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 جنبش کارگری سوئد و اتحاديه سراسری کارگران

  
وششن ماه هشتاد هم فرورديدنوز                                                                  ناصر پايدار                       

 
  

جنبش کارگری از ديرباز تا امروز و به ويژه در طول سالهای اخير، در ميان فعالين کارگری گفتگوی سازمانيابی 

فعالين ضد سرمايه داری نيز .  تا حدود زيادی داغ بوده است دنيا از جمله در درون و حاشيه جنبش کارگری ايران

نقد رفرميسم راست . ش قرار دهندبه سهم خود کوشيده اند تا اين مسأله را از زوايای مختلف مورد بررسی و کنکا

سنديکاليستی، شناخت مؤلفه های اساسی مربوط به تشکل ضد سرمايه داری و با افق لغو کار مزدی طبقه کارگر، 

مبرميت شورائی بودن و ضد سرمايه داری بودن جنبش کارگری به عنوان پيش شرط اساسی تدارک و تجهيز قوای 

سرمايه داری، موضوعيت اساسی و گريزناپذير اين رويکرد حتی به عنوان طبقاتی پرولتاريا در سرنگونی نظام 

پيش شرط جبری تحقق مطالبات کارگران در شرائط روز دنيای سرمايه داری، نقد تئوريهای ديرينه رفرميسم راست 

ه عنوان راه و چپ در زمينه سازمانيابی همجوار حزب و اتحاديه، تبيين پيشينه های تاريخی و طبقاتی اين تئوريها ب

حلهای تحميلی جنبش های خلقی و سوسيال بورژوائی بر طبقه کارگر جهانی و برخی نکات ديگر از جمله  اين 

باور ما بر اين است که تجارب زنده جنبش کارگری بين المللی ماتريال بسيار سرشاری برای نشان . موارد هستند

ار خالق و پرباری در کار بسط  آنها به پروسه راهکار دان صحت اين بحث ها و در همان حال  بستر آموزشی بسي

رجوع راديکال و مارکسی به اين تجارب بسيار مهم است زيرا تاريخ . و پراکسيس روز جنبش کارگری جهانی است

هر . حيات اتحاديه های کارگری مهم دنيا درس عبرت بسيار ارنده ای در پيش روی طبقه کارگر بين المللی است

امه دخالت اين اتحاديه ها در کارزار طبقاتی کارگران گواه بارز نقشی است که آنها برای انهدام سنگر برگ از کارن

ميخکوب نمودن هر جنب و . پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر به نفع ماندگاری نظام کاپيتاليستی ايفاء کرده اند

 زدن هر دينار بهای بازتوليد نيروی کار جوش طبقاتی توده های کارگر به صليب سياه بقای بردگی مزدی، گره

کارگران به دهها درم اضافه ارزش انبوه تر برای سرمايه، مبارزه گسترده و جامع االطراف با کمونيسم و جنبش 

لغو کار مزدی طبقه کارگر، همکاری بی دريغ و سازمان يافته با هارترين و دژخيم ترين سازمانهای پليسی و 

 قلع و قمع هر تحرک ضد سرمايه داری در جنبش کارگری جهانی، تزريق سيستماتيک انتظامی بورژوازی برای

مسموم ترين و خرافی ترين انديشه های مدافع موجوديت رابطه خريد و فروش نيروی کار در شريان ذهن و فکر 

ا نوع شرارت توده های کارگر، جايگزينی مبارزه طبقاتی با همزيستی مسالمت آميز طبقات متخاصم اجتماعی و دهه

. ضد سوسياليستی و ضد کارگری ديگر از جمله خطوط عام و نمايان کار بخش اعظم اين اتحاديه ها بوده است

مرور در کارنامه فعاليت و حيات اين اتحاديه ها زمينه ای برای آموختن درسهای زنده مبارزه طبقاتی، فرار از 

اين .  ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی استرفرميسم راست و چپ و اتخاذ رويکردی شفاف در مبارزه

مقاله در پاسخ به همين نياز به گونه ای بسيار کوتاه به بررسی نقش اتحاديه سراسری کارگران سوند در جنبش 

  . کارگری اين کشور می پردازد



  

  !! سازمان کارگران

  يا کنسرن عظيم سرمايه گذاری و پاسدار روند کار سرمايه؟ 
  

تحاديه سراسری کارگران سوئد شروع می کنيم، اما در اين گذر بد نيست که قبل از هر چيز به موقعيت بحث را از ا

اين سازمان به مثابه يک کنسرن بزرگ پيش ريز سرمايه و شريک انحصارات عظيم صنعتی و مالی بين المللی 

يزان، سياست گذاران و  و کل رؤسای بخش ها، برنامه رLOاين يک اتهام نيست، سران . نگاهی بياندازيم

اقتصاددانان اين نهاد خود با صراحت تمام در تمامی گزارش ها و ترازنامه های مالی خويش از کنسرن اقتصادی 

LOدر مباحثات زيادی که تا امروز از سوی محافل مختلف بين المللی  پيرامون نقش اتحاديه های .   سخن می گويند

به اين وجه از موقعيت و کارکرد سازمان های مذکور يعنی مشارکت کارگری موجود جهان صورت گرفته است، 

. مستقيم آنها در مالکيت سرمايه اجتماعی کشورها يا کًال سرمايه جهانی به طور معمول توجهی مبذول نشده است

!! فيدبحث ها عمومًا و به ويژه از سوی دست اندرکاران و فعالين جنبش کارگری، اساسًا به بررسی نقش کارآمد و م

« اين امر که پديده هائی با نام . يا بالعکس زيانبار و مخرب اتحاديه ها در مبارزه طبقاتی اختصاص يافته است

صرفنظر از نمايندگی رفرميسم راست سنديکاليستی، حتی به لحاظ سهم مشخص خود در !! »اتحاديه های کارگری

ماعی سرمايه داری نيز در صف مقابل طبقه کارگر مالکيت سرمايه ها و موقعيت خاص در سازمان کار و نظم اجت

مقاله حاضر بر آن است که به صورت بسيار فشرده به بررسی . قرار دارند، بسيار کم مورد گفتگو واقع شده است

دنيا در زمينه های مختلف وضعی مشابه هم » اتحاديه های کارگری«تا آنجا که می دانيم همه . اين موضوع بپردازد

اين اتحاديه از مجاری . است) LO(موضوع صحبت ما در اينجا فقط اتحاديه سراسری کارگران سوئد دارند، اما 

مختلف، از جمله در شکلهای معين زير مالکيت خود را بر بخش های قابل توجهی از سرمايه اجتماعی سوئد و 

  .  تراست های مهم چند مليتی و بين المللی اعمال می نمايد

  يت و برنامه ريزی کار و توليدانحصارات عظيم صنعتی يا مالیمشارکت در مالک.  الف

اين مالکيت در دو شکل متمايز به صورت حق تملک بر سهام واحدهای بزرگ صنعتی و مالکيت اوراق بهادار 

 از اين طريق در تصرف خود دارد، تا LOميزان کل دارائی يا سرمايه ای که . حامل سود ساالنه انجام می گيرد

شماری از واحدهای صنعتی و .  ميليون کرون سوئد بالغ بوده است۴١٢ ، به رقم ٢٠٠٢ه دسامبر سال پايان ما

  از طريق مالکيت سهام يا اوراق قرضه حامل سود در LOتجاری و شرکتهای بيمه يا مؤسسات مالی ديگری که 

  .سرمايه های آنها مشارکت دارد به شرح زيرند
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بسياری از شرکت هائی که نام آنها در ليست باال مشاهده می شود در عداد انحصارات عظيم صنعتی و مالی بين 

 در اين واحدها به نسبت کل سرمايه ای که اين شرکت ها LOتعداد سهام و حجم سرمايه گذاری . المللی هستند

در اين زمينه . ز نسبتًا باال و کامًال چشمگير استدارند، طبيعتًا چندان زياد نيست، هر چند که در پاره ای موارد ني

اين که ميزان سرمايه برخی از اين تراست ها از قبيل اريکسون و ولو و بانک سوئد و . توجه به يک نکته مهم است

تراست بزرگ هواپيمائی اس آ اس و ديگران به دهها ميليارد کرون بالغ می گردد و از همين روی مالکيت چند 

 در اين LOتعداد سهام و رقم سرمايه گذاری .  هام آنها مستلزم انباشت سرمايه ای نسبتًا انبوه استدرصد از س

 کرون سوئد                                       .مؤسسات به صورت کوتاه به اين شرح است

 در کل LOسهم  ارزش بازار سهام  تعداد سهام  نام شرکت

 سرمايه

 ............ارزش 

SAS 1 305 500 64 492 000  نامعلوم  نامعلوم 

Astra Zeneca 60 000 18 360 000 7,84% 7 897 279 

ABB 63 972 ١۵٠٣ ٩ ٩٢  0,68% 3 826 226 

Electrolux 150 000 20 625 000 8,8% 21 432219 

Ericsson 1 400 000 8 540 000 3,64% 13 608 226 

FS- Banken  250 000 25 750 000 11% 18 442 896 

H&M 150 000 25 200 000 10, 75% 24 824 349 

Investro 120 000 6 240 000 2,66% 10 400 107 

Nokia 100 000 13 800 000 6% 27 328 421 

SCA 50 000 14 700 000 6,27% 12 391 734 

Scania 40 000 6 690 000 2,86% 7 614 188 

Skandia 200 000 4 640 000 2% 21 765 444 



Autoliv SDB 30 000 5 353 000 2,3% 8 365 071 

SKF 35 000 7 910 000 3,38% 5 229412 

SSAB 61 250 6 308 750 2,69% 4 918 764 

Telia 116 000 3 804 800 1,62% 9 860 000 

Volvo 67 500 9 180 000 3,92% 9 970 663 

  

  سرمايه گذاری در مستغالت مشتمل بر مسکن، هتل، رستوران و مراکز استيجاری. ب
LOشمار زيادی از مجموعه های عظيم ساختمانی مانند  ”  , ” Näs gård  ”Täljöviken” ، ”Örenäs” را در 

قرار نهادهای مرکز شهر استکهلم  و مستغالتی به همين ميزان در  بروکسل پايتخت بلژيک و يکی از مراکز مهم است

 هستند حدود LOمساحت مستغالتی که به طور مستقيم در تملک .  اداری اتحاديه اروپا، در مالکيت خود دارد

 ٣ واحد مسکونی يک تا ٧٠٠٠٠اين مقدار مساحت به طور تقريب معادل .  متر مربع اعالم گرديده است٣٠٣٢۵

غالت به صورت دفاتر کار و مراکز اداری به  متر مربع از اين بخش مست٢۴١١٢. اطاقه در کشور سوئد است

 متر مربع آن نيز واحدهای مسکونی استيجاری است و باالخره ۵٠١۴. شرکتهای مختلف اجاره داده شده است

بيالن کار و تراز کارکرد .  اختصاص يافته استLO متر مربع به محل استقرار سازمانهای اداری متعلق به ١٣٩٩

، در !!دو قلمرو مشخص و جدا از اقالم عظيم سرمايه های ديگر اين اتحاديه کارگری  در همين LOسرمايه های  

  .  به شرح زير گزارش شده است٢٠٠٢ تا ١٩٩٩فاصله سال های 

کرون     ( ٢٠٠٢ تا ١٩٩٩  مربوط به مالکيت سهام شرکتها و مستغالت در فاصله ميان LOترازنامه مالی  

  )سوئد

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ درآمدها 

 ٢٧۴۵۶٠٠٠ ۶٧١٧۶٠٠٠ ١۵٢۵۵١٠٠٠ ٨٠٢٨٨٠٠٠ مالکيت سهام و اوراق بورس

 ٢٨٩١٣٠٠٠ ٢۵٠۴٨٠٠٠ ٢٢١٠٣٠٠٠ ٣٢٣۶٨٠٠٠ مستغالت 

 ۵۶٣۶٩٠٠٠ ٩٢٢٢۴٠٠٠ ١٧۴۶۵۴٠٠٠ ١١٢۶۵۶٠٠٠ جمع 

 ٩۵۵۵٠٠٠ ١۵٠۴۵٠٠٠ ٣٨١۵٠٠٠٠ ٧۴٩٩٨٠٠٠ سود ناخالص ساالنه  

 ٩٢۶٠٠٠٠ ١٧٠٢٠٠٠٠ ٢۵۶۴٣٠٠٠ ۴٨٧٨٢٠٠٠ ماليات پرداخت شده 

 ۶۴٩٨۶٠٠٠ ٢١٧٠٣٠٠٠ ۵۶٢۵٧٠٠٠ ٢١٣٨٠٠٠سود خالص پس از همه کسور 

  

   ) Dotterbolag( مالکيت شرکت های صنعتی و مالی موسوم به شرکت های دختر . ج

  سرمايه گذاری و شرکت مستقيم در تأسيس مؤسسات توليدی و مالی . د

  :مهمترين اين شرکت ها به شرح زيرند

   ) LO- TCO Rättsskydd AB( وقی شرکت خدمات حق. ١



 اتحاديه کارمندان سوئد TCO است و مقدار بسيار کمتر آن به LOبخش اعظم سرمايه های اين شرکت متعلق به 

 ميليون کرون افزايش ۵٨ ميليون کرون به ٣۶ از ٢٠٠٢ تا ١٩٩٩ميزان سرمايه اين شرکت در فاصله . تعلق دارد

  .  ميليون کرون رسيده است1,5نيز در پايان اين دوره به رقم يافته است و سود خالص ساالنه آن 

   ) LO tidningen AB( روزنامه ال او . ٢

 ميليون کرون بوده است ٢٠سرمايه اوليه آن .  منتشر می گردد۶۴٠٠٠ بار در سال با تيرازی حدود ۴٠اين نشريه 

  .  کرون گزارش شده است  ميليون٢٢  ميليون افزايش به ميزان تقريبی ٢ با ٢٠٠٢که تا سال 

   ) LO media AB( شرکت ارتباطات . ٣

محتوای فعاليت اين مؤسسه بر خالف نام ظاهری آن اساسًا سرمايه گذاری در مستغالت و خريد سهام شرکتها يا 

اين مؤسسه توسط .  ميليون کرون فراتر رفته است٨۵۴ از مرز ٢٠٠٢سرمايه آن تا پايان سال . اوراق بهادار است

 LOکه به طور کامل در مالکيت  ) Kranen AB( و   ) AB Spanden fastighet(  شرکت دختر با نام های  دو

  .  اداره می گردد قرار دارند،

  ).  Handelsbolaget Klockan AB( شرکت تجارتی ساعت . ۴

LO  ۵در اختيار   رااز سرمايه اين شرکت را بعالوه تمامی بخش های باقی مانده نقاشی، چوب و جنگل آن% ١ 

 ميليون کرون بالغ بوده است که از اين ۵٢ به رقم ٢٠٠٢ميزان اجاره دريافتی مستغالت اين مؤسسه در سال . دارد

  .  ميليون کرون آن به صورت سود خالص ساالنه ثبت شده است٢۴مبلغ حدود 

    )    Handelsbolaget Strykjärnet i Norrköping AB( شرکت تجارتی اطو . ۵

سود خالص ساالنه اين .  استLO متعلق به KFسرمايه اين شرکت بعالوه بخشی از مؤسسه موسوم به % ٧۵

  .  ميليون کرون بوده است١ حدود ٢٠٠٢شرکت در سال 

   Hasseludens konfrens & Yasuragi ABبنگاه مستغالتی  . ۶

 ميليون کرون گزارش ١نه آن  ميليون کرون و سود خالص ساال١٠٣سرمايه اين شرکت در چند سال پيش حدود 

فعاليت شرکت عمومًا در شکل سرويسهای خدماتی الزم برای برگزاری کنفرانسهای وسيع از سوی . گرديده است

  . مؤسسات مهم خصوصی  و دولتی برنامه ريزی شده است

   Riva del Sole Spaشرکت . ٧

ای تورهای مسافرتی در ماههای تابستان يا بقيه قلمرو سرمايه گذاری اين مؤسسه ايجاد هتلها و محل های اقامت بر

 ميليون کرون و سود ساالنه ٩٠ميزان سرمايه شرکت حدود . ايام سال در جنوب اروپا و بيشتر از همه ايتاليا است

  .   ميليون کرون است۶آن به طور تخمين بالغ بر 

   User Award ABشرکت . ٨

 کار کرده است و قلمرو فعاليت آن عمومًا مسائل تحقيقی در زمينه  ميليون کرون شروع به١۴اين مؤسسه با سرمايه 

  . های مختلف اجتماعی و علمی است

 ميليون کرون در شرکتها و مؤسسات اقتصادی مذکور ٨٠۵ حدود LOفقط در طول آخرين سال تنظيم گزارش باال، 

! »ه کارگری سوئداتحادي«  سوی جدول زير ميزان گسترش پيش ريز سرمايه از. بر سرمايه های خود افزوده است

  .  در پيش روی ما قرار می دهد٢٠٠٢ تا ١٩٩٩سود خالص ساالنه اين سرمايه گذاريها را در فاصله و اقالم درآمد و



کرون ( سرمايه گذاری ها  

 )سوئد

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

١٢٣٧٨٩٩٠٠٠١٢٧٠٧٨۵٠٠٠١٢٩٧٠٩۴٠٠٠ ---------- حساب ذخيره ثابت 

 ٣٢۴٠٨٠٠٠ ٩١٧٨٠٠٠ -١٧٧٢٠٠٠٠ ١٢١٧۴۶٣٠٠٠ سود متوازن

 ٢٩٢٧۵٠٠٠ ۴۶۵٠١٠٠٠ ۴١٣۵۶٠٠٠ ۴۶۵۴٧٠٠٠ وسائل ذخيره

 -۶۴٩٨۶٠٠٠ ٢١٧٠٣٠٠٠ ۵۶٢٧۵٠٠٠ ٢١٣٨٠٠٠ سود ساالنه

١٣١٧٧٩٢٠٠٠١٣۴٨١۶٧٠٠٠١٢٩٣٧٩١٠٠٠ ١٢۶۶١۴٨٠٠٠ جمع سرمايه ها 

  

مايه هائی که مجموع آنها در جدول باال ذکر ، اين اتحاديه عالوه بر سرLO ٢٠٠١بر اساس تراز نامه مالی سال 

به خودش بعنوان يک کنسرن »  تشکيالت کارگری «  کرون نيز به عنوان يک ١٧٧٨١٠٠٠٠شده است مبلغ  

رقمی که در ترازنامه مذکور به درستی بعنوان بخشی از موجودی سرمايه . سرمايه گذاری بدهکاری داشته است

LOاس کل سرمايه مؤسسه  محاسبه شده است و بر همين اسLO بعنوان يک کنسرن مالی در پايان اين سال، برابر  

  .   کرون سوئد برآورد گرديده است١۶٣٩۶٣٨٠٠٠با 

 منبع مالی الزم برای سرمايه گذاری های باال را چگونه و از کجا تأمين کرده است؟ پاسخ به LOدر مورد اينکه 

 سوای حق عضويت اعضايش و احيانًا کمک های خاص LOنهادی مانند . طور قطع برای همگان روشن است

دريافت می کرده است، هيچ منبع مالی ديگری برای انباشت اين همه » اتحاديه کارگری« دولتی که زير نام يک 

 از محل حق عضويت افراد، در سالهای ابتدای تأسيس يا LOميزان درآمد ساالنه . سرمايه در اختيار نداشته است

 حيات اين سازمان برای ما روشن نيست اما اين را می دانيم که جمع کل اين در آمد در سال دوره های نخست

از اين مبلغ بر اساس آنچه که در صورت حساب ساالنه .   کرون سوئد بالغ شده است٢٨٠ ٠٩٠ ٠٠٠ به رقم ٢٠٠١

 ٠٠٠ت و مابقی آن يا  پرداخت گرديده اسLO  کرون بعنوان حقوق به کارکنان ١٢۶ ٧١۶ ٠٠٠مؤسسه آمده است  

 ديگر، به سرمايه های الحاقی ساالنه اتحاديه کارگری افزوده شده است و يا به  مصرف کارهای ديگر ١۵٣ ٣٧۴

  . رسيده است

   و استثمار طبقه کارگر بين المللیLOکنسرن 
بودن، دولتی و بزرگی و کوچکی، مولد و غيرمولد . سرمايه رابطه استثمار نيروی کار و توليد اضافه ارزش است

خصوصی يا تعاونی بودن، شکل حقوقی مالکيت، ضعف و شدت استثمار، نوع توليدات و قلمروهای خاص برنامه 

ريزی روند کار  يا هر صفت ديگری که اين رابطه را بدان متصف کنند، به هيچ وجه و تحت هيچ شرائطی، هيچ 

مالک سرمايه حتی بزرگترين سرمايه ها می . ی آوردنوع تغييری در فلسفه وجودی و اساس تعريف سرمايه پديد نم

. از اين جمله است!!! »اتحاديه سراسری کارگران سوئد« باشد و » تواند پديده ای با نام و نشان اتحاديه کارگری

 از طريق سهام خود در مالکيت آنها سهيم است، عمومًا از انحصارات صنعتی و مالی بسيار LOشرکتهائی که 

سهام آن را داراست، در % ١٠ بيش از LOکه »  هنس و موريس« شرکت معروف . للی می باشندبزرگ بين الم

فيلم ها، گزارشات و اسناد بسيار تکان . زمره درنده ترين و خونخوارترين انحصارات توليدی و تجاری دنيا است

جنوب شرقی آسيا انتشار دهنده ای که در زمينه درجه شدت استثمار کودکان خردسال فيليپينی و ساير کشورهای 



يافته است، در طول سالهای اخير امواج نيرومندی از اعتراض سراسری انسان های کارگر و فرودست دنيا را 

تأثير گستردگی اين اعتراضات به . نسبت به حدت توحش اين انحصار در بهره کشی از کار کودکان برانگيخته است

ت چند سال از انتشار اسناد ياد شده هنوز هم بچه های خردسال سوئدی گونه ای بوده است که تا امروز و پس از گذش

هر لباس تازه خريداری شده خود را با کنجکاوی کودکانه ای مورد وارسی قرار می دهند، تا اگر مارک تجاری 

!! »اتحاديه سراسری کارگران سوئد « LO. هنس و موريس بر آن ممهور باشد، از پوشيدن آن خودداری ورزند

يک نکته شنيدنی در اين گذر اين است که در جريان انتشار . امدار بزرگ چنين تراست توليدی و تجاری دنياستسه

با دستمزد » هنس و موريس« گزارشات مربوط به استثمار وحشيانه اطفال آسيای جنوب شرقی توسط انحصار 

  . رسيد  به گوش هيچ انسانی نLOروزی چند سنت، در هيچ کجا هيچ صدائی از سران 

LO سهامدار شرکتهائی چون » هنس و موريس«  عالوه برAstra Zeneca انحصار غول پيکر داروئی به ميزان 

 ، SAS ، Electrolux ، Ericsson،  ABB ،FS- Bankenکل سرمايه شرکت و انحصاراتی چون %  ٨

Nokia ، SKF ،SCA ، Telia و  Volvo٢۴٠ تراست ها بالغ به در اين!! جمع سرمايه اتحاديه کارگری.  است 

سرمايه های اين بنگاهها و شرکت ها در سراسر دنيای حاضر از جنوب شرقی آسيا تا چين . ميليون کرون می شود

و بنگالدش و ايران و همه افريقا و امريکای التين دست به کار وحشيانه ترين شکل استثمار توده های طبقه کارگر 

 شرکت بزرگ ١٠ از محل همه اين سرمايه گذاری ها بعالوه سود حاصل از LOدرآمد ساالنه . بين المللی هستند

 کرون ۶١٢  ۴٣٠ ٠٠٠  به رقم ٢٠٠۵توليدی و مستغالتی و تجاری که در مالکيت اين اتحاديه قرار دارند در سال 

  شده LOاين رقم صرفًا اضافه ارزشی است که از محل استثمار پرولتاريای بين المللی عايد کنسرن . رسيده است

 ميليون کرون نيز به ٢۶٠در همين سال عالوه بر درآمد فوق بالغ بر » اتحاديه سراسری کارگران سوئد« .است

  . صورت حق عضويت از کارگران عضو خود دريافت داشته است

 به عنوان يک LOيک مسأله اساسی در اينجا توضيح مناسبات حقوقی مالکيت سرمايه ها در ساختار سراسری 

