاسخ   برخالف ارتش، هر روز سرکوب را  پليس    بود.مديريت شهری استقرار 
  ی که همه آموخت  میتدريج  و به  کرد داری حمايت می سرمايه   »قانون و نظم «. پليس از  کرد تمرين می 

را   بگيرد   و مجرم  مظنونان  ون عبه کارگران  به به .  درنظر  [چنين  به نظر میهرروی،  که]  هنگام  رسد 
حاکم    نيروی  پليسْ ها،  انقالب  برای طبقه  اعتمادتری  تا  حساب می به قابل  که  آيد  در شرايط فقط  ارتش 

دفاع  از ارتش  ايستادند تا در برابر پليس  صف  به ، کارگران واقعاً  ساوسترر  د شود.  می   دهبحرانی فراخوان
در   )Östersund(  اوسترسوند ،  )Falun(  فالون،  )Boden(  نبودِ در    ازجمله  هايیشورش کنند.   و 
 داشتند،  ارتش  هنگی که  درگرفت. سربازان تقريباً در تمام شهرهاي  نيز  )Skeppsholmen(  لمنهوخپس 

  رفت.سمت انقالب پيش می . اوضاع در سراسر کشور به زدند تظاهرات دست به
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 (پارلمان)  مجلس  سمت کار خود را ترک کردند تا به  محلِ کارگر    000/20استکهلم  در  آوريل،    21در  
که يکی از  ) Per Albin Hansson( پر آلبين هانسون سخنرانی درست در زمانها آن راهپيمايی کنند. 

  » آرزوهای کارگران« صحبت در مورد  شدند. او شروع به   مجلس  بود، وارد   هارهبران سوسيال دموکرات 
  ! »مطالبات ـ نه، مطالبات «اما حاضران با قاطعيت پاسخ دادند  -کرد 

هانسون آلبين  او  های  حرف   پر  نان بيشگفت:  خود را اصالح کرد.  است اولين خواسته  با    ،تر  و 
او فرياد   چه حضار برسرِ آن به توجه    هم چنين  و-  وسترويک تصويب شده در    ینامه بخشی از قطع پذيرش  

از خواسته   -زدند می تظاهرات راليستی  ترتيب][به  های  پايان    اين  گرسنگی،  پايان سياست  تهيه کرد: 
  ی همگانی و برابر. أحق ر و باالخره  تر،تر، شير ارزانصادرات مواد غذايی، نان بيش 

که   ،جناح راست تعلق داشت در جنبش کارگری به   پر آلبين هانسوناست که  نيز الزم  ذکر اين نکته  
رهبری    از سوی  کاری طبقاتیهم [سياست]  دليل مخالفت با  اتحاديه جوانان و چپ انقالبی را به   دو ماه قبلْ 
ی اين  با همه .  ه بود ، از حزب سوسيال دموکرات حذف کرد تشکيل دولت نيز  و    جنگی  مسئلهحزب در  

گرفته شود، انقالبی شدن اوضاع جلوی تا قرار گيرند ها تحت کنترل توده که که الزم بود   هرگاهاحوال، 
  .شد راديکال می در کلماتْ  پر آلبين هانسون

 

  انقالب بدون رهبری 
دارای  وجود داشت که هم  ، اما حزبی  شدند میجنبش مانع پيشرفت رهبران سوسيال دموکرات عمداً 

چپ سوسيال   ، حزبِ سوسياليستی هدايت کند. اين حزب   یجامعهسمت  که جنبش را به  بود پتانسيل  اين  
حزب چپ ناميده هم  اکنون  ، و  د شهای چپ نيز ناميده می سوسياليست که    ) بود SSVدموکرات سوئد (

اين  می در فوريه  حزب  شود.  ايجاد شد که  از کنگره    1917توسط اتحاديه جوانان سوسيال دموکرات 
  .ه بود اخراج شد [سوسيال دمکرات] حزب 

عضو برگزار    30/ 000نمايندگان    با حضورِ   همماه    17تا    13  ازس خود را  سؤم  یهکنگر  حزب جديدْ 
طور جمعی  به ها  عضو داشتند، اما اکثريت آن  000/100ها  کرد. در زمان انشعاب، سوسيال دموکرات 

اکثريت سوسيال   های چپْ سوسياليست   در واقع،بودند.  وابسته    حزب سوسيال دموکرات به   LOاز طريق  
به   هایدموکرات  را  انقالبی فعال  و  مبارزترين  و  بودند  آورده  در دست  را  کارگر  طبقه  عناصر  ترين 

  صفوف خود داشتند.
را در مخالفت   (Stormklockan)  نساعت طوفا  یروزنامه   1908در اوايل سال  اتحاديه جوانان  

  که   اندازی کرد. يک جناح چپ در اطراف روزنامه شکل گرفت رهبری حزب راه  راستِ به با چرخش  
تحت رهبری    ،های روسيهبلشويک .  ه بودند تشکيل داد ها در روسيه  که بلشويک شباهت داشت  جناحی  به 

جناح  يعنی:  ها ( از منشويک   1912که در اوايل سال    بودند   سازمان مارکسيستی آموزش ديدهيک  لنين در  
تشکيل   انقالبی /مارکسيستی   ب حزيک  و    ند حزب سوسيال دموکرات روسيه) جدا شد   رفورميستِ راست  

  کرد.  می  رهبری 1917سال   [اکتبر] درکه انقالب روسيه را  ند داد 
اين بود که رهبری سوسيال دموکرات بايد   ن ساعت طوفا  یروزنامه   اصلی  یاما در سوئد، خواسته 

ها  آن[از طرف ديگر]  .  ه بود کنار گذاشت  گرايی خود ت ای که راسبرنامه   ؛حزب را دنبال کند   یبرنامه 
طور سيستماتيک  به و اعضای خود را در زمينه مارکسيسم    وجود نياوردند،بهآلترناتيو انقالبی خود را  

فاقد يک خط انقالبی روشن بود.    1917آموزش ندادند. بنابراين، حزب در زمان تشکيل خود در سال  
نامند، يعنی حزبی که بين اصالحات و  سانتريست می ها آن را حزب همان چيزی بود که مارکسيست اين 

