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بھرام رحمانی
 ١٠سپتمبر ٢٠١٨

رونمائی کتاب
»رشد نژادپرستی در سويدن ،غرب و ايران« در استکھلم
اين کتاب جديد بهقلم بھرام رحمانی ،غروب جمعه ھفتم سپتامبر  ،٢٠١٨با حضور جمعی از دوستداران کتاب و با
مديريت خانم نيره انصاری نويسنده و حقوقدان در محل انتشارات کتاب ارزان ،رونمائی شد.
نخست خانم نيره انصاری اين کتاب را معرفی کرد و سپس سؤاالتی را در باره اين کتاب از نويسنده آن کرد و پس از
جوابگوئی وی ،حضار بهخصوص درباره انتخابات نھم سپتامبر سويدن بحث کردند و بھرام رحمانی نيز بهسؤاالت
حضار جواب داد.
کليه نظرسنجیھا و شواھد حاکی از آن است که متاسفانه برنده اصلی انتخابت امروز سويدن ،حزب نژادپرست و
خارجیستيز دموکراتھای سويدن باشد و بهدومين حزب بزرگ پارلمان سويدن تبديل شود.
رحمانی در پايان از آقای نعمت علیمرادی مدير انتشارات کتاب ارزان و ناشر کتابھای وی ،از آقايان رحيم برجامی
)طراح روی جلد( و امير امامی)ديزاين جلد( و ھمچنين از خانم انصاری و حضار تشکر کرد.
کتاب »رشد نژادپرستی در سويدن ،عرب و ايران« ده
فصل دارد و  ٢٨٠صفحه است
آنچه که در زير میآيد آغاز سخن اين کتاب است.
آغاز سخن
رشد و گرايشات راست افراطی در سطح اروپا و يا
آمريکا و ايران در طی چند سال اخير ،وارد مرحله
تازهای شده است .مرحلهای که حتی تصوير ھمزيستی و
ھمگرائی در سطح اتحاديه اروپا را بهشدت مخدوش کرده
است .تبليغات اين گرايشات ضددمکراتيک و فاشيستی؛
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بعضا با بھرهگيری و تمرکز بر »مھاجرستيزی« است.

دورانھائی که سيستم سرمايهداری با بحرانھای اقتصادی ،سياسی و اجتماعی روبهرو میگردد گرايشات عقبمانده اين
سيستم ھمچون گرايشات فاشيستی ،نازيستی ،ميليتاريستی ،ناسيوناليستی ،نژادپرستی و مذھبی نيز بهتحرک درمیآيند تا
نظم موجود را نگه دارند و اجازه ندھند اين سيستم ستمگر و استثمارگر توسط مردم آزاده ،سرنگون گردد .بنابراين ،نقش
تاريخی اين گرايشات ،حفظ ستم و استثمار و ديکتاتوری سرمايه و سرکوب جنبشھای حقطلب و آزادیخواه و
عدالتجو است.
در جھان امروز ،نازيسم از يک طرف و مذھب از طرف ديگر ،بيش از ھمه زندگی بشر را بهخطر انداختهاند.
بهخصوص اين گرايشات ،دست بهخشونت و ترورھای کور میزنند و بسياری از انسانھای بیگناه و بیدفاع را به ديار
نيستی میفرستند .از ويژهگی مھم و مشترک آنھا ،خصومت و دشمنیشان با آزادیھا فردی و جمعی ،جنبشھای
حقطلب و برابریطلب چون جنبش کارگری ،جنبش زنان ،جنبش دانشجوئی ،روشنفکران و ھنرمندان سکوالر،
آنارشيستھا ،اقليتھای ملی و مذھبی ،خداناباوران و کمونيستھا است.
دھهھاست که اين دو گرايشات بهغايت عقبمانده و ارتجاعی بورژوازی ،در دو عرصه متفاوت سياستھای
سازماندھی شده خود را پيش میبرند -١ :نمايش قدرت و خشونت در خيابانھا  -٢حضور فعال در انتخاباتھای
پارلمانی.