به بيان ديگر بايد به بررسی اين . است!! »اتحاديه کارگری« الی و صنعتی و در همان حال به عنوان يک کنسرن م

 بر اين سرمايه ها، در شکل حقوقی خود، متضمن مالکيت سرمايه دارانه چه آدمهائی LOنکته پرداخت که مالکيت 

ن سرمايه ها تعلق می گيرد، مستقل از اينکه است؟ و سيل اضافه ارزش های ناشی از استثمار کارگران دنيا که به اي

به سرمايه الحاقی تبديل شوند و يا در شکلهای مختلف به درآمد مبدل گردند، نهايتًا نصيب چه افرادی می شود و 

اتحاديه «   در قالب LO. خوان الوان کدامين قشر اجتماعی را الوان تر می سازد؟ پاسخ کامًال روشن است

همه . حقوقی و اداری جامعه موجود و بخشی از ساختار نظم اجتماعی سرمايه داری استيک نهاد !! »کارگری

آنچه که در مورد سازمان کار و تقسيم کار درون يک کارخانه يا يک مرکز کار و توليد به عنوان ملزومات تحقق 

 جامعه روند ارزش افزائی سرمايه موضوعيت و مبرميت دارد در مقياس وسيع و سراسری، در مورد کل

برنامه ريزی پروسه خريد و مصرف نيروی کار . کاپيتاليستی يا جهان سرمايه داری نيز به نحو اولی صادق است

با حداکثر ممکن بازدهی، بدون اختالل در روند توليد اضافه ارزش و تا سرحد امکان سازماندهی انحالل همه 

در داربست مصالح و شروط بازتوليد سرمايه، نارضائی ها، اعتراضات، خيزش ها و جنگ و ستيزهای کارگران 

دولت و مدنيت و ساختار نظم سياسی و اجتماعی . يکی از مهمترين ارکان حيات سازمان کار سرمايه داری است

 نير مستقل از هر نام و نشانی LO .همگی اساس مشروعيت و بنياد موضوعيت خود را از همين جا اتخاذ می کنند

 مستقل از اينکه در درون خود با چه تناقضات حاد يا خفته و منکوبی مواجه است، در که با خود حمل می کند و



اين نهاد متشکل از ارگان های متعدد تابعه . مجموع بافتی از ارگانيسم سراسری سازمان کار سرمايه داری است

  در اين جا، در .  می باشدخويش با تقسيم کار درونی خاص و شاخه های تشکيالتی و اجرائی متناظر با اين تقسيم کار

فراخنای اين دستگاه گسترده بوروکراسی يا اين شبکه ويژه اجرای نظم اجتماعی سرمايه داری شمار کثيری افراد 

در پست ها و سطوح و مأموريتهای مختلف به صورت رؤسا، سياستگذاران، اقتصاددانان، کارشناسان، برنامه 

اين جمعيت نسبتًا کثير در بنياد صف بندی طبقاتی . ن نوع کار می کنندريزان، مشاوران،  و عناوين ديگری از اي

اينان دست به کار اجرای همان نقشی هستند . موجود درون جامعه، بخشی از طبقه سرمايه دار را تشکيل می دهند

 که کل دستگاه دولت سرمايه و سازمانهای عريض و طويل سياسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی

از موجوديت و بقای رابطه خريد و . دست اندرکار برنامه ريزی نظم سياسی و توليدی سرمايه به آن مشغول هستند

. فروش نيروی کار دفاع می کنند، در تحميل رابطه توليد اضافه ارزش بر طبقه کارگر نقش کارساز ايفاء می نمايند

ر مالکيت سرمايه اجتماعی و سرمايه جهانی شريکند و به اعتبار موقعيت خود در سازمان اجتماعی کار سرمايه، د

اضافه .  نيز تضمين می گرددLO  سهيم بودن خاص آنان در مالکيت کنسرن LOبا رجوع به نقش خويش در 

،  عمًال سرمايه های LOارزشهای انبوه توليد شده توسط توده های کارگر دنيا و تصاحب شده به وسيله سرمايه های 

.  طبيعتًا بخشی از آن نيز به ريخت و پاش و عيش و عشرت اين استثمارگران اختصاص می يابداين جماعت است و

  عضو هيأت مديره تراست ها و LOپاره ای از اين مديران عاليمقام و رؤسای صاحب جاه، به يمن پست خود در 

و !! » اتحاديه های کارگری«شمار زيادی از اين افراد به اعتبار سمت خود در . شرکتهای عظيم چند مليتی هستند

( موقعيت خويش در هيأت مديره تراست ها از حقوق های چند ميليون کرونی در سال و از بيمه های شغلی 

Falskärmavtal ) چندين ميليون کرونی به گاه فسخ قرارداد استخدام برخوردار می باشند .  

زور رستم، کف حاتم، « جمعيتی که . هستند  LO عناصر حقوقی ساختار بوروکراسی LOمالکان کنسرن اقتصادی 

هم صاحبان سرمايه های بزرگ هستند، هم » آنچه خوبان همه دارند اينها به يکجا دارند« و » دم عيسی دارند

هم در هيأت مديره بزرگترين تراست های صنعتی و مالی، چگونگی برنامه ريزی توليد !!! نمايندگان طبقه کارگرند

هم عضو کميته اجرائی حزب سوسيال !!! ر می کنند و هم از حقوق کارگران دفاع می نمايندو کار سرمايه را تدبي

دموکراتند و از اين طريق  در رأس هرم قدرت دولتی بورژوازی قرار دارند و هم جنبش کارگری سوئد را در 

پس » ساسانی بر تيسفونزنجير عدالت انوشيروان « می گويند آوازه !!! مقابل نظام سرمايه داری رهبری می نمايند

  نيز در عالم واقع توده های LOآوازه نمايندگی جنبش کارگری سوئد توسط . از سالها، فقط يک خر را فريب داد

شمشير دموکلوس بورژوازی بر سر هر تحرک ضد سرمايه داری و شورائی و . کارگر سوئد را متوهم نساخته است

  .  بر جنبش کارگری سوئد تحميل نموده است!! نوان اتحاديه کارگران  را به عLOسوسياليستی طبقه کارگر است که 

   

  LOجنبش کارگری سوئد و  
  يا انحالل کل قدرت پيکار طبقاتی جنبش LOمنتهی شدن فرايند سازمانيابی توده های کارگر سوئد به ظهور 

 عظيم اقتصادی، همسان هر کارگری اين کشور در باتالق بخشی از سازمان کار جامعه سرمايه داری و يک کنسرن

طبقه کارگر سوئد به طور قطع می . حادثه ديگر تاريخ هيچ تقدير سرنوشت يا هيچ امر مقدر و محتومی نبوده است

توده های وسيع فروشنده نيروی کار در اين بخش از جهان . توانست در مسير ديگری و به شکلی ديگر سازمان يابد



لمللی به طور اتم و اکمل از اين ظرفيت برخوردار بوده است که ضد سرمايه يا هر بخش ديگر جنبش کارگری بين ا

درست به همانگونه که از همه ظرفيت الزم برای . داری و در راستای نابودی سرمايه داری متحد و متشکل گردد

چرا . تفروغلطيدن به بی راهه سياه رفرميسم راست سنديکاليستی و سوسيال دموکراتيک نيز برخوردار بوده اس

چنان نشد؟ و چرا چنين شده است؟ پرسشی است که بايد برای يافتن پاسخ آن، به تاريخ رجوع کرد و سرگذشت 

  . جنبش کارگری اين کشور را در متن سرگذشت تاريخی جنبش کارگری دنيا مورد کندوکاو قرار داد

يار دير وارد ميدان مبارزه متحد، طبقه کارگر سوئد در قياس با همزنجيران خود در کشورهای ديگر اروپائی، بس

متشکل و سراسری شد، اما نقطه عزيمت وی در جستجوی مسير تشکل و دورنمای مبارزه طبقاتی با کارگران همه 

نخستين بارقه های تالش کارگران اين کشور برای سازمانيابی، در ربع . جای ديگر دنيا طبيعتًا يکسان بوده است

سال هائی که توده های کارگر سوند، مرگبارترين شرائط کار و استثمار و بی . ددآخر قرن نوزدهم پديدار می گر

 کرون در هفته دور ١١دستمزدها به صورت رقت باری پائين است و بر محور . حقوقی اجتماعی را تحمل می کنند

ر وحشتناک ساعات کار بطو.  کرون در هفته تجاوز نمی کند٢۴می زند و حتی در آخرين سالهای اين پريود از 

توده های .  ساعت کار کنند١۶ تا ١٢باالست و کارگران مجبورند که در تمامی روزهای هفته هر شبانه روز بين 

هيچ کارگری مجاز نيست که در روزها و هفته های طوالنی حتی . کارگر حق تغيير محل سکونت خويش را ندارند

ت فرساست و ضرب و شتم و تحقير و توهين به شرائط کار طاق. برای ساعتی محوطه کارگاه را ترک نمايد

فقر بيداد می کند و درست در همان حال هيچ انسان فقيری اعم از . کارگران در همه جا به شدت حکمفرما است

فشار و خفقان و بيحقوقی اجتماعی نيز در باالترين . کارگر يا غيرکارگر حق اختيار محل سکونت خود را ندارد

  . ن تحميل می گرددميزان ممکن بر کارگرا

در چنين شرائطی کارگران لنگان لنگان پا به ميدان مصاف می نهند و در حالی که مثًال طبقه کارگر فرانسه در 

 لوله تفنگ خود را به سينه بورژوازی فشار داده است يا به قول مارکس جامعه را دو شقه کرده است، ١٨۴٨انقالب 

يک چيز . سم داری در هيچ مرکز کار و توليدی به وقوع نپيوسته استدر اينجا هنوز حتی هيچ اعتصاب اسم و ر

تنفر از وضعيت موجود در وجود  همه کارگران غوغا می کرد، همه از سرمايه داران به اندازه . کامًال روشن بود

ناروائيها و هيچ کس نبود که از فشار روزانه کار، از فقر و تهيدستی و سطح نازل دستمزدها، از . کافی نفرت داشتند

جناياتی که لحظه به لحظه بر همه وجودش سنگينی می کند، از تحقيرها و ضرب و شتم و زورگونی کارفرمايان با 

سطح مبارزه کارگران نازل بوده است اما خشم و کينه و نفرت آنها نسبت به شرائط . همه وجود خويش عاصی نباشد

به هر آنچه که از رابطه خريد و فروش نيروی کار بر می تابد کار و زندگی، به هر چه که از سرمايه می جوشد و 

نخستين اعتصاب . کارگران اينجا و آنجا شروع به ساختن انجمنهای کوچک محلی می کنند. بی مرز بوده است

 کارگر به طور متحد دست از ۴٠٠٠.  از درون صنايع چوب ايالت سونسوال زبانه می کشد١٨٧٩بزرگ در سال 

 Curryاين اعتصاب به دستور حاکم وقت ايالت .  خواستار جلوگيری از کاهش دستمزدها می شوندکار می کشند و

Treffenbergحاکم  شخصًا دست به تشکيل بيدادگاه ويژه می زند.  به شکلی بسيار دژخيمانه سرکوب می گردد .

عده کثيری  به . ن می کند تن از کارگران اعتصابی را از کار اخراج و با هتاکی و کتک از کارخانه بيرو١٠٠٠

درس مهمی که توده . رهبران اعتصاب راهی سياهچال می گردند. پرداخت جريمه های سنگين محکوم می شوند

های کارگر از اين شکست فرا می گيرند اين بوده است که با انجمنهای محقر محلی نمی توان عليه سرمايه داران 



زمزمه ايجاد تشکل سراسری در زبان . سرمايه مقاومت نمودمبارزه کرد و در مقابل ماشين قهر و سرکوب 

  کارگران نجوا می گردد و همزمان موج تنفر از استثمار و زورگوئی و سفاکی سرمايه داران بيش از پيش در فضای 

دو سال پس از اعتصاب بزرگ کارگران چوب سونسوال و سرکوب شديد آن . زندگی و فکر کارگران فرا می پيچد

. های نظامی والی استان، اين بار اعتصاب ديگری توسط کارگران معدن استکهلم سازمان داده می شودتوسط نيرو

 نفر بوده است اما با پيوستن کارگران ساختمان به آنها در همان دقايق اول به ٢٠٠شمار اعتصاب کنندگان در آغاز 

تحد را به خارج از محدوده کارگاه بسط می کارگران گامی به جلو بر می دارند و حلقه پيکار م.  نفر می رسد٢٠٠٠

با اين وجود دلهره و هراس از شکست راه را برای گوش دادن به راهبردهای تسليم طلبانه در ميان آنها باز . دهند

 به کارگران  هشدار Anton Nyström گرايشی عميقًا ليبرالی و سرمايه ستايانه به رهبری فردی به نام  . می نمايد

. اعتصاب آنها از پيش شرط های الزم پيروزی برخوردار نيست و چاره کار بازگشت به کارگاههاستمی دهد که 

همين گرايش در متن جنب و جوشهای رو به توسعه کارگران دست به کار تنظيم يک ميثاق برای سازمان دادن 

شالوده رهنمودها و ! !!متحد شدن کارگران و کارفرمايان در درون يک اتحاديه. جنبش کارگری سوئد می گردد

  . اساسنامه نويسی اين گرايش برای سازمانيابی کارگران است

 بار و ۵٠ بار  و بتدريج به ٣۶ بار به ٧ از ١٨٩٩ تا ١٨٧٩شمار اعتصابات رو به افزايش رفت و در فاصله ميان 

تًا وسيع خود در جنبش در طول اين دوره است که فعالين سوسيال دموکرات بر پايه نفوذ نسب. بيشتر در سال رسيد

. کارگری از توده های کارگر می خواهند که حول پالتفرم و برنامه ديگری دست به اتحاد و سازمانيابی خويش بزنند

شنيدنی است که پالتفرم سوسيال دموکراسی در غالب بندهايش با آنچه که گرايش راست ليبرالی تنظيم کرده بود 

 به کارگران توصيه می کرد که به خاطر رعايت مصالح سودآوری سرمايه ها، هر دو پالتفرم. تفاوت چندانی نداشت

مشترکات ديدگاهها و . از اعتصاب خودداری کنند و به جای آن برای حصول توافق با کارفرمايان تالش نمايند

هداف و انتظارات هر دو برنامه در حدی بود که با اندکی جرح و تعديل، هر دو گرايش مذکور بر سر مطالبات، ا

چگونگی سازمانيابی جنبش کارگری و راهکار مبارزه کارگران به توافق رسيدند و در درون پاره ای انجمنهای 

اين توافق زير فشار تناقضات و کشمکشهای جاری درون جنبش کارگری به . پراکنده کارگری با هم متحد گرديدند

ور شروع به سازماندهی خويش کردند، به گونه ای سرعت از هم پاشيد و متعاقب آن کارگران در مناطق مختلف کش

 کميته ائتالف دو گرايش منحل شد و ١٨٨٨در سال .  گذشت٣۴که شمار کلوبهای کارگری  در زمانی کوتاه از مرز 

متعاقب آن سوسيال دموکرات ها کوشيدند تا تجارب سازمانيابی کارگران در کشورهای ديگر را به شيوه های 

گفتگو برای تأسيس اتحاديه سراسری کارگران برای نخستين بار .  های کارگر سوئد تبليغ کنندمختلف در ميان توده

تشکيل شده بود ) گوتمبرگ( کميته ای که با همين منظور در شهر يته بوری  .  آغاز شد١٨٨٩در ماه آگوست سال 

  . پرسش مهم را به اين شرح پيش روی خود قرار داد۴

  صنعت و کار چگونه محقق می گردد؟ همکاری کارگران يک رشته . ١

  همکاری ميان کلوبهای مختلف کارگری چگونه خواهد بود؟ . ٢

  اين همکاری در سطح روابط ميان کارگران کشورها چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ . ٣

می کند چه عواملی محتوای مبارزه و نوع سازمانيابی کارگران حوزه های مختلف کار و توليد را از هم متمايز . ۴

  و نياز به تشکل های جداگانه را الزم می سازد؟ 



 کشور ٣کميته يته بوری پس از بررسی اين پرسش ها،  سرانجام طرح تشکيل اتحاديه سراسری کارگران 

 اسکانديناوی، سوئد و دانمارک و نروژ با يک هيأت رهبری متمرکز و ايستاده در يکی از پايتخت های سه کشور را 

 

  . ود قرار داددر دستور کار خ

ايده تأسيس اتحاديه سراسری در کميته باال شکل گرفت اما تا مدت ها هيچ اقدام عملی مشخصی در اين راستا به 

ده باال  سال پس از آن تاريخ اي۴بر اساس آنچه که تاريخنگاران جنبش کارگری سوئد نوشته اند . وقوع نپيوست

  J.A.Westerdahlسط يکی از فعالين با نفوذ اين کلوب به نام کوکار استکهلم توتنبامجددًا در کلوب کارگران 

 طرحی را پيشنهاد نمود که سياست همبستگی کارگران در Westerdahl. مطرح و مورد بررسی واقع می شود

او اظهار اميدواری کرد که پيگيری اين طرح توسط توده .  نام گرفتSolidarisk löne politikمسأله دستمزدها

اساس پيشنهاد وی اين بود که کارگران . در تداوم خود به درهم شکستن نظام سرمايه داری منتهی شودهای کارگر 

هر سه کشور اسکاندويناوی با سازمانيابی متحد و مبارزه متشکل و به هم پيوسته خود، سطح معينی از دستمزد را 

  . حميل نمايند کشور بر بورژوازی اسکانديناوی ت٣به طور سراسری و در  فاصله مرزهای 

گفتگوی چگونگی سازمانيابی جنبش کارگری و مطالبات و انتظارات اين جنبش با طرح سؤاالت باال، به شکلی 

جدی تر در ميان بخش های مختلف طبقه کارگر سوئد پيگيری شد، اما اين بحث ها بسيار زود با موضوعات مهم 

يت تشکيل يک حزب کارگری با افقها و راهکارهای فعالين سوسيال دموکراسی بر اهم. ديگری به هم در آميخت

سوسيال دموکراتيک تأکيد نمودند و همزمان سرکردگان گرايش ليبرال رفرميستی در مقابل اين روايت تشکل 

اينان خواستار استقالل جنبش کارگری از احزاب سياسی شدند و . کارگری صف آرائی کردند و به ستيز برخاستند

اين . ميختن تشکلهای کارگری به احزاب اساس استقالل اين جنبش را خدشه دار می سازدمدعی آن گرديدند که آ

مباحثات برای مدتی توده های کارگر سوئد را به خود مشغول داشت و نتيجه طبيعی آن ظهور رويکردهای متفاوت 

ب سوسيال دموکرات بخش وسيع کارگران از الحاق کلوبهای خويش به حز. برای تحقق پروسه سازمانيابی آنها بود

استقبال نمودند و در مقابل جمعيت قابل توجهی نيز با تأثيرپذيری از ليبرال رفرميسم راست خواستار ايجاد تشکيالت 

فعالين سرشناس کارگری عمومًا نسبت به رويکرد نخست سمپاتی . صنفی مجزا و مستقل از هر حزب سياسی شدند

  هر نوع  انفصال جنبش کارگزی Fredrik Sterky  و AC- Lindbladنشان دادند و در ميان آنان کسانی مانند 

  . از سوسيال دموکراسی را سخت به باد انتقاد گرفتند

در اين سمينار بر اساس آنچه که .  سميناری در شهر استکهلم برگزار گرديد١٨٩٧ جوالی ٢١در روز يکشنبه 

. تشکله در رشته های مختلف کار و توليد شرکت نمودندمورخان ذکر کرده اند، نمايندگان بيشتر کلوبهای کارگری م

کارگران نجار، ريخته گران، کارگران آهن و متال، خياطان، کفاشان، کارگران : اين کلوب ها  عبارت بودند از

دخانيات،  کارگران بخش ساختمان، رنگ کاران و نقاشان، کارگران چاپ، ترانسپورت، کارگران بخش باغبانی، 

، Landskorona ،Göteborg ،Lundدر اين سمينار سازمانهای مختلف کارگری شهرهای . نکارگران معاد

Nörköping ،Stockholm، Kristianehamn ،Söderhamnسمينار توسط .  نيز حضور يافتند »Ernest 

Blombergاز طرفداران الحاق انجمنها و سازمانهای کارگری به حزب سوسيال دموکرات افتتاح شد و در همان  

نخستين گام قطعنامه ای را به تصويب رساند که به موجب آن تهيه يک اساسنامه برای اتحاديه سراسری کارگران 

موضوع بعدی مباحثات سمينار به تبيين رابطه سازمان سراسری کارگران و . سوئد در دستور کار قرار می گرفت



 رأی مخالف مبرميت اين ارتباط را ٨ابل  رأی موافق در مق٩سمينار با . حزب سوسيال دموکرات مربوط می شد

  . سومين مسأله به تدقيق برخی نکات مربوط به چگونگی تحقق اين رابطه اختصاص يافت. مورد تصويب قرار داد

  

سراسری  سازمانعناصرتعيين شمارو حزبسازمان کارگری درکلوب وهرجمله اين نکات تعيين ميزان حضوراز

سمينار به دنبال اين مصوبات همه نهادها و انجمنهای . زب سوسيال دموکرات بودکارگران در کميته مرکزی ح

در ميان فعالين سرشناس جنبش کارگری عده ای به . کارگری کشور را موظف می ساخت که به حزب بپيوندند

راسی در ميان اين افراد که عمومًا از نقد ليبرال رفرميستی سوسيال دموک. مصوبات مذکور رأی مخالف دادند

سمينار با تصويب اين نکات به کار خود پايان . از همه معروف تر بود» Herman Lindqist« عزيمت می کردند 

تبعيت طبقه کارگر سوئد از افقها، انتظارات و راه !!! داد و در واقع تکليف مبارزه طبقاتی پرولتاريا را تعيين نمود

داری توده های کارگر در اين راه حلها و دورنما پردازيها، حلهای سوسيال دموکراسی و انحالل جنبش ضد سرمايه 

  .تمامی صدر و ذيل کار سمينار را تشکيل می داد

اين فرايند به نوبه خود از .  از درون چنين فرايندی پا به عرصه حيات نهادLOسازمان سراسری کارگران سوئد 

رات آن بر جنبش کارگری سوئد بسيار قابل بطن شرائط تاريخی خاصی فراروئيد که شاخص ها، ويژگی ها و تأثي

انترناسيونال اول کارگری به رغم تمامی درخشش ها و دستاوردهايش، زير فشار پاره ای بن بست ها، . تعمق است

کشمکشها و ناتوانائی ها بدون اينکه شالوده يک جنبش نيرومند ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدوری را در 

سازد و يا حتی مصالح و ملزومات واقعی اين کار را به گونه ای مؤثر فراهم آورد، به کار سطحی سراسری استوار 

انحالل انترناسيونال به هر حال و مستقل از هر تعبير و روايتی که در توضيح علل آن داشته . خود پايان داده بود

بخش قابل توجهی از طبقه .  شدباشيم برای کمونيسم و جنبش محو کار مزدوری پرولتاريا يک شکست جدی تلقی می

کارگر اروپا، به ويژه انسان هائی چون مارکس، انگلس و جلوداران راديکال اين طبقه بگاه تشکيل انجمن بين المللی 

آنان تأسيس . کارگران، نسبت به پيروزی قريب الوقوع کمونيسم و پايان عمر سرمايه داری اميد جدی داشتند

راسری کارگران را نه صرف يک ضرورت عام پيکار عليه کار مزدی بلکه در عين انترناسيونال و سازمانيابی س

پرولتاريای . حال راهکار الزم روز برای غلبه بر نظام سرمايه داری و کوبيدن آستان سوسياليسم تلقی می کردند

بارزه برای برکندن اروپا در آن روز به گونه ای کامًال معکوس با امروز، عمًال و مصمم خود را در سنگر توفنده م

درست بر همين اساس . پايه های حيات سرمايه داری می ديد و برای حصول عاجل اين انتظار پيکار می کرد

انحالل انترناسيونال نقطه عطفی تعيين کننده در تاريخ مبارزه طبقاتی کارگران اروپا به حساب می آمد و نوعی 