  .است انقالب در نوسان 
  فردريک استروم و    Zeth Hoglund  وگلوند زث ه   مانند (انقالبيون واقعی    ،[حزب]  در ميان رهبران

Fredeik Stromکارل ليندهاگنهايی مانند  اما ليبرال،  ند ) وجود داشت  Carl Lindhagen    نيز حضور
تظاهرات   در  که  در  داشتند  استکهلم  آرامش    ،آوريل  21راديکال  در صلح و  تا  کارگران خواست  از 
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انقالب خانه به  او مخالف  بود که  های خود بروند.  او  بههايی  به اعتقاد  د، و يانجام خودکامگی میناگزير 
دليل  به  می هم  همين  کند.  تالش  مهار  را  کارگران  تا  برنامههم   اگنهليند کرد   ی کنگره   حزبیِ   یچنين 

بالاستفاده    اين برنامه  . اماگرفت می ها قرار  مت راست سوسيال دموکرات سان را نوشت که در سَ مؤس
  . بود   [طبقاتی] مبارزهامر در  فاقد هرگونه رهنمود  چون ،کنار گذاشته شد 

ای را نتوانستند رهبری مبارزه   های چپ سوسياليست بود که   ين رهبری پراکنده و متزلزلهمدليل  به 
 ایبارزه مو آن را به   گيرند بدست  به بود،  ور  مختلف کشور شعله  یخود در صدها نقطه طور خود به که به 

را نداشت ای  جنبش توده يک  برای    الزم   کس انتظار و آمادگیهيچ .  راهبر شوند متحد برای سوسياليسم  
اهميت ساخت سيستماتيک يک    ، [رهبران مختلف حزب]بنابراين.  کند میکه در جهت انقالب حرکت  

  های مارکسيسم را درک نکرده بود.حزب انقالبی برپايه 
 درعناصر    یشود. همهراهبر  سوسياليستی  استقرار [جامعه]  توانست به می   1917انقالب در بهار  

از    توانست می   و  ه بود،سياسی شد ی]  [مبارزه   یوارد عرصه   طبقه کارگر  قرار داشتند:خود  مناسب  جای  
 ای . ارادهبگيرد دست  را به[سياسی]  ای، اعتصابات و شوراهای کارگری قدرت  طريق تظاهرات توده 

با مبارزه کارگران   )از جمله دهقانان و ارتش(  بورژوازیباورنکردنی برای مبارزه وجود داشت، و خرده
دانست نمی  بورژوازی  ، وه بود های بزرگی از ارتش در کنار طبقه کارگر قرار گرفتدل بودند. بخش هم 

  کند. کاروضعيت چه برون رفت از اين  برای 
وجود نداشت   ایی قدرت فراهم بود: هيچ حزب انقالب  شرايط برای تصاحبِ   یهمه  عامل،  جز يکبه 

پايانی را که اکنون عليه مقامات يا  ، و بتواند نبردهای کوچک بی ]1[قدرت برساند که بتواند کارگران را به
  . فرابروياند  داریسرمايه [نظام] عليه   ملی یيک مبارزه بورژوازی محلی در جريان بود، به 

کارگران گرسنه دست گرفتن قدرت را شروع کردند.  به   ترديد رهبران، کارگران و جوانان  مرغعلی 
که پيش از رسيدن    بود   جنبشیاين    ؛، مقامات محلی و پليس درگير شدند دارانمغازه در سرتاسر کشور با  

بسياری  ق  مناط. در  يد رسمی صدها هزار نفر  بهکنندگان در آن،  لحاظ شرکت به اوج خود در ماه ژوئن،  به 
شد  خارج  دولتی  مقامات  دست  از  غذا  مديريت  بود کنترل  توده   ه  جلسات  طريق  از  عوض  در  ای، تا 

  .کنترل شود کارگران  توسط  طور دموکراتيکبه  ،بسيج اشکال تظاهرات و ساير 
  

  )Ådalen( نادالِ 
گرسنگی و  شورش عليه    اداِلن  ، کارگرانکي وسترو  يک هفته پس از اعتصاب عمومی در  درست 

حرکت کارگران اعتصابی به   یآخر ماه آوريل، جنبش گسترده   یسياست غذايی را آغاز کردند. در هفته
در جستجوی غذا و در اعتراض  ،  بين انبارها و مزارع مختلفوسيعی  در تظاهرات    درآمد؛ کارگران

  شرکت کردند. ،سياست غذايیبه 
در  بزرگ  راهپيمايی  از  24ترين  آHärnösand(   هرنوساند   آوريل  شد )    سوی به «  شعار  با  ؛غاز 

راه افتادند. کارگران نه تنها اعتراض    -هايعنی نظامی -   »! مسلحسوی رفقای  به« و    »! )Sollefteå(  فتاسولِ 
کردند. در راه برای  آماده مینيز  خود را برای قيام    [عمالً]  مقداری غذا در سر داشتند، بلکه  دغدغه  يا

  80، که  افتسولِ ها هرگز به . از سوی ديگر، آنردند کمی   توقفحمايت کشاورزان  جلب  دريافت غذا و  
دورتر   نرسيدند است کيلومتر  نيمه   ؛،  در  درکارگرابا  راه،    یاما    برگ ي مار  و)  Nyland(  لند نی  نی 

)Marieberg انقالب باد زندهزدند: «می فرياد ) مواجه شدند که« .  
مله  جو ازگرا  های سوسياليست چپ سخنرانی جمع شده بودند تا به  لند نی  نفر در بندر  7000اکنون  

دهقانان را هدف   دهند. او خاطرنشان کرد که کارگرانْ بگوش  )  Albert Viksten(  آلبرت ويکستنبه 
را هدف )  بورژوازی  :يعنی(   استثمارگراناند، بلکه  ها نيز تحت ستم قرار گرفته که آن، چرادهند قرار نمی
می را   دهند قرار  مردم  قرار    که  استثمار  و  ستم  به دهند میتحت  درحالی  روز  اين  که  .  رسيد  پايان 

