نگاھی کوتاه به سياست و اھداف حزب سوسيال دمکرات جديد سوئد

حميد قربانی ٢٣ -نوامبر ٢٠١٢
ھمواره در دورانی که جامعه دچار بحران و تالطم می شود و می رود که نيروھای تغيير دھنده
بنيادی در جامعه شکل بگيرند ،احزاب رسمی و قديمی مجبور می شوند که ماھيت طبقاتی خويش و
خواست واقعی و نه ادعائی خويش را بيش از ھر زمان ديگری نشان داده و بيان نمايند.
بحران سرمايه در سال ھای  ١٩١۴که منجر به جنگ جھانی اول شد ،انترناسيونال دوم را به دو
فراکسيون کاملن متفاوت تقسيم نمود ،يک طرف به طرفداری از بورژوازی خودی برخاست و به
برنامه بودجه جنگ سرمايه داران امپرياليست رأی داد و کارگران را بعنوان سرباز به جنگ
کارگران در سوی ديگر مرز ميھن پدری فرستاد و طرف ديگر جنگ امپرياليست ھا را ارتجاعی،
ضد کارگر و در راستای منافع سرمايه داران برای تقسيم دوباره جھان ناميد و طبقه کارگر را
فراخوان تبديل جنگ ارتجاعی به جنگ انقالبی را داد و دست به تدارک انقالب کارگران بر عليه
سرمايه داران شد که انقالب اکتبر کارگران روسيه که جھان را تغيير بنيادی داد » ١٠روزی که
جھان را لرزاند« و مبارزات به خون آغشته کارگران اروپای انقالبی و مخصوصن شورائی آلمان
در سال ھای  ١٩١٨تا  ١٩٢١و تا جنگ داخلی و اعالم جمھوری در اسپانيا را به بار آورد .از دھه
ھفتاد قرن قبل نيز که کنيزيسيسم )دولت رفاه ( سوسيال دموکراسی در اروپا غربی با اولين بحران
سرمايه بعد از رشد طوالنی به بن بست رسيد ،سوسيال دموکراسی شروع کرد به راست روی در
لفافه راه سوم يا ليبرال سوسيال ،حزب بزرگ کارگر انگلستان اولين حزب سوسيال دموکرات بود که
به ھمسازی با حرکت نئوليبرال سرمايه تاچريسم پرداخت و به جای حزب کارگران  ،حزب جامعه را
تئوريزه نمود ) گيدنز( اين راه سوم را اتفاقن يکی از سوسيال دموکراتھای به نام سوئدی که متن
نويس سخنرانی ھای اوالف پالمه بود در کتابی بھمين نام در دھه نود قرن قبل تشريح نموده است .اين
راه سوم ) در مقابل کمونيسم روسی ويا سرمايه داری دولتی و سرمايه داری خصوصی ( راه را

