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حدود صد سال پيش ،رويدادی انقﻼبی در سوئد واقع گرديد که میتوانست طبقه کارگر در اين کشور
را بهقدرت برساند؛ اما درعوض منجر بهاستقرار دموکراسی بورژوايی و حق رأی همگانی و برابر شد.
سوئد با الهام از انقﻼب روسيه با تظاهرات تودهای ،شورشها و قيامهای محلی ،همزمان با تشکيل
ارگانهای قدرت کارگری بهجنبش درآمده بود.

رويدادهای سال  1917با خروج  200زن کارگر از کارگاههای چوببری مجمع الجزاير سودرهامن
) (Söderhamnsدر  11آوريل آغاز شد .زنان با حضوری روبهگسترش بهسمت مرکز سودرهامن
سيستم سﺨت
راهپيمايی کردند و خواستار افزايش جيرهی نان و اجازهی خريد مواد غذايی خارج از
ِ
جيرهبندی شدند .کﻼنتر مسئول استان در مواجهه با خطر گسترش اين اعتراضات ،اجبارا ً تسليم خواستهها
شد .تظاهرات زنان سودرهامن اولين تظاهرات در يک جنبش انقﻼبی بود که صدها هزار کارگر ،زن
خانهدار و جوان طی دو ماه در آن شرکت کردند.

طبقه کارگر طرحهای وقﻮع جنگ را متﻮقف میکند

کارگران تقريبا ً يک دهه گذران بسيار وخيمی را تجربه کرده بودند .اين وخامت از سال  1907که
بورژوازی از طريق »انجمن کارفرمايان سوئد« ) (SAFتهاجم بهمعيشت کارگران را شدت بﺨشيد،
رهبری  LOدر امر سازماندهی مبارزهی رزمجويانه بهتوافقات بلند
ادامه داشت .ناتوانی و عدم تمايل
ِ
مدتی منجر شد که کاهش دستمزدها و شکست فاحش در اعتصاب عمومی سال  ١٩٠٩را بهدنبال داشت.
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با وجود اين ،ارادهی مبارزاتی در طبقه کارگر همچنان وجود داشت .در آغاز سال  ،1914گوستاو
پنجم )پادشاه سوئد( همراه با اشراف و بورژوازی ،تدارک جنگی را شروع کردند .اين تدارک در 6
فوريه بهاوج خود رسيد؛ زمانی که شاه ،اشراف و بورژوازی قطاری از دهقانان ميهنپرست را با
حضور  30/000نفر بسيج کردند .پادشاه در امر تدارکات جنگی خواهان افزايش زمان آموزشی برای
سربازان وظيفه شد که برخﻼف سياست دولت ليبرال وقت بود .اما دولت بهجای دعوت بهاعتراض عليه
شاه ،استعفا داد.
رهبری سوسيال دموکراتهای چﭗْ با تظاهرات گستردهای در سراسر کشور و
کارگران تحت
ِ
بهويژه در تظاهرات  8فوريه در استکهلم که  50/000نفر در آن شرکت داشتند ،با درخواست پادشاه
واکنش کارگری در مقابل درخواست پادشاه ،جناح راست را از اينکه دولتی بهنام
مﺨالفت کردند .اين
ِ
خودش تشکيل بدهد ،ترساند؛ و همين امر )يعنی :مﺨالفت کارگران با بسيج جنگی و ترس جناح راست
را از تشکيل دولت( دليل اصلی عدم شرکت سوئد در جنگ جهانی اول در کنار آلمان است که در ژوئيه
همان سال شروع شده بود.

ﻧارضايتی بيشﺗر میشﻮد
بدينسان ،مسئوليت تشکيل دولت بهاشرافزادهی محافظهکار و غيرحزبی )يعنی :هامارشولد
 (Hammarskjöldواگذار شد .او رهبری حکومتی را بهعهده داشت که امروز آن را يک دولت
تکنوکرات )يعنی :دولتی غيرانتﺨابی و غيرحزبی( میناميم.
اين دولت دربرگيرندهی رهبران تجاری ازجمله والنبرگ ) ،(K.A. Wallenbergبهعنوان وزير
امور خارجه و نيز مالک اصلی صنعت نساجی ،ونرستروم ) ،(Vennerströmبهعنوان وزير دارايی
بود .اين حکومتی متشکل از ثروتمندان بود که ]طبعاً[ درخدمت خو ِد آنها نيز قرار داشت.
تحت رهبری اين دولت ،بورژوازی سوئد راهی برای شرکت در جنگِ بدون استفاده از ارتش پيدا
کرد .عنوان »سپر گرسنگی« در اوايل جنگ درآمد ]فراوانی[ برای نﺨست وزير ]و همطبقهایهای او[
بهارمغان آورد ،زيرا او بهسرمايهداران اجازه داد تا با صادرات مقادير زيادی غذا ،پو ِل کﻼنی بهدست
آورند که باعﺚ افزايش قيمتها در سوئد شد .صادرات گوشت گاو نسبت بهقبل از جنگ  9برابر و
صادرات گوشت خوک  3برابر افزايش يافت .قيمت گوشت چنان باﻻ رفت که جيب خالی کارگران از
پس آن برنمیآمد.
ِ
قيمت باﻻی گوشت باعﺚ شد که توليد سبزيجات نيز برای حمايت از دام تغيير مسير بدهد ]و گرانتر
شود[ .هنگامی که در تابستان  1916برداشت محصوﻻت با کاهش روبرو شد ،همزمان با مسدود شدن
مسيرهای تجاری توسط طرفهای متﺨاصم ،انبارهای آرد ،سيبزمينی و شکر بهسرعت تﺨليه شد.
درنتيجه ،آرد و شکر بهسﺨتی جيرهبندی شد؛ و قيمت سيبزمينی برای کسانیکه موفق بهخريد آن
میشدند 3 ،برابر افزايش يافت.
درنتيجهی صادرات بهکشورهای جنگزده ،سود شرکتهای بزرگ بيش از هرزمان ديگری بود.
سود شرکتهای کشتيرانی تا سال  1916درمقايسه با سطوح سال  1913دو برابر شده بود .در محلههای
نشين شهرها ،صنعت رستورانداری ،خز فروشی و ويﻼسازی رونق گرفت .بهطورکلی،
ثروتمند ِ
درحالی که بورژوازی در تجمل غوطهور بود ،کارگران گرسنگی میکشيدند.
رهبری ژالمار
عادی مقدمتا ً بهموجی از اعتصابات منجر میشد ،اما با وجود
اين وضعيت در شرايط
ْ
ِ
برانتينگ ) ،(Hjalmar Brantingسوسيال دموکرات راست ،در آغاز جنگْ بهچيزی منجر گرديد که
اصطﻼحا ً صلح قلعه ناميده میشود .طولی هم نکشيد که  LOاز اين روش پيروی کرد و اعﻼم نمود که
»تاکتيکهای درگيریهای آشکار« را کنار میگذارد .کارگران در شرايطی قرار گرفتند که رهبری
خود آنها اقدام بهاعتصاب يا تظاهرات را تا زمانی که جنگ ادامه داشت ،منع کرده بود .رهبری سوسيال
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دموکرات سوئد دراين خيانت با احزاب برادر خود در همه کشورهای اروپايی ،بهجز روسيه و
صربستان ،عملکرد مشترکی داشت.

ﺻبر ]مردم[ روبهپايان است
تنها با الهام از انقﻼب فوريه در سال  1917روسيه بود که يخ تحمل صﻒهای طوﻻنی نان شکسته
شد .کارگران روسيه در پتروگراد ،پس از قرنها ستم تزاری ،ظرف چند روز از شر ارتجاعیترين
رژيم اروپا خﻼص شدند .کارگران زن روسی در  8مارس ) 23فوريه طبق تقويم قديم( اولين تير را
شليک کردند و مردان را بهدنبال خود کشيدند.