مذھبيون در ايران با سرکوب انقالب  ١٣٥٧مردم ايران و در ترکيه با انتخابات بهقدرت رسيدند و يا از طريق
لشکرکشی و اشغال نظامی آمريکا و متحدان منطقهای و غربیشان در افغانستان و عراق و ليبی نيز گرايشات بهاصالح
ملی و مذھبی و جنگطلب بهقدرت رسيدند .گروهھائی چون حزبﷲ لبنان ،القاعده ،طالبان ،حوثیھای يمن ،داعش،
بوکوحرام و ،...بهعرصه ظھور رسيدند .در حال حاضر نيز آنھا در جنگ داخلی سوريه و يمن فعال ھستند.
مذھبيون از آسيا تا آفريقا و اروپا و آمريکا ،به ترور و بمبگذاری و خشونتھای ھولناک دست زدند .حکومتھای
اسالمی در کشورھائی چون عربستان سعودی و حکومت اسالمی ايران ،با اتکا به قوانين ارتجاعی اسالمی ،دست و پا
میبرند؛ چشم درمیآورند؛ گردن میزنند؛ انسانھا را به دار میآويزند و بهطور سيستماتيک زنان را سرکوب میکنند،
سرچشمه تروريسم اسالمی سنی و شيعه در منطقه جھان ھستند .اين حکومتھا نيز ھمانند آلمان ھيتلری ،دشمن درجه
يک آزادی بيان و قلم و انديشهاند و نه تنھا مخالفين خود ،بلکه حتی اقليتھا ملی و مذبی را مورد آزار و اذيت قرار
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میدھند و سرکوب میکنند .از سوی ديگر ،اين حکومتھا ،تروريستھا را آموزش میدھند و با امکانات مالی کالن و
سالحھای مخرب خود ،بهجان بشريت میاندازند .نمونهاش ظھور دولت اسالمی)داعش(.
اين دو گرايش ،با وجود تفاوتھائی ،اما از بسياری جھات نزديکیھای نظری و عملی زيادی دارند .ھر دو گرايش
مخالف آزادیھای فردی و جمعی ،آزادی انديشه و بيان ،آزادی تشکل مستقل ،آزادی سازمانھا و احزاب سياسی مخالف
و آزادی رسانهھا ھستند .ھر دو گرايش مخالفين خود را بهشدت و بیرحمانه سرکوب میکنند ،آنھا را زندانی و شکنجه
و اعدام و حتی ترور میکنند .ھر دو گرايش طرفدار خشونت و جنگ ھستند .نھايت ھر دو گرايش دشمن سرسخت
سياستھای مدافع پناهجوئی و مھاجرين ھستند؛ ھر دو گرايش ،حتی کودکان را تشويق میکنند لباس نظامی بپوشند و در
سرکوبھا و جنگھا شرکت کنند؛ ھر دو گرايش طرفدار آپارتايد جنسی و مردساالری شديد بر عليه زنان ھستند و
برابری زن و مرد را بهرسميت نمیشناسند؛ ھر دو طرفدار حاکميت سرمايه و استثمار انسان از انسان و طرفدار
آپارتايد جنسی ھستند .در اين ميان ،حکومت اسالمی ايران ،با رفتارھای غيرانسانی که بهويژه با پناهجويان و مھاجراين
افغان در ايران دارد نژادپرستترين و فاشيستترين و خارجیستيزترين حکومت جھان محسوب میشود.
اما کله تراشيدهھای نژادپرست در خيابانھای کشورھای غربی ،گاھی در حمايت پليس با چکمه و صليب شکسته و
اونيفرمھای نظامی و پرچمھای خود رژه میروند و حتی بهخارجيان و فعالين کارگری و چپ حمله میکنند .يا در
درگيریھای داخلی اوکراين و يونان شرکت میکنند تا ھمفکران خود را تقويت کنند.