برای دفاع از سرمايه داری و حذف سوسياليسم بعنوان مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد و لغو مالکيت
خصوصی يعنی سرچشمه سود و استثمار از برنامه احزاب سوسيال دمکرات و چپ اروپا و جھان
باز کرد و حزب مدافع مبارزه مسالمت آميز برای "سوسياليسم "را به حزب مدافع سرمايه آزاد و
رقابتی در لفافه دفاع از کارخانه داران و صاحبان کارگاھھای کوچک و استادان دانشگاھھا و
کارمندان عالی رتبه تبديل شد .اين برنامه در حزب سوسيال دمکرات سوئد با به قتل رساندن اوالف
پالمه در آپريل سال ١٩٨۶کليد خورد و در دوره رھبری مونا سالين اولين رھبرزن اين حزب گل
داد و ايشان اعالم پشتيبانی حزب سوسيال دمکرات از کارگاھھای کوچک را نمود .اکنون يکی از
رھبران راست از سازمان سراسری کارگران سوئد ،بعنوان بھترين خاتمه دھنده و به بار نشسته
تالش  ٢٠ساله کادرھای درجه اول راست و سرمايه پسند اين راه دراز شده است .امروز آقای
استفان لوف ِون رھبر حزب با نوشتن مقاله در روزنامه ليبرال صبح سوئد  ،اخبار روز )داگنز نی
ھتر( اين نا قھرمانی را با امضاء مشترک  ٣عضو بر جسته رھبری حزب به طبقه کارگرسوئد
بعنوان سند بردگی ھميشگی اش ،در  ٣بند به اين ترتيب اعالم نموده است .او به جای اينکه اکثريت
رھبران حزب آينده را کارگران آگاه اعالم نمايد ،اولين بند را  %٢۵از کانديداھا برای پست ھای
آينده کليدی در حزب را جوانان اعالم می کند و دومين را باز کردن حزب و به وسط جامعه رفتن
يعنی به زبان آدميزاد حزب را غير طبقاتی نمودن و حزب تمام جامعه کردن و عضو گيری از
مرتجعين مسيحی و اسالمی ،سرمايه دار و خرده بورژوا ھای فعال در امور جامعه می داند .در
اينجاست که حتی به رضايت دادن سوسيال دمکراسی به مقنعه ،روپوش و پوزه بند زنان و حجاب
اسالمی نيز می پردازد و از آن بعنوان مخالفت با اجباری نمودن البسه دولت دست راستی موجود به
دفاع بر می خيزد .سومين را ھمکاری با صاحبان صنايع ،آکادميک ھا و آکتورھای فعال در امور
اجتماعی می نامد و از آن به نام رھبران با دانش وبرنامه ريران رشد اقتصادی برای رفاه بھتر و
رشد با دوام اقتصاد سوئد ياد می کند .از آن به بعنوان »وظيفه ات را انجام بده ،حقوقت را خواستار
شو« نام می برد و اين را منشأ حل تمام مشکالت سياسی خويش می داند .از کيفيت و انتخاب آزاد
بعنوان جانشين برنامه دولت دست راستی کنونی که بر اساس کوته نظری و سود افزائی فوری به
قول استفان و شرکاء نھاده شده است ،ياد می کند .خالصه در اين برنامه نو شده برای حزب جديد
سوسيال دمکراسی ،حزب بورژوائی صاف و ساده و بی چيله و پيله سوئد نه از کوتاه کردن ساعت
کار روزانه به  ۶ساعت کار با حقوق مکفی که يکی از شروط اساسی کارگران صنعت ماشين سازی
اروپا است که در اعتصابات و تظاھراتھای روز  ١۴نوامبر  ٢٠١٢مطرح شد ،خبری ھست و نه
حتی يک کلمه از طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی و رو به سوی حاد شدن در جامعه امروز اروپا و
سوئد .ايشان از کيفيت و انتخاب آزاد می نويسند که در دھه ھشتاد يکی از بندھای اساسی تبليغات
انتخاباتی و برنامه ای احزاب راست و نئوليبرال سوئد مانند حزب محافظه کار و ريگانگرای مدرات
که) وزير امور خارجه دولت کنونی اش و نخست وزير دھه نود کارل بيلت ،رئيس شورای اروپائی
جنگ خليج در زمان بوش پسر بود ،می باشد( وحزب نئوليبرال شدۀ مردم بودند که بر عليه
دولتگرائی حزب سوسيال دمکرات تبليغ می کردند .اين است که اين گفته مارکس را بايد به روز کرد
و در به انجام رساندن آن کوشش فوق العاده نمود » .طبقه کارگر برای پيروزی در مبارزه اش به
حزب خويش نه تنھا در سطح کشور ،بلکه بين المللی نيازمند است« ،نقل به معنی از اولين سخنرانی
کارل مارکس در جلسه افتاحيه انترناسيونال اول.١٨۶۴ ،