از مديريت راه  خانه را به   هاآن  ست توان آهن شدند که میتظاهرکنندگان خواستار قرض گرفتن قطاری 
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ه  چهر  خواستند ، زيرا مقامات میاين خواست پاسخ مثبت داد به سرعت  به   برگرداند. مديريت راه آهن  
  کارگران راديکال خالص شوند. رِّ از شَ  زودتر

  5000تا    4000برای  )  Ivar Vennerström(  ايوار ونرسترومآوريل، سوسياليست چپ،    29در  
ترين کارگران بود.  های چپ در ميان راديکالنفوذ سوسياليست   یدهندهکارگر سخنرانی کرد. اين نشان 

موجب مسلح شدن حريفان  از اين سخنرانی برای آرام کردن کارگران استفاده کرد تا «  ونرستروماما  
مورد [سوِء او استدالل کرد که اقدامات بيش از حد راديکال و درگيری با پليس و ارتش  .  [!؟]» نشود 

بورژازی [قرار میاستفاده  تا [بخش ی]  ديگر جمعيت] را برعليه  گيرد]  تحريک کند و  کارگران  های 
های خود برای کسب  خواست که مراقب باشند و از اتحاديه کارگران  رو، وی از  . از اين خشم بياورد به 

  کنند.  کار استفاده تر و شرايط بهترکم  تر، ساعات کاریِ دستمزد بيش 
مخالف جنبش  با پيشرفت  بود که نه تنها    LOدست  معنای واگذاری رهبری جنبش به اما اين تاکتيک به 

با آن مخالفت  بود،   تقويت  هم می بلکه فعاالنه  شد، که اين می کرد. عالوه براين، خصلت محلی جنبش 
دانست که حزب نمی   . گرديد منجر می محلی    نبردهای کوچکِ   درانرژی انقالبی کارگران  اتالف  خطر به 

صورت ملی در يک  انقالبی که درصورت موفقيت در متحد کردن کارگران به   ؛انقالبی رخ داده است 
همين دليل هم [يعنی:  به.  براندازد داری را  تواند سرمايه دست گرفتن قدرت، میمشترک برای به   یمبارزه 

روز،  کار در  ساعت    8تر،  تمزدهای بيش مطالبات روزانه، دسسخنرانان به در تقابل با انقالب بود که]  
بقای نظام سرمايه   شرايط کاری بهتر محدود شدند نيز  ی همگانی و برابر و  أحق ر داری [که مستلزم 
بايست  میدادند، درحالی که  میای نامعلوم قرار  هنوز سوسياليسم را در آيندهبسا آگاهانه]  [چهها  . آناست]

هايی است که بروز گرسنگی   و  اکنونهم   حل گرسنگیِ تنها راه   ـدر واقعـ کردند که سوسياليسم  اعالم می 
  . ]2[آيند وجود می به آينده  در

  

  1917ماه مه اول 
کرد و در سراسر  دردی میارتشی که با کارگران هم   ؛ارتش اعتماد کند توانست به بورژوازی نمی 

های چپ تشکيل شوراهای  در چندين جا، سوسياليست   کرد.ها برگذار می تظاهرات مشترک با آن  کشور
بود. اما    هاکردند، که تالشی برای ايجاد اتحاد بين اين گروه می کارگران و سربازان سرخ را رهبری  

بورژوازی متوجه شد که اين يک تهديد مستقيم برای دولت بورژوازی در صورت گسترش است که 
  همراه دارد.ها در برابر شورش کارگران را بهدفاع ماندن آن خطر بی 
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کارگر در تظاهرات اول ماه مه شرکت کردند، اما اين تظاهرات   400/ 000از قيام موجه بود.    ترس
برای    پر آلبين هانسون ای رخ ندهد. در استکهلم،  تا اتفاق غيرمنتظره   ه بود سازماندهی شد   یبسياربا دقت  

  را دارند: جادر اين  ارزش نقل او کلمات  ؛کارگر صحبت کرد، 000/100
روسيه آتش انقالب را در [فوريه]  «حتی در کشور ما نيز سرنوشت امپراتوری رقم خورده است. انقالب  

.  باشند  دخانه خو  آقایحوصلگی روزافزون خواستار اين هستند که  است. مردم سوئد با بی  ور کردهشعله ذهن ما  
خواهان يک   . مارا بخوريم  ثروتمندان  یسفره  هایپسماندهخواهيم  نمیاست. ما ديگر  پايان  روبه   مردم  صبر

ماه مه آمده، در چنين    ینامهطور که در قطع تغيير اساسی، بازنگری اساسی در قانون اساسی هستيم. و همان
لحظه  مواقعی، طبقه کارگر از سالحنبايد  استفاده  در  است برای شکستن  ای  مقاومت معدود  هايی که ممکن 

باشد  رحمِ بی  انِ خودخواه اگر بورژوازی    ،طبقاتی ضروری  مثل روبرو  با مقابله به  مسلح شودترديد کند... 
  ».خواهد شد

 
در    بود کهتنها فردی    پر آلبين هانسوناحتماالً ،  1917در ميان رهبران سوسيال دموکرات در سال  

ها محتوای اما برای او و سوسيال دموکرات   داد.از خود بروز می احساساتی    حوض وبه   انقالبی  فضای
درحالی که عمداً او  قانون اساسی بود.  ) در  ی همگانی و برابرأحق ر(يعنی:  انقالب فقط يک بازنگری  

برای جلوگيری از قيام    زمان از هيچ کاریهم که در حال آماده شدن برای قيام است،    کرد تظاهر می 
ً   حفظ اعتماد کارگران بود،  او  لحن راديکال  . هدفِ کرد نمی   خودداری   توانايی   برای  و اين اعتماد صرفا

  .بود کارگران [احتماالً انقالبی] حرکت  کنترلِ  در
 

  کميته کارگران  1917
را تشکيل دادند.    » 1917کارگران    یکميته «  LO  همراه رهبریِ ها به ، سوسيال دموکرات هم  7در  