اين وضعيت با مؤلفه ديگری . يسم طبقه کارگر به ثبت می رساندعقب نشينی توأم با سردرگمی را در کارنامه کمون

روايت سوسيال دموکراتيک از شيوه توليد سرمايه داری، سوسياليسم، نقش، اهداف و . نيز تکميل می گرديد

راهکارهای جنبش کارگری که از يکسوی کل مبارزه پرولتاريا و شالوده کار انترناسيونال اول را به دار رفرميسم 

ط سوسيال بورژوائی آويزان می ساخت و از سوی ديگر در قالب انترناسيونال دوم و احزاب سوسيال دموکرات منح

خود را تداوم راه انجمن بين المللی کارگران، سوسياليسم طبقه کارگر و وفادار به آموزشهای مارکس در مبارزه 

  . طبقاتی معرفی می نمود

ريخی مراحل جنينی رشد خود را آغاز کرده بود و بر خالف جنبش کارگری سوئد در متن چنين شرائط تا

همزنجيران خويش در فرانسه، انگليس، آلمان، سويس، هلند، ايتاليا، بلژيک و برخی جاهای ديگر هيچ فاز 



جنبش کارگری در اينجا، در فضائی چشم . چشمگيری از حضور در مبارزه مؤثر طبقاتی، در پشت سر خود نداشت

  سائل و مؤلفه های اساسی مبارزه طبقاتی پرولتاريا با حداکثر وارونه پردازی بر تمامی در ومی گشود که کل م

  

  متشکل شدن در مقابل صاحبان سرمايه . همه راهها به ماندگاری سرمايه داری ختم می شد.  ديوار آن نصب شده بود

سليم در مقابل نظام بردگی مزدی را عمًال اقدامی قلمداد می گرديد که تمهيد پيش شرط ها و مفروضات الزم برای ت

مبارزه با سرمايه داری راهکاری برای متقاعد کردن بورژوازی به امکان همزيستی مسالمت آميز با . دنبال می کرد

اعتصاب در مراکز کار و توليد نقش سالحی مؤثر برای بازداشتن جنبش کارگری از تمرکز قوای . طبقه کارگر بود

مطالبات روز کارگران تضمين شرائط . رنوشت عليه اساس کار مزدی را ايفاء می کردطبقاتی و ورود به جنگ س

در اين فضا خيزش خودجوش . سودآوری سرمايه ها و بازتوليد مطلوب سرمايه اجتماعی را بر گرده خود بار داشت

سوسياليسم، به ضد سرمايه داری توده های کارگر يکراست شرنگ تلخ رفرميسم را در جام زرنمای ممهور با نام 

شريان بی قوام جثه ضعيف و نونهال خود پمپاژ می نمود و راه پرورش، سازمانيابی، افق يابی، آگاهی، 

استخوانبندی، نيرومندی و بلوغ طبقاتی خود را نه در مسير کارزار عليه اساس سرمايه داری که در شوره زار 

محصول اين جهتگيری . دگی مزدی جستجو می کردپرآفت سوسيال دموکراسی و رفرميسم و سازش با مناسبات بر

دور شدن هر چه بيشتر و بيشتر  طبقه کارگر سوئد از محور واقعی مبارزه عليه رابطه خريد و فروش نيروی کار و 

. غرق شدن در باتالق چون و چرا برای چگونه فروختن نيروی کار خود به سرمايه داران و نظام سرمايه داری بود

  از درون اين فرايند متولد شد و به نوبه خود نقش بستر، ظرف، فضای LOکارگران سوئد سازمان سراسری 

  . آموزشی و داربست پرورش و بلوغ اين رويکرد بدفرجام  را به عهده گرفت

  

   و سوسيال دموکراسیLOجنبش کارگری سوئد، 
تيک و افق نمائی سوسيال را در حجره های درس و پرا» سوسياليسم « طبقه کارگر سوئد مبارزه طبقاتی و 

« برد راديکاليسم طبقاتی وی با سيستم متريک همين فرم از . در همين جا غسل تعميد شد. دموکراسی تلمذ کرد

سرنگونی !! سوسياليسم آری!! به او گفته شد که مبارزه طبقاتی آری. محاسبه و مين گذاری گرديد» سوسياليسم

و سوسيال دموکراسی خود پرچمدار، جلودار و افق !! همه اينها آری!! حکومت کارگری هم آری!! بورژوازی آری

دموکراسی پارلمانی، حق رأی آزاد، داشتن حزب سوسيال دموکرات، !!! خواهد بود» آری ها« گشای همه اين 

داشتن سازمان سراسری کارگران، عضويت در اين سازمان و حزب، رأی به سوسيال دموکراسی و تسخير اکثريت 

، اصالحات به زيان سرمايه و به نفع بهبود زندگی کارگران، مالکيت دولتی سرمايه ها و نقش مسلط حزب پارلمانی

سوسيال دموکرات در برنامه ريزی کار و توليد و نظم مدنی و سياسی و اجتماعی و خيل اين مسائل به عنوان پلکان 

در !! نابودی سرمايه داری« و !! »اليسمسوسي« و بزرگراه بدون مخاطره وصول » آری ها« واقعی تحقق همه آن 

 عضويت اتوماتيک در حزب سوسيال دموکرات قلمداد LOعضويت در . پيش پای توده های کارگر گسترده شدند

مبارزه برای تضعيف احزاب راست تر بورژوازی در . گرديد، اکثريت پارلمانی حزب، دولت کارگری نام گرفت

 همه اين توهمات را به صورت لحظه به لحظه در شيارهای مغز و ذهن LO. دپارلمان عين مبارزه طبقاتی اعالم ش

  . و زندگی توده های کارگر القاء و آبياری کرد



به اين ترتيب طبقه کارگر سوئد بر خالف همزنجيران طبقاتی خويش در فرانسه، انگليس، آلمان و برخی ممالک 

را از ميان فضای سراسر مه آلود و جاده پرسنگالخ روز اروپا تا خواست راه مبارزه ضد سرمايه داری خود 

مبارزه طبقاتی کورمال کورمال کندوکاو کند، يکباره خويش را با کوله بار مهيبی از دورنماسازيها، راهبردها، 

تاريخ حيات وی اساسًا تاريخ حيات . رؤياهای عاجل و شيرين و راهکارهای ساده حصول انتظارات، هم پهلو ديد

فعالين و پيشگامان همين جنبش بودند که حزب سوسيال دموکرات را بر پا کردند و متقابًال . راسی شدسوسيال دموک

حزب « توده های کارگر سوئد تاريخًا خود را فاقد .  را پايه گذاری نمودLOحزب سوسيال دموکرات بود که  

ای کارگر و نيازمند جلب و جذب و نيز هيچ زمانی خود را بدون توده ه!! »حزب طبقه« و !! تلقی نکردند» سياسی

کارگران سوسيالسم را در سوسيال دموکراسی ديدند و لکوموتيو تحول تاريخ را نه !! سازماندهی آنها احساس ننمود

نخستين ليدر . انقالب و نه مبارزه عليه اساس کار مزدی، که طواف پارلمان و رفرم ممکن و مقدور روز فهميدند

عال سرشناس دست به کار تأسيس سازمان سراسری کارگران بود و عناصر ذينفوذ و ف ) Fredrik Sterky(حزب 

حرف نخست حزب و .  همه تک تک چهره های زبده سوسيال دموکرات بودندLOمؤثر سطوح مختلف تشکيالت 

 تنها به توده های کارگر اين بود که راه انقالب به گورستان است و رفرم ) August Palm( بنيانگذار سرشناس آن 

او به کارگران هشدار داد که راه سوسياليسم از پيچ و خم تالش !!! صراط مستقيم در پهنه جدال با بورژوازی است

آرام و مسالمت آميز برای حصول حق رأی همگانی و احراز اکثريت پارلمانی عبور می کند و توفيق در اين گذر 

يکی از رهبران حزب سوسيال .  رپائی بهشت موعود استمترادف با عروج به ارتفاعات قدرت و تدارک قوا برای ب

او در همان لحظه نخست « :   می نويسدAugust Palmدر تشريح شالوده نظرات  ) Sven Aspling(دموکرات 

او آرمان . به دکترين انقالب و به تمامی سخنگويان اين دکترين پشت نمود و ايده انقالب را مردود اعالم کرد

و راه تحقق اين آرمانها را برای کارگران توضيح داد و تصريح کرد که استيفای حق رأی سوسيال دموکراسی 

همگانی و تالش برای اصالحات سوسياليستی اساسی ترين وظائفی هستند که بر دوش طبقه کارگر سنگينی می 

  »  بوداو جنبش کارگری را به راهی سوق داد که راه رفرمهای دموکراتيک و ساختمان جامعه رفاه .کند

رفرم، دموکراسی، جامعه رفاه، اجتناب از هر نوع خشونت و رد هر نوع رويکرد انقالبی تبديل به مسائلی شدند که 

کل فضای استنشاق سياسی و تمامی تار و پود آموزش های اجتماعی و فکری توده های کارگر سوئد را در خود فرو 

جنبش کارگری و به عنوان نيروی اندرونی فعال و چاره سوسيال دموکراسی به صورت بسيار جدی در عمق . پيچيد

به کارگران القاء شد که سرمايه داری را بايد . اين جنبش آنچه را بر زبان می راند، به پراتيک مبدل ساخت!!! پرداز

 که به آنان ياد داده شد. و هيچ دريچه ای به سوی انقالب برای تغيير يا محو آن وجود ندارد!!! حتمًا اصالح کرد

سازمانيابی مبارزه طبقاتی اساسًا مترادف با متشکل شدن عليه اساس سرمايه داری و برای جنگ و ستيز با مناسبات 

« کار مزدوری نيست، بلکه برای انجام اصالحات دموکراتيک و گذاشتن سنگی بر روی سنگ، در کار ساختمان 

بر همين اساس زمانی که کارگران زير فشار ! !!» جامعه رفاه مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار است

شدت استثمار سرمايه و بيحقوقی مرگبار ناشی از توحش بورژوازی قادر به تهيه هيچ آلونکی برای خويش نبودند، 

 ، HSBسوسيال دموکراسی به آنها ياد داد که چاره کار  نه در فشار بر سرمايه، بلکه در تأسيس نهادهائی از نوع 

و استقبال از همکاری مسالمت آميز ميان کار و سرمايه »  تعاونی ها« ورژوازی برای برپائی اين جلب همکاری ب

در همين راستا برای حل مشکل آموزش اوليه کارگران نيز به جای دميدن در صور مبارزه طبقاتی و تحميل . است



.  پيش روی کارگران قرار داد  را درABFاين حقوق اوليه توده های کارگر بر بورژوازی، يکراست طرح تشکيل 

  .  در توسعه آن شريک شدTBVطرحی که بورژوازی نيز از آن استقبال نمود و با برپائی 

  سوسيال دموکراسی به عنوان گرايشی در اندرون جنبش کارگری سوند فقط با توده های کارگر در گفتگوی مستمر 

  

  تمکين به آنچه که مصالح رشد و . د را همراه داشتنبود، بالعکس هر سخن او با کارگران سخنی با بورژوازی سوئ

توسعه و ماندگاری پروسه بازتوليد سرمايه است در همه جا و در همان دقايق نخست تولد سوسيال دموکراسی 

هر دو گرايش در جنبش کارگری فعال . شالوده همدلی اين گرايش و ليبراليسم بورژوازی را استوار ساخته بود

هر دو به ضرورت اتحاد کارگران در چهارچوب .  متشکل نمودن کارگران تالش می کردندبودند، هر دو برای

هر دو خواستار آن بودند که توده های کارگر . وفاداری به نظام سرمايه داری باور داشتند و از آن دفاع می نمودند

ز همه اينها هر دو بسيار به صورت سازمان يافته نيروی پياده نظام جنبش اصالحات بورژوازی باشند و مهمتر ا

همدل و همرأی خواستار درهم کوبيدن و سالخی هر جنب و جوش ضد کار مزدی و کمونيستی در ميان طبقه کارگر 

پيش تر ديديم . اختالفات دو گرايش به طور غالب در پرتو مشترکات مهم آنها با صلح و صفا حل می گرديد. بودند

کارگری تا حد قبول يک تشکيالت واحد برای کارگران و سرمايه داران که آنان حتی در بحث سازمانيابی جنبش 

آدمهای بی بضاعت و فاقد استطاعت « بعدها نيز در شرائطی که هنوز توده های طبقه کارگر بعنوان !!! پيش رفتند

 در و نه بعنوان محکومان استثمار و بردگی و بيحقوقی و ستم و شرارت سرمايه از مشارکت!!! »مالی حق رأی 

حزب سوسيال دموکرات با    چهره تاريخی و دومين ليدرHjalmar Brantingانتخابات پارلمان محروم بودند، 

برخوردار !!! آراء شبکه ها و جريانات ليبرال بورژوازی که به يمن استثمار کارگران از پول مکفی و حق رأی آزاد

  .ن گرديدبودند، پا به عرصه مبارات انتخاباتی گذاشت و وارد پارلما

LO به لحاظ موفقيت در جلب توده های کارگر و سازمان ١٨٩٠ به ادعای سران سوسيال دموکراسی در سالهای 

دادن آنان در درون خود به طور نسبی و با توجه به جمعيت طبقه کارگر سوئد به يک اتحاديه بی نظير يا حداقل کم 

می دانست که حصول حق رأی همگانی در جامعه حزب سوسيال دموکرات خوب . نظير در دنيای روز مبدل شد

يعنی گسترش مستقيم نقش سازمان سراسری کارگران در تعيين نمايندگان پارلمان و اين به نوبه خود يعنی افزايش 

بيش و بيشتر شانس حزب برای تسخير ماشين دولتی سرمايه داری  در آينده، چيزی که رهبران سوسيال دموکرات 

بر اساس . دموکراتيک برای انجام اصالحات سوسياليستی و ساختمان جامعه رفاه نام می نهادندآن را دولت کارگری 

  در پايان دهه ياد شده از صد هزار فراتر رفت و درست بر همين اساس سوسيال LOآمارها شمار کارگران عضو 

در روز .  سازمان دهند موفق شدند که مبارزات بسيار وسيعی را برای  گرفتن حق رأی همگانیLOدموکراسی و 

 کارگر در کليه مراکز کار و توليد دست از کار کشيدند و اعالم داشتند که تا ١٢٠٠٠٠، بيش از ١٩٠٢ مای ١۵

مقاومت مراکز قدرت با . زمان الغاء شرط ثروت برای مشارکت در انتخابات همگی به اعتصاب ادامه خواهند داد

بخش های ليبرال . ا و تظاهرات خيابانی اعتصابات را تکميل کردگسترش اعتصاب کارگران مواجه شد، ميتينگ ه

بورژوازی نيز به سياق گذشته با سوسيال دموکراسی همصدا شدند و باالخره محافظه کاران در قدرت مجبور 

طبقه کارگر سوئد موفق شد، اما در بطن موفقيت خويش . گرديدند که در مقابل اراده کارگران سر تسليم فرود آورند

آنان صاحب حق رأی شدند و ترديدی . فحه ای از شکست را هم در تاريخ حيات مبارزه طبقاتی خود ورق زدص

« مشکل اساسی آن بود، که اين . نيست که بايد برای گرفتن اين حق هر چه وسيع تر و نيرومندتر مبارزه می کردند



رمايه شود، به طوقی برای قبول به جای آنکه سکوی خيزشی برای تعرض نيرومندتر آنها عليه س» حق رأی

حق رأی در نظام کاپيتاليستی ابزاری برای سلب تمام و کمال . جاودانگی بردگی مزدی بر گردن آنها مبدل گرديد

  اما از ديد جنبش آگاه ضد کار مزدی گامی در پيشبرد . حق کارگر در پايان دادن به موجوديت اين مناسبات است

  

  . گر ديگر برای سازمان دادن مبارزه آگاهتر و افق دارتر عليه بردگی مزدی استمبارزه و عروج از سنگری به سن

را در خارج » حق«آنچه در مورد کارگران سوئد رخ داد، يا به عبارتی پر شمول تر هر جا که کارگران گرفتن اين 

 پل بستند و اين از روند رويکرد ضد کار مزدی دنبال کردند، الجرم بر روی قدرت پيکار ضد سرمايه داری خود

کارگران سوئد در معيت حزب سوسيال . توانائی و ظرفيت و قدرت را در داربست رفرميسم بورژوائی منحل ساختند

گرفتند و همزمان به بورژوازی تعهد دادند که به جای مبارزه عليه اساس » حق رأی« آنان . دموکرات چنين کردند

!!! د در مصاف با سرمايه هر چند سال يکبار به صورت بسيار آزادسرمايه داری و به جای تمرکز قوای طبقاتی خو

پای صندوق های رأی خواهند آمد و به گونه ای بسيار دموکراتيک و مسالمت آميز به بورژوازی رأی خواهند داد تا 

کار نظم توليدی و سياسی و اجتماعی رابطه خريد و فروش نيروی کار و مصالح سودآوری سرمايه ها را بر شرائط 

  .  و زندگی و کل هست و نيست اجتماعی آنها تحميل نمايد

اين نکته قابل تعمق است که بورژوازی سوئد به رغم تمامی تحجر نهادين تاريخی و طبقاتی خويش، اهميت مماشات 

با اصالحات سياسی سوسيال دموکراسی و خلوص انطباق اين اصالحات با منافع روز و آتی نظام سرمايه داری را 

  کارگر سوئدی، يا به بيان ديگر جمعيتی نزديک به ٣٠٠٠٠٠ سال پس از اين تاريخ ٧. يار خوب درک کرده بودبس

  در همه نقاط مختلف کشور دست از کار کشيدند تا LO به فراخوان ١٩٠٢ برابر شمار کارگران اعتصابی سال ٣

.  دستمزد را بر سرمايه داران تحميل نمايند ساعت کار در هفته و افزايش۴٨مطالبات نازل و اوليه خود مشتمل بر 

توده های کارگر . اين اعتصاب با همه وسعت و کثرت کارگران شرکت کننده توسط بورژوازی در هم شکسته شد

  بدون LOسرمايه داران به صورت جدی مقاومت نمودند و . موفق به حصول هيچکدام از خواسته های خود نشدند

بورژوازی با درايت انسان . ان ختم اعتصاب و بازگشت کارگران به کار را صادر نمودرسيدن به هيچ نتيجه ای فرم

اعتصاب دوم با اينکه صرفًا ناظر . ستيزانه طبقاتی خود فرق ميان اين دو اعتصاب را بسيار خوب تعمق نموده بود

ان و دولت مواجه گرديد، بر بهبود شرائط کار و معيشت و زمان کار کارگران بود  به شدت با مقاومت سرمايه دار

اما اعتصاب دوم در عين اينکه يک مطالبه سياسی را دنبال می کرد نه فقط با مقاومت حاد بورژوازی رو به رو نشد 

 برای نسخه پيچی حزب سوسيال دموکراتاين اعتصاب . که حتی بخشی از بورژوازی نسبت به آن سمپاتی نشان داد

طبقه کارگر در پارلمانتاريسم بورژوازی و تمکين کارگران به ماندگاری انحالل قدرت پيکار ضد سرمايه داری 

بردگی مزدی را با خود حمل می کرد، به همين دليل کنار آمدن با مانيفست آن هر چند نوعی عقب نشينی در مقابل 

شانه جنبش کارگری و متضمن سست شدن بندهای ديکتاتوری بود، اما برای بورژوازی عملی عقالنی و حزم اندي

در . محاسبه ای در همين داربست اما با داده های مختلف برای سوسيال دموکراسی نيز مطرح بود. تلقی می گرديد

اينجا نيز اعتصاب اول استقرار شالوده قدرت حزب سوسيال دموکرات را دنبال می کرد و به همين دليل برای 

ی بر خواباندن چرخ توليد  در سطحی سراسری، پافشار. پيروزی آن، همه چاره انديشيهای الزم صورت می گرفت

تکميل اعتصابات با خيزش های خيابانی و سازمان دادن مقاومت برای مدتی طوالنی، همه و همه در دستور کار 

ترجيع . عکس قضيه در مورد چگونگی اجرا و پيشبرد مسائل مربوط به اعتصاب دوم صدق می کرد. قرار داشت



 مسالمت جوئی و وفاداری سوسيال دموکراسی اين بود که توده های کارگر بايد بر   و زعمای LOبند حرف سران 

  !!! پافشاری نشان دهند )  Lugn och Diciplinerade former(  به باالترين پرنسيپ های نظم

طبقه کارگر سوئد در فضای سياسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و کًال فکری معينی که سوسيال دموکراسی و 

   ، در ساختار حيات طبقاتی وی ايجاد نموده بود، پيروزی حزب سوسيال دموکراتLOن سراسری کارگران سازما

را گامی در صعود به !!! و اين پيروزی!!! را پيروزی جنبش خويش پنداشت» حق رأی همگانی« در حصول 

رزه ضد سرمايه  هيچ درسی برای تعميق مبا١٩٠٩از شکست اعتصاب سپتامبر سال . پلکان قدرت تصور کرد

داری خويش نياموخت، نقاط ضعف اساسی اعتصاب يعنی گريز از اعمال قدرت مؤثر طبقاتی عليه سرمايه، پای 

بندی به مسالمت و نظم و قانونيت و اصول بردگی مزدی و سازمانيابی مبتنی بر حق مداری و حقانيت استثمار 

  به وی تفهيم نمودند که بايد در LOود، بالعکس سران کاپيتاليستی را اصًال در زمره داليل شکست ارزيابی ننم

سوسيال دموکراسی . چهارچوب همين نظم و قانونيت و قانونمداری راه تحقق آمال و نيل به زندگی مرفه را پيدا کرد

همه جا در پيش روی وی بساط موعظه پهن نمود و سران حزب بر باالی همه منابر وعظ در گوش او خواندند که 

است و بايد برای رفع اين محدوديت مبارزه را در جميع »  حق رأی« ر در ناقص بودن و محدود ماندن مشکل کا

 ١٩٢٠سرانجام حزب سوسيال دموکرات در انتخابات سال . جهات و در ميان همه اقشار اجتماعی عمق و بسط داد

  !!! وزی طبقه خود جشن گرفتندموفق به تشکيل دولت شد و توده های کارگر سوئد پيروزی حزب را به عنوان پير

  و سوسيال دموکراسی نکات بسيار ظريف و پيچيده ای وجود دارد LOدر زمينه رابطه ارگانيک و اندرونی ميان 

  هر کارگر عضو اين LOبر اساس اساسنامه . که درک تاريخ جنبش کارگری سوئد بدون تعمق آنها هيچ آسان نيست

سوسيال دموکرات نيز می شد، اما درست در همان حال او به عنوان سازمان به صورت اتوماتيک عضو حزب 

 به عنوان سازمان سراسری اين کارگران بايد سنت اجتناب از حضور مستقيم در مبارزه LOعضو اين تشکيالت و 

معنای واقعی اين ارتباط و معيارهای سياسی و طبقاتی متناظرش اين بود که کارگر !! سياسی را رعايت می کردند

. به عنوان کارگر و تشکل کارگری به عنوان تشکل توده های کارگر نبايد هيچ تمايلی به مبارزه سياسی نشان دهند

مبارزه سياسی کار حزبی است که خود را حزب کارگران می داند و دخالت توده های کارگر در اين مبارزه از 

فرامين صادره حزبی تأمين و تضمين می طريق صف بندی آنها در پشت سر اين حزب و اطاعت از سياست ها و 

کارگر و طبقه کارگر تنها در چهارچوب عضويت حزبی می تواند  سکاندار امور سياسی و مبارزه سياسی !!! گردد

و به زبان بسيار ساده  و شفاف در گستره سياست معينی که قرار است پاسدار نظم توليدی و مدنی و !!! گردد

توده های کارگر در خارج از مدار !!! د می تواند ميدان دار مبارزه سياسی شوداجتماعی و سياسی سرمايه باش

سياستهای تعيين شده حزب سوای فروشنده نيروی کار هيچ موجود ديگری نيستند و هيچ حق و حقوق ديگری به آنها 

در دايره تصميم آنان در بيرون از اين مدار فقط حق دارند که به عنوان عضو اتحاديه کارگری . تعلق نمی گيرد