در حقيقت احزاب فاشيستی و نازيستی پس از سرنگونی آلمان ھيتلری تا حدودی بهحاشيه رفتند و ساکت ماندند و منتظر
فرصت مناسب شدند .تا اين که اين فرصت را از دھهھای ھفتاد ميالدی با آغاز رقابتھا و بحرانھای جديد نئوليبراليسم
سرمايه و ظھور تاچريسم و ريگانيسم ،بهخصوص پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی در سال  ،١٩٩١به چنگ
آوردند و فعالتر شدند بهطوری که حتی تعادل سياسی و اجتماعی کشوری آرامی مانند سويدن را بهھم زدند.
بهاين ترتيب ،دھهھاست که فاشيستھا و نازيستھای کلهتراشيده در دو عرصه متفاوت فعاليت میکنند؛ در خيابانھا
بهشھروندان معترض حمله میکنند و در عرصه ديگر ،تاکتيک ظاھری عوض کرده ،کت و شلوار میپوشند و کراوات
میزنند تا از طريق انتخابات وارد پارلمانھا شوند؛ يعنی ھمان مسيری را دنبال میکنند که فاشيستھای آلمانی
بهرھبری ھيتلر برای گرفتن قدرت طی کردند.
اکنون برخی سازمانھای نازی در کشورھای مختلف اروپائی و اسکانديناوی از جمله سويدن ،وارد پارلمانھا شدهاند و
در تغيير قوانين بهويژه عليه مھاجرين تالش میکنند و کله تراشيدهھايشان نيز در خيابانھا ،نمايش رعب و وحشت
برگزار میکنند.
در حالی که سويدن ،يکی از زيباترين و آرامترين کشورھای اسکانديناوی و شايد جھان است اما اکنون آينده اين کشور،
در ھالهای از ابھام فرو رفته است.
در کشورھای اسکانديناوی با وجود اين که از سيستم سرمايهداری جھانی و قوانين و مقررات آن تبعيت میکنند و فاصله
طبقاتی بهخصوص در دھهھای اخير ،بيشتر شده است اما فقر مطلق و نسبی به آن شکلی که در ديگر کشورھای غربی
موجود است در اين مناطق وجود ندارد.
علل اصلی رشد نژادپرستی و گروهھای نازی در سويدن و عزب ،نه عامل مھاجرت و پناھندگی ،بلکه پايان دولت رفاه
و عميقتر شدن شکافھای طبقاتی است .دولت رفاه در سويدن ،بهآن شکلی که در دھه پيش از ھشتاد وجود داشت ديگر
وجود ندارد و فاصله طبقاتی نيز در اسکانديناوی بيشتر شده است .عامل ديگر رفتارھای غيرانسانی ھمين دولتھا با
مھاجرين و پناھندگان است .بهعبارتی ديگر ،با فروپاشی شوروی در سال  ،١٩٩١دوت رفاه نيز به پايان عمر مفيد خود
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رسيد .چرا که دولت رفاه پس از انقالب اکتبر  ١٩١٧روسيه و تاسيس اتحاد جماھير شوروی ،احزاب سوسيال
دموکرات در مقابل مبارزه و مطالبات کارگران و مردم محروم ،اجبارا عقبنشينی کردند تا از يکسو جلو رشد
انقالبات را بگيرند و از سوی ديگر ،حاکميت خود را تداوم بخشند .البته اين روند از دھه ھفتاد و ھشتاد شديدتر و
عريانتر شده بود که در دھه نود با فروپاشی شوروی به اوج خود رسيد.