که واقعاً اب نشد  خانتاين کميته توسط کسانی    ند،برخالف شوراهايی که در سراسر کشور تشکيل شده بود 
سپردن کنترل اوضاع    [کامالً برعکس]  در اعتراضات شرکت داشتند. هدف آن رهبری مبارزه نبود،

مقامات ]  اختالل در [وظايف خود نسبت به در اولين بيانيه  ی [کذايی]  دست بورکراسی بود. اين کميته به 
بود که    مواد غذايیو بازرسی  توزيع  کارگران نسبت به کنترل  به ]  هی اين بيان [اشاره  هشدار داد.  محلی

  همراه داشت. فروش مواد غذايی را به الزاِم کسبه به 
کميته پيوست به  اين نهاد ،  )Herman Lindqvist(  هرمان ليندکويست   LOگوی وقت  سخن   یگفته به 

تا اطمينان حاصل کند که رهبری سوسيال دموکرات درخواست اعتصاب عمومی را قبول نخواهد کرد. 
عمومی  [چراکه]   اعتصاب  برای  میتقاضا  قرار  کارگران  پذيرش  مورد  اشتياق  راهِ گرفت  با  تنها    و 

 رهبری . در جلسه  بودند ه  مد حرکت درآآوری صدها هزار نفری بود که در يک مبارزه مشترک به جمع 
LO    خودجوِش   17در اعتصابی  اقدامات  از  گرفتن  فاصله  برای  نيز  داخلی  بيانيه  يک  موسوم    مه، 

  که در سراسر کشور در حال وقوع بود.تصويب رسيد به  ی»قرارداد شکن«به 
منتظر    1918در سال    LO  ینامه موافقت انقضای    تاتوانستند  اما قحطی شديد بود و کارگران نمی 

ادامه يافت. برخی از وقايع توصيف شده در پايان ماه مه    یناپذير طور اجتناب به   . بنابراين جنبشْ بمانند 
  وقوع پيوست. ) به Seskarö( سسکارو در

  

  Seskaröسسکارو 
يخ زده   یآب  هایراه  گرفت، زيرااعتصاب صورت می بود که هرازچندگاهی  ها  ، هفته سسکارودر  

غذا   و  کارگران  رسيد می نجا  آنبه بود  نداشتند   کارتوان  .  کمبود  کردن  تنها  نه  نقاط کشور  ساير  مانند   .
جزيره گردهم آمدند   می، کارگرانِ   25در    داشت.  کمبود شلغم نيز    زمينی و نان وجود داشت، بلکه  سيب 

انبارهای دو نانوا را بازرسی کنند و  ها تصميم گرفتند تا  صحبت کنند. آن  موجود تا در مورد وضعيت  
  . اجبار خريداری کنند به ی [خودشان]بندی اما طبق قوانين مصوب جلسه جيره ها را بدون توجه به نان آن 
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نانوا از  يکی  داد   پليسبه کرد کارگران را  عمل   هااما  نفر را پليس    مه  ماه  27در    .گزارش  چهار 
جمعی پاسخ دادند که در آن رفقای خود را آزاد کردند،  اقدام دسته دستگير و زندانی کرد. کارگران با يک  

کارآگاه  چند روز بعد زندان انداختند، و کليد را «از سِر تصادف» داخل درياچه انداختند. ها را به پليس و 
بازجويی  . اما کارگران حاضر به جزيره آمد به   »محرک«  عنوانه ب   دو نفری/شهرستان برای پيدا کردن يک

  ترک کنند. ه زودترچهر نشدند و از کارآگاه شهرستان و گروهش خواستند جزيره را
  جزيره   برای بازجويی از کارگران وارد )  Haparanda(  هاپارنداسرباز از    50 ی نگذشت که  چند 

  از شد، جمع شدند تا  ها انجام میکه بازجويی ، جايی اريکسونخارج از نانوايی    شدند. تقريباً کل جمعيتْ 
نانوايی    کنند.  مايت ح  ،بودند   دستگير شده  عنوان مقصره ب  رفقای خود که کارگران خشمگين در مقابل 

  . را سر دادند انترناسيونال  سرود  و »فرزندان کار « آواز  و شورش زدند دست به
  

  
  

قدم   اما کارگران درعوض با نزديک شدنِ مردم بايد ميدان را ترک کنند،  کاپيتان نظامی فرياد زد  
ها [بدون گفتگو  ی ارتشی با ديدن ترديد و ناامنی فزاينده در چهرهپاسخ دادند. کارگران    ،های ارتشبهقدم  به 

آماده «بر سربازان غلبه کرد. کاپيتان فرياد زد  توان  اين نتيجه رسيدند] که میخود به طور خودبه و به 
را خلع سالح    هاآن هجوم بردند و    های ارتشمردم به بود که  لحظه  همين  در    »! آماده برای آتش «!  »باش 

  . حمام خون شدند افتادن راه ه مانع ب ،بدين ترتيب  .کردند 
شان شليک کند.  پاهای با هفت تير خود به توانسته بود  بودند که ژنرال    مجروح شده  تنها چند کارگر

آزاد کردند. دولت هم  ها را رها کردند و سپس رفقای خود را  کارگران ارتش را خلع سالح کردند و آن 
با   جزيره  محاصره  داد   مسلح][  مرد   500با  به اينک    .پاسخ  را  خشونت مردم  قيام  دستگير دليل  آميز 

ها سرب آندولت به ، امامردم گرسنه بودند  ؛ [چراکه]انگيخت میخشم واقعی را برند. اين مسئله کرد می
  داد. می

 

 کارگری عمومیخيابانی و شورای  هایدرگيری
کارگران  ژوئن در استکهلم بود.    6-5، اعتصاب  بود اوج و هم پايان بهار سرخ    یرويدادی که هم نقطه 

ی همگانی و أامتناع دولت از اعطای حق ردر اعتراض به  و  های چپ،ابتکار سوسياليست به   ،استکهلم
 سمت دستمزد باالتر، کار خود را ترک کردند و از تمام نقاط شهر به نيز  ساعته و    8کاری    برابر، روزِ 

  راهپيمايی کردند.  مجلس
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زيرا   ه بود؛مسدود شد   ،توسط سربازانی که از حومه شهر آورده بودند مجلس    ساختمانمنتهی به   پلِ 
، پليس سوار  مجلس  کردند. در ميدان مقابلدردی می های زيادی از ارتش استکهلم با کارگران هم بخش 

بسياری مجروح   در اين حمله  ور شد.حمله معترضان  به   بدست شمشير  و  تاخت  ميان جمعيت  بر اسب به 
سمت معترضان رفت و توانست  اولين کسی بود که به )  Hjalmar Branting(   لمار برانتينگيشدند.  