امروز ساختن حزب کمونيست کارگران آگاه بيش از ھر زمان ديگری ضرورت و لزوميت خود را
بيان می کند .احزاب موجود ھمه به صف شده اند تا طبقه کارگر و  %٩٩را به سود  %١به خاک
سياه بنشانند ،به خود اروپای تحت سلطه سرمايه داری جنگ طلب و متجاوز امپرياليستی و سوسيال
دموکراسی زده نظری بی افکنيد ،ديگر الزم نيست آفريقا و آسيا را برای تودھھای اروپا مثال بزنيد تا
ددمنشی سرمايه امپرياليستی و نوکری و چاکر منشی احزاب رسمی و بورژوازی سوسيال دموکرات
را اثبات نمائيد ،زندگی خود طبقه کارگر در اروپا و ميليونھا انسان شريف و زحمتکش بر اين امر
به روشن ترين وجه گواھی می دھد .به قول لنين »تئوری خاکستری است ،درخت سبز زندگی
است«.
»سو سياليت ھای بورژوا آنان بخش ھاﯾی از بورژوازی ھستندکه ماﯾل اند دردھای اجتماعی را درمان
کنند تا بقای جامعه بورژواﯾی را تامين نماﯾند .سوسياليست ھاى بورژوا ﯾی ميخواھند شراﯾط حيات
جامعه معاصر را حفظ کنند ولى بدون مبارزات و مخاطراتى که ناگزﯾر از آن ناشى ميشود .آنھا
ميخواھند جامعه موجود را حفظ کنند ولى بدون عناصرى که آن را انقالبى کرده و شيرازهاش را از ھم
ميپاشد .آنھا بورژوازى را بدون پرولتارﯾا ميخواھند .بورژوازى عالَمى را که در آن حکمرواست ،طبيعتا
بھترﯾن عوالم ميپندارد .سوسياليسم بورژوا اﯾن پندار تسليت بخش را بصورت ﯾک سيستم تمام و ﯾا
نيمهکارهاى در ميآورد ھنگامى که اﯾن سوسياليسم از پرولتارﯾا دعوت ميکند که سيستم او را عملى
نماﯾد و در بيتالمقدس جدﯾد وى گام گذارد،در واقع توقع وى فقط آنست که پرولتارﯾا در جامعه کنونى
ھمچنان باقى بماند ولى اندﯾشهھاى کينهآميز خود را درباره اﯾن جامعه بدور افکند .سو سياليسم
بورژوازی زمانی با چھره خود جلوگر ميشود که به وجھى از سخنورى مبدل گردد .آزادى بازرگانى!
بسود طبقه کارگر؛ حماﯾت گمرکى! بسود طبقه کارگر؛ زندانھاى انفرادى! بسود طبقه کارگر… اﯾن
است آخرﯾن و تنھا سخن جدى سوسياليسم بورژوای .سوسياليسم بورژوازى درست منحصر به اﯾن
ادعاست که بورژوا بورژواست ،بسود طبقه کارگر " مارکس – انگلس -مانيفست حزب کمونيست «.به
نقل از نوشته رفيق بھروز شادﯾمقدم -سوسياليست ھای بورژواﯾی -رفرميستھا
البته رفيق در زﯾر نوﯾس نوشته نقل قولی از لنين نيز نقل می کند .لنين » مارکسيست ھا،
برخالف آنارشيست ھا ،مبارزه برای اصالحات ،ﯾعنی اقداماتی را که بدون انھدام قدرت طبقه حاکم
وضعيت زحمتکشان را بھبود بخشند ،برسميت می شناسند اما در ھمان حال با رفرميست ھا ،که
اھداف و فعاليت ھای طبقه کارگر را بطور مستقيم ﯾا غير مستقيم به کسب اصالحات محدود می
کنند ،به قاطعانه ترﯾن مبارزه دست می زنند .رفرميسم فرﯾب بورژواﯾی کارگران است ،که به رغم
بھبودھاﯾی در اﯾنجا ﯾا آنجا ،تا زمانی که سلطه سرماﯾه وجود دارد ھمچنان برده مزدی باقی خواھند
ماند«.لنين -مارکسيسم و رفرميسم.

البته در اين رابطه يک نکته کوتاه و خيلی مختصر قابل ذکر است .آن اينکه؛ در جنبش چپ غير
کارگری ايران تئوريزه کننده اصلی اين خط  ،به باورمن ،دو نفر از رھبران و تئوريسين ھا
باصطالح کمونيسم کارگری ايران ،منصور حکمت و ايرج آذرين می باشند .منصور حکمت با
خواندن تزھای گيدنز ،حزب جامعه ،حزب گرفتن قدرت سياسی بوسيله  %۵سکوالر ھای جامعه،
حزب شخصيت ھای غيرکارگر و حزب رفتن به قسمت گود استخرسياست و نه حزب کارگران
سوسياليست -کمونيست برای لغو مالکيت خصوصی و نابود کننده کارمزدوری را تحويل پيروان اش
داد و آقای ايرج آذرين با پيشنھاد نپ در اپوزيسيون به دفاع از صاحبان کارگاھھای کوچک
برخاست .اين دو نفر يکی تدوين کننده برنامه دنيای بھتر و ديگری نويسنده بيانيه تأسيس حزب
کمونيست کارگری می باشند .اين ھم يکی از ظنزھای تاريخ بود که مؤسيسن حزبی که قرار بود،

حزب تک بنی ،حزب کارگران سوسياليست باشد به تدوين کنندھگان تئوری راه سوم مبدل شدند.
گفته ھای اين دو رھبر "کمونيسم کارگری" را شما می توانيد در اثرات زير مطالعه نمائيد .منصور
حکمت سخنرانی در کنگره دوم حزب کمونيست کارگری ايران ،مصاحبه با کيومرث نويدی سر
دبير نشريه بيدار -نشريه کانون نويسندگان ايران در تبعيد ،حزب و جامعه -سخنرانی در پلنوم وسيع
کادرھای حزب کمونيست کارگری -ايرج آذرين کتاب چشم انداز سوسياليسم کارگری در قرن -٢١
در فاصله يکی دوسال است که اين گفته ھا و نوشته ھا ھمزمان تدوين می شوند.
مقاله استفان و شرکاء را شما می توانيد در اﯾنجا به زبان سوئدی مطالعه نمائيد.
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