مبارزه آنها در آخرين برد اجتماعی خود . گيريها و رويکرد اين اتحاديه دست به مبارزه صنفی و سنديکاليستی بزنند

مبارزه ای معطوف به تعيين حد و حدود بهای بازتوليد نيروی کارشان خواهد بود و هيچ ربطی به هيچ نوع دخالتی 

 ريزی کار و توليد حتی برنامه ريزی کاپيتاليستی کار و توليد نخواهد يا اظهار نظری پيرامون چگونگی برنامه

اين جوهر کالم سوسيال دموکراسی در تعريف رابطه خود با جنبش کارگری بود و اين دقيقًا درونمايه و !!! داشت

و در بسياری صد ر و ذيل همان پنداری است که از پايان قرن نوزدهم تا امروز در همه نقاط دنيا در اشکال مختلف 

موارد حتی زير علم و کتل نقد سوسيال دموکراسی توسط رفرميسم راست و چپ و به ويژه از طريق دومی در 



دکترينی که از مجاری انترناسيونال دوم و احزاب سوسيال . جنبش کارگری بين المللی تبليغ و تنفيذ شده است

روسيه راه يافت و سپس از طريق کمينترن و دموکرات اروپای غربی و شمالی به بلشويسم و جنبش کارگری 

  وارثان شکست انقالب اکتبر به ترجيع بند نظريه پردازيهای ناسيونال چپ کشورهای شرق و امريکای التين و به 

  

  . يل گرديدراهکار تسلط گروههای ناسيوناليستی بر جنبش کارگری اين ممالک تبد

LOق از جنبش طبقاتی، سازمانيابی اين جنبش و رابطه اش با مبارزه   توده های کارگر سوئد را به دار استنباط فو

طبقاتی و سوسياليسم و ستيز با سرمايه داری حلق آويز کرد و برای طبقه کارگر اسکانديناوی سنت شد که کل 

موجوديت و قدرت مبارزه سياسی و طبقاتی خود را يکجا در باتالق پای بندی به ميثاق سوسيال دموکراسی منحل و 

به کارگران گفت که همه راهها . حزب سوسيال دموکرات نيز گام به گام اين آموزش را تکميل نمود. مضمحل سازد

برای اين . در درون همين نظم اجتماعی موجود  برای تأثير گذاری بر چند و چون مناسبات سرمايه داری باز است

هادها و ارگانهائی که همگی در خدمت جاودانه ساختن ن. کار فقط بايد نهادها و سازمانهای خاص آنها را ايجاد نمود

همه و همه آلترناتيو مبارزه طبقاتی می باشند، اما با آويختن به آنها می توان توافق نظام . کار مزدوری هستند

سوسيال دموکراسی تصريح کرد که بايد برای !!! سرمايه داری را با زندگی راحت تر و مرفه تر به دست آورد

!! نهاد همبستگی بين المللی!! نهاد برابری زن و مرد!! نهاد رفع تبعيض. حقی خواستار ايجاد نهادی شداحقاق هر 

نهاد دفاع از  حقوق مستأجران، کانون حمايت از اقليت های قومی، سازمان های عريض و !! نهاد حقوق کودکان

 ارگان و نهاد ديگر که هر کدام نقش يک طويل جوانان، بازنشستگان، معلوالن، زنان، سالمندان و صدها تشکيالت و

توده . بديل رفرميستی و تسليم طلبانه را برای سنگرهای مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی کارگران به عهده گرفتند

  و سوسيال دموکراسی آموختند که اينقدر مجاری متنوع پر پيچ  و خم  برای چانه زدنهای  LOهای کارگر از 

ود دارد  که اساسًا هيچ نيازی به هيچ نوع مبارزه ای عليه اساس سرمايه داری نبايد جوراجور با بورژوازی وج

  . مشغله ذهن هيچ کارگری بشود

چند . سوسيال دموکراسی بر پايه چنين تدارک و بستر سازی در جنبش کارگری سياست های خود را به پيش برد

 به باال،  با وثيقه کردن فازهای ديگری از  سال٢۴سال پس از حصول و تثبيت حق رأی همگانی برای افراد  

. مبارزات طبقه کارگر موفق شد که موانع سر راه مشارکت وسيع کارگران در انتخابات پارلمان را از ميان بردارد

جمعيت زنان نيز از حق رأی برخوردار شد و اين امر همانگونه که باالتر ديديم پيش شرط های الزم برای تشکيل 

 Per Albin سال پس از اين تاريخ ليدر معروف حزب ٨.  سوسيال دموکرات را تأمين کرددولت توسط حزب

Hansson  جريان يک نطق بسيار مهيج انتخاباتی حرف اول و آخر سوسيال دموکراسی را برای کل توده های  در

( کان خانه مشترک پيرامون جامعه، دولت و کمونها به عنوان ار« : او گفت. کارگر بطور کامًال شفاف باز نمود

Den gemmensamma hemmet ( خانه مردم )Folkhemmet (  خانه شهروندان) medborgarhemmet (

به مناسبت های مختلف صحبت کرده ايم، من تأکيد می کنم که گزينه بنيادی جامعه ما اشتراک و احساس مشترک 

هيچ فردی را نازپرورد و . دست نمی شناسدخانه زيبا و خوب ما هيچ کس را فرادست و هيچ انسانی را فرو. است

ذلت هيچ کس را وجه الضمان عزت هيچ کس نمی کند، تاوان مکنت .  هيچ شهروندی را فرزند خوانده تلقی نمی کند

در اين خانه همگانی قدرتمند و ضعيف نخواهيم داشت و بسرانجام . هيچ فردی را با بی مکنتی ديگری نمی پردازد

  » يشی و همکاری پايه های واقعی زندگی مشترک ما در اين خانه خواهد بوداينکه همسانی، هماند



Per Albin Hansson سال حضور سوسيال دموکراسی در ماشين دولتی ٨ با نطق خود به کارگران می گفت که 

با طبقه کارگر سوئد با کسب حق رأی، . ما را به ارض موعود يا همان جامعه رفاه سوسياليستی نزديک ساخته است

    پيش شرط های ضروری رفع LOداشتن حزب سوسيال دموکرات و با متحد شدن در سازمان سراسری خويش 

جامعه ای که در آن . همه مشکالت معيشتی و رفاهی و سياسی و برپائی جامعه آرمانی خود را به دست آورده است

همه در اين جامعه از !!! د شدزندگی می کنيم به برکت سوسيال دموکراسی خانه مشترک همه شهروندان خواه

فرودست و فرادست در غم و شادی هم شريک می !!! احساس مشترک و امکانات همگون برخوردار می گردند

 آن  Per Albin Hanssonفشرده پيام!!! و همگان تمامی عزت و ذلت ها را ميان خود تقسيم خواهند نمود!!! شوند

فروشنده !!! عارضی با سوسياليسم و جامعه رفاه سوسياليستی نداردبود که موجوديت مناسبات کار مزدوری هيچ ت

نيروی کار بودن و از هر نوع دخالتی در سرنوشت کار و توليد خود ساقط بودن به هيچوجه نقيض استقرار جامعه 

برده !!! سرمايه دار و کارگر نه انسانهائی با منافع متضاد که بسيار هم مشترک المنافعند!!! انسانهای برابر نيست

هر دو شهروند جامعه !!! مزدی بودن مترادف با تحمل ذلت نيست و صاحب سرمايه بودن نيز عزتی پديد نمی آورد

سوسيال دموکراسی در آتيه ای بسيار !!!  اند، هر دو حق رأی دارند و هر دو همکار، همفکر و همسان هم می باشند

  . ندان خواهد ساختنزديک جامعه ای با اين مشخصات را ارزانی همه شهرو

شنيدنی است که ليدر حزب سوسيال دموکرات در زمانی اين حرفها را با کارگران در ميان می نهاد که هنوز طبقه 

کارگر سوئد به لحاظ تحمل شدت استثمار و بيحقوقی و به دوش کشيدن بار محروميت های منبعث از نظام بردگی 

شايد حق انعقاد قرادادهای . ی غربی هيچ وضع بهتری نداشتمزدی حتی در قياس با کارگران کشورهای اروپا

دستجمعی کار تنها دستاورد مبارزات اتحاديه ای وی بود که دولت سوسيال دموکرات با تبديل آن به مصوبه پارلمان، 

با اين وصف قرار بر اين بود که عروج سوسيال .   می ديدLOطبقه کارگر سوئد را سخت وامدار حزب و 

به مسند قدرت دولتی سرمايه داری، برای کارگران کليد حل همه معماها تلقی گردد و سخنان رهبر دموکراسی 

اما طنز تاريخ اين بود که درست در همين دوره حيات پارلمان و در پيش . حزب نيز بايد همين توهم را القاء می کرد

سرمايه و رقبای درون طبقاتی حزب و پس روزهای ايراد همين نطق پرهيجان تاريخی، ناگهان احزاب راست تر 

چاه کن هميشه در « ضرب المثل معروف . سوسيال دموکرات به سرعت برق از سوسيال دموکراسی پيشی گرفتند

. گريبان سران حزب را چنان گرفت که خالصی از شر آن صرف انرژی زيادی را طلب می کرد» بن چاه است

ش برای ايجاد نفرت از کمونيسم در ميان توده های کارگر سوئد اينان سالهای زيادی با تمامی توش و توان خوي

نطق های روز اول ماه مه يا هر مانيفست و مارش و صف آرائی طبقه کارگر برای آنان تريبونی . تالش نموده بودند

قسمت نخست با . سخنرانيها به طور معمول از سه بخش تشکيل می شد!!! بود» شرارت کمونيسم« جهت توصيف 

 لعن کمونيسم شروع می گرديد و به پايان می رفت و افتخارات عظيم سوسيال دموکراسی را در کار انفصال سب و

بخش دوم برای حمله . از راه کمونيست ها و کارنامه درخشان اين گرايش در مبارزه با کمونيسم را جنجال می کرد

می شد و باالخره قسمت سوم به تشريح به احزاب محافظه کار و راست تر و مرتجع تر بورژوازی تخصيص داده 

افتخارات سوسيال دموکراسی به عنوان تنها پرچمدار رهائی طبقه کارگر جهانی و گزارش فعاليت های روز يا سال 

  . وی در اين راستا می پرداخت

تيالی  ساله شکست انقالب اکتبر به اس١٣ در دنيا شاهد سير حوادثی بود که در درون آنها پروسه ٣٠پايان دهه 

منازعات طوالنی مدت گرايشات مختلف در . قهرآلود بورژوازی بزرگ روس در جامعه روسيه منتهی می گرديد



همه !!! »سوسياليستی« درون حزب بلشويک پيرامون چگونگی بازسازی اقتصاد کاپيتاليستی يا به زعم خود آنان 

  جناح پيروز چوبه های . رآميز منتقل گرديدمراحل خود را پشت سر نهاد و از سطح مباحثات حزبی به کارزار قه

. همگان را در خود فرو پيچيد» کمونيسم «دار را در همه جا به پا ساخت و رعب و وحشت حمام خونها در زير نام 

سوسيال دموکراسی کًال و از جمله در سوئد بر آن بود تا سير اين رخدادها را سند حقانيت مدعای خويش در ميان 

آنان نيز در تمامی سالهای کشمکش با سوسيال .  سازد، اما رقبا بسيار هوشيارتر و زيرک تر بودندتوده های کارگر

دموکراسی و در همه ميدانهای رقابت سياسی و پارلمانتاريستی با حزب سوسيال دموکرات تالش کرده بودند تا سب 

هم از «اينان . کراتها هم به کار گيرندو لعن حزب عليه کمونيسم را به عنوان شمشير دو دمی عليه خود سوسيال دمو

وجود سوسيال دموکراسی برای آنان مائده آسمانی بود زيرا که بسيار موفق تر از » توبره می خوردند و هم از آخور

اما . خود آنان، کارگران را از جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی و کمونيسم دور و بيگانه می ساخت

برای آنان ناخوشايند بود، زيرا حتی رفرميسم سنديکاليستی را نوعی امتياز خواهی توده های تحمل همين گرايش 

احزاب . کارگر تلقی می کردند و مماشات با آن را مگر در شرائط اضطرار و اجبار مطلوب به حساب نمی آوردند

نيسم و سوسيال دموکراسی محافظه کار و راست بورژوازی بر همين سياق تالش داشتند که در اذهان عمومی، کمو

را رويه های مختلف يک سکه قلمداد کنند و در اين راستا تبليغات دومی عليه اولی را به سالحی عليه هر دوی آنها 

 از همين شيوه حداکثر موفقيت را به ١٩٢٨بورژوازی محافظه کار و راست سوئد در انتخابات سال . مبدل سازند

ترين علم و کتل وارد ميدان کارزار انتخاباتی گرديدند، آنان تمامی گرد و خاک احزاب راست تر، با بيش. چنگ آورد

مسموم تبليغاتی سوسيال دموکراسی عليه کمونيسم در ميان کارگران و تمامی تأثيرات مخرب اين تبليغات را يکجا 

ت به کمونيسم را که بدبينی و ترديد توده های کارگر نسب. عليه کمونيسم و حزب سوسيال دموکرات به کار گرفتند

محصول ساليان دراز تالش سوسيال دموکراسی بود، با رجوع به آنچه در شرائط روز روسيه رخ می داد، وثيقه 

جار و جنالهای انتخاباتی خود ساختند، سوسيال دموکراسی را نيز از سالله کمونيسم قلمداد کردند و کارنامه تيم 

محافظه کاران از اين طريق . احزاب سوسيال دموکرات هم تعميم دادنداستالين و بورژوازی بزرگ روس را به همه 

 Den gemmensamma( شکستی سخت بر سوسيال دموکراسی تحميل نمودند و در اين گذر همه وعده های 

hemmet(، )Folkhemmet ( و) medborgarhemmet ( آقایPer Albin Hansson نيز تا اطالع ثانوی به 

  .  ددار زمان آويزان گردي

پائين تر توضيح خواهم . گرديدند!!! »بی دولت« سوسيال دموکراسی به اپوزيسون خزيد و توده های کارگر سوئد 

داد که باخت حزب سوسيال دموکرات به طور واقعی پلکان پيروزی اين جريان بود، اما طبقه کارگر سوئد کفاره 

کارگران در عمق مه . ن وجهی پرداخت نمود را به بدتريLOتوهم خود به رهبران حزب و اتحاديه سراسری 

آلودگی های تيره و تاری که عليه هر نوع مبارزه ضد سرمايه داری و برای محو کار مزدی توسط سوسيال 

دموکراسی و کل بورژوازی بر هم انباشته شده بود و در سياهی رعب و وحشتی که از نام کمونيسم جنبش آنها را 

از حزب سوسيال دموکرات را به نفع محافظه کاران تعديل کردند و متعاقب آن در خود می پيچيد، حمايت خود 

. احزاب راست تر سرمايه با احراز مجدد نقش مسلط در ماشين دولتی، با تمامی قوا به جان توده های کارگر افتادند

 بی بهداشتی و ساير گرسنگی و فقر و بی مسکنی و. جمعيت انبوهی بيکار به شمار کثير بيکاران قبلی اضافه گرديد

کارگران وسيعًا دست . تنگناهای مرگبار زيستی و اجتماعی بيش از پيش زندگی طبقه کارگر را در کام خود فرو برد

 )  Ådalen(  تاريخی ترين اعتصاب خود را در شهر ١٩٣١ ماه مای سال ١۴آنان در . به مبارزه و مقاومت زدند



برای نخستين بار در . ش بار نيروهای نظامی سرمايه داری مواجه گرديداين اعتصاب با تهاجم توح. سازمان دادند

 کارگر اعتصابی آماج گلوله های بورژوازی قرار گرفتند و جان خويش را از دست ۶تاريخ جنبش کارگری سوئد 

  . دادند

 با تمامی اين جنبش. با کمال تأسف به بهاران جنبش ضد کار مزدی هيچ کمکی نرساند ) Ådalen( خون کارگران 

در . نيرو و جوشش در بنمايه حيات اجتماعی و طبقاتی کارگران همه جا اسير آفت مرگزای سوسيال دموکراسی بود

 از LOهر کجا که می خواست کورسوئی بر مبارزات کارگران ساطع سازد، ناگهان فرياد رهبران حزب و سران 

کمونيست ها آمدند مواظب « ر فضا فرا می پيچيد که همه سو و از کرانه های قطب شمال تا آبهای خليج بالتيک د

 برگ برنده سوسيال دموکراسی در بازار سياه رقابت بخشهای مختلف بورژوازی Ådalenکشتار کارگران . »باشيد

 و  سوسيال دموکراسی عاشورای کشتگان را LOسران . خون کارگران مرغزار قدرت حزب را آبياری کرد. شد

 زير فشار ١٩٢٨جنبش کارگری سوند که در انتخابات . به صفه پارلمان سرمايه  ساختندميثاق عروج مجدد حزب 

سموم توليد شده ضد کمونيستی در کارگاههای فکر و فرهنگ سرمايه و از جمله آموزشهای ديرينه سوسيال 

های سرمايه دموکراسی حتی نسبت به حمايت از حزب نيز بدبين شده بود، اينک با تجربه حمام خون هارترين بخش

با شور و ولع به پای صندوقهای رأی می شتافت تا نقش محافظه کاران را . از وحشت مرگ به تب رضايت می داد

در برنامه ريزی کار و توليد و نظم اجتماعی و مدنی و سياسی سرمايه کمی تعديل کند و کفه سوسيال دموکراسی را 

 که طبقه کارگر سوند در گرد و غبار متراکم توهم بافی های واقعيت تلخ اين است!!! در اين گذر سنگين تر سازد

سوسيال دموکراسی به چنان موقعيتی سقوط نموده بود که در پيچ و خم کشاکش با سرمايه سوای افت و خيز ميان راه 

حزب سوسيال دموکرات با . حلها و افق تراشی های جناحهای مختلف بورژوازی به راه چاره ديگری نمی انديشيد

  را يکجا به نفع خود درو کرد و در انتخابات سال Ådalenره گيری از همين شرائط، حاصل کشتار کارگران به

 به عنوان بزرگترين حزب سياسی و مطابق معمول زير نام حزب سوسيال دموکرات کارگری با کمک ١٩٣٢

  .            نمودبر تخت قدرت سرمايه جلوس ) Sveriges Bonde Förbundet( اتحاديه دهقانان سوئد 

توده های کارگر سوئد بار ديگر حزب را به قدرت برگرداندند و به سياق رايج مطابق دستور سازمان سراسری خود 

 LO به سر کار بازگشتند، تا با فروش نيروی کار خود در بازار پررقابت سرمايه، شايد قوت اليموتی برای بچه   

دموکراسی نيز کار برنامه ريزی نظم سياسی و توليدی سرمايه را آغاز سران سوسيال . های خويش دست و پا کنند

 اقتصاددان معروف حزب عهده دار حل و فصل مسائل اقتصادی سرمايه Ernest Wigforssاين بار آقای . نمودند

 قبل از هر چيز به. او و کًال حزب خيلی سريع موضوعات تازه ای را به جلو صحنه سياست سوق دادند. داری شد

سرمايه داران و احزاب محافظه کار بورژوازی تفهيم کردند که بايد چگونگی بازتوليد نيروی کار کارگران را با 

عيش عاجل را با خطر محنت «نگاهی درازمدت تر مورد تعمق قرار دهند، بايد بورژوازی عاقبت نگر باشند و 

 جنبش لغو کار مزدی طبقه کارگر مصون بمانند، اگر قرار است از خطر کمونيسم و انقالب و. به هم نيااليند» آجل

بهای بازتوليد نيروی کار فقط در نان و آب و تن پوش کارگران خالصه . بايد هزينه اين مصونيت را هم بپردازند

بايد مخارج الزم برای . نمی شود، آموزش و مسکن و درمان و بهداشت آنها نيز بخشی از همين بهای بازتوليد است

به بيان روشن تر بايد مکان رفرمهای سوسيال دموکراتيک در . اين امکانات را هم تقبل کردتضمين نسبی 

سوسيال دموکراسی سپس روی خود را . ماندگارسازی نظام سرمايه داری را خوب بفهمند و با آن تفاهم نشان دهند

  !!! اشت ناکافی سرمايه استبيکاری بليه کمبود رشد صنعتی و انب« به سوی کارگران برگرداند و اعالم داشت که 



  

و اين امر نيازمند اصالحات، کار بيشتر و احساس !!! برای رفع بيکاری بايد به توسعه انباشت سرمايه همت گماريم

  با شعار انباشت افزون تر به مثابه پيش شرط رفاه بيشتر و اشتغال Ernest Wigforss!!مسؤليت جمعی است

او سپس سياست مالياتی جديدی را پيش کشيد که قرار بود پايه های رفاه .  نمودوسيع تر، برنامه کار خود را آغاز

  .  بهبود وضعيت مسکن کارگران نيز به مثابه بخشی از برنامه کار دولت اعالم گرديد. عمومی شهروندان باشد

. ين می کند دوره بسيار حساس و تعيين کننده ای را در تاريخ حيات جنبش کارگری سوئد تعي۴٠ و ٣٠دهه های 

، عروج نازيسم و فاشيسم در اروپا و سپس زبانه کشيدن ١٩٣٣شروع اين دوره با وقوع بحران عظيم اقتصادی سال 

در اين سالها بيکاری، بی خانمانی، حمام خون، گرسنگی، جنگ . شعله های جنگ شوم امپرياليستی دوم مقارن است

و بچه های آنها را در اروپا و در همه نقاط دنيا به تباهی و کوره های آدم سوزی زندگی ميليون ها کارگر و زن 

در چنين شرائطی حزب سوسيال دموکرات سوئد به اتخاذ سياست ها و اجرای برنامه هائی . مطلق فرو می راند

 و برای سنگين تر شدن هر چه بيش و بيشتر بار توهم توده های کارگر LOروی نهاد که برای اين حزب، برای 

احتراز از همسوئی علنی و رسمی با هر . سيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای کامًال سرنوشت ساز بودنسبت به سو

کدام از ائتالفهای دو سوی جنگ به رغم پاره ای همکاری های سودجويانه با هر کدام آنها حتی با نازی ها، به اجرا 

اختصاص عوايد ناشی از مالياتها در ) ١٩٣٢ (نهادن برنامه جديد مالياتی و باالبردن ميزان ماليات بر دارائی 

( انباشت وسيع سرمايه، تصويب قانون بيمه بيکاری و پرداخت بخشی از حقوق ايام اشتغال به بيکاران

Arbetslöshetsförsäkring ( تصويب وام مسکن کارگران، بهبود وضعيت بازنشستگان ١٩٣۴در ، )

Folkpension ( ت از حقوق مادران صيان قانون مراقبت از کودکان و )Förebygga mödre och barnvård  (

 Bidragsförskott till قانون کمک اجتماعی به زنان دارای فرزند که از همسران خود جدا شده اند 

ensanstånde mödrar) ( دو هفته مرخصی ساالنه برای تمامی شاغالنSemesterlag) ( قانون تضمين سالمتی

 Lag om ( قانون ممنوعيت اخراج زنان از کار به دليل ازدواج يا بارداری ) Folktandvård(دندان افراد 

förbud mot avskedandet av kvinna på grund av äktenskap eller havendeskap ( و برخی

اين اقدامات در شرائط خاص آن روز اروپا و در روزهائی که همه چيز در . اصالحات ديگر را به اجراء گذاشتند

جنگ و توحش ميان دولتهای امپرياليستی می سوخت، جنبش کارگری سوئد را هر چه بيشتر در ورطه لهيب 

اين توهمات بطور مسلم متراکم و متراکم تر می شد زمانی . توهمات سوسيال دموکراتيک و اتحاديه ای فرو می راند

ی اليه های رسوبی رفرميسم بين که صفير سرخ کمونيسم و مانيفست ضد سرمايه داری انترناسيونال اول در البال

الملل دوم خاموش شده بود، سرمايه داری دولتی پيروز در روسيه خود را ميراث دار انقالب کارگری اکتبر می 

. خواند، تمامی جنايات بخشی از بورژوازی جهانی به حساب کمونيسم و جنبش ضد کار مزدی تثبت می گرديد

سم، جنبش کارگری کشورهای شرق و امريکای التين و ساير ممالک دنيا را کمينترن زير نام پرولتاريا و سوسيالي