  برساند.  لت خانه مخود را به 
ب   )Folkets hus(   خانه ملت در    هاهای چپ و سنديکاليست سوسياليست    دست گرفته و هبلندگو را 
، توليد در اعالم شدههای  خواسته به دست يافتن    که تا زماناين معنی به  ؛شدند   ی گستردهخواستار اعتصاب

اما    ؛ دادند می او گوش  های  حرفآمد که مردم با احترام به   برانتينگ. سپس  شود سراسر کشور متوقف  
. يان رسيد پابه مردم    های خود بروند، شکيبايی  خانه به   رعايت نظم  وقتی از مردم خواست که در آرامش و

برای پس گرفتن اين کلمه شکست    برانتينگبود. تالش    »اعتصاب عمومی «تمام سالن مملو از فرياد  
اعتصاب عمومی گرفته شد، زيرا اين تنها سازمانی بود که  به تصميم    LO  ا موافقتِ خورد. در اين جلسه ب

  رهبری آن بود.قادر به
سوسياليست روز   تودهبعد،  نشست  يک  چپ  ده های  با  جديد  کردند ای  برگزار  کارگر  هزار  . ها 

روز    ت کار درساع  8اندازی کنند، که ازجمله برای افزايش  «شورای ملی کارگران» را راه  خواستند می
 د ازعبارت بودن قرار داشتند، اين تصميم مهمکند. کسانی که پشت و افزايش دستمزد مبارزه را رهبری 

، تعدادی از شوراهای کارگری و  وسترويکآوريل در    16بزرگ کارگران در گوتنبرگ، کميته   نشست 
مبارزه    اين  یکنندهبری رههای کارگری. در سازمان  چنين اتحاديه شوراهای کارگران و سربازان، و هم 

سوسيال   یوجود داشت که سلطه اين پتانسيل    ،های کارگرهای تودهخواسته دست يافتن به واقعی برای    ملیِ 
  .بشکند  را طبقه کارگر  برها دموکرات 

 

  انتخابات مجلس دوم در ماه سپتامبر
، درست زمانی که موج اعتراضات و اعتصابات ند خيلی دير تشکيل شد   [ها]اما شورای شهرستان 

بود معطوف ای دورهانتخابات ميان توجه کارگران به شورا،  در عوِض . ه بود کرد شروع ودرا خفروکش 
های جوان خواستار آن  ها و سوسياليست شد. در جنبش شورايی، سنديکاليست که در سپتامبر برگزار می

نشود أسياسی برای حق ر  یبودند که هيچ مطالبه  در دولت مطرح  تغيير  يا  اين مسئله  .ی  بدان    طرح 
تأسيس شده در سراسر کشور کامالً فلج و  معناست که شورای شهرستان و تمامی شوراهای کارگری  

  ند. بود  ناکارآمد شده
  ی يزانگتحرک برخورد با پارلمان بودند. در نتيجه،    یروشنی در نحوه خط  های چپ فاقد  سوسياليست 

  .بود سردرگم و متناقض  های چپ در انتخاباتْ سوسياليست 
ترين  . منفی گير بودند پی متفاوتی را    انتخاباتی کامالً های  کمپين   های مختلف اين حزبْ جريان   ،در واقع

خود را کاهش دهند و کمپينی را در اطراف    یها سعی کردند لحن سياسجايی که آن  ؛استکهلم بود   نمونه،
نظر تا از اين واقعيت که او محبوب به   بيندازند راه  )  Carl Lindhagen(  کارل ليندهاگن  نامی به شخص

کنند.    ،رسيد می نبود   اگنهليند استفاده  «انسان   ؛مارکسيست  يک  را  خود  می اما  را  گرا»  خود  و  ديد 
در  هایحرفبه  خو ی  بارهانتزاعی  کردن  «دموکراتيزه  معنوی»  يشتن اهميت  آزادی  «ايجاد  درباره   ،«
 . ه بود محدود کرد   [ی چرند]هاحرفازاين قبيل  و    ،به«آزادی اقتصادی»يابی  » دست عنوان «پيش شرطِ به 

  دست آورد.ی به أر 187تنها  همراه بودند،   ليندهاگن با  ی کهليست نامزدهاي
دوران سوسيال    درجايی که قبل از انتخابات،    ؛حتی يک سوسياليست چپ در استکهلم انتخاب نشد 

ای جنبش توده   نيز  و سه ماه قبل از آن  ؛چپ سوسياليست پارلمانی داشتند   یچهار نماينده  [ها]،دموکرات 
می  رهبری  را  درکارگران  اوضاع  جاهای  Norrbotten(  نوربوتن  و  ادالن  ،ک يوسترو  کردند.  در   (

  . بودند در اقدامات محلی موفق های چپ سوسياليت جايی که  ؛بهتر پيش رفت ديگر، 
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راست   یبازنده  حزب  انتخابات  اين  در  عموم«  گرایواقعی    Allmänna(  » انتخابات   یانجمن 
valmansförbundet(   های خود را از دست داد. پس سوم کرسی بود که نماينده دولت قديمی بود و يک

ها دولت جديدی تشکيل دادند که نه اصالحاتی انجام داد و نه ها و ليبرالاز انتخابات، سوسيال دموکرات 
بار در تاريخ سوئد نمايندگانی  رد. اميدهای اين دولت، که برای اولين کمبارزه  طور جدی  به ی  أای حق ربر