سؤال مھم اين است که کشوری ھمچون سويدن با ويژهگیھای خاص خود ،چرا اکنون دچار بحران نژادپرستی شده
است؟ چه عواملی در رشد نژادپرستی در اين کشور ،دخيل ھستند؟
با رشد نژاپرستی در سويدن و اروپا ،قوانين پناھندگی در غرب از جمله در کشورھای اسکانديناوی نيز سختتر شده
است .حتی وضعيت پناھندگان و مھاجرين در سويدن ،از ھمان سالھای پايانی دھه ھشتاد دگرگون شده و در سال
 ،١٩٨٩دولت سوسيال دموکرات سويدن ،قوانين را سختتر کرده که بهقوانين  ١٣دسامبر معروف شد .ھمچنين بر
اساس سياستھای بسيار نامرئی و خزنده دولتی و غيردولتی ،پناھندگان و مھاجرين بهحاشيه شھرھا رانده شدند .برای
مثال ،ھيچ شرکت دولتی و غيردولتی با کسی که سوسيال بگير و يا حتی بيکار بود قرارداد خانه نمیبست .اما اين وضع
در حاشيه شھرھا متفاوت بود و بهراحتی میشد در اين مناطق قرارداد خانه بست .در نتيجه از يکسو ،گتوھا در
سويدن ساخته شد و گرايشات راست و خارجیستيز قوی و قویتر شدند و از سوی ديگر ،احزاب سوسيال دموکرات و
ليبرال ،ھمواره از مواضع قبلی خود عقب نشستند تا با اتخاذ سياستھای راست ،موقعيت و آرای خود را بهنفع
گروهھای نازی از دست ندھند .مھمتر از ھمه ،گتوھائی که در حاشيه شھرھا بهوجود آمدند نسبت بهمحالت ديگر
شھرھا ،از امکانات رفاھی و خدماتی کمتری برخودار شدند بهطوری که اين مناطق ،بهمرور زمان بهکلی خارجینشين
شدند .سياستی که در ھمه کشورھای اروپائی نيز قابل لمس بوده و ھنوز ھم ھست.
در استکھلم پايتخت سويدن ،محالتی ھمچون »ھوسبی«» ،رينکبی«» ،فيتيا« و ،...تشکيل شدند که عمدتا مھاجرنشين
ھستند» .ھوسبی« در پايتخت سويدن ،محلهای که ساکنانش خارجيان ھستند .بهگفته »کالين فريمن« خبرنگار روزنامه
تلگراف» :شايد ديگر اينجا آن بھشت ھارمونيک و چند نژادی نباشد که سالھای سال تصور میشد«.
کمتر از  ٥ماه پيش از آغاز سال  ٢٠١٣ميالدی بود که »اکونوميست« کشورھای حوزه اسکانديناوی را صاحب
»بھترين اداره حکومت« در جھان خواند و سويدن را »تاج« سر آنھا ناميد .اما در عمل دولت ائتالفی راست ميانه به
نخست وزيری »فردريک رينفلت« پس از  ٨سال حکومت ،چيزی جز فالکت اجتماعی بهھمراه نياورد .او که رھبر
حزب محافظهکار مدرات بود در  ٤سال نخست زمامداری دولت در آستانه انتخابات سال  ،٢٠١٠آرای گذشتهاش را تا
حدودی از دست داده بود با يکسری شعارھای پوپوليستی و عمليات زودبازده و سوءاستفاده از ذخيره اقتصادی قبلی،
کاری کرد تا اقتصاد اين کشور ثروتمند غربی ،در بحبوحه بحران اقتصادی از نظر آماری بهعنوان بھترين اقتصاد
اروپا شناخته شود تا برای  ٤سال ديگر رای بياورد.
اما در ھمان حال ،نخست وزير ليبرال سويدن ،پس از انتخاب دوباره نه تنھا از بودجهھای عمومی ،مثل خدمات
آموزشی را کاھش داد ،بلکه عمال چندان قدم مثبتی از جمله برای پناھندگان و مھاجران برنداشت.
در چينن شرايطی ،طيف مھاجران يا خارجیھائی که بهغير از فنالندیھا ،آلمانیھا و دانمارکیھا که با جامعه سويدن
سازگارتر بودند و اروپائی و اسکانديناوی محسوب میشوند اما پناھندگان و مھاجرين ايران ،افغان ،عراقی ،لھستانی،
بالکان ،بوسنيائی ،ترک ،سوماليائی و ،...بر اثر فشار تبعيضھای دولتی و غيردولتی از جمله نژادپرستی صريح
»نازیھا« و »شبهنازیھا« قرار گرفتند .اين فشارھا تا بدانجا پيش رفت که شکافی جدی و کامال مشھود از دل جامعه
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پايتخت سويدن سربرآورده و خود را نشان داد .چنين شکافی ،بهمعنای شکست سياستگذاریھای دھهھای گذشته
دولتھا سويدن بود.