سواره نظام مطيع بخشی از سرمايه جهانی می ساخت و باالخره اتحاديه های کارگری غرب به توده های کارگر 

نقاط عليه کارگران ساير » خودی« در کنار بورژوازی » ميهن« اروپا اخطار می کردند که برای دفاع از مرزهای 

 در درون يک وضعيت LOپيشبرد سياستها و تحقق ايده های فوق توسط سوسيال دموکراسی و . جهان جنگ کنند

تاريخی و بين المللی با مشخصاتی که گفتيم، در فاصله مرزهای کشوری که از لحاظ اقتصادی و رشد صنعتی 

  که در قياس با طبقه کارگر فرانسه و موقعيتی نازل تر از ممالک اروپای غربی داشت، برای توده های کارگری 



انگليس و آلمان و ساير جوامع غربی نقش چندانی در مبارزه طبقاتی ايفاء نکرده بود، تا حدود زيادی جذاب و 

اين امر به نوبه خود در متوهم نمودن بيش و بيشتر پرولتاريای سوئد به سوسيال دموکراسی . فريبنده به نظر می آمد

کرد و دست رفرميسم اتحاديه ای را برای تسلط بر جنبش کارگری بيش از گذشته باز می نقشی جدی بازی می 

سير حوادث به زيان جنب و جوش راديکال ضد سرمايه داری و به سود سوسيال دموکراسی و اتحاديه . ساخت

 شتاب می گرائی به پيش می رفت و پروسه انحالل اعتراضات و مبارزات طبقه کارگر در رفرميسم سنديکاليستی

  .     گرفت

  )Saltsjöbadsavtal( »  قرارداد شناگاه درياچه نمک «  
خاموش ساختن شراره های هر  برای   LO  به رغم تالش همه سويه سوسيال دموکراسی و٣٠ و ٢٠دهه های 

. اعتراض ضد سرمايه داری طبقه کارگر، باز هم جامعه سوئد شاهد پاره ای جنب و جوش های کارگری بود

 نفری چند سال پيش آن، رويکرد آنارکوسنديکاليستی ١٢٠٠٠٠، اعتصاب ١٩٠٩ نفری سال ٣٠٠٠٠٠صاب اعت

نمونه های ديگر، در زمره اين حوادث   و LO بخشی از کارگران در انتقاد از سازشکاری های شکست آفرين 

ه اين رخدادها به اندازه حزب سوسيال دموکرات و سران اتحاديه سراسری کارگران با اينکه در کنترل هم. بودند

اعتصاب در پرسپکتيو اجتماعی اينان نه . کافی موفق بودند اما باز هم  نسبت به وقوع  آنها دلخوشی چندانی نداشتند

سالحی برای شليک در دست کارگران که بالعکس وسيله ای برای جلوگيری از هر نوع صف آرائی راديکال 

يه داری بود و هر نوع کاربرد آن به عنوان اهرم فشار مبارزه طبقاتی، طبقاتی توده های کارگر سوئد عليه سرما

  بر پاکسازی جامع االطراف هر تکاپوی ضد LOبنياد کار سوسيال دموکراسی و . عملی غيرمجاز تلقی می گرديد

 دست کار مزدی در کل طبقه کارگر قرار داشت و در اين راستا به همه زمينه سازی ها و بستر آفرينی های الزم

 کوشيد تا سرمايه ١٩٠٩حزب سوسيال دموکرات در نيل به اين هدف به ويژه پس از وقوع اعتصاب . می زدند

داران و سران اتحاديه کارفرمايان را متقاعد کند که برای زمينگير ساختن روند مبارزه طبقاتی يا آنچه که اين حزب 

نتيجه اين کوشش ها و . تحاديه کارگران وارد گفتگو شودمی ناميد  با ا!!!  » اختالفات درون بازار کار« آن را 

 جلسه ای با حضور نمايندگان اتحاديه سراسری ١٩٣٨ دسامبر ٢٠طرحها و تقالها سرانجام آن شد که در 

  تشکيل گرديد تا پيرامون يافتن راهی برای Saltsjöدر منطقه    در گروند هتلLOو سران  ) SAF( کارفرمايان 

تالش برای .  مسالمت آميز جنگ و ستيز ميان کارگران و سرمايه داران چاره انديشی کنندحل و فصل کامًال

جلوگيری از وقوع اعتصابات کارگری و جايگزينی همه اهرمها و مکانيسم های اعمال قدرت طبقه کارگر، با 

 انعقاد  يک پروتکل مذاکرات تسليم طلبانه مبتنی بر سازش طبقاتی، محور گفتگوها را تعيين کرد و سرانجام به

 به نمايندگی Agust Lindbergاين قرارداد که از سوی . منتهی گرديد) Saltsjöbadsavtal( توافق موسوم به 

 نماينده اتحاديه سراسری کارفرمايان امضاء شد، يکی از Sigfrid Edströmاز اتحاديه سراسری کارگران و 

بنياد اين قراداد بر نفی کامل مبارزه طبقاتی، . ش کارگری بودکريه ترين و ننگين ترين قراردادها در تاريخ جنب

تمکين کارگران به جاودانگی نظام سرمايه داری و متعهد شدن جنبش کارگری سوئد به جايگزينی پيکار ضد سرمايه 

 اين  LOسران سوسيال دموکراسی و . داری با اصل مذاکره و انعقاد ميثاق دوستی و تفاهم با طبقه سرمايه دار بود

نام نهادند و آن را مدخلی برای تنظيم و اجرای ميثاق نامه های آتی ميان »  شالوده مدل خاص سوئدی« قرارداد را 

 با قراردادهای ديگری  »Saltsjö« عمًال نيز چند سال بعد ميثاق . طبقه کارگر و بورژوازی سوئد اعالم کردند



هيأت  « )Lärligsavtal(» موزش حرفه ای کارگرانآ « ) Arbetarskyddavtal(» ايمنی کارگران« مانند 

و مانند اينها تکميل  )  Arbetsstudie avtal(» تحصيل کارگران« (Företagsnändsavtal)منصفه کارگاه 

  . شد که بيان موفقيت آنان در پيشبرد ساختمان اين مدل ويژه سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای بود

اين تکمله به تعيين يک مقام ذيصالح . ن زمان انعقاد خود تکمله ای نيز به همراه داشتدر هما » Saltsjö« ميثاق 

افراد اين . برای نظارت بر پروسه انعقاد قراردادهای فيمابين اتحاديه کارگران و اتحاديه کارفرمايان می پرداخت

 مختلف بورژوازی و دولت اين   و دولت يا در يک کالم نمايندگان گرايشاتLOو   SAFهيأت از ميان نمايندگان 

ميان اتحاديه کارگران و کارفرمايان و هدايت !!! طبقه تعيين می شد و کار آن تالش برای رفع سوء تفاهمات احتمالی

به . ترجمه زمينی تر نقش اين هيأت را بايد اينگونه بيان کرد. روند مذاکرات آنها برای حصول مطمئن توافق بود

 دورانديشی های زعمای اتحاديه ها و دولت، باز هم اين احتمال وجود داشت که فشار توده رغم همه ساز و کارها  و

  يا حتی يکه تازی خود کامه برخی از کارفرمايان، نمايندگان دو اتحاديه را برای عقد LOکارگر ناراضی عضو 

 را از ايفای نقش LO احتمالی که در صورت وقوع سران . قرارداد دو سال يکبار دستمزدها دچار مشکل سازد

وظيفه هيأت نظارت آن بود که اين . خويش در جلوگيری از بروز اعتصاب کارگران با معضل رو به رو می ساخت

  . خطر را از سر سرمايه داران رفع کند و هر نوع احتمال وقوع اعتصاب را با حزامت و تدبير مرتفع سازد

ب و ملحق آن  انتظارات سوسيال دموکراسی، اتحاديه  و قرارداهای متعاق»شناگاه درياچه نمک «قرارداد 

آشتی طبقات سبب شد » الگوی خاص سوئدی« .   را به ميزان بسيار زيادی تحقق بخشيدLOکارفرمايان و سران 

که شمار اعتصابات به صورت بسيار چشمگير و تعيين کننده ای اسير کاهش گردد و طبقه کارگر سوئد اين سالح 

مقايسه شمار اعتصابات . عجالتًا برای بايگانی به موزه آثار باستانی جنبش خويش منتقل نمودمبارزه طبقاتی را 

 در تحقق LO و سالهای دهه بعد از آن، به خوبی نشان می دهد که  سوسيال دموکراسی و Saltsjöسالهای پيش از 

 و سال های متعاقب آن به رغم ٣٠جنبش کارگری سوئد در دهه . انتظارات خود به ميزان بسيار زيادی موفق بودند

زمينه های اقتصادی و بين المللی فراوان برای حدت مبارزه طبقاتی، منحنی نزولی چشمگيری را در توسل خود به 

توده های کارگر بار توهم به رفرميسم اتحاديه ای را بسيار بيشتر . سالح اعتصاب عليه سرمايه داران به نمايش نهاد

آنان تا حدود زيادی باور کردند که طبقه ای از جامعه سرمايه داری اند که . نگين ساختنداز گدشته بر شانه خود س

نقش تاريخی و ابدی آنان فروش نيروی کار و چانه زدن با بورژوازی برای بهبود شرائط فروش اين تنها کاالی 

برای انعقاد قراردادهای کارگران باور کردند که چاره کار نه جنگ با نظام سرمايه داری که تالش . خويش است

کارگران سوئد نه !!! صلح آميز با صاحبان سرمايه و جستجوی راه برای يافتن جا در دل سنگ سرمايه داران است

 و LOو به  !!! فقط به قرارداد سياه شناگاه درياچه نمک اعتراض نکردند که آن را موفقيتی برای خود تلقی نمودند

  !!!  تا آن را به مثابه يک پيروزی در تاريخ جنبش کارگری به ثبت برسانندحزب سوسيال دموکرات اجازه دادند

 ادامه يافت و حزب ۶٠ و ۵٠ و ۴٠کار تکميل اين قراردادها ميان اتحاديه های کارگران و کارفرمايان در دهه های 

يشتر رفرميسم سوسيال دموکرات به يمن موقعيت برتر خود در ماشين دولتی بورژوازی و با هدف تقويت بيش و ب

سوسيال دموکراسی خود در همين راستا . اتحاديه ای  پاره ای از اين قراردادها را به مصوبات قانونی بسط داد

جزئی کدام نقش هر بود و»الگوی خاص سوئدی« ديد سران حزب مکمل را به تصويب پارلمان رساند که ازقوانينی 

  فرزند  کمک هزينه. می نمودند را ايفاء  مبارزه طبقاتی  پااليش  رب رفاه مبتنی  ساختمان جامعه  از مصالح و مالط 



)Barnbidrag  ( سال، کمک هزينه مسکن ١٨برای همه بچه های زير )Bostadsbidrag ( برای خانواده های با

، قانون بيمه درمان همگانی ١٩۵۴) Yrkesskadeförsäkring (درآمد کم، قانون جديد بيمه سوانح هنگام کار 

)Sjukförsäkring  ( و قانون حمايت مادران)Moderskapsförsäkring  (١٩۵۵ قانون کمکهای ،

، قانون تکميل حقوق بازنشستگی عمومی برای بازنشستگان با درآمد نامکفی ١٩۵۶)  Socialbidrag(اجتماعی

)Lagen om Tillägspension ATP  (١٩۶هفته مرخصی ساالنه برای همه ۴، قانون ٠ )fyra veckors 

Semester  (١٩۶قانون حمايت از کودکان معلول و مصدوم ٣ ،)Vårdbidrag för funktionhindrade barn 

 allmän folktandvård(، متمم قانون پوشش بيمه عمومی دندان ١٩۶٧ ساعت کار در هفته ۴٠، قانون ١٩۶۴) 

försäkring  (قانون بيمه حقوق والدين)Föräldrarförsäkring ( قرارداد مهم موسوم به قانون ، و باالخره دو

 Lagen OM( دخالت در تصميم گيری ها و تأثيرگذاری در سياست کارگاهها و مراکز کار 

Medbestämmande rätt - MBL ( و قانون صيانت از حقوق مستخدمين کارگر در مقابل کارفرمايان

)Lagen Om Anställningsskydd - LAS  (از جمله آنها بودند  .  

 يکی از پرسش های پيچيده ماترياليسم انقالبی و مبارزه طبقاتی با همه اهميت و ظرافتش در پيش روی در همين جا

اينکه سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای با مشخصات آشنای آن و با رويکرد معين خود در . ما قرار می گيرد

؟ مگر نه اين است که پرولتاريا در جنبش کارگری چرا و چگونه قادر به کسب همين اندازه از موفقيت ها بود

سيطره حاکميت مناسبات بردگی مزدی قادر به هيچ تخفيفی در شدت استثمار و وسعت بيحقوقی خود نمی باشد، پس 

استيالی رفرميسم راست اتحاديه ای و عروج سوسيال دموکراسی در جنبش کارگری سوئد يا جاهای ديگر و تمکين 

 در عين حال حصول پاره ای دستاوردهای رفاهی و سياسی طبقه کارگر را چگونه کارگران به راه حلهای اينان و

می توان توضيح داد؟ به بيان ديگر  تعارض ميان موفقيت های نسبی سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای با 

ورد که پرولتاريا تازه پس از شکستش به اين حقيقت ايمان آ« سخن زيرين مارکس را چگونه بايد توضيح داد 

کوچکترين بهبود در وضعش در محدوده جامعه بورژوائی خيالی بيش نيست و اين تخيل اگر بخواهد به خود واقعيت 

  )       مارکس مبارزه طبقاتی در فرانسه . (  بخشد چونان جنايتی تلقی خواهد شد

سرمايه داری سيستمی . ع کردبرای يافتن پاسخ بايد به تاريخ و از قضا به همان ماترياليسم انقالبی مارکس رجو

هيچ انسان دارای حداقل . جهانی و پرولتاريا و بورژوازی نيز دو طبقه متضاد و متخاصم در سطح بين المللی هستند

عقليم سليم حتی اگر اين انسان نماينده اولترا راست نظام کاپيتاليستی و عقل وی عقل هارترين بخش بورژوازی 

 در پرولتاريا به عنوان يک طبقه جهانیيد است مدعی امکان کمترين بهبود در زندگی جهانی باشد، باز هم بسيار بع

اينکه مثًال در شرائط روز !! درون مناسبات بردگی مزدی به عنوان يک شيوه توليد و نظام اجتماعی بين المللی گردد

 کارگری در اروپای غربی و  ميليون خانوار۵٠٠ ميليارد نفوس کارگری سکنه کره زمين، حداکثر ۵دنيا، از ميان 

کل طبقه کارگر در سيطره تسلط سرمايه داری يک نان بخور و نمير موقتی دائمًا در % ١٠ساير جاها يا حدود 

معرض تهديد داشته باشند، موضوعی است که نه امکان بهبود زندگی کارگر در درون نظام بردگی مزدی بلکه 

در سالهای پس از جنگ .  برای توده های کارگر جهان فرياد می زندناممکنی قطعی و محتوم اين بهبود را! دقيقا

  امپرياليستی اول، بورژوازی غرب به يمن دستيابی به گسترده ترين حوزه های جديد انباشت، استثمار توحش بار 

  بتدائی قاره آسيا، افريقا و امريکای التين، ساقط نمودن اين جمعيت عظيم کارگری از ا٣بردگان مزدی سرمايه در 



 ترين امکانات معيشتی و اجتماعی و در يک کالم به يمن نرخ سودهای افسانه ای ناشی از استثمار کارگران عظيم 

ترين بخش دنيای روز از اين امکان برخوردار شد که بهای بازتوليد نيروی کار کارگر اروپائی را درهم و ديناری 

ل افزايش اين درهم و دينار تن داد که از مدت ها پيش بورژوازی غرب در شرائطی به قبو. بيشتر پرداخت کند

ناقوس مرگ نظام کار مزدوری را در انقالبات سرخ کارگری و جنبش های توفنده ضد کار مزدی جهان، در انقالب 

طبقه . ژوئن فرانسه، در کمون پاريس، در انقالب اکتبر و در عروج پرشور کارگران همه جای دنيا پر صدا می ديد

دار اروپا و دولت های سرمايه داری اين قاره تشديد جنايتکارانه و مرگبار استثمار توده های کارگر بخشی سرمايه 

از دنيا و حمام خون مستمر مبارزات کارگران اين بخش از جهان را تاوان کاهش فشار وحشيانه استثمار کارگران 

سم اتحاديه ای و خفه کردن مبارزه طبقاتی آنان از بخش ديگری از دنيا، انحالل جنبش طبقاتی اينان در باتالق رفرمي

آنچه زير نام جامعه رفاه و دموکراسی جنبش کارگری غرب را به بن بست می کشاند، نه . اين طريق می کردند

کاربری و کارسازی رفرميسم اتحاديه ای يا سياست پردازی خالق سوسيال دموکراسی، که خاطره هراس و رعب و 

نترناسيونال اول و جنبش ضد سرمايه داری دهه های ميانی قرن نوزدهم از يک سوی و دست حشت بورژوازی از ا

باز سرمايه داران در تحمل هزينه مطالبات جنبش اتحاديه ای به يمن فوق سودهای کالن ناشی از استثمار بی هيچ 

  . مرز و حد کارگران حوزه های تازه انباشت بود

جنگ امپرياليستی اول بخش اعظم صنايع و مراکز . به آنچه گفتيم اضافه می شددر سوئد مؤلفه های مهم ديگری نيز 

سرمايه داران و . کار و توليد کشورهای انگليس، آلمان، فرانسه و ساير ممالک اروپای غربی را منهدم ساخته بود

يه و سهم خود از دولت های آنها که جهان را بر سر بشريت خراب کرده بودند تا حصه خود از بازار انباشت سرما

قلمرو استثمار نيروی کار را افزايش دهند، بطور قطع برای انتقال سرمايه هايشان به هر محيط امن و دارای حداقل 

در چنين وضعی سوئد برای سرمايه های آلمانی و انگليسی بهشت تلقی می گرديد و . ثبات سياسی تالش می نمودند

بان انحصارات بزرگ صنعتی اين دو کشور، راه انباشت بخش هائی از بر همين اساس بسياری از کارتل ها و صاح

در اينجا از جنگ خبری نبود و در اين سرزمين بر حذر از جنگ . سرمايه هايشان را  به سوی سوئد کج می کردند

طبقه کارگری وجود داشت که سر به راه و آرام، در پرتو پرورش و آموزش مؤثر سوسيال دموکراسی و به يمن 

  نه در هوای انقالب ژوئن بود، نه با سر کموناردها به دنيا نگاه می کرد، نه از درسهای انترناسيونال LOود وج

اول چيزی به خاطر داشت و نه رعد انقالب کارگری اکتبر او را از خواب بيدار ساخته بود، بلکه کامًال آمادگی 

در .  سرمايه های مذکور اضافه ارزش توليد نمايدداشت تا با فروش ارزان نيروی کار خود بسيار مسؤالنه برای

پرولتاريای انترناسيوناليست اروپا زير . اينجا نيز ما  با يک طنز پر درس تاريخ مبارزه طبقاتی رو به رو هستيم

پرچم سوسيال دموکراسی و اتحاديه های کارگری، عليه خويش و عليه کل مصالح و منويات مبارزه طبقاتی 

و سازش با سرمايه » ميهن« ی خود،  راه انقالب جهانی عليه نظام سرمايه داری را به سوی دفاع از انترناسيوناليست

سرمايه داری کج کرد و ارتش ميدان جنگ بورژوازی شد و درست در همان حال » دولت های خودی«داران و 

نايتکارانه تر کارگران در  آتش عشق الهوتی اضافه ارزش ها و استثمار هر چه ج» وطن پرست« سرمايه داران 

چرخ بازيگر از اين « !!! راه خروج از جهنم جنگ و انباشت در بهشت امن دنيا را پيش روی خود قرار دادند

  !!!  » بازيچه ها بسيار دارد

  



ورود و پيش ريز سرمايه ها را شادباش گفت و در . سوسيال دموکراسی سوئد اين فرصت را بسيار مغتنم شمرد

وقتی که .  فرصتی طالئی برای کاسبکاری های متعارف رفرميستی و سوسيال بورژوائی خود ديدهمان حال آن را

صاحبان سرمايه های بزرگ طعم شيرين نظم توليدی و ثبات سياسی سرمايه را خوب چشيدند و زمانی که باده 

ای خود به خوبی  را تا عمق تک تک سلول ه١٩هستی بخش فرار از دست جنبش های عظيم کارگری نيمه دوم سده 

حس کردند، بسيار صميمانه و متمدنانه و محترمانه به آنها يادآوری نمود که برای دوام اين وضعيت و برای اينکه 

تکرار نشود خمس و زکوت اين سودهای کالن و طالئی را نيز از ياد نبرند، !! »دوره های کهنه تاريخ« تجربه تلخ 

پيشنهادی که سرمايه . بپردازند)  Socialvälfärd(» جامعه رفاه« ی برپائی يا به زبان تمدن روز ماليات اندکی برا

نيز با شم تيز طبقاتی خود و به ياری مکنت حاصل از استثمار عميق و وسيع کارگران » بومی« و » مهاجر« داران 

 منطقی تر و سراسر دنيا قبول آن را از تحمل طوفان مبارزات ضد سرمايه داری کارگران هزاران بار آسان تر،

موفقيت سوسيال دموکراسی و جنبش اتحاديه ای در سوئد را بايد مرهون همه اين رخدادها . معقول تر می يافتند

دانست، اينکه در سير وقوع اين رخدادها چه طبقه ای واقعًا برنده شد و چه طبقه ای به طور اساسی شکست خورد و 

عجالتًا تنها بر اين نکته تأکيد می کنيم که . ث بدان خواهيم پرداختباخت موضوعی است که بعدًا و در ادامه همين بح

جنبش ضد سرمايه داری پرولتاريای سوئد در پيچ و خم اين سياهکاری ها و الگو پردازيها و نسخه نويسی های ی 

 قبل   مسير مبارزه طبقاتی را به تمام و کمال گم کرد و در هر گام بيش از گامLOسوسيال دموکراسی و سران 

  . زمينه های سقوط خود به هولناک ترين مردابها را تسطيح ساخت

سرمايه داری سوئد به رغم والدت متأخر آن در قياس با بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، آلمان و هلند، در پرتو سياست ها، 

 جهانی سرمايه راهبردها و برنامه ريزی های سوسيال دموکراسی توانست به يکی از قطب های قدرتمند در بازار

بورژوازی حتی در کشورهائی که با ديکتاتوری هار خويش، هر جنب و جوش اعتراضی طبقه . داری مبدل گردد

کارگر را  به  حمام خون حوالت می کرد، باز هم به سادگی اينجا قادر به تأمين ثبات سياسی انباشت و تضمين امنيت 

 موفق تر از ساواک شاه در ايران، به نيازمندی های اين ثبات پاسخ   بسيارLO. روند بازتوليد سرمايه اجتماعی نبود

می داد و آنچه را که ديکتاتوری های نظامی و پليسی امريکای التين به سرمايه وعده کرده بودند، سوسيال 

  سرمايه LO. دموکراسی و اتحاديه سراسری کارگران  به طور واقعی و با صلح و صفای کامل به جا می آوردند

اران سوئد را به حق اعتصاب برای کارگران متقاعد ساخت و آنگاه حق اعتصاب را به جای سالحی عليه سرمايه د

بسيار صميمانه و . به جليقه رقص شنای کارگران با بورژوازی تبديل کرد ) Saltsjöbad( در پهنه آبهای تيره 

ست که او رهين منت سرمايه و متعهد به رئوف به سرمايه داران پيشنهاد شد که اعتصاب تا آنجا حق کارگر ا

کارگر زمانی مجاز به استفاده از اين حق است که . رعايت تمامی قوانين و قواعد و اصول بردگی مزدی باشد

سرمايه داران افزايش سنار و سی شاهی بهای نيروی کار او را به صرف خود ندانند و با محاسبه کليه مؤلفه های 

 و سوسيال دموکراسی LO. تعطيل کارگاه را بر باال بردن دستمزد کارگران ترجيح دهندسودآوری سرمايه هايشان، 

به سرمايه داران تضمين دادند که هر اعتصاب خارج از اين معيار و چهارچوب را اعتصاب وحشی تلقی خواهند 