نيروی محرکه اصلی در سوئد نيز زنان شاغل بودند که مسئوليت اطمينان از کفايت دستمزدهای
ناچيز برای غذا را بهعهده داشتند که بهطور متوسط  ٨٠درصد گرانتر از قبل از جنگ شده بود .در
 30مارس» ،دولت سپر گرسنگی« در رابطه با طرح يک توافق تجاری با بريتانيای کبير سقوط کرد؛
توافقی که بهمعنای افزايش تجارت مواد غذايی بود .اين مسئله باعﺚ فوران خشم کارگران سوئدی شد.
غالبا ً قبل از وقوع انقﻼبها اختﻼفاتی در طبقه حاکم و دولت رخ میدهد ،و اين امر حتی در آن زمان
نيز وجود داشت.
تظاهرات راديکال زنان در سودرهام ) (Söderhamدر  11آوريل ،طی چند روز تظاهرات مشابهی
در ديگر نقاط را بهدنبال داشت .اما در وسترويک ) (Västervikبود که جنبش بهطور واقعی اوج
گرفت.

وسترويﮏ راه را ﻧشان میدهد
روز شنبه 14 ،آوريل  ،1917سنگتراشهای وسترويک کار را متوقﻒ کردند و برای افزايش
سهميه نان و کاهش قيمت مواد غذايی بهسمت بﺨشداری راهپيمايی کردند .روز دوشنبه 16 ،آوريل،
کارگران همهی صنايع در وضعيتی برافروخته بحﺚ در مورد چگونگی پيشبرد مبارزه را شروع کردند.
قبل از ناهار ،تمام شهر در اعتصاب بود .کارگران بهمرکز شهر رفتند و بهگروههای مﺨتلﻒ تقسيم
شدند .عدهای با مديريت شهری تماس گرفتند ،و گروهی ديگر برای بررسی نحوه رسيدگی بهغذا و
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جيرهبندی بهآسياب شهر ،و دفتر لبنيات و اداره نان رفتند تا چگونگی مديريت جيرهبندی غذا را نظارت
کنند ـ اين ها متوجه کمبودهای عمدهای شدند :همزمان با گرسنگی کارگران ،ظاهراً غذاهايی وجود داشت
که دولت بهآنها رسيدگی نمیکرد .ازجمله اينکه چندين گونی آرد در اثر رطوبت آسيب ديده بود.
تصميم گرفته شد که نمايندگانی از محلهای مﺨتلﻒ کار در »کميته کارگران  16آوريل «1917
منصوب کنند که بعدا ً بهکميته  16آوريل معروف شد .اين کميته بهتظاهرکنندگان پيشنهاد کرد که خواستار
کنترل شديدتر مواد غذايی و توقﻒ صادرات آن شوند .عﻼوه براين ،کارگران بازگرداندن سطح زندگی
بهسطح قبل از جنگ ،معافيت مالياتی تا سقﻒ  3000کرون درآمد ،و  8ساعت کار در روز را نيز
مطالبه کردند .اما ،بهدرخواست سنديکاليستها از تقاضای حق رأی همگانی و برابر صرف نظر شد.
اين مطالبات در عصر همان روز بهاتفاق آرای معترضين تصويب شد.
ْ
کارگران دولت و شرکتها را بهوحشت انداخت .ناگهان،
حمايت از جنبش و مطالبات گستردهتر
همزمان با افزايش دستمزد کارگران و دسترسی بهزمين برای کشت سيبزمينی برای خودشان ،ارسال
جيرهی اضافی بهوسترويک ،و نيز کاهش قيمت آرد شروع شد .در هفتههای بَع ْد تجارت سيبزمينی،
آسياب غﻼت ،جيرهبندی نان و همچنين تجارت ماهی و گوشت بهدليل فشاری که از سوی کارگران اعمال
میشد ،تحت کنترل کميته قرار گرفت .کميته سودها را تحت کنترل قرار داد که خيلی زياد نباشد و غذا
هم برای ساکنان وجود داشته باشد .اين کميته شبيه شوراهای کارگری تشکيل شده در روسيه بود که در
زبان روسی »شورا« ) (Sovietناميده میشد و در اکتبر  1917قدرت را در روسيه در دست گرفته
بود.
موجی از تظاهرات تودهای سراسر سوئد را فراگرفته بود .در  17آوريل ،تظاهرات گستردهای در
کالمار ) ،(Kalmarدﻻلهای سيبزمينی را از بازار بيرون انداخت .دو هزار نفر در هوفورس
) (Hoforsبرای نان و دستمزد بيشتر تظاهرات کردند 400 .کارگر زن در کارلستاد ) ،(Karlstadنان
و سيبزمينی و غذای گرم در محل کار را مطالبه کردند ،و بهطور موفقيتآميزی بهمطالبات خود دست
يافتند] .بدينترتيب بود که[ اعتصابات ،اعتراضات ،بازرسیها و مصادرههای خودجوش در روزها و
هفتهها در سراسر کشور ادامه پيدا کرد.
در جريان اين رويدادها تعداد بیشماری از انواع مﺨتلﻒ کميتهها تشکيل شد :کميتههای برآمده از
کار خود )مانند وسترويک( تا کميتههايی که مستقيما ً توسط
جلسات کارگران با نمايندگان محل ِ
تظاهرکنندگان برای تنظيم و ارائه خواستههای تظاهرکنندگان انتﺨاب میشدند ،همانطور که در
سودرهامن اتفاق افتاد .در استکهلم و گوتنبرگ ،شوراهای کارگران و سربازان توسط سوسياليستهای
چﭗ تشکيل شد که راه را برای يک قيام واقعی هموار کرد.
گاه تحت کنترل کميتهها و گاه بدون کنترل کميتهها ،يعنی بهطور خودجوش بازرسی از انبارهايی
صورت میگرفت که کارگران و زنان خشمگين میدانستند که تاجران غذا برای فروش دراختيار دارند،
اما از فروش آن خودداری میکنند .اينگونه اقدامات ،ايجاد محدوديت ]تااندازهای[ گسترده در حقوق
مالکيت خصوصی ]و فردی[ است؛ نوعی کنترل کارگری است ،درست مانند شوراها و کميتهها .اين
عناصر که انقﻼبی هم بودند ،نه تنها بلوغ ]مبارزهی طبقاتی[ برای وقوع انقﻼب بورژوا/دمکراتيک )با
ارائهی حق رأی برابر و همگانی( نشان میدادند ،بلکه برای وقوع انقﻼب سوسياليستی نيز کفايت ﻻزم
را داشتند.

جنبش گرسنﮕان و احزاب ﺗﻮدهای
اما رهبران سوسيال دموکرات پيش از اين رويدادها ،سوسياليسم و حکومت کارگری را بهدنيای
مدينهی فاضله حواله کرده بودند .آنها روی همکاری پارلمانی با بﺨشی از بورژوازی )يعنی :با ليبرالها(
برای اجرای حق رأی همگانی و برابر متمرکز شده بودند .آنها مرعوب جنبش شده ،سعی کردند از
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عناصری که در مقابل سرمايهداری ،حقوق مالکيت خصوصی و دولت بورژوايی میايستاد  ،جلوگيری
کنند .از اينرو ،تﻼش کردند تا جنبش را بهعقب برانند و در محکوم کردن عناصر راديکالتر آن نيز
ترديدی بهخود راه ندادند.

