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  يک حزب کارگریيک حزب کارگری
  

ه77ای حزب77ی دور   از سياس77ت«: چق77در دوس77تان و عالقمن77دان م77ا، هش77دار دادن77د ک77ه    

و تا حدی که قضيه مربوط به سياست های حزبی کنونی انگلستان م7ی ش7ود،       » .بمانيد

ه7ا و ن7ه از    يک حزب کارگری اجازه ندارد که نه از ويگ  . کامًال حق با آنها بوده است     

ها، طرفداری کند و حتی اجازه ندارد که  ه کاران و نه از ليبرال توری ها، نه از محافظ    

ه7ا،   ه7ا، راديک7ال   محافظ7ه ک7اران، ليب7رال   . اديکال هم باشدربه مفهوم حزبی امروزی،   

ه77ای مختلف77ی از   هم77ه اينه77ا م77دافع من77افع طبق77ات حاکم77ه م77ی باش77ند و نظري77ات گ77روه    

اگر آنه7ا نماين7دگی   . ولی استسرمايه داران و تجار کوچک بر آنها مست      مالکين زمين، 

طبقه کارگر را به عهده بگيرند، بطور مسلم، به غلط و به نحو ب7دی آنه7ا را نماين7دگی                 

طبقه کارگر چه از نظر سياسی و چه از نظر اجتماعی دارای منافع خاص . خواهند کرد

تاريخچه اتحاديه های کارگری و جنبش تقليل ساعات ک7ار نش7ان دهن7ده      . خود می باشد  

 است که چگونه کارگران برای اين منافع خاص طبقه خويش کوشش می کنند و چه آن

ول7ی مص77الح سياس77ی خ77ويش را  . چيزه7ائی را مص77الح اجتم77اعی خ7ود تلق77ی م77ی نماين77د  

ه7ا يعن7ی وابس7تگان ب7ه طبق7ه           ها، و راديک7ال    تقريبًا بطور کامل بدست توری ها، ويگ      

طبقه کارگر انگليس فق7ط ب7ه اي7ن قناع7ت     تقريبًا از يک ربع قرن پيش،  . باال می سپارند  

  .باشد» حزب بزرگ ليبرال«کرده است که به اصطالح دنباله روی 
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 ک77ه بهت77رين تش77کيالت را در اروپ77ا -چن77ين روش سياس77ی ای برازن77ده طبق77ه ک77ارگری

آلمان از . در ساير کشورها، کارگران به مراتب فعال تر بوده اند .  نيست -دارا می باشد  

که در رايشتاک -ها  سوسيال دمکرات. ی يک حزب کارگری می باشدسال پيش دارا ده

 با رشد خود، بيسمارک را بحدی دچار وحشت کرده اند، که او مجبور -ده کرسی دارند

 که ما در مقاله ديگری در باره آن گ7زارش     -شده است به ننگين ترين اقدامات ظالمانه      

از . آلمان مرتبًا پيشرفت می کن7د اما عليرغم بيسمارک، حزب کارگر     .  دست بزند  -داديم

ش77هری در جن77وب غرب77ی  (جمل77ه، هم77ين هفت77ه قب77ل در انتخاب77ات انجم77ن ش77هر مانه77ايم   

در .  کرس77ی بدس77ت آورد و ي77ک نماين77ده ب77ه مجل77س اي77التی ساکس77ن فرس77تاد  ١٦) آلم77ان

بلژيک، هلند و ايتاليا به نمون7ه آلم7ان تأس7ی جس7ته ان7د و در ه7ر ي7ک از اي7ن کش7ورها              

گرچه آراء انتخاباتی اين کشورها بقدری باالست که در . گری وجود دارديک حزب کار

در . حال حاضر شانسی برای اعزام نمايندگانی به هيئت های مقنن7ه موج7ود نم7ی باش7د           

فرانسه، در وضعيت کنونی، جريان ساختمان حزب کارگر به شدت ادامه دارد و اخي7رًا           

ت و در انتخاب7ات عم7ومی اکتب7ر آين7ده     در چندين انتخابات محلی، حائز اکثريت شده اس7      