الم خواهند را مجرم و مستوجب محاکمه و مجازات و زندان اع» وحشيگری« کرد و کليه کارگران مرتکب اين 

قراردادهای فيمابين اتحاديه های کارگران و کارفرمايان همراه با طرحها و قوانين مصوب سوسيال . نمود

  دموکراسی در پارلمان سوئد به طور قطع آثار رفاهی و امنيتی تعيين کننده ای به صورت موقت در زندگی توده های 



 سال، کمک هزينه مسکن به خانواده های با درآمد ١٨زير پرداخت مستمری به کليه افراد . کارگر بر جای گذارد

کم، قانون بيمه سوانح، بيمه درمان همگانی، پوشش اقتصادی حمايت مادران، قانون کمکهای اجتماعی،  بيمه 

 هفته مرخصی ساالنه و قانون حمايت از کودکان معلول و مشابه اينها نوعی حفاظ اجتماعی را به ۴بازنشستگی، 

نصيب توده های کارگر سوئد ساخت و شرائط زندگی آنها را در قياس با کارگران بسياری کشورها صورت موقت 

تمام حرف بر سر بهائی است که طبقه کارگر سوئد در قبال اين امکانات . تا اينجا جای حرفی نيست. آسانتر کرد

ن دستاوردها کل قدرت طبقاتی کارگران سوئد در قبال اي. اين بها به صورت هولناکی سنگين بود. پرداخت نمود

اين نکته ای است که رفرميسم . خويش و تمامی زرادخانه عظيم پيکار طبقاتی خود را به بورژوازی تسليم کردند

توده های کارگر سوئد می توانستند همه اين . راست و چپ در هيچ کجای دنيا قادر به درک آن نشده و نمی شوند

ر فراوان تر از اينها را، به ضرب قدرت مبارزه طبقاتی و از درون تشکل امکانات و تسهيالت و چه بسا بسيا

سراسری ضد سرمايه داری خود از حلقوم سرمايه داران خارج سازند و در همان حال حصول هر کدام از اينها را 

د سالح اعتصاب می توانستن. به سنگری برای تعرض توفنده تر و کامًال نيرومندتر عليه نظام کاپيتاليستی مبدل سازند

و به جای دفن کردن در موزه آثار عتيقه تاريخ، وسيله تحميل )  LO(را به جای سپردن به ستون خلع سالح سرمايه 

. بالعکس بر روی مبارزه طبقاتی عليه سرمايه پل بستند. آنان اين کار را نکردند. اين مطالبات بر بورژوازی سازند

دادند که در مقام وکيل و قيم آنها با اتحاديه کارفرميان به گفتگو بنشيند و در به اتحاديه سرمايه ساالر خويش اجازه 

همه جا سازش طبقاتی، استنکاف از اعمال قدرت طبقاتی و حل و فصل مجادالت بر پايه تسليم و تعبد در برابر 

ن رويکرد و با غرق طبقه کارگر با اي. منويات ماندگاری نظام سرمايه داری، جايگزين مبارزه ضد کار مزدی گردد

شدن در بحر توهمات سوسيال دموکراسی و رفرميسم راست، خود را به طور کامل مستأصل، مرعوب، بی اقتدار و 

آنچه به دست آورد هر چند در شرائط روز قاتق نان او شد اما چند گام آنسوتر قاتل جان وی . خلع سالح نمود

 مانند کوهی از توهم بر سر و فکر و ذهن وی ) Lagen OM Medbestämmande rätt - MBL.( گرديد

  با زعمای  LO پنداشت که همزانو شدن رؤسای LO زير فشار القائات سوسيال دموکراسی و سران  .فرو ريخت

SAFاز ياد برد  که او فروشنده نيروی کار !!! ، به منزله سهيم شدن وی در تعيين سياست کار و توليد کارگاه است

قادر به . سانی و طبقه ای ساقط شده از تمامی هست و نيست انسانی و اجتماعی خويش استو بر همين اساس ان

  با هدف SAF و LO قانون هماوائی رؤسای عاليمقام »  قانون دخالت او در سياست کارگاه« درک اين نشد که 

 قانون انحالل هر نوع پاسخ به نيازهای ارزش افزائی سرمايه، تحميل ملزومات سودآوری سرمايه ها بر طبقه وی و

بر همين سياق قانون مصونيت اشتغال . قدرت طبقه اش در مرداب متعفن نظم توليدی و ارزش افزائی سرمايه است

را تضمينی برای حفظ کار )  Lagen Om Anställningsskydd - LAS(کارگر در مقابل تهاجم کارفرمايان 

فقط تا جائی است که خريد نيروی کارش برای سرمايه سودآور خود ديد اما فراموش کرد که برد تأثير اين قانون 

   LOباشد و در غير اين صورت هزاران هزار از همزنجيرانش به غمزت العينی از کار بيکار خواهند شد و سران 

.  برای اخراج سيل وار افراد طبقه اش هيچ لحظه ای دچار ترديد و درنگ نخواهند شدSAFدر همکاری با سران 

به سوسيال دموکراسی . ارگر سوئد ميدان اعمال قدرت مستقل طبقاتی عليه اساس سرمايه داری را ترک کردطبقه ک

به زمينگير شدن جنبش ضد سرمايه داری خويش رضايت داد،  دستاوردهای جنبش . و به جنبش اتحاديه ای دل بست

ين دليل وقتی که بورژوازی چند سال بعد درست به هم. اتحاديه ای را ارج نهاد و از قدرت طبقاتی خود ساقط گرديد



برای بازپس گرفتن همه اين امکانات شمشير از نيام کشيد او بسيار بيش از آنچه تصور می کرد خلع سالح و 

  .  مستأصل بود

  

  جنبش کارگری سوئد و آنارکوسنديکاليسم
  

گران، شکست يأس آلود ، امتناع کارفرمايان از قبول مطالبات کار١٩٠٩  کارگر در سال ٣٠٠٠٠٠اعتصاب 

  در اين شکست، موجی از خشم و نفرت را در ميان توده های کارگر نسبت LOاعتصاب و نقش اتحاديه سراسری 

اين سؤال همه جا در ميان محافل کارگری پيچيد که اگر اتحاديه ای با چنين عظمت و برخورداری .   دامن زدLOبه 

يل نازل ترين مطالبات روز کارگران بر بورژوازی نمی باشد، پس از حمايت چند صد هزار کارگر، قادر به تحم

فلسفه وجودی آن در چيست؟ بخش وسيعی از کارگران در گفت و شنودها و شور و مشورت های خويش با هم، به 

  تنها دليل واقعی و اساسی اين شکست فاجعه LOدرستی و با نگاهی راديکال به  اين جمعبست رسيدند که رفرميسم 

آن ها بر اين عقيده شدند که شالوده کار اتحاديه سراسری بر رسيدن به توافق و موکول نمودن . ز بوده استآمي

آنان از درون بحثهای خود اين نتيجه کامًال درست و . حصول هر نتيجه ای به تفاهم کامل با کارفرمايان بوده است

  آنان را به يقين مطلق LOفرميسم و سازشکاری منطقی را هم استخراج کردند که آگاهی سرمايه داران به عمق ر

  است که حتمًا تسليم می گردد و بر همين اساس هيچ LOسوق داده بود که در صورت تداوم بر مقاومت خويش اين 

گفتگوها اندک اندک به شکوه تبديل شد و شکوه ها . دليلی برای عقب نشينی و قبول خواستهای کارگران نمی ديدند

  را ترک گفتند و در تدارک ايجاد LOدر طول يک سال شمار کثيری از کارگران . ود را کاويدمسير اعتراض خ

معضل مهم و تعيين کننده اين کارگران آن بود که فشار ساليان دراز آموزش های سوسيال . تشکيالتی ديگر برآمدند

اری را هر چه بيش و بيشتر دموکراسی و فضای رخوت بار درون اتحاديه سراسری راه جنبش واقعی ضد سرمايه د

به همين دليل راديکاليسم جاری درون جنبش کارگری به جای ره بردن به سنگر . در پيش روی آنها خط زده بود

نارضائی و استعفا و اعتراض کارگران . ضد کار مزدی و کمونيسم، بر ساحل کويری آنارکوسنديکاليسم  لنگر کشيد

   .منتهی گرديد)  SAC ) (سنديکاليست ها( » مان مرکزی کارگران سوئدساز«  به تشکيل ١٩١٠سرانجام در سال 

) SAC  ( به گاه تأسيس در توضيح موارد افتراق خود باLOاول اينکه می خواهد از .  بر دو  موضوع تأکيد نمود

يگری برای آن   را نمی پسندد و بديل دLOرفرميسم مسلط بر آن اتحاديه فاصله بگيرد و ثانيًا شکل سازمانيابی رايج 

بانيان سازمان مرکزی «  صحبت می کنيم اما نقد LO  با رفرميسم SACدر مورد مرزبندی . در نظر دارد

 اين بود که اتحاديه سراسری اساس را بر وحدت رشته کاری قرار می LOبر شيوه سازمانيابی » کارگران سوئد

ل از تعلقات رشته ای خويش و به صورت افراد دهد، در حالی که کارگران بايد در هر مرکز کار و توليد مستق

 در آن زمان به اين روال LO. شاغل درون يک کارگاه متشکل گردند و کلوب خاص کارگری آن واحد را ايجاد کنند

کار اعتقاد نداشت اما در سال های بعد اتفاقًا به همين شيوه روی آورد و سلول ساختار تشکيالتی خود را در 

سازمان « قابل توجه است که اين جابجائی به شيوه معکوس در مورد . وب کارگران قرار دادکارگاههای بزرگ کل

به اين معنی که در دوره های بعد سازماندهی مبتنی بر نوع حرفه و رشته در برنامه . هم رخ داد» مرکزی کارگران

م داشت که به هيچوجه   در تشريح خطوط عمومی ديدگاههای خود اعالSAC. کار آنان جای وسيعی احراز کرد



حزب يا سازمان سياسی نيست، بلکه صرفًا سنديکا است و خواستار سازمانيابی سنديکائی و فاقد تعلقات سياسی به 

بنيانگذاران سازمان تأکيد کردند که توده های کارگر مستقل از . ويژه تعلقات گروهی و حزبی کارگران است

سی و مستقل از اينکه به کدام گرايش اجتماعی يا مذهب و مرام متعلق وابستگی های صنفی، حرفه ای، عقيدتی و سيا

آنان در تکميل . باشند، دارای منافع مشترک طبقاتی هستند و آماده اند تا حول اين منافع جمعی خود را سازمان دهند

ن برای رسيدن به کارگرا. نظرات خويش اعالم داشتند که هدف آنها ايجاد جامعه بدون طبقه آزاد و سوسياليستی است

اين جامعه بايد خود را در انجمن ها و سنديکاها متشکل سازند و هدف کوتاه مدت خود را  تأمين خودگردانی 

  همين نظريه را به شيوه اداره امور جامعه نيز SAC. دموکراتيک کارگری در هر مؤسسه کار و توليد قرار دهند

 جامعه ای فدرال تصوير کرد که بخشهای مختلف جغرافيائی آن از تعميم داد و جامعه بی طبقه سوسياليستی خود را

بنياد کار اين خودگردانی های محلی يا فدرال حتی االمکان !! طريق خودگردانی های فدرال با هم مرتبط می شوند

ن در بر دموکراسی مستقيم استوار خواهد بود و در غير اين صورت سيستم انتخابانی مبتنی بر حقوق انتخاب کنندگا

سازمان مرکزی کارگران سوئد همين نوع سازمانيابی کارگری يا . عزل نمايندگان متخلف به اجراء نهاده خواهد شد

همين الگوی خاص جامعه سوسياليستی را در ساختار تشکيالتی حی و حاضر خود نيز به کار گرفت و توده های 

حق تصميم گيری در اتخاذ »  سازمان«يو سياسی در پرسپکت. کارگر ملحق به خود را به همين سياق سازمان داد

سياست ها و راهبردهای اجتماعی يا حتی حق برنامه ريزی و تعيين دستور کار روز مبارزه طبقاتی فقط خاص 

نوعی تلقی و استنباط !!! کسانی است که به طور مستقيم در اجرای آن سياست يا پيشبرد آن مبارزه نفع دارند

ستی و ضد مارکسی از جنبش کارگری که شالوده پيکار متحد، انترناسيوناليستی، طبقاتی و سرتاسر آنارکوسنديکالي

  از يکسوی منادی پرهياهوی وحدت SACاين مهم است که . يکپارچه توده های کارگر دنيا را زير سؤال می برد

زه کارگران هر کارگاه با انترناسيوناليستی طبقه کارگر بود و از سوی ديگر بين منافع و انتظارات و مصالح مبار

ساير کارگاهها، هر منطقه جغرافيائی با مناطق جغرافيائی ديگر يک کشور و باالخره مصالح  جنبش کارگری هر 

  اين تمايز را به حقوق دموکراتيک آحاد کارگران رجوع می SAC!!! جامعه با جوامع ديگر تمايز قائل می گرديد

ارگران هر مؤسسه جداگانه توليدی يا هر مرکز کار معين هستند که حق دارند داد و استدالل می کرد که اين تنها ک

تأکيد !!! راه حلها و مطالبات خاص خود را تشخيص دهند و راهکارهای مبارزه برای تحقق آنها را تعيين نمايند

ی از سوی ديگر بانيان سازمان بر اهميت سازمانيابی کارگران با توجه به نوع حرفه از يکسوی و منطقه جغرافيائ

آنان بر همين مبنی نيازی به تشکيل سازمان سراسری جنبش کارگری در فرايند . نيز از همين جا ناشی می شد

و سازماندهی حرفه ای و منطقه ای !!! مبارزه عليه سرمايه داری نمی ديدند و پافشاری خود بر فدراليسم کارگری

قاتی توده های کارگر و ضرورت اتحاد سراسری ضد سرمايه جنبش کارگری را در تعارض با قبول منافع واحد طب

  !!!   داری پرولتاريا تلقی نمی کردند

SAC نقطه رجوع خود در گزينش نوع سازمانيابی کارگری و از آن مهمتر سازمان کار جامعه سوسياليستی را به  

چيدن روند کار سرمايه هيچوجه محو رابطه خريد و فروش نيروی کار و ملزومات و پيش شرط های اساسی بر

قرار نمی داد و اکنون نيز نمی دهد، بلکه مبارزه با قدرت گيری يک اليت سياسی يا نظری را تنها دليل مبرميت اين 

  بر شوروی سابق و کًال سوسياليسم SACعين همين استنباط در نقد . نوع سازمان کار اجتماعی اعالم کرده است

  با اينکه همواره اصرار داشته است از اتخاذ مواضع سياسی خودداری ورزد و . اردوگاهی نيز کامًال انعکاس دارد

  



در همين راستا پيرامون اردوگاه سابق شوروی نيز هيچ تحليل و نقدی منتشر نساخته است اما در گفته های پاره وار 

ن که بگذريم در هيچ کدام از از اي. تشکيالتی اش معموًال ديکتاتوری را تنها پاشنه آشيل اساسی اردوگاه دانسته است

  نيز توضيح ويژه ای مشتمل بر تبيين آنان از سرمايه داری يا چگونگی محو سرمايه SACاسناد و مدارک رسمی 

دموکراسی و رفع اتوريته اليت حزبی يا گروهی و عقيدتی تنها . داری در سوسياليسم مورد نظرشان ديده نمی شود

مباحثات بسيار . بدشناسی سوسياليسم به عنوان غايت کار مبارزه طبقاتی استترجيع بند شعارها و حرفها در کال

تحقير مبارزه !!! انترناسيوناليسم مبتنی بر فدراليسم!!! آشفته، سردرگم و آکنده از تناقض مانند سوسياليسم فدرال

ايه داری و طرح گريز از هر نوع بحث در مورد اضطرار توسل پرولتاريا به قهر در انقالب ضد سرم!!! سياسی

اعتصاب سراسری به عنوان تنها راهکار پيروزی طبقه کارگر در مبارزه عليه بورژوازی و پاره ای مسائل مشابه 

ديگر نيز  وضعيت اين جريان را به عنوان يک تندنس کارگری آنارکوسنديکاليستی بيشتر و بيشتر در  برابر انظار 

  .  قرار می داد

ر مايه آنارکوسنديکاليستی و با اينکه قادر به برقراری هيچ پيوند ماترياليستی، انقالبی  با همه خميSACاليت ستيزی 

و طبقاتی با سرمايه ستيزی و جنبش لغو کار مزدی پرولتاريا نبود باز هم برای بخشی از کارگران سوئد تا مدت ها 

راهکارهای نسبتًا راديکال و البته به ويژه که اين اليت ستيزی در قلمرو پراتيک اجتماعی روز، با . جاذبه داشت

 Direkt (» اقدامات مستقيم کارگری« و ) Över lag(» فراقانونی« بازهم آنارکوسنديکاليستی زيرعنوان مبارزات 

aktion  (را از » سازمان مرکزی کارگران سوئد« واقعيت اين است که آنچه . به هم می آميختLO جدا می  

موجوداتی مفلوک، » اتحاديه سراسری« کارگران در درون . کال نمائی ها بودساخت همين موارد يا همين رادي

مستأصل، فاقد هر نوع قدرت تأثيرگذاری و در واقع مشتی آلت دست برای اليت باالی تشکيالت و ابزار عروج 

نبوه قدرت سوسيال دموکراسی به صفه اقتدار دولت سرمايه داری بودند و الجرم هر کارگری که از بار توهم ا

خويش نسبت به رفرميسم سنديکاليستی می کاست سعی می کرد تا برای پيشبرد مبارزه خود عليه سرمايه داری راه 

  در وضعيت خاص بين المللی که قبًال اشاره کرديم و SACدر اين ميان . بهتر و ظرف مناسب تری جستجو نمايد

ای بود که با تمامی حالت قليائی و غير اسيدی در شرائط رکود و زمينگيری جنبش ضد کار مزدی باز هم سرکه 

برخی جار و جنجال های ضد سرمايه داری با همه توخالی و غيرواقعی . اش، از آب ترش تر به بزاق می نشست

بودنش، سخن راندن از مبارزه فراقانونی با تمامی محتوای آنارکوسنديکاليستی و فاقد بار طبقاتی و ضد کار مزدی 

 نسبت به اقدامات مستقيم کارگران عليه اين و آن بی حقوقی وسيع اجتماعی، دفاع از اعتصاباتی که بودن آن، سمپاتی

LOو مستوجب زندان و مجازات برای کارگران می شمرد، شرکت در آکسيونهای سياسی بين !  آنها را وحشی

 از اتحاديه سراسری  راSACالمللی، عليه جنگ ويتنام و موضوعات مشابه ديگر از جمله مواردی بودند که 

  .  را به سوی خود جذب می نمودLOکارگران سوئد متمايز می ساخت و بر همين اساس کارگران ناراضی از 

در اين سالها جمعيت زيادی از کارگران به .  دوران بيشترين رونق آنارکوسنديکاليسم  در سوئد بود١٩٣٠سالهای 

SACمجددًا سير صعودی گرفت١٩٧٠ و ١٩۶٩ود اما در سالهای اين رويکرد بعدها شروع به افت نم.  پيوستند  .

در اين سال .  بود١٩۶٩دليل اصلی اين سير صعودی وقوع اعتصاب بزرگ کارگران معادن شمال سوئد در سال 

  LO. هزاران کارگر معدن در اعتراض به سطح دستمزد و ساير بی حقوقی های خويش دست از کار کشيدند

   از اين اعتصاب حمايت نمی کند و برای پيشبرد مبارزات کارگران به هيچ نوع همکاری تن بالفاصله اعالم کرد که



 طبيعتًا ضربه ای سنگين برای اعتصاب کارگران بود و در همان گام نخست کارگران LOاقدام !!! نمی دهد

  سياستی کامًال SACدر چنين وضعی . اعتصابی را از حق بيمه ايام تعطيل کار و توليد به کلی محروم می ساخت

متضاد با اتحاديه سراسری کارگران اتخاذ نمود و ضمن حمايت وسيع از مبارزات کارگران اعالم کرد که بيمه 

 را در SACاين اقدام موجی از جانبداری نسبت به . دوران اعتصاب آنان  را به طور کامل پرداخت خواهد نمود

حادثه ای که تأثير آن تا همين امروز نيز کم و بيش . د دامن زدميان کارگران به ويژه توده های کارگر شمال سوئ

به اين معنی که بيشتر اعضای سازمان مرکزی را کماکان همان کارگران مناطق شمالی و به خصوص . مشهود است

  . معدن کاران تشکيل می دهند

. سی را شعله ور ساخت  و سوسيال دموکراLO از اعتصاب کارگران شمال متقابًال آتش خشم سران SACحمايت 

را در » سازمان مرکزی« حزب سوسيال دموکرات با استفاده از قدرت دولتی خويش بخش اعظم کارگران عضو 

  از اتحاديه کارفرمايان درخواست   LOقرارداد و همزمان) Säpo( ليست سياه سازمان اطالعات و جاسوسی سوئد 

  بر حذر SACيان سوئد را از استخدام کارگران عضو نمود تا از طريق صدور يک اخطاريه، کليه کارفرما

خط بکشد و از طريق بی اهميت جلوه » سنديکاليست ها« بعدها نيز تالش کرد تا بر روی موجوديت LO!!! دارد

 به بعد، به رغم تالطمات فراوان و به رغم ٧٠سير حوادث دهه های . دادن کارهايشان به انزوای آنها دامن بزند

دی که برای فعل و انفعاالت تازه در درون جنبش کارگری سوئد به پيش آورد هيچ تغييری را به فرصت های زيا

صرف . دليل اين امر بن بست کامل پراکسيس آنارکوسنديکاليستی اين جريان بود.  بر سينه خود ثبت نکردSACنفع 

و بازگشودن يک جای پای   و سوسيال دموکراسی هيچ ظرفيتی برای تأثيرگذاری درازمدت  LOنقد دموکراتيک

کارگر منتقد رفرميسم راست اتحاديه ای به رغم آمادگی برای پيوستن به . استوار در جنبش کارگری ايجاد نمی کرد

 را می گرفت و هنگامی که ورودی اين آدرس را دق SACحرکتی راديکال و ضد سرمايه داری وقتی که سراغ 

توصيه می کردند، » .... سازمان مرکزی« راتش بر چهره آنچه بانيان الباب می کرد، هيچ نشانه ای از حصول انتطا

به همه اين دالئل روند رويکرد کارگران به اين تشکيالت به تدريج کندتر و کندتر شد، تا جائی که . مشاهده نمی نمود

  با برخی SAC.   نفر کمتر باشد٢٠٠٠٠شمار طرفدارانش در شرائط روز، در سرتاسر سوئد به احتمال زياد، از 

  .  روابط نزديکی داشته اندCGTاز سنديکاهای کارگری اروپا مانند 

  

  طبقه کارگر سوئد و کمونيسم بورژوائی
خصلت نمای واقعی اين کمونيسم تبيين ويژه وی از . قرن بيستم دوران ظهور نوع خاصی از کمونيسم بورژوائی بود

ی از سرچشمه طبقاتی کمونيسم، درک خودويژه ای از جنبش کارگری، روايت معينی از کمونيسم، آناتومی خاص

رابطه ميان کمونيسم و جنبش کارگری، الگوی ويژه ای برای سازمانيابی توده های کارگر و جنبش کمونيستی و 

در پرسپکتيو اجتماعی اين کمونيسم، جنبش کارگری سرشتی . ساير مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی پرولتاريا بود

! کمونيسم محصول تعمق و تفقه دانشوران طبقات دارا  تلقی می شد! ميستی و ترديونيونيستی داشتبورژوائی، رفر

مبارزه طبقاتی کارگران از فصلبنديهای استراتژيک خاصی مانند فاز خلقی و ضد امپرياليستی، مرحله بورژوا 

کارگری بر شالوده  تقسيم کار سازمانيابی جنبش ! دموکراتيک و باالخره سوسياليستی و کمونيستی تبعيت می کرد

سوسيالسم برنامه ريزی کار و توليد توسط هيرارشی ! ميان مبارزه ترديونيونی و کمونيستی استوار می گرديد



و سرانجام  انقالب کارگری کار انتقال همين حزب به اريکه ! حکومتی تحت استيالی حزب سياسی قلمداد می شد