دستکم در سه دھه گذشته ،دولتھای وقت سويدن ،برنامه آموزشی ماندگاری برای حل معضل خارجیتباران ارائه
ندادهاند و تازه در صورت آموزش يافتن ،بيش از يک سوم خارجیتباران بيکار میمانند .اغلب فرزندان پناهجويان،
بهدليل اين که پدرو مادرھايشان با وجود تحصيالت باال کار دلخواه خود را پيدا نکردهاند چندان رغبتی به ادامه تحصيل
نمیدھند .برخی از آنان در مدارس سويدنی ،با تحقير و توھين نژادی مواجه میشوند .در نتيجه بخش اعظم اقليتھای
مھاجر در سويدن ،در محلهھای فقيرنشين که بيکاری ،فقدان آموزش و فقدان خدمات مناسب در آنھا چشمگير است در
حاشيه شھرھای استکھلم ،مالمو و گوتبرگ فراموش شدهاند .اغلب سويدنیھا ،يا از اين محالت رفتهاند و يا به اين
محالت ،بهچشم حاشيهنشينھائی نگاه میکنند که مزاحم ھستند .در مقابل ھمين اقليتھای عمدتا جوان ،گاھی سر
بهشورش میگذارند .آتشزدن اتومبيلھا و تخريب اماکن عمومی و غيره ،طی بيش از يک ھفته در منطقه »ھوسبی«
استکھلم تجربه تلخی بود .اين حرکت ،نشاندھنده خشم شديدی بود که از تبعيض سرچشمه میگيرد .البته ناگفته نماند که
خشم اين جوانان ،تنھا به بيکاری و تبعيض و تحقير محدود نمیشود .نسل جديد اين جامعه ،آن الگوھای پروصدای
سويدنی که از قبل شنيده بودند ،عمال در جامعه و زندگی خود نمیبينند .جوانان بيکار طغيانگر محلهھای فقير مناطق
حاشيهای و خارجینشين استکھلم ،گوتنبرگ و مالمو ،بهدليل خارجیتبار بودن ،شايد تمايلی بهشناخته شدن با تبار سابق
خود ندارند .چرا که خود را در جامعه منزوی احساس میکنند.
در واقع با راستتر شدن سياستھای دولتھای سوسيال دموکرات و يا حزب ليبرال سويدن و سختتر کردن قوانين
پناھندگی در اين کشور ،تبليغات سوء برخی رسانهھای عليه مھاجرين و خارجیتباران ،يکی از عوامل رشد گرايشات
خارجیستيز و نژادپرست در سويدن است.
در  ١٧يونی  ،٢٠١٤تعداد شکايتھای والدين در مورد نژادپرستی در مدارس بسيار باالست .در پنج سال گذشته ،ناظر
عالی دولت در امور تبعيض بيش از  ٣٦٠شکايت را دريافت کرده اما آمار راديو سويدن نشان میدھد که تنھا چھار
شکايت به دادگاه رفته است.
در سال  ١٩٩٧نيز »ام تی وی« اروپا ،پس از انجام يک نظرسنجی از جوانان سويدن ،متوجه شد که  ٦٠درصد از
جوانان سويدن ،بهانجام نوعی از سوءاستفادهھای نژادپرستی زمينه مساعدی دارند.
نازیھا در سويدن بهشدت تحت تاثير مجالت نژادپرستانه از آلمان و انگلستان قرار دارند .اين مجالت وضعيت بد
اقتصادی سويدن را با سرزنش يھوديان و خارجی مورد تجزيه و تحليل قرار میدھند .آنھا مینويسند که تنھا راه برای
مبارزه با اين سياست را انتخاب کنيد تا اسلحه و جنگ مبارزه عليه يھوديان و ديگر دشمنان درک شده است.