حتی در آمريکا ني7ز ک7ه انتق7ال اف7راد     . نيز بدون شک تعدادی کرسی بدست خواهد آورد  

از طبقه کارگر به طبق7ه کش7اورزان، تج7ار و ي7ا س7رمايه داران هن7وز نس7بتًا ب7ه س7ادگی              

در . د ک7ه در ي7ک ح7زب مس7تقل متش7کل گردن7د      ن7 صورت می گيرد، کارگران الزم می دان  

هم7ه ج7ا ک7ارگران ب7رای بدس7ت آوردن ق7درت سياس7ی و ب7رای نماين7دگی طبق7ه خ77ود در           

با وجود اي7ن، در  . در همه جا، به جز بريتانيای کبير. هيئت های مقننه مبارزه می کنند     

انگلستان آگاهی هرگز به اندازه امروز که اح7زاب ق7ديمی محک7وم ب7ه زوال ش7ده ان7د و                  

ايل جهان شمول قديمی تأثيرات خود را از دست   شعارهای قديمی بی معنی گشته و وس      

درک اي7ن مطل7ب    ه  م7ردان خردمن7د تم7ام طبق7ات ش7روع ب7           .  اشاعه نيافته اس7ت    -داده اند 

کرده ان7د ک7ه راه جدي7دی باي7د ط7ی ش7ود و اي7ن راه فق7ط م7ی توان7د در جه7ت دمکراس7ی                      

ق را البته در انگلستان که طبقه ک7ارگر ص7نعتی و کش7اورزی، اکثري7ت عظ7يم خل7                . باشد

  .تشکيل می دهد، دموکراسی چيزی جز حکومت طبقه کارگر نيست
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بگذاريد طبقه کارگر خود را برای وظ7ايفی ک7ه در انتظ7ار اوس7ت آم7اده س7ازد، آم7اده         

برای حکومت بر امپراتوری بزرگ بريتانيا، بگذاريد آنها با مسئوليتی که اضطرارًا به 

ب7رای اي7ن ام7ر ق7درتی اس7ت ک7ه در       عهده ش7ان خواه7د ب7ود، َآش7نا ش7وند و بهت7رين راه            

اختيار دارند يعنی اينکه اکثريت واقعی ايرا که در هر شهر ب7زرگ امپرت7وری س7لطنتی               

آن مورد استفاده قرار دهند که افرادی را از ميان صفوف خود به    دارا می باشند برای     

ب7ا ح7ق انتخاب7اتی ک7ه در ح7ال حاض7ر ب7رای اولي7اء خ7انواده ه7ا وج7ود                   . مجلس بفرستند 

 که نياز مبرم7ی ب7ه چن7ين    -دارد، به سهولت می توان چهل يا پنجاه کارگر را به مجلس      

ن تع7داد ک7ارگران در پارلم7ان،    تنها وجود همي.  فرستاد-خون حيات بخش تازه ای دارد     

منظ7ور  -ست که تبديل تدريجی اليحه ارضی ايرلند به يک غول ارضی ايرلن7د را             ی ا کاف

 هم7انطور ک7ه در ح7ال      -در زبان انگليسی است   ) غول(و بول   ) اليحه(تشابه کلمات بيل    

حاضر جريان دارد، غيرممکن سازد يعنی آنکه نگذارد ب7ه ص7ورت ي7ک ق7انون جب7ران              

ای مالک ايرلندی در آي7د و همچن7ين غي7رممکن خواه7د ش7د ک7ه ب7ا مطالب7ات                    خسارت بر 

های انتخاب7اتی،   های پارلمان، مجازات شديد رشوه دادن    ی  مربوط به تقسيم جديد کرس    