سوسيال دمکراتها عمدتا ً بهزنان حمله میکردند که بهدليل شرايط سﺨتی که داشتند ،راديکالترين
بﺨش تظاهرات را تشکيل میدادند .در گزارش سوسيال دموکراتها از تظاهرات در نورشوپينگ
) (Norrköpingدر  20آوريل چنين آمده است» :اگرچه تظاهراتکنندگان مرد رفتار تهاجمی داشتند؛
معهذا عموما ً آرام بودند و خونسردی از خود نشان میدادند .اما زنان که اين بار هم در اکثريت بودند،
رفتاری کامﻼ هيستريک داشتند و همهی مﻼحظات را ناديده میگرفتند«.
در همان روز ،تمام محلهای کار اصلی در وستراس ) (Västeråsاعتصاب کردند؛ و  7تا  9هزار
نفر در تظاهرات شرکت کردند .عصر همان روز اعتصابيون با  600سرباز روبرو شدند .در شرايط
عادی ،ارتش برای شﻼق زدن و ارعاب کارگران فراخوانده میشد .اما اکنون ديگر شرايط عادی حاکم
نبود .خلقوخوی انقﻼبی حتی در ارتش نيز گسترش يافته بود؛ در همين روز ارتش در وستراس با
کارگران متحد شد و سرود پسران کار و انترناسيونال را با هم خواندند.
پاسخ مديريت شهری استقرار پليس عليه ارتش بود .پليس برخﻼف ارتش ،هر روز سرکوب را
تمرين میکرد .پليس از »قانون و نظم« سرمايهداری حمايت میکرد و بهتدريج میآموخت که همهی
کارگران را بهعنوان مظنون و مجرم درنظر بگيرد .بههرروی] ،چنين بهنظر میرسد که[ بههنگام
پليس نيروی قابل اعتمادتری برای طبقه حاکم بهحساب میآيد تا ارتش که فقط در شرايط
انقﻼبها،
ْ
ً
بحرانی فراخوانده میشود .در وستراس ،کارگران واقعا بهصﻒ ايستادند تا در برابر پليس از ارتش دفاع
کنند .شورشهايی ازجمله در بو ِدن ) ،(Bodenفالون ) ،(Falunاوسترسوند ) (Östersundو در
خپسهولمن ) (Skeppsholmenنيز درگرفت .سربازان تقريبا ً در تمام شهرهايی که هنگ ارتش داشتند،
دست بهتظاهرات زدند .اوضاع در سراسر کشور بهسمت انقﻼب پيش میرفت.
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در  21آوريل ،در استکهلم  20/000کارگر مح ِل کار خود را ترک کردند تا بهسمت مجلس )پارلمان(
راهپيمايی کنند .آنها درست در زمان سﺨنرانی پر آلبين هانسون ) (Per Albin Hanssonکه يکی از
رهبران سوسيال دموکراتها بود ،وارد مجلس شدند .او شروع بهصحبت در مورد »آرزوهای کارگران«
کرد  -اما حاضران با قاطعيت پاسخ دادند »نه ،مطالبات ـ مطالبات«!
پر آلبين هانسون حرفهای خود را اصﻼح کرد .او گفت :اولين خواسته نان بيشتر است ،و با
برسر او فرياد
پذيرش بﺨشی از قطعنامهی تصويب شده در وسترويک -و هم چنين توجه بهآنچه حضار
ِ
میزدند -ليستی از خواستههای تظاهرات را ]بهاين ترتيب[ تهيه کرد :پايان سياست گرسنگی ،پايان
صادرات مواد غذايی ،نان بيشتر ،شير ارزانتر ،و باﻻخره حق رأی همگانی و برابر.
ذکر اين نکته نيز ﻻزم است که پر آلبين هانسون در جنبش کارگری بهجناح راست تعلق داشت ،که
دو ماه ْ
قبل اتحاديه جوانان و چﭗ انقﻼبی را بهدليل مﺨالفت با ]سياست[ همکاری طبقاتی از سوی رهبری
حزب در مسئلهی جنگ و نيز تشکيل دولت ،از حزب سوسيال دموکرات حذف کرده بود .با همهی اين
احوال ،هرگاه که ﻻزم بود که تودهها تحت کنترل قرار گيرند تا جلوی انقﻼبی شدن اوضاع گرفته شود،
ْ
کلمات راديکال میشد.
پر آلبين هانسون در

اﻧقﻼب بدون رهبری

رهبران سوسيال دموکرات عمدا ً مانع پيشرفت جنبش میشدند ،اما حزبی هم وجود داشت که دارای
ب چﭗ سوسيال
اين پتانسيل بود که جنبش را بهسمت جامعهی سوسياليستی هدايت کند .اين حزب ،حز ِ
دموکرات سوئد ) (SSVبود که سوسياليستهای چﭗ نيز ناميده میشد ،و اکنون هم حزب چﭗ ناميده
میشود .اين حزب توسط اتحاديه جوانان سوسيال دموکرات ايجاد شد که در فوريه  1917از کنگره
حزب ]سوسيال دمکرات[ اخراج شده بود.
حضور نمايندگان  30/000عضو برگزار
حزب جدي ْد کنگرهی مﺆسس خود را از  13تا  17ماه مه با
ِ
کرد .در زمان انشعاب ،سوسيال دموکراتها  100/000عضو داشتند ،اما اکثريت آنها بهطور جمعی
از طريق  LOبهحزب سوسيال دموکرات وابسته بودند .در واقع ،سوسياليستهای چﭗْ اکثريت سوسيال
دموکراتهای فعال را بهدست آورده بودند و مبارزترين و انقﻼبیترين عناصر طبقه کارگر را در
صفوف خود داشتند.
اتحاديه جوانان در اوايل سال  1908روزنامهی ساعت طوفان ) (Stormklockanرا در مﺨالفت
با چرخش بهراستِ رهبری حزب راهاندازی کرد .يک جناح چﭗ در اطراف روزنامه شکل گرفت که
بهجناحی شباهت داشت که بلشويکها در روسيه تشکيل داده بودند .بلشويکهای روسيه ،تحت رهبری
لنين در يک سازمان مارکسيستی آموزش ديده بودند که در اوايل سال  1912از منشويکها )يعنی :جناح
ت حزب سوسيال دموکرات روسيه( جدا شدند و يک حزب مارکسيستی/انقﻼبی تشکيل
راست رفورميس ِ
دادند که انقﻼب روسيه را در ]اکتبر[ سال  1917رهبری میکرد.
اما در سوئد ،خواستهی اصلی روزنامهی ساعت طوفان اين بود که رهبری سوسيال دموکرات بايد
برنامهی حزب را دنبال کند؛ برنامهای که راستگرايی خود کنار گذاشته بود] .از طرف ديگر[ آنها
آلترناتيو انقﻼبی خود را بهوجود نياوردند ،و اعضای خود را در زمينه مارکسيسم بهطور سيستماتيک
آموزش ندادند .بنابراين ،حزب در زمان تشکيل خود در سال  1917فاقد يک خط انقﻼبی روشن بود.
اين حزب همان چيزی بود که مارکسيستها آن را سانتريست مینامند ،يعنی حزبی که بين اصﻼحات و
انقﻼب در نوسان است.
در ميان رهبران ]حزب[ ،انقﻼبيون واقعی )مانند زث هوگلوند  Zeth Hoglundو فردريک استروم
 (Fredeik Stromوجود داشتند ،اما ليبرالهايی مانند کارل ليندهاگن  Carl Lindhagenنيز حضور
داشتند که در تظاهرات راديکال استکهلم در  21آوريل ،از کارگران خواست تا در صلح و آرامش
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بهخانههای خود بروند .او مﺨالﻒ انقﻼبهايی بود که بهاعتقاد او ناگزير بهخودکامگی میانجاميد ،و
حزبی کنگرهی
بههمين دليل هم تﻼش میکرد تا کارگران را مهار کند .ليندهاگن همچنين برنامهی
ِ
سمت راست سوسيال دموکراتها قرار میگرفت .اما اين برنامه بﻼاستفاده
مﺆسسان را نوشت که در َ
کنار گذاشته شد ،چون فاقد هرگونه رهنمود در امر مبارزه ]طبقاتی[ بود.
بهدليل همين رهبری پراکنده و متزلزل بود که سوسياليستهای چﭗ نتوانستند رهبری مبارزهای را
که بهطور خود بهخود در صدها نقطهی مﺨتلﻒ کشور شعلهور بود ،بهدست بگيرند و آن را بهمبارزهای
متحد برای سوسياليسم راهبر شوند .هيچکس انتظار و آمادگی ﻻزم برای يک جنبش تودهای را نداشت
که در جهت انقﻼب حرکت میکند .بنابراين] ،رهبران مﺨتلﻒ حزب[ اهميت ساخت سيستماتيک يک
حزب انقﻼبی برپايههای مارکسيسم را درک نکرده بود.
انقﻼب در بهار  1917میتوانست بهاستقرار ]جامعه[ سوسياليستی راهبر شود .همهی عناصر در
جای مناسب خود قرار داشتند :طبقه کارگر وارد عرصهی ]مبارزهی[ سياسی شده بود ،و میتوانست از
طريق تظاهرات تودهای ،اعتصابات و شوراهای کارگری قدرت ]سياسی[ را بهدست بگيرد .ارادهای
باورنکردنی برای مبارزه وجود داشت ،و خردهبورژوازی )از جمله دهقانان و ارتش( با مبارزه کارگران
همدل بودند .بﺨشهای بزرگی از ارتش در کنار طبقه کارگر قرار گرفته بود ،و بورژوازی نمیدانست
برای برون رفت از اين وضعيت چهکار کند.
ب قدرت فراهم بود :هيچ حزب انقﻼبیای وجود نداشت
بهجز يک عامل ،همهی شرايط برای تصاح ِ
که بتواند کارگران را بهقدرت برساند] ،[1و بتواند نبردهای کوچک بیپايانی را که اکنون عليه مقامات يا
بورژوازی محلی در جريان بود ،بهيک مبارزهی ملی عليه ]نظام[ سرمايهداری فرابروياند.
علیرغم ترديد رهبران ،کارگران و جوانان بهدست گرفتن قدرت را شروع کردند .کارگران گرسنه
در سرتاسر کشور با مغازهداران ،مقامات محلی و پليس درگير شدند؛ اين جنبشی بود که پيش از رسيدن
بهاوج خود در ماه ژوئن ،بهلحاظ شرکتکنندگان در آن ،بهصدها هزار نفر میرسيد .در مناطق بسياری
کنترل مديريت غذا از دست مقامات دولتی خارج شده بود تا در عوض از طريق جلسات تودهای،
تظاهرات و ساير اشکال بسيج ،بهطور دموکراتيک توسط کارگران کنترل شود.