نازیھا در حکومت ھيتلر ،به برتری نژادی معتقد بودند و مدعی بودند که خالصترين نژاد ،آريائیھا ھستند .در طرف
مقابل نازیھا يھوديان را دشمنان شماره يک نژاد آريائی میخواندند .نازیھا مخالف دموکراسی بودند و دموکراسی را
تنھا در تئوری زيبا میدانستند؛ نازیھا دموکراسی را دروغگوئی برای رسيدن به قدرت میخواندند .نازیھا مخالف
سرسخت سيستم سوسياليسم و کمونيسم بودند و سبکی از سرمايهداری را ترويج میدادند که از سيستم سرمايهداری در
جھت اھداف حاکميتشان بھره بيشتری ببرند.
نازيسم ،مجموعهای از ايدئولوژی حزب نازی است .معنای علمی اين واژه عبارت است از نظام ديکتاتوری متکی به
اعمال زور و ترور آشکار که توسط ارتجاعیترين و متجاوزترين محافل کاپيتاليستی مستقر میشود.
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نازيسم را ھم میتوان شکلی از فاشيسم دانست که نژادپرستی نيز به اصول آن افزوده شده است .از نظر تاريخی،
فاشيسم نخست در ايتاليا در سال  ١٩١٩بهوجود آمد و سه سال بعد توانست حکومت را در اين کشور تصرف کند .حزب
فاشيستی آلمان در سال  ١٩٢٠ايجاد شد و در سال  ،١٩٣٣بهکمک انحصارھای بزرگ آلمانی و خارجی حکومت را از
طريق انتخابات بهدست گرفت و ديکتاتوری خونين ھيتلری را مستقر کرد .از يک ديدگاه بينالملی ،نازيسم پايهھای
ايدئولوژی مشترک فراوانی با فاشيسم »بنيتو موسولينی« دارد .ھر دو ايدئولوژی متضمن کاربرد سياسی نظامیگری،
ناسيوناليسم ،ضدآزادی ،ضدبرابری ،ضدکمونيسم و نيروھای شبهنظامی است و ھر دو به ايجاد يک حاکميت
ديکتاتوری گرايش داشتند .ھر چند نازیھا بهمراتب نژادپرستتر از فاشيستھای ايتاليا ،پرتغال و اسپانيا بودند.
نارضايتی شديد رایدھندگان طيفھای سياسی مختلف از احزاب سنتی در سويدن و اروپا باعث افزايش قابل توجه سبد
رای احزاب افراطی و دستراستی در کشورھای مختلف اين قاره شده است .اگر چه دليل اصلی اين نارضايتی و تمايل
به احزاب تندرو در اروپا را بايد در عملکردھا و سياستھای چھار دھه گذشته حاکمان سرمايهداری و سياستھای
تبعيضآميز و ضدپناھندگی آنھا و دخالتشان در جنگھای منطقه بهخصوص خاورميانه ،فروش تسليحات کشتار
جمعی و رابطه آنھا با حکومتھای ديکتاتوری اين منطقه مورد بحث و بررسی و نقد قرار داد .ھنگامی که اتحاديه
اروپا به رجب طيب اردوغان رئيس جمھوری فاشيست و اشغالگر ترکيه ميلياردھا يورو رشوه داد تا مانع رسيدن
پناھندگان سوری و غيرسوری به درون مرزھای اروپا شود؛ ھنگامی که اتحاديه اروپا با حکومتھای مستبد و
جنگطلبی چون عربستان سعودی؛ اسرائيل؛ حکومت اسالمی ايران و ...روابطه حسنه دارند و عمال چشم خود را بر
انبوه جنايات اين حکومتھا عليه بشريت و تروريسم دولتی آنھا بستهاند ،ھنگامی که دپيلماتھای زن سويدنی وارد
تھران شدند ھمه موازين حجاب اسالمی را رعايت میکنند تا باعث ناخرسندی مقامات حکومت اسالمی زنستيز و
آزادیستيز نشوند عمال بهزخمھای زنان ايران نمک میپاشند که چھل سال است بهطور سيتماتيک سرکوب میشوند .در
جھانی که کشورھای پيشرفته جھان ،آمريکا ،اتحاديه اروپا ،چين ،روسيه و حکومتھای ديکتاتور قارهھای آفريقا و آسيا
و ،...تنھا بهفکر منافع اقتصادی و سياسی و نظامی خود و صنايعشان ھستند ديگر دفاع آنھا از آزادی ،حقوق بشر،
حقوق پناھنده و قوانين مھم بينالمللی ھمچون کنوانسيون  ١٩٥١ژنو درباره پناھنگان ،دفاعی کاذب و کاغذی است.