 تضعيف جنبش برای مدتی کمک کرد. داشت، به را کارگران
  

   جديد  : موج1918نوامبر 
انقالبی نشان دادند،    مشخص شد که انرژی و پتانسيل عظيمی که کارگران در بهارِ   ،1917  در پاييز

تر، بدون هيچ پيروزی آشکاری در سطح ملی، از دست  تر يا بزرگ در يک سری نبردهای محلی کوچک 
، انقالب در آلمان رخ داد. شوراهای کارگران و سربازان اکنون در 1918رفته است. اما در نوامبر  

  دست گرفتن قدرت بودند.ور پراکنده شده بودند و آماده به سراسر کش
 

  
  

افزون بر  رسيده بود. پس از    ی خود پايان   ینقطه به زمان با انقالب آلمان،  هم ها  در سوئد، صبر توده
شده بود و حق  هم  بدتر  از قبل  ، سطح زندگی  هاائتالفی سوسيال دموکرات و ليبرال   يک سال حکومتِ 

شدت افزايش يافت و در  به   1918نبود. اعتصابات در طول سال    کاردر  نيز    [همگانی و برابر]  یأر
  روز کاری از دست رفت.  000/800مجموع  

چپ به تر  بيشهای چپ  جا گذاشته بود. سوسياليست ها به توده  آگاهینبردهای شديد اثر خود را در  
انقالبی کرده  چرخش   از مبارزه  نيز  ترين جناحو  پس  بود.  مانيفست    ایتقويت شده  شديد در رهبری، 

سوسياليستی   پيشبه «  انقالبیِ  مطالبات روزمره  !»برای جمهوری  که  شد  با    یمنتشر  را  کارگر  طبقه 
جناح انقالبی ،  سوسياليست   حزب   رغم مخالفت جناح راستِ داد. علیاجرای انقالب سوسياليستی پيوند می 

  در سراسر کشور شد. ایتجمعات، اعتصابات و تظاهرات گستردهبرگزاری موفق به  حزبْ 
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های  [همان کنش و از اين فکر که    ،را در خاطر داشت   1917انقالبی    بهارِ   از سوی ديگر، بورژوازیْ 
  لرزيد.می خود هب ،شود تکرار ــ اين بار با رهبری انقالبی  ـ وای] ـتوده 

های خود درباره وضعيت ارتش  سوسيال دموکرات، در يادداشت   )Värner Rydén(   ورنر رايدنِ 
توان يک  نمی   سواره نظام  . حتی در گارد نيست قابل اعتماد    وجههيچ به نويسد: «ارتش  استکهلم چنين می 

هنگام گزارش  به وزرای جنگ و نيروی دريايی  که  همين دليل است بهقابل اعتماد پيدا کرد...    اسکادرانِ 
  ت».اسبسيار انقالبی  هاهر دو شهادت دادند که روحيه  ،ارتش و نيروی دريايیاز وضعيت 

 ایکه کنترل خود را از دست ندهند، مجبور شدند عليه سياست غذايی برای اين ها  سوسيال دموکرات 
کنند. اما کارگران فهميدند که   دعوت تظاهرات  بهنوامبر    10در  کردند،  که خودشان در دولت دنبال می

  ها با وحشت تمام شاهد شعار. رهبری سوسيال دموکرات مسئله غذا ارتباط تنگاتنگی با مسئله قدرت دارد 
متقاعد شده بود   )گوستاو پنجم(. پادشاه  ها بودند ده هزار کارگر در خيابان   » از طرفزنده باد جمهوری «

نهاد يک پيش ی  با ارائه  ،نوامبر  14در    برانتينگ، زمانی که  شولد هامارگفته  که سرنگون خواهد شد، و به
ً شاه گوستاو  جلوگيری کند، سرنگونی موفق شد از  ،پرسی درآيندههمه    .بود گزار سپاس  عميقا

ها با  کار گرفتند. آنها تمام تالش خود را برای دفع تهديد انقالب بهاين بار نيز سوسيال دموکرات 
  8ی،  أحق ر  :پرداخت طبقه کارگر می   های کارگریِ خواسته که به ی مبارزه شدند  وارد صحنه ای برنامه 

را با مبارزه برای مطالبات   اين  تحقق    های چپْ اما برخالف سوسياليست مانند آن؛  و    ت کار در روزساع
  تقاضای اعتصاب عمومی مجدداً رد شد.   ترتيب بود که][بدين  .دانستند نمی سوسياليسم مرتبط  

  LOها سعی کردند بين بورژوازی و طبقه کارگر تعادل برقرار کنند. نمايندگان  سوسيال دموکرات 
عمومی به  اعتصاب  مخالف  اگرچه  که  دادند  توضيح  اگر  اند بورژوازی  اما  فراپارلمانی  گونه به ،  ای 

وقوع اعتصاب  توانند از  کارگران را نپذيرد، ديگر نمی های  ) خواسته Urtiman  اورتيماناصطالح  (به 
و   عمومیی  أاز طريق مصالحه، حق ر  1918در دسامبر    نااورتيم  سان][بدين   جلوگيری کنند.عمومی  

  . موکول کرد آينده را به  روزانه حال موضوع هشت ساعت کارعين و در نمود مردان اعطا برابری را به 
اين سازش شوم اعتراض کردند. کارگران حمايت اکثريت  سراسر کشور به ها در  سوسيال دموکرات 
ها خيانت  آن ها به آن  پشت سرِ ،  کردند، اما مديريت میهای راديکال خود احساس  مردم را پشت خواسته 

 گيری از جنبش اعتراضی مجدد بهره   قدر شقه شقه بودند که توانآن   های چپ متأسفانه، سوسياليست .  کرد 
  .کند تهديد انقالب جلوگيری  بورژوازی توانست از  ،رواز اين  .نداشتند را 

بايد تا سال   یأر  حقگرفتن    نيز برای    و زنانپذيرفته شد  کاری هشت ساعت تنها سال بعد    روزِ 
  کردند.صبر می  1921
  