ادا ِلﻦ )(Ådalen
درست يک هفته پس از اعتصاب عمومی در وسترويک ،کارگران ادا ِلن شورش عليه گرسنگی و
سياست غذايی را آغاز کردند .در هفتهی آخر ماه آوريل ،جنبش گستردهی کارگران اعتصابی بهحرکت
درآمد؛ کارگران در تظاهرات وسيعی بين انبارها و مزارع مﺨتلﻒ ،در جستجوی غذا و در اعتراض
بهسياست غذايی ،شرکت کردند.
بزرگترين راهپيمايی در  24آوريل از هرنوساند ) (Härnösandآغاز شد؛ با شعار »بهسوی
سو ِلفتا ) «!(Sollefteåو »بهسوی رفقای مسلح!« -يعنی نظامیها -راه افتادند .کارگران نه تنها اعتراض
يا دغدغه مقداری غذا در سر داشتند ،بلکه ]عمﻼً[ خود را برای قيام نيز آماده میکردند .در راه برای
دريافت غذا و جلب حمايت کشاورزان توقﻒ میکردند .از سوی ديگر ،آنها هرگز بهسو ِلفتا ،که 80
کيلومتر دورتر است ،نرسيدند؛ اما در نيمهی راه ،با کارگرانی در نیلند ) (Nylandو ماريبرگ
) (Mariebergمواجه شدند که فرياد میزدند» :زندهباد انقﻼب«.
اکنون  7000نفر در بندر نیلند جمع شده بودند تا بهسﺨنرانیهای سوسياليست چﭗگرا و ازجمله
ْ
کارگران دهقانان را هدف
بهآلبرت ويکستن ) (Albert Vikstenگوش بدهند .او خاطرنشان کرد که
قرار نمیدهند ،چراکه آنها نيز تحت ستم قرار گرفتهاند ،بلکه استثمارگران )يعنی :بورژوازی( را هدف
قرار میدهند که مردم را تحت ستم و استثمار قرار میدهند .اين روز درحالی بهپايان رسيد که
تظاهرکنندگان خواستار قرض گرفتن قطاری از مديريت راهآهن شدند که میتوانست آنها را بهخانه
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برگرداند .مديريت راه آهن بهسرعت بهاين خواست پاسخ مثبت داد ،زيرا مقامات میخواستند هرچه
ش ِ ّر کارگران راديکال خﻼص شوند.
زودتر از َ
در  29آوريل ،سوسياليست چﭗ ،ايوار ونرستروم ) (Ivar Vennerströmبرای  4000تا 5000
کارگر سﺨنرانی کرد .اين نشاندهندهی نفوذ سوسياليستهای چﭗ در ميان راديکالترين کارگران بود.
اما ونرستروم از اين سﺨنرانی برای آرام کردن کارگران استفاده کرد تا »موجب مسلح شدن حريفان
]سوء
نشود«]!؟[ .او استدﻻل کرد که اقدامات بيش از حد راديکال و درگيری با پليس و ارتش مورد
ِ
استفادهی[ بورژازی ]قرار میگيرد[ تا ]بﺨشهای ديگر جمعيت[ را برعليه کارگران تحريک کند و
بهخشم بياورد .از اينرو ،وی از کارگران خواست که مراقب باشند و از اتحاديههای خود برای کسب
کاری کمتر و شرايط بهتر کار استفاده کنند.
دستمزد بيشتر ،ساعات
ِ
اما اين تاکتيک بهمعنای واگذاری رهبری جنبش بهدست  LOبود که نه تنها با پيشرفت جنبش مﺨالﻒ
بود ،بلکه فعاﻻنه با آن مﺨالفت هم میکرد .عﻼوه براين ،خصلت محلی جنبش تقويت میشد ،که اين
کوچک محلی منجر میگرديد .حزب نمیدانست که
خطر بهاتﻼف انرژی انقﻼبی کارگران در نبردهای
ِ
انقﻼبی رخ داده است؛ انقﻼبی که درصورت موفقيت در متحد کردن کارگران بهصورت ملی در يک
مبارزهی مشترک برای بهدست گرفتن قدرت ،میتواند سرمايهداری را براندازد .بههمين دليل هم ]يعنی:
در تقابل با انقﻼب بود که[ سﺨنرانان بهمطالبات روزانه ،دستمزدهای بيشتر 8 ،ساعت کار در روز،
حق رأی همگانی و برابر و نيز شرايط کاری بهتر محدود شدند ]که مستلزم بقای نظام سرمايهداری
است[ .آنها ]چهبسا آگاهانه[ هنوز سوسياليسم را در آيندهای نامعلوم قرار میدادند ،درحالی که میبايست
گرسنگی هماکنون و بروز گرسنگیهايی است که
اعﻼم میکردند که سوسياليسم ـدر واقعـ تنها راهحل
ِ
در آينده بهوجود میآيند].[2