بنابراين در نزد آنھا ،بحث از حقوق انسان و آزادیھايش جائی ندارد در نتيجه ھمه زمينهھای برای رشد و گسترش
گرايشات ضدانسانی ،خشونتطلب فاشيستی ،نازيستی ،ديکتاتوری و جنگطلب فراھم میگردد .بهھمين داليل ،ھر چند
آينده جھان مشخص نيست ،اما آنچه قابل مشاھده است گرفتار شدن غرب در آغوش پوپوليسم است.
در سويدن ،راستگراھای پوپوليست و نژادپرست با عنوان »دموکراتھای سويدن« شناخته میشوند در فرانسه با
»جبھه ملی« ،در انگليس با حزب »استقالل« و در ايتاليا با »لگا نورد« ،دولتھا موجود اين کشورھا را با چالشی از
سوی رایدھندگان مواجه کردهاند .چرا که ممکن است اقبال عمومی بهظور جدی بهسوی اين احزاب افزايش يافته باشد.
احزابی که در انتخابات نھم  ٢٠١٨سويدن شرکت خواھند کرد ،عبارتند از:
حزب سوسيال دموکرات)(S؛ حزب مودرات)(M؛ حزب دموکراتھای سويدن)(SD؛ حزب محيط زيست)(MP؛
حزب مرکز)(C؛ حزب چپ)(V؛ حزب ليبرال)(L؛ حزب دموکراتھای مسيحی)(KD؛ حزب ابتکار فمينيست). (Fi
در سويدن ،چھار نوع انتخابات عمومی وجود دارد -١ :انتخابات پارلمان؛  -٢انتخابات شورای استان؛  -٣انتخابات
شورای کمون؛  -٤انتخابات پارلمان اروپا .اتباع سويدن که بهسن  ١٨سالگی تمام رسيده باشند از حق رای دادن در
انتخابات پارلمان برخوردارند .انتخابات سويدن ،ھر چھار سال يک بار برگزار میشود.
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حزب دموکراتھای سويدن ،در بين ھشت حزبی که در پارلمان ھستند جوانترين آنھاست .اين حزب در سال ١٩٨٨
از ائتالف ميان جنبش راسيستی »سويدن را سويدنی نگهداريد« و حزب نژادپرست سويدنیھا تشکيل شد .رھبر اين
حزب در ابتدا آندرش کالرستروم بود که تا سال  ١٩٩٥اين حزب را بدون اينکه موفقيتی در افکارعمومی داشته باشد
رھبری کرد .در سال  ،١٩٩٥با يک سازماندھی جديد ،ميکائيل يانسون رھبر وقت اين حزب ،ظاھرا شروع به
پاکسازی اعضای نژادپرست و بدنام کرد .در سال  ،٢٠٠٥جيمی اوکسون بهرھبری اين حزب برگزيده شد و موفق شد
با تغيير چھره بيرونی در سال  ،٢٠١٠آرای الزم برای ورود به پارلمان را کسب کند.
خود اين حزب ،سياست خود را محافظهکاراجتماعی با نگاھی ملیگرايانه میخواند .اين حزب در جامعه بيشتر برای
مواضع تند ضد مھاجرتش مشھوراست و مخالفان اين حزب آنھا را پوپوليست و نژادپرست میخوانند .با تمام تالشی
که ھيات رھبری اين حزب برای بھبود چھره خود انجام میدھند ،پيشينه تاريک اين حزب ،ھمچنان سايه سنگينی بر
آينده آن انداخته است.