 جديد 1917
  ،» دارد سازشمايل به «دهد که اين افسانه که بورژوازی سوئد مترقی است يا  نشان می   1917داستان  

دموکراسی بورژوايی در سوئد، تهديد انقالب ضروری بود. کسانی  رسيدن به نادرست است. برای    چقدر
نيروی  ،  کسب کردند اعتبار    جرای حق رأیْ ا  پس ازکه   ها و  سوسيال دموکرات   ی،ديگربيش از هر 

تاکتيک اند بودهها  ليبرال  بيستم،  قرن  آغاز  از  که  است  اين  حقيقت  اما  پيش ليبرال  .  ارائه  نهادهای  ها 
سوسيال آزار ببينند.  ها را بیاين اميد که بقيه بورژوازی آن بوده است، به  فايده][و بی   دنداندموکراتيک بی 

کارگران برای سازماندهی مبارزه  جای روی آوردن به به ها را،  حمايت از ليبرال  های راستْ دموکرات 
  کنند.می  لاستدال جلويک قدم به  ،ی همگانی و برابرأای برای حق رتوده 

اين  ی]  [نتيجه سياسی نبود،    یدر صحنه   1918- 1917های  طی سال های کارگر  اگر مداخله توده 
های  با شجاعت و فداکاری  بودند کهنام و نشان  بی  کارگرشکست کامل بود. همين صدها هزار    تاکتيک

به  را  کارگری  جنبش  رهبران  خود،  بزرگ  کشاند شخصی  خود  به   ند دنبال  واقعی طرح  و    مطالبات 
  کردند.  شانمجبور
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ها توسط طبقه کارگر ايجاد شده بودند تا مبارزه برای سوسياليسم را رهبری کنند، سوسيال دموکرات 
جنبش اعتصابی  در  هنگی  آهم ايجاد  با امتناع از    LOکردند.  را متوقف     رهبری مبارزه، آناما درعوِض 

عهده گرفت ه عمالً رهبری انقالب را ب  LO. زمانی که  ]3[ايفا کرد را  نقش سم    ،و حتی محکوم کردن آن
عنوان يک اقدام اضطراری انجام داد تا مطالبات کارگران موضع گرفت، اين کار را فقط به  تأييد و در  

  بش را از دست ندهد.کنترل جن 
رهبرانی  قهرمانی  داستان    چنينها و هم داستان قهرمانی توده  1917انقالبی    بنابراين، داستان بهارِ 

دوران د که  نکهای چپ نيز صدق میسوسياليست   یبارهاين امر در  .بلوغ الزم نرسيده بودند است که به
مبارزه طبقه کارگر    هنگی و رهبری آتوان هم و از نظر سياسی سردرگم بودند و    گذراندند کودکی را می 

  .نداشتند برای سوسياليسم را 
رغم ، علیسروصدا مورد گفتگوست بی     2017گرد بهار انقالبی درسال  صدمين سال[اين روزها]  

چندان هم   ،سپ  ؛است بوده  سوئد  [مبارزه طبقاتی در]  تاريخ    وقايعترين  اين واقعيت که اين يکی از مهم 
وردهايی را که طبقه کارگر آگام در تالش است تا تمام دست بورژوازی گام به   [چراکه]عجيب نيست.  

  دست آورده، پس بگيرد.سوئد در صد سال گذشته به 
آلب  ،نگيهالمار برانت تر از]  [خيلی بيش ها  دموکرات   الي امروز سوس از   کيهر ويا    هانسون  ني پر 

سمت راست  در    یگري از هر زمان د   شي بو    ،ستمي اول قرن ب  یمهيدموکرات در ن  اليرهبران سوس   گريد 
صحبت   تیسيال يو سوس  یبا کلمات انقالبصرفاً  آن زمان    یهادموکرات   الي سوس گرچه  .  اند قرار گرفته

در جهت منافع شدند]  [و در واقع مجبور می توانستند  ی تحت فشار مبارزه طبقه کارگر م   ، اماکردند یم
  . هايی هم دست يابند پيشرفت به تالش کنند] و [  طبقه کارگر یبرا

پيشرفت تالش برای دست يافتن به   ، در عوِض 1990  یاز زمان بحران دهه ها  سوسيال دموکرات اما  
  .اند ايجاد کرده  کارگران ایبرهای قابل توجهی دشواری [در جهت منافع کارگران]،  

در بين کارگران  ابتدای قرن بيستم    که در  سطح اعتمادی  ای ازذرهرهبری جنبش کارگری    هامروز
ها دشوارتر  ای برای آن جنبش توده محض شروع مبارزه، کنترل و مهار  به[بنابراين]  د.  نندارداشتند،  

  خواهد بود.
 ،، بلکه در صورت لزوممانند نمی کارگران برای هميشه منتظر رهبران خود  که]  [حقيقت اين است 

ها بايد برای  اقدام خواهند زد. مارکسيست خودشان دست به،  انجام دادند   1917چه در سال  درست مانند آن
 و   ای خواهد کرد ، تغيير مرحلهداریبحران سرمايه   هنگام وقوعبه که  تحولی    ؛آماده شوند چنين تحولی  

درس بگيريم و برای    1917ما بايد از وقايع    داری تبديل خواهد شد.حرکتی عليه کل سيستم سرمايه به 
:  های چپ نتوانستند انجام دهند سوسياليست ساختن حزبی انقالبی بجنگيم که بتواند کاری را انجام دهد که  

  سوی پيروزی. رهبری انقالب سوسياليستی سوئد به 
  

  :سایت رفاقت کارگریهای پانوشت
از  دهد که اين ديدگاه که يک حزب (که عمدتاً متشکل  تجارب مکرر صد سال گذشته نشان می   ]1[
قدرت برساند، ديدگاهی  بايد وجود داشته باشد تا طبقه کارگر را به است)    غيرکارگر  انقالبیِ فکران  روشن 

طور واقعی و مستمر قدرت سياسی را در دست  به  ی حاظری کارگر تا لحظه نادرست است. چراکه طبقه 
به اين برآورد مینداشته است.  تحقق سوسياليسمْ توان    طور هم گفت که شرط طبقاتی/اجتماعی/تاريخِی 