اول ماه مه 1917
بورژوازی نمیتوانست بهارتش اعتماد کند؛ ارتشی که با کارگران همدردی میکرد و در سراسر
کشور تظاهرات مشترک با آنها برگذار میکرد .در چندين جا ،سوسياليستهای چﭗ تشکيل شوراهای
کارگران و سربازان سرخ را رهبری میکردند ،که تﻼشی برای ايجاد اتحاد بين اين گروهها بود .اما
بورژوازی متوجه شد که اين يک تهديد مستقيم برای دولت بورژوازی در صورت گسترش است که
خطر بیدفاع ماندن آنها در برابر شورش کارگران را بههمراه دارد.
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ترس از قيام موجه بود 400/000 .کارگر در تظاهرات اول ماه مه شرکت کردند ،اما اين تظاهرات
با دقت بسياری سازماندهی شده بود تا اتفاق غيرمنتظرهای رخ ندهد .در استکهلم ،پر آلبين هانسون برای
 100/000کارگر صحبت کرد،؛ کلمات او ارزش نقل در اينجا را دارند:
»حتی در کشور ما نيز سرنوشت امپراتوری رقم خورده است .انقﻼب ]فوريه[ روسيه آتش انقﻼب را در
ذهن ما شعلهور کرده است .مردم سوئد با بیحوصلگی روزافزون خواستار اين هستند که آقای خانه خود باشند.
صبر مردم روبهپايان است .ما ديگر نمیخواهيم پسماندههای سفرهی ثروتمندان را بﺨوريم .ما خواهان يک
تغيير اساسی ،بازنگری اساسی در قانون اساسی هستيم .و همانطور که در قطعنامهی ماه مه آمده ،در چنين
مواقعی ،طبقه کارگر نبايد لحظهای در استفاده از سﻼحهايی که ممکن است برای شکستن مقاومت معدود
رحم طبقاتی ضروری باشد ،ترديد کند ...اگر بورژوازی مسلح شود با مقابله بهمثل روبرو
ان بی ِ
خودخواه ِ
خواهد شد«.

در ميان رهبران سوسيال دموکرات در سال  ،1917احتماﻻً پر آلبين هانسون تنها فردی بود که در
فضای انقﻼبی بهوضوح احساساتی از خود بروز میداد .اما برای او و سوسيال دموکراتها محتوای
انقﻼب فقط يک بازنگری )يعنی :حق رأی همگانی و برابر( در قانون اساسی بود .او درحالی که عمدا ً
تظاهر میکرد که در حال آماده شدن برای قيام است ،همزمان از هيچ کاری برای جلوگيری از قيام
هدف لحن راديکال او حفظ اعتماد کارگران بود ،و اين اعتماد صرفا ً برای توانايی
خودداری نمیکرد.
ِ
در کنتر ِل حرکت ]احتماﻻً انقﻼبی[ کارگران بود.

 1917کميته کارگران
رهبری » LOکميتهی کارگران  «1917را تشکيل دادند.
در  7مه ،سوسيال دموکراتها بههمراه
ِ
برخﻼف شوراهايی که در سراسر کشور تشکيل شده بودند ،اين کميته توسط کسانی انتﺨاب نشد که واقعا ً
در اعتراضات شرکت داشتند .هدف آن رهبری مبارزه نبود] ،کامﻼً برعکس[ سپردن کنترل اوضاع
بهدست بورکراسی بود .اين کميتهی ]کذايی[ در اولين بيانيه خود نسبت بهاختﻼل در ]وظايﻒ[ مقامات
محلی هشدار داد] .اشارهی اين بيانه[ بهکنترل کارگران نسبت بهتوزيع و بازرسی مواد غذايی بود که
الزام کسبه بهفروش مواد غذايی را بههمراه داشت.
ِ
بهگفتهی سﺨنگوی وقت  LOهرمان ليندکويست ) ،(Herman Lindqvistاين نهاد بهکميته پيوست
تا اطمينان حاصل کند که رهبری سوسيال دموکرات درخواست اعتصاب عمومی را قبول نﺨواهد کرد.
]چراکه[ تقاضا برای اعتصاب عمومی با اشتياق مورد پذيرش کارگران قرار میگرفت و تنها را ِه
جمعآوری صدها هزار نفری بود که در يک مبارزه مشترک بهحرکت درآمده بودند .در جلسه رهبری
خودجوش موسوم
 LOدر  17مه ،يک بيانيه داخلی نيز برای فاصله گرفتن از اقدامات اعتصابی
ِ
به»قرارداد شکنی« بهتصويب رسيد که در سراسر کشور در حال وقوع بود.
اما قحطی شديد بود و کارگران نمیتوانستند تا انقضای موافقتنامهی  LOدر سال  1918منتظر
جنبش بهطور اجتنابناپذيری ادامه يافت .برخی از وقايع توصيﻒ شده در پايان ماه مه
بمانند .بنابراين
ْ
در سسکارو ) (Seskaröبهوقوع پيوست.

سسکارو Seskarö
در سسکارو ،هفتهها بود که هرازچندگاهی اعتصاب صورت میگرفت ،زيرا راههای آبی يخ زده
بود و غذا بهآنجا نمیرسيد .کارگران توان کار کردن نداشتند .مانند ساير نقاط کشور نه تنها کمبود
کارگران جزيره گردهم آمدند
سيبزمينی و نان وجود داشت ،بلکه شلغم نيز کمبود داشت .در  25می،
ِ
تا در مورد وضعيت موجود صحبت کنند .آنها تصميم گرفتند تا انبارهای دو نانوا را بازرسی کنند و
نان آنها را بدون توجه بهجيرهبندی اما طبق قوانين مصوب جلسهی ]خودشان[ بهاجبار خريداری کنند.
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اما يکی از نانواها عملکرد کارگران را بهپليس گزارش داد .در  27ماه مه پليس چهار نفر را
دستگير و زندانی کرد .کارگران با يک اقدام دستهجمعی پاسخ دادند که در آن رفقای خود را آزاد کردند،
سر تصادف« داخل درياچه انداختند .چند روز بعد کارآگاه
و پليسها را بهزندان انداختند ،و کليد را »از ِ
شهرستان برای پيدا کردن يکی/دو نفر بهعنوان »محرک« بهجزيره آمد .اما کارگران حاضر بهبازجويی
نشدند و از کارآگاه شهرستان و گروهش خواستند جزيره را هرچه زودتر ترک کنند.
چندی نگذشت که  50سرباز از هاپارندا ) (Haparandaبرای بازجويی از کارگران وارد جزيره
ْ
جمعيت خارج از نانوايی اريکسون ،جايیکه بازجويیها انجام میشد ،جمع شدند تا از
شدند .تقريبا ً کل
رفقای خود که بهعنوان مقصر دستگير شده بودند ،حمايت کنند .کارگران خشمگين در مقابل نانوايی
دست بهشورش زدند و آواز »فرزندان کار« و سرود انترناسيونال را سر دادند.

شدن قدم
کاپيتان نظامی فرياد زد مردم بايد ميدان را ترک کنند ،اما کارگران درعوض با نزديک
ِ
بهقدم بهارتشیها ،پاسخ دادند .کارگران با ديدن ترديد و ناامنی فزاينده در چهرهی ارتشیها ]بدون گفتگو
و بهطور خودبهخود بهاين نتيجه رسيدند[ که میتوان بر سربازان غلبه کرد .کاپيتان فرياد زد »آماده
باش«! »آماده برای آتش«! در همين لحظه بود که مردم بهارتشیها هجوم بردند و آنها را خلع سﻼح
کردند .بدين ترتيب ،مانع بهراه افتادن حمام خون شدند.
تنها چند کارگر مجروح شده بودند که ژنرال توانسته بود با هفت تير خود بهپاهایشان شليک کند.
کارگران ارتش را خلع سﻼح کردند و آنها را رها کردند و سپس رفقای خود را هم آزاد کردند .دولت
با محاصره جزيره با  500مرد ]مسلح[ پاسخ داد .اينک مردم را بهدليل قيام خشونتآميز دستگير
میکردند .اين مسئله خشم واقعی را برمیانگيﺨت؛ ]چراکه[ مردم گرسنه بودند ،اما دولت بهآنها سرب
میداد.