 اين کمونيسم می گفت، به طور واقعی حديث نفس اجتماعی و توجيه هستی آنچه!! قدرت سياسی را دنبال می نمود

همان گونه که ادعا می کرد، نه تجلی خيزش آگاهانه و افق دار جنبش . سياسی و پراکسيس جاری طبقاتی خودش بود

طبيعتًا ضد سرمايه داری توده های فروشنده نيروی کار که از عمق انديشه دانشوران طبقات دارا بر می خاست و 

پرولتاريا را سرچشمه زايش جنبش ضد کار مزدی . انتظارات  و آرمانهای همين طبقات را مطمح نظر قرار می داد

انتظارات و افقهايش را به پرولتاريا عرضه . و کمونيسم نمی ديد و اين رسالت را فقط در کفايت خود تلقی می کرد

اين کمونيسم !! خويش می گرديد!! ن از اهداف کمونيستیمی نمود و خواستار تبعيت جنبش ترديونيونی کارگرا

انقالب کارگری اکتبر را در شوره زار همين تئوری پردازی ها به شکست کشاند و پس از استقرار سرمايه داری 

طرفداران اين کمونيسم در همه جا از جمله در جامعه سوئد وجود داشتند و در . دولتی در روسيه بسيار جهانگير شد

اينان در سالهای پيش از وقوع انقالب . ی آنچه گفتيم گام بر می داشتند و به مبارزه سياسی روی می کردندراستا

، در روزهای قبل از پيروزی انقالب ١٩١٧اکتبر از اعضای فعال سوسيال دموکراسی سوئد بودند، اما در سال 

حزب چپ «، و پس از انشعاب خود را عمومًا در سازمان جوانان حزب عضويت داشتند.تصميم به انشعاب گرفتند

مؤسسين حزب چند سال بعد . ناميدند) Sveriges socialdemokratiska vänsterpartiet( » سوسيال دموکرات

را )  Sveriges komunistiska partiet – SKP(» حزب کمونيست سوئد« نام خود را تغيير دادند و عنوان 

 چندين انشعاب را از سر گذراند و سرانجام در همين سال عده ١٩٢٩ل  حزب اخير تا سا.برای خود انتخاب کردند

 Socialistiska(» حزب سوسياليستی« کثيری از افرادش راه خروج اختيار کردند و حزب جديدی زير نام 

partiet  (د با  با همين نام به کار خويش ادامه دادند، اما  از اين تاريخ به بع١٩۶٧منشعبين تا سال  .تشکيل دادند

 )  Vänster partiet komunisterna - VPK(» حزب کمونيست های چپ« برگزاری کنگره ای خود را 

   .ناميدند

  LO بر خالف حزب مادر که از طريق VPKهای منشعب از سوسيال دموکراسی کًال و از جمله » کمونيست«

چ جا و مکان تعيين کننده ای پيدا عنان اختيار جنبش کارگری را در دست داشت، در ميان طبقه کارگر سوئد هي

آنها از اين لحاظ وضعيتی مشابه اجزاء ديگر طيف جهانی خود داشتند اما داستان آنها با توجه به تمايزات . نکردند

ميان جامعه سوئد  با جوامع آسيائی و امريکای التين و مانند اينها و با توجه به  آنچه بر سر جنبش کارگری سوئد 

 مثل همه احزاب برادر، عضو کمينترن و يار VPK. فاوت و از اين لحاظ  بسيار شنيدنی استمی گذشت کمی مت

بود اما شرائط تاريخی جامعه سوئد مشغله احزاب جوامعی مانند ايران، هندوستان يا !!! »سوسياليسم« غار اردوگاه 

عضو کمينترن همه سنگربانان در آنجا احزاب . ممالک امريکای التين را تا حدود زيادی از وی دريغ می داشت

، » بورژوازی ملی« پرخروش امپرياليسم ستيزی خلقی بودند و حرف آنها با طبقه کارگر اين بود که همراه با 

ديگر، انقالب خلق عليه امپرياليسم را  به پايان برسانند، پايه های صنعت ملی !!! مالکان ليبرال و نيروهای انقالبی

اردوگاه را !!! ی خلق را بر پای دارند و در اين راستا راه سوسياليسم را تسطيح کنندرا مستقر سازند، ديکتاتور

در اينجا امپرياليسم ستيزی .   چنين رسالتی نداشتVPK!!! قدرت بخشند و پرچم کمونيسم را بر بام جهان برافرازند

های صنعت مستقل ملی هم آنقدر توسط پايه . مالصدرا می ماند» ُاسُطُقسی فوق اُُسطُقسات« ناسيوناليستی به داستان 

  استحصال « بورژوازی و با همکاری و همدلی سوسيال دموکراسی مستقر و مستحکم شده بود که سخن گفتن از آن 



دموکراسی هم وجود داشت و به اين ترتيب  بورژوازی سوئد و مخصوصًا سوسيال . به نظر می رسيد» حاصل

که هيچ چيز برای کمونيسم بورژوائی و برای !! را خوب انجام داده بودندخود » وظائف تاريخی« دموکراسی آنقدر 

تنها چيزی که می ماند  انقالب و !!! پر کردن محتوای مانيفست اين کمونيسم خطاب به طبقه کارگر باقی نمانده بود

ا در معيت حزب تحوالتی که قرار بود پرولتاريا ارتش پياده نظام پروسه پيشبرد آنه!! ساختمان سوسياليسم بود

با صدور .  در آغاز سعی کرد همين کار را انجام دهدVPK.  کمونيست متشکل از افاضل طبقات باال باشد

را بر سر توده های طبقه اش » کمونيست«فراخوانهائی از پرولتاريای سوئد خواست که انقالب کند و سايه حزب 

سر کارگران می بيخت حرفی است که موضوع گفتگوی ا ينکه انقالب نسخه اردوگاه چه خاکی به !!! سنگين سازد

  اين فراخوان را به توده های کارگری می داد که در درون جنبش VPKما نيست، بحث اساسی اينجا اين است که 

 ، LOاتحاديه ای سخت مشغول قرائت طومار مطول قراردادها، قوانين، ميثاق نامه ها و حاصل مذاکرات فيمابين 

SAFمسأله اما به همين جا ختم نمی شد. موکراسی  بود  و سوسيال د .VPK خود همسان تمامی احزاب برادر 

.   و سوسيال دموکراسی در جنبش کارگری دنبال می کردند حرف دل خود می دانستLOطيف اردوگاه، آنچه را  

فيت سازمانيابی ضد اينان برای جنبش کارگری هيچ نسخه ديگری نداشتند، از ديد اينان توده های کارگر فاقد ظر

سخن گفتن از مبارزه عليه سرمايه داری و صدالبته با بديل سرمايه داری دولتی يا همان . سرمايه داری بودند

سوسياليسم اردوگاه فقط در شأن حزبی بود که کمونيسم خويش را يکراست از انديشه افاضل طبقات باال استخراج 

رين حالت، بايد همان کارهائی را انجام می دادند و برای همان  در بهتVPKکارگران در منظر گرايش . می کرد

در اينجا نيز ما با يک .   و سوسيال دموکراسی در پيش روی آنها قرار داده بودLOمطالباتی مبارزه می کردند که 

با بسياری از احزاب برادر » کمونيست چپ سوند« تفاوت اساسی ديگر در مشغله های جاری ميان اعضای حزب 

يا وارث ناخلف وی حزب توده، حزب کمونيست عراق و جوامع »  حزب کمونيست ايران« . واجه می گرديمم

امريکای التين خود را موظف می ديدند که برای سازمان دادن رفرميسم اتحاديه ای در درون جنبش کارگری تالش 

پرياليسم باشد و در همان حال حق و کنند زيرا در نگاه آنان قرار بود جنبش کارگری نيروی ائتالف خلق عليه ام

سوسيال دموکراسی . اما حزب کمونيست سوند چنين وظيفه ای هم نداشت!!! حقوق اتحاديه ای خود را به دست آرد

در يک کالم کمونيسم بورژوائی .  همه اين کارها را بسيار بهتر و استخواندارتر از خود وی انجام داده بودندLOو 

 و بر همين اساس تنها چيزی که برايش باقی می ماند صدور فراخوان به طبقه کارگر برای در اينجا بی وظيفه بود

انقالب بود که آن هم به اين آسانی در دل سنگ کارگران جائی پيدا نمی کرد، زيرا که توده های کارگر ميان حاصل 

 در دست را با باز در هوا گنجشک« اصالحات سوسيال دموکراسی و انقالب اينان فرقی نمی ديدند و هيچ عاقلی 

به بيان ديگر باز هم بی . باز هم سخت تر شد» حزب کمونيست چپ« زمان که گذشت کار »  معاوضه نمی کند

حزب همساز با کمونيسم اروپائی ديکتاتوری پرولتاريا و انقالب را هم مطرود !!! وظيفه تر و بی وظيفه تر شد

حال تنها چيزی که می . رين دستمايه اعتبار موجوديت را نيز از دست داداعالم نمود و به اين ترتيب با دست خود آخ

توانست به اين موجود سراسر بی وظيفه، بدون هيچ نقش اجتماعی و تاريخی وجود بخشد، اپوزيسون نمائی دروغين 

قه حزب اعالم کرد که هنوز طرفدار جامعه بی طب. در مقابل سياست های بغايت راست سوسيال دموکراسی بود

 !!!   است و برپائی اين جامعه را در بسط دموکراسی جستجو می کند

  



VPKاوًال شماری از دوستان خود در حزب مادر را با .  در همين راستا راه چاره برای بقای خود را در آن ديد که

کاليسم رفرميست بودن سران حزب را برای آنها توضيح دهد، مضرات رفرميسم و فوايد رادي. خويش همراه سازد

را به آنها بازگويد و به اين ترتيب حداقل ضايعات ناشی از انشعابات مکرر را با جذب شماری از اعضای حزب 

 VPKاين کار ظاهرًا هيچ موفقيتی به دنبال نداشت و تعداد کسانی که گاه و بيگاه از . سوسيال دموکرات ترميم کند

نشعبين جديد حزب مادر با رويکرد به حزب دختر، بسيار جدا و به سوسيال دموکراسی می پيوستند از مجموعه م

اين نيز بطور .   را دنبال کردLO نفود در  راهکار ديگر حزب کمونيست چپ سوند دستيابی به امکان.  بيشتر بود

 و حتی حزب چپ تائب از هر VPKحتی    LOمعمول نتيجه ای به بار نمی آورد زيرا که در فضای تيره و تار 

در ليست سياه قرار !!! »کمونيست های مخوف ضد سرمايه داری « نشان کمونيسم نيز کماکان به عنوان نوع نام و 

و گاهی بيشتر %  ۴ در سالهای زيادی با کسب VP  و پس از فروپاشی اردوگاه شوروی VPKبا همه اينها  . داشتند

گونگی برنامه ريزی نظم سياسی، آراء مردم سوند در پارلمان اين کشور در جوار حزب سوسيال دموکرات در چ

اين حزب در دو نوبت ميزان آراء خود را به صورت .  مدنی، اقتصادی سرمايه اجتماعی سوند شريک شد

يکبار بگاه پيروزی ارتش سرخ  در جنگ امپرياليستی دوم و نقشی که اين ارتش در رهائی . چشمگيری افزايش داد

ايفاء کرد و بار دوم زمانی بود که سوسيال دموکراسی در نقش حزب » آشويتس« بازماندگان کوره های آدم سوزی 

 سرمايه داری سوئد را به هارترين و بی رحمانه ترين ٩٠مسلط ماشين دولتی سوند کل بار بحران اقتصادی دهه 

  . شکل بر زندگی توده های کارگر سرشکن ساخت

کمونيست، مارکسيست لنينيست با احزاب ديگری هم زير نام سوسياليست، » حزب کمونيست چپ« سوای 

سرگذشت هيچ کدام از آن ها . پسوندهای طويل انقالبی و ماوراء انقالبی در جامعه سوئد در طول اين مدت پديد آمدند

پرداختن به شرح کار و پراتيک جاری اين . هيچ افتراق تعيين کننده ای با سرنوشت حزب ياد شده نداشته است

ترديدی نيست که خطوط کلی باورهای مسلکی و نوع شعارپردازيها .  ر ما نمی کنداحزاب هيچ کمکی به بحث حاض

و بسياری حرفهای اينان با هم تفاوت هائی داشت، اما تا آنجا که به جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار مزدی 

 يا جنبش هائی بودند طبقه کارگر مربوط می شود همگی تقريبًا از يک جنس و اهل يک طبقه و قافله ساالران جنبش

  .  که هيچ ربطی و هيچ سنخيتی با جنبش ضد کار مزدی کارگران دنيا نداشته است و ندارد

  

   و جنبش کارگری سوئد٨٠بحران اقتصادی دهه 
بحران به صورت . ، شاهد پيچش موج بحران در ساختار بازتوليد سرمايه اجتماعی سوئد بود٨٠سال های دهه 

مايه داری را در خود فرو کشيد و منشور همزيستی مسالمت آميز طبقات الجرم با نسخه سهمگينی ارکان حيات سر

کارگران بايد با آغوش . منشور بسيار گويا بود. های ديگرگون، در خانه های تک تک کارگران را دق الباب کرد

 و صاحبان سرمايه صادر اين پيام فقط از جانب کارفرمايان!!! باز کليه بار بحران سرمايه داری را تحمل نمايند

  نيز به اندازه هارترين بخش بورژوازی نسبت به تحقق اين امر حساسيت و LOنشد، سوسيال دموکراسی و  سران 

« تا اين زمان همه چيز بر ريل . طبقه کارگر سوئد در مقابل اين تهاجم کامًال خلع سالح بود. جانبداری داشتند

Saltsjöavtal« ابين ، براساس مذاکرات فيمLO و  SAF و بر بستر سياست ها و راهبردهای سوسيال دموکراسی  

دادگاه « به پيش رفته بود و اگر کارگران در خارج از اين مدار گامی بر می داشتند، بايد خود را برای محاکمه در 



ک سير تحوالت جاری سرمايه داری اين. آماده می ساختند» اعتصاب وحشی« و پاسخ به کيفرخواست » کار

 و کل رفرميسم Saltsjöavtaشرائطی را در پيش روی طبقه کارگر باز می گشود که ضرورت بستن پل بر    

راست اتحاديه ای را طلب می کرد، اما قدرت پيکار ضد کار مزدی وی در عمق رسوبات شناگاه درياچه نمک دفن 

م سرمايه داری برای چالش بحران نظا. بود و ساز و برگی برای جنگيدن در حول و حوش وی به چشم نمی خورد

خود قربانی می خواست و همه چيز گواهی می داد که هست و نيست تا کنونی توده های کارگر قربانی آماده و 

زير فشار اين مؤلفه ها بود که تعرض همه سويه سرمايه شروع . ارزان و دم دست اين حاجت سرمايه خواهد بود

 کارگر پرستار، بهيار  و کمک بهيار از بيمارستانهای مختلف اخراج ٧٣٠٠٠در فاصله بسيار کوتاهی حدود . شد

اين امر با کاهش سهمگين امکانات بهداشت و دارو و درمان و سرشکن شدن بار اين کاهش بر کارگران . گرديدند

ای بزرگ   کارگر واحده١۶۶٣١٠متعاقب اين امر . وروديه بيمارستانها به طور سرسام آور باال رفت. تکميل گرديد

 کارگر ٢٢٧۵٠ کارگر کفش و پوشاک، ١١٣٠٠ کارگر صنايع مواد غذائی، ١٠۴٠٠ کارگر معدن ١٩١۴صنعتی، 

 نفر در ساير رشته های کار و توليد از کار بيکار ١٢١٨۶٠کل کارگران بخش ساختمان و % ٢۵چوب و جنگل 

ان شاغل مجبور شدند که نه فقط کارگر. شدت و سرعت و سختی کار به صورت بيسابقه ای افزايش يافت. شدند

کاهش توليد ناشی ار بيکاری چند صد هزار نفری همزنجيران خود را جبران کنند، بلکه حتی در مقياس عظيم تری 

به موازات بيکارسازی وسيع توده های کارگر، سالخی کليه امکانات آموزشی، بيمه های اجتماعی و . توليد نمايند

، % ٩٠زمان اشتغال، به % ١٠٠بيمه ايام بيکاری ار .  دست آمده بود نيز آغاز گرديدتمامی آنچه که تا آن زمان به

 درصدی امروز ۶۵فرايند تعرضی که سنگ بنای کاهش . تقليل پيدا کرد%  ٧۵و يک گام آنسوتر به %  ٨٠سپس 

 يک چشم به شمار مدارس با سرعت رو به کاهش گذاشت و در. را بر زمين زندگی توده های کارگر استوار ساخت

کليه آموزشگاهها و کالس های درس برچيده شد و محصالن آنها از مسافت های دور به % ٣٠هم زدن بيش از 

تخت های .   تنزل کرد۴٠٠٠٠ به ۶٠٠٠٠تعداد معلمان و کارکنان آموزشی از .. باقی مانده تحميل گرديدند% ٧٠

سوسيال دموکراسی از هم » الگوی رفاه سوئدی « م در يک کال. هزينه های زندگی باال رفت. بيمارستانی نصف شد

، انقالب اکتبر و »کمون پاريس« پاشيد و غرامتی را که بورژوازی سوئد برای رهائی از تحمل مخاطرات احتمالی 

  . جنبش های سرکش ضد سرمايه داری اروپای غربی پرداخت کرده بود، همه را يکجا با کمال سفاکی باز پس گرفت

ئد در قبال طوفان تعرض بورژوازی به جنب و جوش افتاد تا شايد حداقل بار خسارات وارده را طبقه کارگر سو

افراد زيادی بر منبر وعظ تکيه زدند و در . آکسيونهای خيابانی وسيعی در اين شهر و آن شهر برپا شد. کاهش دهد

بورژوازی تمايلی به شنيدن .  نيافتفريادها اما در هيچ کجا هيچ پژواکی!! قبح اين اعمال ناپسند داد سخن دادند

طبقه کارگر سوئد گوش به فرمان سوسيال دموکراسی و . نداشت و از آن مهمتر هيچ دليلی هم برای شنيدن نمی ديد

شناگاه درياچه « قبول کرده بود که همه چيز در زمزمه حريرگون و الهوتی آبهای !! اتحاديه سراسری خويش

  و سوسيال دموکراسی مثل هميشه LO. صل طغيان آبهای درياچه فرا رسيده بودحل و فصل گردد و اکنون ف» نمک

بر اساس اصول دموکراسی . از طبقه کارگر می خواستند که اصول همزيستی مسالمت آميز را به درستی پاس دارند

مان حال در ه. و مدنيت سرمايه داری در سوئد کارگران حق دارند به هر ميزان که دوست دارند تظاهرات کنند

کارفرمايان هم حق دارند که همراه با تماشای تظاهرات توده های کارگر ملزومات سودآوری حداکثر سرمايه ها را 

  بسيار سخاوتمندانه برنامه ريزی کنند و اين برنامه ريزی را با مشورت و رايزنی و همکاری اتحاديه کارگری بر

  



کارگران هر چه خواستند . يقًا ميعاد آزمون نقش دموکراسی شدسالهای پيچش موج بحران دق.  کارگران تحميل نمايند

کارفرمايان و . عليه سالخی امکانات رفاهی و عليه طوفان تهاجم بورژوازی راهپيمائی کردند, عليه بيکارسازيها

دولت بورژوازی نيز به صورت گسترده در تمامی برنامه های تلويزيونی و در همه مناظرات حزبی و خيابانی 

اما همه آنچه که انجام می دهند شروط الزم و !!! م داشتند که ناراحتی کارگران را بسيار خوب درک می کننداعال

و مشکالت آن را تحمل !!! چيزی که بايد کارگران هم اهميت آن را درک کنند. جبری ادامه حيات سرمايه است

 يک راه بيشتر وجود ندارد، سرمايه داری سوند !!!آنها گفتند که اگر قرار است دو باره به رفاهی برسيم!!! نمايند

و بر همين مبنی وظيفه تک تک کارگران است که از طريق تحمل همه مصائب موجود  به !!! بايد پای بر جای بماند

کارفرمايان و دولت بورژوازی خطاب به کارگران اعالم  داشتند که درد !!! ماندگاری سرمايه داری مدد رسانند

  !!! و کارگران هم بايد درد سرمايه را درک نمايند!!!  می کنندکارگران را درک

آنچه بورژوازی در اين روزها با خيال راحت و بسيار دموکراتيک به کارگران تحويل می داد در گوش کارگران 

 سوسيال دموکراسی و اتحاديه سراسری در يک تاريخ طوالنی کل سيستم شنوائی آنان را با همين. هيچ ناآشنا نبود

درست به همين دليل طبقه کارگر سوند به جای اينکه از . نصايح و موعظه ها و بحثهای سياسی پرورش داده بودند

شنيدن اين همه خزعبالت و هذيان های پر سموم شرارت بار دچار چندش گردد، آنها را بسان نوعی الالئی گوش 

و خواباندن خشم طبقاتی او شد و حرفهای روز حق دموکراتيک برگزاری تظاهرات خيابانی وسيله ای برای فر. کرد

و حزب سوسيال دموکرات نيز بود کار فرو نشاندن اين   LOبورژوازی که موعظه ها و رهنمودهای ساليان دراز 

  .خشم را تکميل کرد

تظاهرات خيابانی اندک اندک فروکش نمود و بخش وسيعی از کارگران مطابق معمول راه چاره را آن ديدند که تا 

 وقوع LOدرست همان چيزی که سوسيال دموکراسی، کل بورژوازی و سران !!! نتخابات بعدی پارلمان صبر کنندا

سوئدی به پايان رسيده » الگوی« اينها همگی با درايت و بصيرت کافی می دانستند که عمر . آن را آرزو می نمودند

 بايد برای حفظ نرخ سودش، تمامی مولکولهای سرمايه داری وارد فازی از انحطاط تاريخی خود شده است که. است

گوشت و خون کودک افريقائی را طعم حالوت شوکوالدهای توليدی خود نمايد و در همان حال بهای نيروی کار 

همه اين طيف در واقعيت اين حکم  . کارگر اروپای غربی را نيز عرصه تاخت و تاز لحظه به لحظه خود قرار دهد

 نداشتند و به همين خاطر همگی با هم دوران يکه تازی بورژوازی عليه امکانات رفاهی تا روز سرمايه هيچ ترديدی

آن روز کارگران را ميدان آزمون بسيار مناسبی برای متقاعد شدن توده های کارگر و نسلهای بعدی طبقه کارگر به 

 شوروی فاز فروپاشی خود را اردوگاه. تاريخ بر قضا با اينان يار بود. رياضت کشی های اجباری آتی می ديدند

پشت سر می نهاد و اين امر به نوبه خود راه تعرض بورژوازی اروپا و منجمله سوند برای پيشبرد پروسه 

سوسيال دموکراسی سوند تاريخًا خود را . نابودسازی معيشت و امکانات اجتماعی کارگران را هموارتر می ساخت

بر پايه اين قوانين بازی، قرار بود . جنگ سرد ملزم احساس می کردبه رعايت قوانين بازی خاص خويش در دوران 

تا آنجا که امکان دارد کارگران اروپا و به ويژه کارگران همجوار شوروی سابق وضعيت معيشتی و رفاهی 

 مساعدتری نسبت به کارگران روسيه داشته باشند، تا از اين لحاظ نيز وسوسه رويکرد به آنچه دولتهای غربی آن را

 و فروپاشی اردوگاه اين قيد را بکلی از گردن ٩٠شروع دهه  . می ناميدند از سرشان به در شود!!!  »کمونيسم« 

   دولتها و اپوزيسونهای بورژوازی سوئد  از جمله  سوسيال دموکراسی و  بورژوازی باز کرد و به همين دليل همه

  



LO کشور دغدغه چندانی به دل راه نمی دادند  برای تحميل تمامی پسگردهای الزم بر جنبش کارگری اين .  