توماس رامبری کارشناس سياسی راديو سويدن میگويد که اين حزب درابتدا توسط افرادی با مواضع فاشيستی و
نژادپرستانه پايهگذاری شد .درسالھای اخير اين حزب دست به پاکسازی زده تا حزبی متعادلتر شود .آنھا اکنون با
لحنی ديگر سخن میگويند و از نادرست بودن مخلوط کردن فرھنگھا صحبت میکنند .آنھا جامعه چندفرھنگی را
قبول ندارند و میگويند که چنين سياستی باعث ايجاد مشکالتی درجامعه میشود و بهھمين دليل مخالف ورود مھاجران
به سويدن ھستند.
سياست ضد مھاجرتی اين حزب ،باعث محبوبيت آن در ميان قشر ناراضی جامعه شده است .اسالمھراسی يکی از
مواضع اصلی اين حزب است .برای مثال جيمی اوکسون رھبر اين حزب در گفتگو با راديو سويدن در سال ٢٠١٠
گفت:
»گسترش دين اسالم دراروپا و ھمچنين در سويدن انفجاری بوده است .مسلمانان ،اقليتی ھستند که بيشترين رشد را در
سالھای اخير داشتهاند .ھمزمان که جامعه سويدن ھيچ شرطی برای مھاجران جديد نمیگذاريم و از آنھا نمیخواھيم که
خود را با فرھنگ سويدن ھماھنگ کنند .بيشتر اين مھاجران عقايدی دارند که مطابقتی با فرھنگ ما ندارد .آنھا
عقايدی عقبمانده دارند که ما در سويدن سالھای سال است که از آنھا گذر کردهايم.
ھمين سخنان و مواضع باعث رشد اين حزب در ميان جوانان ،قشر با تحصيالت پائين و بيکاران شده است .اما در
سالھای اخير ،تالش خود برای جذب ھواداران احزاب ديگر با وعدهھای پوپوليستی را افزايش داده است.
توماس رامبری میگويد که دموکراتھای سويدن آرای مودراتھا و احزاب بورژوازی را ربودهاند و باعث تضعيف
آليانس احزاب دست راستی شدهاند .اين حزب برعکس میخواھد که در ميان چپیھا رشد کند و آرای آنھا را جذب کند.
شانس آنھا برای افزايش قدرت اين است که ھيچکدام از دو بلوک سياسی راست و چپ اکثريت نداشته باشند تا بتوانند
بهعنوان يک حزب تعيينکننده در اين ميان در رایگيریھای پارلمان نقش بازی کنند.
تأکيد بهيک مسئله بسيار مھم سياسی  -طبقاتی و نحوه فعاليت احزاب ،اين است که حزب چپ سويدن و يا چپھای
اروپا در مساجد و با شرکت در مراسمھای مذھبی عيد فطر و عيد قربان و غيره بهدنبال رای مسلمانان میگردند در
صورتی که حزب نژادپرست دموکراتھای سويدن ،در انتخابات گذشته حدود  ١٥درصد آرای اعضای کنفدراسيون
سراسری کارگران سويدن)ال او( را بهخود جذب کرده بود؟!
کتابی که در پيش روی خود داريد تالشیست در جھت نقد و تحليل و بررسی زمينهھای رشد نژادپرستی و
خارجیستيزی در سويدن؛ ھمچنين در غرب و حتی ايران در بستر تحوالت تاريخی مدرنيته سرمايهداری؛ و ھم نگاھی
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اجمالی دارد به اھداف و ايدئولوژی تاريخی فاشيسم و نازيسم بهمثابه گرايشات خطرناک مدرنيته سرمايهداری عليه
بشريت!
***
* عالقهمندان میتوانند اين کتاب را از طريق آدرس زير تھيه کنند:
چاپ و نشر :انتشارات کتاب ارزان
Kitab-i Arzan
Helsingforsgatan 15
164 78 Kista-Sweden
www.arzan.se
+4670 492 69
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