درگيریهای خياباﻧی و شﻮرای ﻋمﻮمی کارگری
رويدادی که هم نقطهی اوج و هم پايان بهار سرخ بود ،اعتصاب  6-5ژوئن در استکهلم بود .کارگران
استکهلم ،بهابتکار سوسياليستهای چﭗ ،و در اعتراض بهامتناع دولت از اعطای حق رأی همگانی و
روز کاری  8ساعته و نيز دستمزد باﻻتر ،کار خود را ترک کردند و از تمام نقاط شهر بهسمت
برابرِ ،
مجلس راهپيمايی کردند.
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پ ِل منتهی بهساختمان مجلس توسط سربازانی که از حومه شهر آورده بودند ،مسدود شده بود؛ زيرا
بﺨشهای زيادی از ارتش استکهلم با کارگران همدردی میکردند .در ميدان مقابل مجلس ،پليس سوار
بر اسب بهميان جمعيت تاخت و شمشير بدست بهمعترضان حملهور شد .در اين حمله بسياری مجروح
شدند .يلمار برانتينگ ) (Hjalmar Brantingاولين کسی بود که بهسمت معترضان رفت و توانست
خود را بهخانه ملت برساند.
سوسياليستهای چﭗ و سنديکاليستها در خانه ملت ) (Folkets husبلندگو را بهدست گرفته و
خواستار اعتصابی گسترده شدند؛ بهاين معنیکه تا زمان دست يافتن بهخواستههای اعﻼم شده ،توليد در
سراسر کشور متوقﻒ شود .سپس برانتينگ آمد که مردم با احترام بهحرفهای او گوش میدادند؛ اما
وقتی از مردم خواست که در آرامش و رعايت نظم بهخانههای خود بروند ،شکيبايی مردم بهپايان رسيد.
تمام سالن مملو از فرياد »اعتصاب عمومی« بود .تﻼش برانتينگ برای پس گرفتن اين کلمه شکست
ت  LOتصميم بهاعتصاب عمومی گرفته شد ،زيرا اين تنها سازمانی بود که
خورد .در اين جلسه با موافق ِ
قادر بهرهبری آن بود.
روز بعد ،سوسياليستهای چﭗ يک نشست تودهای جديد با دهها هزار کارگر برگزار کردند.
میخواستند »شورای ملی کارگران« را راهاندازی کنند ،که ازجمله برای افزايش  8ساعت کار در روز
و افزايش دستمزد مبارزه را رهبری کند .کسانی که پشت اين تصميم مهم قرار داشتند ،عبارت بودند از
نشست بزرگ کارگران در گوتنبرگ ،کميته  16آوريل در وسترويک ،تعدادی از شوراهای کارگری و
شوراهای کارگران و سربازان ،و همچنين اتحاديههای کارگری .در سازمان رهبریکنندهی اين مبارزه
ملی واقعی برای دست يافتن بهخواستههای تودههای کارگر ،اين پتانسيل وجود داشت که سلطهی سوسيال
ِ
دموکراتها بر طبقه کارگر را بشکند.

اﻧتخابات مجلس دوم در ماه سپتامبر
اما شورای شهرستان]ها[ خيلی دير تشکيل شدند ،درست زمانی که موج اعتراضات و اعتصابات
عوض شورا ،توجه کارگران بهانتﺨابات مياندورهای معطوف بود
فروکش خودرا شروع کرده بود .در
ِ
که در سپتامبر برگزار میشد .در جنبش شورايی ،سنديکاليستها و سوسياليستهای جوان خواستار آن
بودند که هيچ مطالبهی سياسی برای حق رأی يا تغيير در دولت مطرح نشود .طرح اين مسئله بدان
معناست که شورای شهرستان و تمامی شوراهای کارگری تأسيس شده در سراسر کشور کامﻼً فلج و
ناکارآمد شده بودند.
سوسياليستهای چﭗ فاقد خط روشنی در نحوهی برخورد با پارلمان بودند .در نتيجه ،تحرکانگيزی
ْ
انتﺨابات سردرگم و متناقض بود.
سوسياليستهای چﭗ در
در واقع ،جريانهای مﺨتلﻒ اين حزبْ کمپينهای انتﺨاباتی کامﻼً متفاوتی را پیگير بودند .منفیترين
نمونه ،استکهلم بود؛ جايی که آنها سعی کردند لحن سياسی خود را کاهش دهند و کمپينی را در اطراف
شﺨصی بهنام کارل ليندهاگن ) (Carl Lindhagenراه بيندازند تا از اين واقعيت که او محبوب بهنظر
میرسيد ،استفاده کنند .ليندهاگن مارکسيست نبود؛ اما خود را يک »انسانگرا« میديد و خود را
بهحرفهای انتزاعی دربارهی اهميت »دموکراتيزه کردن خويشتن« ،درباره »ايجاد آزادی معنوی«
شرط« دستيابی به»آزادی اقتصادی« ،و ازاين قبيل حرفها]ی چرند[ محدود کرده بود.
بهعنوان »پيش
ِ
ليست نامزدهايی که با ليندهاگن همراه بودند ،تنها  187رأی بهدست آورد.
حتی يک سوسياليست چﭗ در استکهلم انتﺨاب نشد؛ جايی که قبل از انتﺨابات ،در دوران سوسيال
دموکرات]ها[ ،چهار نمايندهی چﭗ سوسياليست پارلمانی داشتند؛ و سه ماه قبل از آن نيز جنبش تودهای
کارگران را رهبری میکردند .اوضاع در وسترويک ،ادالن و نوربوتن ) (Norrbottenدر جاهای
ديگر ،بهتر پيش رفت؛ جايی که سوسياليتهای چﭗ در اقدامات محلی موفق بودند.
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بازندهی واقعی در اين انتﺨابات حزب راستگرای »انجمن عمومی انتﺨابات« )Allmänna
 (valmansförbundetبود که نماينده دولت قديمی بود و يکسوم کرسیهای خود را از دست داد .پس
از انتﺨابات ،سوسيال دموکراتها و ليبرالها دولت جديدی تشکيل دادند که نه اصﻼحاتی انجام داد و نه
برای حق رأی بهطور جدی مبارزه کرد .اميدهای اين دولت ،که برای اولينبار در تاريخ سوئد نمايندگانی
کارگران را داشت ،بهتضعيﻒ جنبش برای مدتی کمک کرد.

ﻧﻮامبر  :1918مﻮج جديد
بهار انقﻼبی نشان دادند،
در پاييز  ،1917مشﺨص شد که انرژی و پتانسيل عظيمی که کارگران در ِ
در يک سری نبردهای محلی کوچکتر يا بزرگتر ،بدون هيچ پيروزی آشکاری در سطح ملی ،از دست
رفته است .اما در نوامبر  ،1918انقﻼب در آلمان رخ داد .شوراهای کارگران و سربازان اکنون در
سراسر کشور پراکنده شده بودند و آماده بهدست گرفتن قدرت بودند.