ی کارگر است؛ بنابراين، های طبقه توسط توده   های ممکن و محتملْ ی ابعاد و جنبه کسب قدرت در همه
 ،ی کارگر جوانه بزند قدرت برساند» که در درون خوِد طبقه ا «به ی کارگر رتواند طبقه آن حزبی می 

کند  پيدا  به   تکامل  برسد و  انقالبی  درست بلوغ  اين  مؤثر  که  است    .  دخالت  بدون  حزبی  چنين  وجود 
حقيقتاً    فکرِ که روشن   نيم فکران انقالبی ممکن نيست؛ اما اين حقيقت عملی را هم نبايد فراموش کروشن 

حال درعين   واثبات رسانده باشد؛ و پيچيده  که انقالبی بودن خودرا در عمل بهفکری است انقالبی آن روشن 
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ی طبقاتی و  مر تبادل دانش مبارزهاتالش مستمر در   داریْ در جامعه سرمايه  ترين عمل انقالبیضروری 
حاصل آن را   ی کارگر است که  سوسياليستی در درون طبقه /انقالبی /يابی طبقاتی ی سازمان ايجاد زمينه 
  .خواهد بود کمونيست  یِ حزِب انقالب

ممکن باشد، اشاوار بايد    ی سوسيال دمکراسیکه در اين پانوشت شرح مشروح مسئله بدون اين   ]2[
بارز که  ويژگیگفت  واقع    سوسيال دمکراسی  ترين  در  پديده عو  اين  درنوسان،  ی هميشه  لت وجودی 
که فردايی است به   مزدی  ی رهايی از بردگیاحاله   و  داریهای طبقاتی دربقای نظام سرمايه کاستن از تنش 

سوسيال دمکراسی (مثل کمونيست و سوسياليست) که  هايی  عنوان   از  نظررسيم. صرفآن نمی هرگز به 
می روی   پديده جوهره  ،گذارد خود  اين  وجودی  بينابينیِ ی  جامعه ی  سرم  و    داریْ ايه ی  مبارزات  تبديِل 
 ی مديران آنواسطه به  داریای قابل بلع توسط نظام سرمايه لقمهکارگری به   مبارزتی  ی مناسبات شبکه 

اين  می است.  مسيرهای  کدام  از  تبديلی  چنين  گذرگاه که  کدام  و  پشتِ گذرد  را  میها  آن بهگذارد،  سر 
تر، بيان روشن بهداشته باشد.  سياسی  گردد که سوسيال دمکراسی بايد در آن فعليت  برمی مکانی  /زمان 

گرا، اجتماعاً آرمان   افراد   تواند در قالبی ميليتانت ظاهر شود و حتی با قربانی کردنسوسيال دمکراسی می 
شود، فعليت پيدا کند؛  ی پارلمانی ناميده می چه مبارزه تواند در نقش آن ؛ میخود بزند رنگ انقالبی هم به 

موقع مقتضی  در  ای و انقالبی هم قرار بگيرد تا  های توده در کنار قيام تواند  می هنگام ناچاری  به   حتیو  
  تولدی دوباره برساند.ای/انقالبی به از درون مناسبات و ساختارهای توده  را دارینظام سرمايه و ممکن 

  خود سوسيال دمکراتيکِ   زادِ سرمايه بدون هم   ی انحصاراتِ مرحله   که بورژوازیِ واقعيت اين است 
ب( از  مناسبات  که  سرمايه   مخصوص   تکنوکراتيک/بوروکراتيکِ ستر  از  مرحله  برخاسته  داری  همين 

ياِر دست   سوسيال دمکراسیْ بيان ديگر،  به  .شد میگورستان تاريخ سپرده  ها به خيلی پيش از اين  است)
است   کشانو زحمت   نجويی ذاتِی کارگرا نظامِی مبارزه / غيرپليسیاصطالح  به   اجتماعی/سياسیِ سرکوِب  

های مردم قرار  توده  مبارزاتیکليت دستگاه پليسی/نظامی را در مقابل برآمدهای    » لزوم«که در صورت  
  داری، بقای خودرا نيز تضمين کرده باشد.نظام سرمايه تا ضمن تداوم بخشيدن به  دهد می

گذر آگاهانه    داریْ فرودسِت جامعه سرمايه   مردمِ   اعتالی انقالبیِ   های اساسیِ شرطيکی از  بنابراين،  
جايی از ويژه آن است. اين گذر آگاهانه/سازمانيافته به   از سوسيال دمکراسی  ها ی اين توده يافته و سازمان 

سوسياليستی  سوسيال دمکراسی در نقش منجی و يا با صورتک    شود کهترين اهميت برخوردار میبيش 
  گذارد. می  ی طبقاتیو مبارزه ی سياست عرصه پا به 

به   ]3[ کهنظر می چنين  کارگری  رسد  دهه  سنديکاهای  به از  بيستم  قرن  دوم  در کشورهای    بعد ی 
و ژاپن   ده و کاناداحتمچنين در اياالت  داری (خصوصاً در اروپای غربی و شمالی و هم ی سرمايه پيشرفته 

به  چينو  و  روسيه  در  به )  تازگی  تکيه  می آنبا  ناميده  کارگری  اشرافيت  درچه  نسبت    شود،  واکنش 
کارگریمبارزه به  پاسب  ،جويی  هفت نقش  و  باطوم  بدون  می ان  بازی  را  بحث کند.  تير  گذاشتن  کنار  با 

به ی اين موضوع، به استداللی درباره  ی کنونی و در رسد که سنديکا در زمانه نظر می طورکلی چنين 
داری جانب کارگران  ی همين نظام سرمايه تواند در چارچوبه شرطی می ی کشورهای جهان تنها به همه 

ح  الاصطگارد نداشته باشد و فراتر از منافع محدود و بهونيستی  م هژمونِی انقالبی/کبل  در مقارا بگيرد که  
  ملی، ديدگاهی انترناسيوناليستی داشته باشد.

  