 ساله تسلط احزاب راست تر بورژوازی در پارلمان به انتهای خود رسيد و طبقه کارگر سوند مانند هميشه ٣دوران 

حزب سوسيال . چشم به راه عروج مجدد سوسيال دموکراسی و بازپس گيری امکانات رفاهی از دست داده بود

م نظير تاريخی با آراء کارگران، نقش مسلط ماشين دولتی را به خود اختصاص داد و دموکرات در يک پيروزی ک

در فردای همين پيروزی بدون هيچ رودربايستی با هيچ کارگری، در حالی که همه توده های کارگر را غرق در 

ان است و بهت و حيرت می کرد، با صدای بلند اعالم داشت که اقتصاد سرمايه داری سوئد کماکان دچار بحر

بيمه روزهای بيکاری  . کارگران بايد برای رهائی سرمايه از مهلکه بحران به فداکاريهای بسيار بيشتری دست بزنند

.  وضعيت بيمارستانها و دارو و درمان وحشتناکتر شد. کاهش داده شد% ٧۵به % ٨٠همانگونه که قبًال گفتيم از 

بيکاری . يمه رمقی داشت تاراج گرديد، برچيدن مدارس ادامه يافتبيمه امور دندانپزشکی که تا آن روز هنوز هم ن

توده عظيم بيکاران در قبال ثمن بخس حق غرامت بيکاری به صورت رايگان، بدون دريافت . همچنان غوغا نمود

بيمه ايام بيماری به . همه چيز بدتر و باز هم بدتر شد. هيچ سناری در اختيار کارفرمايان سوئدی قرار گرفتند

سرنوشت بيمه بيکاری دچار شد، هزينه های نگهداری اطفال در مهد کودکها فوران نمود، شمار کثيری از کارگران 

سوندی زير فشار وضعيت بد معيشتی و مالی امکان مراجعه به دندانپزشک و معالجه دندان خود را از دست دادند و 

سوسيال دموکراسی نوعی حکومت نظامی . رديدندحتی در رجوع به دکتر و بيمارستان هم مجبور به صرفه جوئی گ

بسيار دموکراتيک و تيپ خاص خويش را برای محروم ساختن توده کارگر از حق مرخصی استعالجی به اجراء 

 روز حقوق بيکاران و استفاده ۵احزاب راست تر در دوران سيادت حصول هر دور بيمه بيکاری را به کسر . نهاد

سوسيال دموکراتها از . را به کسر يک روز حقوق کامل مريض موکول کرده بودندار هر دور مرخصی استعالجی 

اداره بيمه عمومی خواستند که حداکثر سخت گيری را در مورد استفاده بيماران از حق مرخصی استعالجی معمول 

ی پزشکی به متعاقب صدور اين دستور اداره بيمه از کليه پزشکان خواست که حتی االمکان از دادن گواه. دارند

. بيماران خودداری ورزند و حتی برای پيشبرد اين طرح رشوه های رسمی بسيار سنگينی به پزشکان پرداخت نمود

حاصل همه اين بگير و ببندها اين شد که چند ماه بعد اتحاديه کارفرمايان سوئد با تشکر از اين ابتکار عظيم سوسيال 

  شغل تمام وقت به نفع ٣٠٠٠٠٠ی استعالجی بيماران به اندازه   اعالم داشت که از محل مرخصLOدموکراسی و 

رقمی که معادل نصف کل جمعيت بيکاران بود و اگر !!! سود آوری بيشتر سرمايه ها پس انداز کرده است

  . بورژوازی موفق به چنين صرفه جوئی نمی شد مجبور بود نيمی از بيکاران را به سر کار باز گرداند

 سوند به يمن تمامی اين تهاجمات هولناک که توسط ائتالف مکتوب و نامکتوب ميان احزاب بحران سرمايه داری

 برنامه ريزی و اعمال و اجرا شد شروع به فروکش نمود، اما LOراست، سوسيال دموکراسی و اتحاديه کارگری 

معضل بورژوازی . افتهر چه بحران به عقب خزيد تعرض اين ائتالف عليه دار و ندار توده های کارگر به جلو شت

نگهداری نرخ . فقط بحران روز سرمايه نبود، معضل همانگونه که باالتر گفتيم بسيار ريشه دارتر و اساسی تر بود

سود سرمايه ها در مقياسی که پاسخگوی شرائط ارزش افزائی انحصارات و کل سرمايه اجتماعی باشد تاريخًا پيش 

سوسيال دموکرات . ت ميان طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار سوق می دادشرط های تازه ای را به جلو صحنه مجادال

  حتی عالمانه تر از احزاب راست اين مهم را درک می کردند و درست به همين خاطر هشيارتر از آنها LOها و 

  نتخابات در دور ا. راهکارهای ماندگاری نظام را يکی پس از ديگری استخراج می نمودند و به اجراء در می آوردند

  



  معاون سابق دبير اول، وزير صنايع وقت و» موناسالين« بعدی پارلمان و پيروزی مجدد سوسيال دموکراسی، خانم 

.  کانديدای کنونی رياست حزب طرح ممنوعيت اعتصاب برای جنبش کارگری را وارد مباحثات روز سياسی کرد

نه به اين خاطر که استفاده از آن را برای کارگران اتحاديه سراسری کارگران اين يکی را به صالح خود نمی ديد، 

مجاز می دانست، بلکه  بالعکس به اين دليل که آن را شمشيری دو دم اما موميائی و مصادره شده و مضبوط در 

موزه رفرميسم راست ارزيابی می نمود که می شد از آن  به نفع موقعيت خاص بوروکراسی اتحاديه ای استفاده 

با اشاره  با اشاره  به آن و ايراد سخن در باره قدرت برندگی اش رقبای درون طيف قدرت سرمايه و از يکسو . کرد

صاحبان تراست ها وظيفه پرداخت حق و حسابهای الزم به سران اتحاديه را گردن می نهادند و از سوی ديگر يا در 

تصاب ضد سرمايه داری طبقه کارگر رويه مهمتر و تعيين کننده ترش، سالحی نيرومند برای جلوگيری از هر اع

درست به همان سياق که وجود خود اتحاديه سراسری براترين سند را در زمينه غيرضروری  و ممنوع بودن . بود

  در اين LOبه هر حال و به همه اين داليل . هر نوع  تشکل ضد کار مزدی در پيش پای کارگران پهن می کرد

را نکول کرد و برای اطمينان خاطر با درست کردن پاپوش های » نموناسالي« مورد خاص درخواست خانم 

در تدارک عروج به پست نخست وزيری » اينگور کارلسون« را که پس از استعفای » مونا« سوسيال دموکراتيک 

  . بود مجبور کرد که از همه مناصب سياسی خود استعفاء دهد

ت تر بورژوازی موقعيت تاريخی نظام سرمايه داری را  و طبيعتًا احزاب راسLOگفتيم که سوسيال دموکراسی و 

بسيار خوب درک می کردند و ضرورت قربانی شدن همه دار و ندار طبقه کارگر سوئد در آستانه بقای سرمايه را 

آنان درست بر همين مبنی مبرميت پاره ای دستکاريها حتی در مقاوله نامه ها و قراردادهای . عميقًا لمس می نمودند

پيداست که در اينگونه موارد احزاب راست تر بودند که بايد پيشقدم می شدند تا .  را نيز به راز و نياز نشستندپيشين

جايگزينی .   و سوسيال دموکراسی و گفتگوی مشترک برای تجديد نظرهای فوق فراهم گرددLO راه دخالت 

صيانت حقوق مستخدمين کارگر، کاهش بيش قراردادهای سراسری مزدها با قراردادهای محلی، تغييراتی در قانون 

از پيش بيمه های بيکاری و بيماری و بسياری تغييرات ديگر از جمله طرحهای توسعه تعرض بودند که به تدريج با 

رضايت رسمی و گاه غيررسمی اتحاديه سراسری کارگران به اجراء در می آمدند و يا احيانًا به عنوان موضوع 

 موقع آنها را به طبقه کارگر تذکر و اذهان عمومی کارگران را برای قبول اين تغييرات جاری گفتگوها، اجرای به

  .   آماده می ساختند

 در جامعه سوئد رخ داد و مجموعه حوادثی که بر سر جنبش کارگری گذشت، به عقب مانده ٩٠آنچه در طول دهه 

ی در مناسبات حسنه خود با اتحاديه ها و در ترين و ناآگاهترين کارگران هم  نشان داد که بورژوازی بين الملل

استفاده از نقش اين نهادها برای درهم کوبيدن جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر جهانی تا چه اندازه موفق و 

تحمل تمامی تهاجماتی که در طول اين مدت از سوی بورژوازی طراحی و بر کارگران . آگاهانه عمل کرده است

 همه اعتراضات به سکوت و تسليم و رضا بدون هيچ نياز دولت سرمايه داری به استفاده از تحميل شد و منتهی شدن

نيروی پليس و ارتش و ساير اهرمهای رسمی سرکوب قدم به قدم اين واقعيت را تصريح کرد که رفرميسم راست 

سرمايه داری کارگران اتحاديه ای کاراترين و براترين اهرم مقابله سرمايه داری با جنبش لغو کار مزدی و ضد 

بورژوازی جامعه ای مانند ايران يا هر کشور مشابه برای هر وجب مقابله با جنبش کارگری ناچار . جهان است

  است از هارترين و سفاک ترين نيروهای مجهز و سازمان يافته ضد شورش استمداد کند، کاری که در سوند و 

  



  نکته بسيار اساسی و آموزنده در اين گذر اين است که . يرد  ها انجام می گLOجوامع نظير آن به راحتی توسط 

  بدون عبور از پروسه ای که ما به اختصار در اين نوشته توضيح داديم نمی توانست LOسوسيال دموکراسی و 

شکی نيست که هر اتحاديه کارگری قادر نخواهد بود اين . طبقه کارگر سوئد را به چنين گرداب هائلی ساقط نمايد

موفقيت اتحاديه ها برای انجام اين رسالت شوم ضد کارگری در گرو فراهم .  را برای بورژوازی ايفاء نمايدنقش

شدن شرائط بسياری است که اتفاقًا در برخی کشورها و از جمله در سوئد برای آنها فراهم بود و ما کم و بيش به آنها 

  . اشاره نموديم

  

  (  Dala Rörelse - Arbetarlistan )جنبش داال  
، هنگامی که موج اخراج کارگران از مراکز کار و توليد، سرتاسر جامعه را در خود ١٩٩٠در ماههای نخست سال 

فرو می پيچيد و سالخی امکانات معيشتی و رفاهی کارگران همه را دچار وحشت می ساخت، زمزمه سازمانيابی 

ال دموکراسی اينجا و آنجا در ميان توده های  و سوسيLOجنبشهائی برای مقاومت، در خارج از قلمرو قدرت  

» ترسا«  بود به نام   فرزند خردسال۵ خانم کارگری که مادر (Gävle)» يوله« در شهر . کارگر راه باز کرد

(Tressa) کارگران منطقه را به مقاومت ترغيب نمود و در عرض مدت کوتاهی چندين هزار کارگر برای 

  معروف (Tressa)اين جنبش که به نام همان خانم به کمپين . عالم آمادگی کردندمشارکت در کمپين اعتراضی وی ا

شد چند صباحی به سازماندهی تظاهرات و راهپيمائی ها و مبارزات روز کارگران پرداخت اما خيلی زود زير فشار 

 تهديد برخی ديگر   بعالوه تطميع برخی فعالين و LOانتقادات سوسيال دموکراسی و به طور معمول کارشکنی های 

  .  از سوی محافل درون حزب سوسيال دموکرات از ادامه کار باز ماند

سوای کمپين اعتراضی باال، جنب و جوش های نسبتًا راديکال و مقاومت جويانه ديگری نيز در اين و آن بخش 

ته ترين و  در لحظه ظهور خود، از سازمان يافجنبش داال. جنبش کارگری سوند در همين دوره جوانه زد

  و بعضًا از LOفعالين اين جنبش عمومًا از اعضای سوسيال دموکراسی و .  استخواندارترين اين مقاومت ها بود

 از همه ذينفوذتر و   SAAB   کارگرÅke Wiklundدر ميان اين عده . عناصر رده باالی اين دو جريان بودند 

خشی از کارگران سوئد، بيانيه اعتراضی آنان عليه سياست های آشنا بودن اين فعالين در ميان ب. شناخته شده تر بود

سوسيال دموکراسی و اعالم آمادگی آنها برای خروج از حزب سوسيال دموکرات با هدف سازمان دادن يک جنبش 

ه کارگری راديکال شمار نسبتًا زيادی از افراد طبقه کارگر را نسبت به حرفها، انتقادات و اينکه چه خواهند کرد و چ

نخستين سند اعالم موجوديت اينان با امضای جمع قابل توجهی از . راهی در پيش خواهند گرفت، حساس نمود

« عناصر سرشناس کارگری انتشار يافت، متعاقب صدور بيانيه اعالم داشتند که به زودی کنگره ای در شهر 

 بيانيه ها و اطالعيه ها در سطحی نه اين.  برگزار خواهند نمودDalarna  واقع در ايالت (Borlänge)» بورلنگه

گروههای مختلف کارگران ناراضی و عاصی از . چندان وسيع جنب و جوش بيشتر توده های کارگر را دامن زد

بيکارسازيها يا سالخی امکانات رفاهی، در شهرهای مختلف مبادرت به ايجاد شبکه های ارتباطی و شور و مشورت 

نخستين کنگره فعالين جنبش داال همان گونه که وعده شده بود، در . ين جديد نمودندحول بيانيه ها و آينده کار کمپ

 نفر از شهرها و نواحی ۵٠٠در اين کنگره جمعيتی قريب . شهر بورلنگه از مراکز مهم کارگری برگزار گرديد

های ارتباطی حضور اين شمار قابل توجه که عمومًا به نمايندگی از شبکه . مختلف جامعه سوند شرکت نمودند



پيرامون خود به اجالس کنگره پا می گذاشتند، به روشنی نشان می دهد که دامنه نارضائی و انزجار از وضعيت 

موجود و سياست های روز سوسيال دموکراسی و کل بورژوازی و اتحاديه سراسری کارگران تا چه حد وسيع و 

آثار شکست، بن بست، سترونی و .  را آغاز نمود  دستور کار خودÅke Wiklundکنگره با نطق  . همه گير است

به رغم تأکيد و . بی فرجامی از همان دقايق نخست بر رخساره های حيات کنگره و کل جنبش داال پديدار گشت

تصريح چند تن از فعالين جوان کارگر بر مبرميت يک خيزش راديکال و فرارفتن از داربست های موجود، معلوم 

 اندرکار، هيچ طرح يا راهبرد و راهکاری فراتر از دست پخت های آشنای سوسيال شد که عناصر اصلی دست

چهره های . دموکراسی و جنبش اتحاديه ای برای دعوت شدگان و برای کل مستعمعين حرف های خود ندارند

   به سرLOصاحب نفوذ کنگره تمامی عمر خود را در آموزشگاههای درس سوسيال دموکراسی و در قلمرو حيات 

آورده بودند، اينان همگی چشم به راه معجزه پارلمان و پارلمانتاريسم داشتند و بر همين مبنی تمامی راه حل 

مطابق . پردازيهای آنان حول بسيج همگانی کارگران برای اعزام آنان به مجلس قانونگذاری بورژوازی فرا چرخيد

مراتب از ليست وعده های سوسيال دموکراسی دهه معمول همه اپوزيسون های چپ دنيا، ليستی از مطالبات که به 

  بی قوام تر و بی جان تر بود پيش روی کارگران قرار گرفت و تحقق اين مطالبات به دميدن در صور مبارزات ٧٠

به نظر می رسد که غالب شرکت کنندگان دست از پا . پارلمانتاريستی و راهيابی سران داال به پارلمان موکول شد

نه خود باز گشتند، نه از اين لحاظ که خود، نسخه راديکال تر و شفابخش تری در جيب داشتند، بلکه درازتر به خا

فقط از اين روی که نسخه پيچی های کنگره هيچ چيزی فراتر از آنچه آنان را به اين روز انداخته بود، در پيش روی 

  .. آنان قرار نمی داد

های مختلف با برگزاری آکسيونهای خيابانی، تشکيل جلسات محلی و پس از پايان کار کنگره فعالين کارگری حوزه 

در ماههای اول . توزيع اطالعيه کوشيدند تا برای حزب در دست تأسيس خود اعضای بيشتری را دست و پا کنند

% ۴ه اساس کار فعالين بر اين قرار داشت که شمار موافقان تشکيل حزب را ب. استقبال کارگران نسبتًا قابل توجه بود

جمعيت روز سوئد ارتقاء دهند تا از اين طريق حد نصاب الزم طرفدار برای شرکت در انتخابات پارلمانی آن سال 

 )» ليست کارگری« اين فعاليت ها زير نام . را کسب کنند و وارد رقابت انتخاباتی با احزاب ديگر شوند

ArbetarListan)شمار اعضای حزب جديد پس از . ه وجود آمد صورت گرفت و سرانجام تشکيالتی با همين نام ب

آربتارليستان به فعاليت خود با . اعالم موجوديت دهها بار کمتر از زمان تشکيل کنگره داال در شهر بورلنگه بود

از خيل . هدف کسب جواز برای شرکت در انتخابات ادامه داد اما زمان در جهت عکس انتظار متوليان به پيش رفت

 در آغاز به اميد دستيابی به يک سنگر متفاوت مبارزه به سوی کمپين روی کرده بودند کاسته و وسيع کارگرانی که

کاسته تر شد، به گونه ای که هيچ شانسی برای هيچ ابراز حضوری نه فقط در پارلمان بلکه حتی در انتخابات 

ليستان باقی بود افراد بسيار انگشت دو سال پس از کنگره داال تنها اثری که از آربتار. پارلمانی هم به دست نياورد

. شمار و پراکنده ای در اين يا آن شهر سوئد بودند که تعداد کل آنها از چند نفر يا حداکثر چند ده نفر تجاوز نمی کرد

جنبش داال يکبار ديگر واقعيت های روشنی را در پيش روی هر فعال آگاه جنبش کارگری سوئد و هر فعال جنبش 

اين واقعيت که اوًال توده های وسيع طبقه کارگر به رغم يک . طبقه کارگر بين المللی قرار دادضد سرمايه داری 

تاريخ طوالنی تنفس در فضای سراسر مسموم رفرميسم راست باز هم به حکم شرائط کار و زندگی خويش به عنوان 

  حقوقی سرمايه بر گردن آنها حدت توده های فروشنده نيروی کار، به محض اينکه فشار بندهای ستم و استثمار و بی 

  



  می گيرد، از همه سو در جستجوی يافتن راههای واقعی مبارزه ضد سرمايه داری بر می آيند و برای حضور فعال 

با راه افتادن موج اعتراضات و جنگ و ستيز اليه های راديکال کارگری . در چنين جنبشی به تکاپو می افتند، ثانيًا

 نيز فرصت را مغتنم می شمرند و با دل بستن به چشم انداز سواری بر LOموکراسی و عناصر ناراضی سوسيال د

اين نيروها علی العموم هيچ سنخيتی با اعتراضات . موج مبارزات کارگران ساز و برگ انشعاب تدارک می بينند

اديه ای مشتی ريشه دار ضد سرمايه داری کارگران نداشته و تنها در مقام چپ سوسيال دموکراسی و جنبش اتح

ثالثًا سرشت راست و رفرميستی راه حلها و . خزعبالت رفرميستی گمراه کننده را تحويل جنبش کارگری می دهند

راهبردهای اين اپوزيسونهای اندرونی جنبش اتحاديه ای برای مدتی جنب و جوش های گسترده ضد سرمايه داری 

ن حال به تدريج اين جنبش را دچار يأس، دلسردی و بی افقی طبقه کارگر را به دار خود حلق آويز می کند و در هما

استقبال گسترده کارگران از مانيفست جنبش داال نشانگر آن بود . می سازد و سرانجام به ورطه شکست فرو می راند

اده که اين خيل کثير کارگر در عين تحمل تمامی باژگونه پردازيها و توهم آفرينی های جنبش اتحاديه ای باز هم آم

در سوی مقابل ما شاهد رويکرد . است تا مبارزه طبقاتی خويش را بر ريل ستيز با اساس سرمايه داری به پيش برد

پارلمانتاريسم، کسب چند کرسی نمايندگی در مجلس و نهايتًا تبديل شدن به . کامًال ارتجاعی سران آربتارليستان هستيم

ماشين دولتی بورژوازی، طبقه کارگر را به اين روز سياه عصای دست همان حزبی که با داشتن نقش مسلط در 

انداخته است و سياست های ديگری از اين دست، تمام صدر و ذيل هياهو و جارو جنجال های اپوزيسون نمايانه اين 

سبزوار « گروه را تعيين می کند، توده عاصی کارگر ابتدا سراب را آب می پندارد و پس از درک اين واقعيت که 

  .   مجددًا به محاق سکوت فرو می رود» يال دموکراسی هيچ ابوبکر بهتری نمی پروردسوس

  :  سخن آخر
رجوع به تجربه جنبش کارگری سوند با هدف استنتاج درس هائی آموزنده برای مبارزه طبقاتی عليه سرمايه داری 

راد مختلف با نگاههای طبقاتی و محتوای آموزشی ناشی از مرور اين تجربه برای اف. شالوده کار اين نوشته بود

نکته اساسی برای نگارنده تشريح عينی تر و دقيق تر نقشی است که . اجتماعی متفاوت طبيعتًا متفاوت خواهد بود

تعمق در سير حوادث جنبش . رفرميسم راست اتحاديه ای در  سرنوشت طبقه کارگر ايفاء کرده است و ايفاء می کند

ی هر جامعه اروپای شمالی و غربی اين حقيقت را برای هر کارگر آزاد از اسارت کارگری سوئد يا جنبش کارگر

تحجر بورژوائی روشن می سازد که جنبش اتحاديه ای در هر فرم و شمايل و هيأت اساسًا جنبشی در جهت انحراف 

يده ها، افق ها، اين جنبش افکار، ا. و مسخ و نابودسازی مبارزه طبقاتی توده های کارگر عليه سرمايه داری است

راهکارها، راهبردها، فرهنگ، ارزش ها، سنن و معيارهای مبارزه ضد سرمايه داری را از بيخ و بن می سوزاند و 

افق محو کار مزدی را به . با انديشه ها، نگاهها، راه چاره ها و راه حل بافيهای عميقًا بورژوائی جايگزين می نمايد

 خط می کشد و بردگی مزدی را به مثابه سرنوشت محتوم بشر بر سينه نگاه طور کامل در هستی اجتماعی کارگران

هر گونه تحرک عليه ريشه های واقعی استثمار طبقاتی کارگران را به شالق می بندد و . کارگران نصب می کند

ست رفرميسم را. تکدی از سرمايه برای افزايش بهای نيروی کار را با آب و تاب هر چه بيشتر تقديس می کند

اتحاديه ای کل قوای پيکار طبقاتی توده های کارگر را دچار اضمحالل می کند و طبقه کارگر را در مقابل نظام 

 سرمايه داری به طور کامل خلع سالح می نمايد، کارگر را در همه شؤن حيات اجتماعی و طبقاتی اش به دار

ازی تسليم شدن در مقابل موج تهاجمات را جبر مذاکره صلح آميز با سرمايه آويزان می سازد و بگاه تعرض بورژو



مرور در تجربه جنبش کارگری سوئد همه اين واقعيت ها را با رساترين زبان در پيش چشم هر . زندگی او می کند

کارگر آگاه باز می گشايد و در همان حال دروغ پردازيها و عوامفريبی های چپ مدافع جنبش اتحاديه ای را افشاء 

  . می نمايد

ال اور در تجربه جنبش کارگری سوئد و بررسی سرنوشت اين جنبش در چنگال رفرميسم راست و سوسيمر

دموکراسی، بيش از هر چيز اين حقيقت بارز را فرياد می زند که طبقه کارگر در هر نقطه از جهان موجود برای 

 پيش روی ندارد، سازمانيابی رهائی خود، حتی برای تحميل مطالبات روزمره خود بر بورژوازی يک راه بيشتر در

جنبش شورائی ضد سرمايه داری، اعمال قدرت سراسری و شورائی طبقاتی برای تحميل بيشترين مطالبات ممکن 

بر بورژوازی و توسعه پيکار تا احراز موقعيتی که به مدد آن طومار حيات رابطه کار مزدی برچيده شود و برنامه 

  .  د توده های کارگر متحد در شوراها مستقر گرددريزی شورائی سوسياليستی کار و تولي
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