در سوئد ،صبر تودهها همزمان با انقﻼب آلمان ،بهنقطهی پايانی خود رسيده بود .پس از افزون بر
ت ائتﻼفی سوسيال دموکرات و ليبرالها ،سطح زندگی از قبل بدتر هم شده بود و حق
يک سال حکوم ِ
رأی ]همگانی و برابر[ نيز در کار نبود .اعتصابات در طول سال  1918بهشدت افزايش يافت و در
مجموع  800/000روز کاری از دست رفت.
نبردهای شديد اثر خود را در آگاهی تودهها بهجا گذاشته بود .سوسياليستهای چﭗ بيشتر بهچﭗ
چرخش کرده و انقﻼبیترين جناح نيز تقويت شده بود .پس از مبارزهای شديد در رهبری ،مانيفست
انقﻼبی »بهپيش برای جمهوری سوسياليستی!« منتشر شد که مطالبات روزمرهی طبقه کارگر را با
ِ
ت حزب سوسياليست ،جناح انقﻼبی
اجرای انقﻼب سوسياليستی پيوند میداد .علیرغم مﺨالفت جناح راس ِ
حزبْ موفق بهبرگزاری تجمعات ،اعتصابات و تظاهرات گستردهای در سراسر کشور شد.
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بهار انقﻼبی  1917را در خاطر داشت ،و از اين فکر که ]همان کنشهای
از سوی ديگر،
ْ
بورژوازی ِ
تودهای[ ــ و اين بار با رهبری انقﻼبیــ تکرار شود ،بهخود میلرزيد.
ورنر رايد ِن ) (Värner Rydénسوسيال دموکرات ،در يادداشتهای خود درباره وضعيت ارتش
استکهلم چنين مینويسد» :ارتش بههيچوجه قابل اعتماد نيست .حتی در گارد سواره نظام نمیتوان يک
اسکادران قابل اعتماد پيدا کرد ...بههمين دليل استکه وزرای جنگ و نيروی دريايی بههنگام گزارش
ِ
از وضعيت ارتش و نيروی دريايی ،هر دو شهادت دادند که روحيهها بسيار انقﻼبی است«.
سوسيال دموکراتها برای اينکه کنترل خود را از دست ندهند ،مجبور شدند عليه سياست غذايیای
که خودشان در دولت دنبال میکردند ،در  10نوامبر بهتظاهرات دعوت کنند .اما کارگران فهميدند که
مسئله غذا ارتباط تنگاتنگی با مسئله قدرت دارد .رهبری سوسيال دموکراتها با وحشت تمام شاهد شعار
»زنده باد جمهوری« از طرف ده هزار کارگر در خيابانها بودند .پادشاه )گوستاو پنجم( متقاعد شده بود
که سرنگون خواهد شد ،و بهگفته هامارشولد ،زمانی که برانتينگ در  14نوامبر ،با ارائهی پيشنهاد يک
همهپرسی درآينده ،موفق شد از سرنگونی جلوگيری کند ،شاه گوستاو عميقا ً سپاسگزار بود.
اين بار نيز سوسيال دموکراتها تمام تﻼش خود را برای دفع تهديد انقﻼب بهکار گرفتند .آنها با
کارگری طبقه کارگر میپرداخت :حق رأی8 ،
برنامهای وارد صحنهی مبارزه شدند که بهخواستههای
ِ
ساعت کار در روز و مانند آن؛ اما برخﻼف سوسياليستهای چﭗْ تحقق اين مطالبات را با مبارزه برای
سوسياليسم مرتبط نمیدانستند] .بدينترتيب بود که[ تقاضای اعتصاب عمومی مجددا ً رد شد.
سوسيال دموکراتها سعی کردند بين بورژوازی و طبقه کارگر تعادل برقرار کنند .نمايندگان LO
بهبورژوازی توضيح دادند که اگرچه مﺨالﻒ اعتصاب عمومیاند ،اما اگر بهگونهای فراپارلمانی
)بهاصطﻼح اورتيمان  (Urtimanخواستههای کارگران را نپذيرد ،ديگر نمیتوانند از وقوع اعتصاب
عمومی جلوگيری کنند] .بدينسان[ اورتيمان در دسامبر  1918از طريق مصالحه ،حق رأی عمومی و
برابری را بهمردان اعطا نمود و درعينحال موضوع هشت ساعت کار روزانه را بهآينده موکول کرد.
سوسيال دموکراتها در سراسر کشور بهاين سازش شوم اعتراض کردند .کارگران حمايت اکثريت
سر آنها بهآنها خيانت
مردم را پشت خواستههای راديکال خود احساس میکردند ،اما مديريت ،پشت ِ
کرد .متأسفانه ،سوسياليستهای چﭗ آنقدر شقه شقه بودند که توان بهرهگيری از جنبش اعتراضی مجدد
را نداشتند .از اينرو ،بورژوازی توانست از تهديد انقﻼب جلوگيری کند.
روز کاری هشت ساعت تنها سال بعد پذيرفته شد و زنان نيز برای گرفتن حق رأی بايد تا سال
ِ
 1921صبر میکردند.

 1917جديد
داستان  1917نشان میدهد که اين افسانه که بورژوازی سوئد مترقی است يا »مايل بهسازش« دارد،
چقدر نادرست است .برای رسيدن بهدموکراسی بورژوايی در سوئد ،تهديد انقﻼب ضروری بود .کسانی
رأی اعتبار کسب کردند ،بيش از هر نيروی ديگری ،سوسيال دموکراتها و
که پس از اجرای حق
ْ
ليبرالها بودهاند .اما حقيقت اين است که از آغاز قرن بيستم ،تاکتيک ليبرالها ارائه پيشنهادهای
دموکراتيک بیدندان ]و بیفايده[ بوده است ،بهاين اميد که بقيه بورژوازی آنها را بیآزار ببينند .سوسيال
ْ
راست حمايت از ليبرالها را ،بهجای روی آوردن بهکارگران برای سازماندهی مبارزه
دموکراتهای
تودهای برای حق رأی همگانی و برابر ،يک قدم بهجلو استدﻻل میکنند.
اگر مداخله تودههای کارگر طی سالهای  1918-1917در صحنهی سياسی نبود] ،نتيجهی[ اين
تاکتيک شکست کامل بود .همين صدها هزار کارگر بینام و نشان بودند که با شجاعت و فداکاریهای
شﺨصی بزرگ خود ،رهبران جنبش کارگری را بهدنبال خود کشاندند و بهطرح مطالبات واقعی
مجبورشان کردند.
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سوسيال دموکراتها توسط طبقه کارگر ايجاد شده بودند تا مبارزه برای سوسياليسم را رهبری کنند،
درعوض رهبری مبارزه ،آن را متوقﻒ کردند LO .با امتناع از ايجاد همآهنگی در جنبش اعتصابی
اما
ِ
] [3
ً
و حتی محکوم کردن آن ،نقش سم را ايفا کرد  .زمانی که  LOعمﻼ رهبری انقﻼب را بهعهده گرفت
و در تأييد مطالبات کارگران موضع گرفت ،اين کار را فقط بهعنوان يک اقدام اضطراری انجام داد تا
کنترل جنبش را از دست ندهد.
بهار انقﻼبی  1917داستان قهرمانی تودهها و همچنين داستان قهرمانی رهبرانی
بنابراين ،داستان ِ
است که بهبلوغ ﻻزم نرسيده بودند .اين امر دربارهی سوسياليستهای چﭗ نيز صدق میکند که دوران
کودکی را میگذراندند و از نظر سياسی سردرگم بودند و توان همآهنگی و رهبری مبارزه طبقه کارگر
برای سوسياليسم را نداشتند.
]اين روزها[ صدمين سالگرد بهار انقﻼبی درسال  2017بیسروصدا مورد گفتگوست ،علیرغم
اين واقعيت که اين يکی از مهمترين وقايع تاريخ ]مبارزه طبقاتی در[ سوئد بوده است؛ پس ،چندان هم
عجيب نيست] .چراکه[ بورژوازی گام بهگام در تﻼش است تا تمام دستآوردهايی را که طبقه کارگر
سوئد در صد سال گذشته بهدست آورده ،پس بگيرد.
امروز سوسيال دموکراتها ]خيلی بيشتر از[ هالمار برانتينگ ،پر آلبين هانسون ويا هريک از
ديگر رهبران سوسيال دموکرات در نيمهی اول قرن بيستم ،و بيش از هر زمان ديگری در سمت راست
قرار گرفتهاند .گرچه سوسيال دموکراتهای آن زمان صرفا ً با کلمات انقﻼبی و سوسياليستی صحبت
میکردند ،اما تحت فشار مبارزه طبقه کارگر میتوانستند ]و در واقع مجبور میشدند[ در جهت منافع
برای طبقه کارگر ]تﻼش کنند[ و بهپيشرفتهايی هم دست يابند.
عوض تﻼش برای دست يافتن بهپيشرفت
اما سوسيال دموکراتها از زمان بحران دههی  ،1990در
ِ
]در جهت منافع کارگران[ ،دشواریهای قابل توجهی برای کارگران ايجاد کردهاند.
امروزه رهبری جنبش کارگری ذرهای از سطح اعتمادی که در ابتدای قرن بيستم در بين کارگران
داشتند ،ندارند] .بنابراين[ بهمحض شروع مبارزه ،کنترل و مهار جنبش تودهای برای آنها دشوارتر
خواهد بود.
]حقيقت اين استکه[ کارگران برای هميشه منتظر رهبران خود نمیمانند ،بلکه در صورت لزوم،
درست مانند آنچه در سال  1917انجام دادند ،خودشان دست بهاقدام خواهند زد .مارکسيستها بايد برای
چنين تحولی آماده شوند؛ تحولی که بههنگام وقوع بحران سرمايهداری ،تغيير مرحلهای خواهد کرد و
بهحرکتی عليه کل سيستم سرمايهداری تبديل خواهد شد .ما بايد از وقايع  1917درس بگيريم و برای
ساختن حزبی انقﻼبی بجنگيم که بتواند کاری را انجام دهد که سوسياليستهای چﭗ نتوانستند انجام دهند:
رهبری انقﻼب سوسياليستی سوئد بهسوی پيروزی.

ﭘانﻮﺷﺖهای سایﺖ رفاقﺖ کارگری:

] [1تجارب مکرر صد سال گذشته نشان میدهد که اين ديدگاه که يک حزب )که عمدتا ً متشکل از
انقﻼبی غيرکارگر است( بايد وجود داشته باشد تا طبقه کارگر را بهقدرت برساند ،ديدگاهی
روشنفکران
ِ
نادرست است .چراکه طبقهی کارگر تا لحظهی حاظر بهطور واقعی و مستمر قدرت سياسی را در دست
طبقاتی/اجتماعی/تاريﺨی تحقق سوسياليس ْم
نداشته است .بهبرآورد میتوان اينطور هم گفت که شرط
ِ
ْ
محتمل توسط تودههای طبقهی کارگر است؛ بنابراين،
کسب قدرت در همهی ابعاد و جنبههای ممکن و
آن حزبی میتواند طبقهی کارگر را »بهقدرت برساند« که در درون خو ِد طبقهی کارگر جوانه بزند،
تکامل پيدا کند و بهبلوغ انقﻼبی برسد .اين درست است که وجود چنين حزبی بدون دخالت مﺆثر
فکر حقيقتا ً
روشنفکران انقﻼبی ممکن نيست؛ اما اين حقيقت عملی را هم نبايد فراموش کنيم که روشن ِ
انقﻼبی آن روشنفکری استکه انقﻼبی بودن خودرا در عمل بهاثبات رسانده باشد؛ و پيچيده و درعينحال
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داری تﻼش مستمر در امر تبادل دانش مبارزهی طبقاتی و
ضروریترين عمل انقﻼبی در جامعه سرمايه
ْ
ايجاد زمينهی سازمانيابی طبقاتی/انقﻼبی/سوسياليستی در درون طبقهی کارگر است که حاصل آن را
ب انقﻼب ِی کمونيست خواهد بود.
حز ِ
] [2بدون اينکه در اين پانوشت شرح مشروح مسئلهی سوسيال دمکراسی ممکن باشد ،اشاوار بايد
گفت که بارزترين ويژگی سوسيال دمکراسی و در واقع علت وجودی اين پديدهی هميشه درنوسان،
کاستن از تنشهای طبقاتی دربقای نظام سرمايهداری و احالهی رهايی از بردگی مزدی بهفردايی استکه
هرگز بهآن نمیرسيم .صرفنظر از عنوانهايی )مثل کمونيست و سوسياليست( که سوسيال دمکراسی
داری تبدي ِل مبارزات و
بينابينی جامعهی سرمايه
روی خود میگذارد ،جوهرهی وجودی اين پديدهی
ْ
ِ
شبکهی مناسبات مبارزتی کارگری بهلقمهای قابل بلع توسط نظام سرمايهداری بهواسطهی مديران آن
است .اينکه چنين تبديلی از کدام مسيرهای میگذرد و کدام گذرگاهها را پشتِ سر میگذارد ،بهآن
زمان/مکانی برمیگردد که سوسيال دمکراسی بايد در آن فعليت سياسی داشته باشد .بهبيان روشنتر،
سوسيال دمکراسی میتواند در قالبی ميليتانت ظاهر شود و حتی با قربانی کردن افراد اجتماعا ً آرمانگرا،
رنگ انقﻼبی هم بهخود بزند؛ میتواند در نقش آنچه مبارزهی پارلمانی ناميده میشود ،فعليت پيدا کند؛
و حتی بههنگام ناچاری میتواند در کنار قيامهای تودهای و انقﻼبی هم قرار بگيرد تا در موقع مقتضی
و ممکن نظام سرمايهداری را از درون مناسبات و ساختارهای تودهای/انقﻼبی بهتولدی دوباره برساند.
دمکراتيک خود
ت سرمايه بدون همزا ِد سوسيال
واقعيت اين استکه
بورژوازی مرحلهی انحصارا ِ
ِ
ِ
تکنوکراتيک/بوروکراتيک مﺨصوص همين مرحله از سرمايهداری برخاسته
)که از بستر مناسبات
ِ
يار
است( خيلی پيش از اينها بهگورستان تاريخ سپرده میشد .بهبيان ديگر ،سوسيال دمکراس ْی دست ِ
ذاتی کارگران و زحمتکشان است
نظامی مبارزهجويی
اجتماعی/سياسی بهاصطﻼح غيرپليسی/
ب
سرکو ِ
ِ
ِ
ِ
که در صورت »لزوم« کليت دستگاه پليسی/نظامی را در مقابل برآمدهای مبارزاتی تودههای مردم قرار
میدهد تا ضمن تداوم بﺨشيدن بهنظام سرمايهداری ،بقای خودرا نيز تضمين کرده باشد.
داری گذر آگاهانه
ت جامعه سرمايه
انقﻼبی
اساسی اعتﻼی
بنابراين ،يکی از شرطهای
مردم فرودس ِ
ِ
ْ
ِ
ِ
و سازمانيافتهی اين تودهها از سوسيال دمکراسی است .اين گذر آگاهانه/سازمانيافته بهويژه آنجايی از
بيشترين اهميت برخوردار میشود که سوسيال دمکراسی در نقش منجی و يا با صورتک سوسياليستی
پا بهعرصهی سياست و مبارزهی طبقاتی میگذارد.
] [3چنين بهنظر میرسد که سنديکاهای کارگری از دههی دوم قرن بيستم بهبعد در کشورهای
پيشرفتهی سرمايهداری )خصوصا ً در اروپای غربی و شمالی و همچنين در اياﻻت متحده و کانادا و ژاپن
و بهتازگی در روسيه و چين( با تکيه بهآنچه اشرافيت کارگری ناميده میشود ،در واکنش نسبت
بهمبارزهجويی کارگری ،نقش پاسبان بدون باطوم و هفتتير را بازی میکند .با کنار گذاشتن بحﺚ
استدﻻلی دربارهی اين موضوع ،بهطورکلی چنين بهنظر میرسد که سنديکا در زمانهی کنونی و در
همهی کشورهای جهان تنها بهشرطی میتواند در چارچوبهی همين نظام سرمايهداری جانب کارگران
هژمونی انقﻼبی/کمونيستی گارد نداشته باشد و فراتر از منافع محدود و بهاصطﻼح
را بگيرد که در مقابل
ِ
ملی ،ديدگاهی انترناسيوناليستی داشته باشد.
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