ت77أمين مخ77ارج انتخاب77ات بوس77يله دول77ت، هم77انطور ک77ه هم77ه ج77ا در خ77ارج از انگلس77تان  

  .مرسوم است، و غيره غيره، مخالفت گردد

شته، ب7ه ج7ز ح7زب ک7ارگر، ه7يچ ح7زب دم7وکرات واقع7ی ای نم7ی توان7د در                     از اين گذ  

که ضمنًا تعدادشان به هيچ وج7ه      -افراد آگاه طبقات ديگر     . انگلستان وجود داشته باشد   

 م7ی توانن7د ب7ه اي7ن ح7زب      -به آن اندازه که می خواهن7د ب7ه م7ا ب7ه قبوالنن7د، زي7اد نيس7ت        

 خ77ود ارائ77ه دادن77د، آنوق77ت حت77ی         ملح77ق ش77وند و بع77د از آنک77ه ش77واهدی ب77رای ص77داقت   

اين در هم7ه ج7ا مص7داق دارد م7ثًال در آلم7ان      . می توانند نماينده آنها در پارلمان بشوند 

ام7ا ه7يچ ح7زب دم7وکراتيکی        . نمايندگان کارگران، در تمام موارد ک7ارگر واقع7ی نيس7تند          

 نباش7د و  نمی تواند در انگلستان يا هر کجای ديگر، چنانچه يک حزب کارگری موجود           

تخطی از اين ام7ر    . خصلت طبقاتی قاطع نداشته باشد، به موفقيت های مؤثری نايل آيد          

  .نتيجه ای جز گروه گرائی و حقه بازی دربر نخواهد داشت
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متأسفانه از زمان . اين موضوع در مورد انگلستان حتی بيش از خارج مصداق دارد

ها  راديکال-ی حزب چارتيست ها يعن-از هم پاشيده شدن اولين حزب کارگری در تاريخ

البت77ه چارتيس77ت ه77ا ب77ا ناک77امی مواج77ه ش77دند و   . ب77ه ان77دازه ک77افی حق77ه ب77ازی ک77رده ان77د  

خل7ق،  ) منش7ور (ولی آيا واقعًا چنين است؟ از شش ماده چارت        . موفقيتی کسب نکردند  

 - يعنی حق رای مخف7ی و سرش7مارايکه براس7اس وض7ع م7الی اف7راد نباش7د        -دو ماده آن  

 يعن77ی ح77ق رای  -ص77ورت ق77انون در آم77ده ان77د و م77اده س77وم    ه اي77ن کش77ور ب77  اکن77ون در 

 الاق7ل ت7ا ح7دودی تحق7ق پذيرفت7ه      - بصورت حق رای ب7رای اولي7اء خ7انواده ه7ا           -عمومی

ه7ائی    به عنوان يکی از رفرم   - يعنی برابری حوزه های انتخاباتی     -است و ماده چهارم   

ه اين ترتي7ب، از ه7م پاش7يده     ب. که دولت کنونی وعده آنرا داده است در شرف اجراست         

وقت77ی ص77رفًا خ77اطره  . ش77دن جن77بش چارتيس77تی ب77ا تحق77ق نيم77ی از برنام77ه آن ت77وام ب77ود  

تشکيالت سياسی قبلی طبقه کارگر، توانسته اس7ت موج7ب اي7ن رف7ورم ه7ای سياس7ی و              

عالوه بر آن يک رديف رفورمهای اجتماعی بشود، پس در اين صورت اگر يک ح7زب    

 که چهل يا پنج7اه نماين7ده در مجل7س داش7ته          -جود داشته باشد  کارگری سياسی واقعی و   

 آنوقت چه تأثيراتی باقی خواهد گذاشت؟ ما در دنيائی زندگی م7ی کن7يم ک7ه در آن       -باشد

هرکس بايد زندگی خودش را اداره کند، ولی طبقه کارگر انگل7يس ب7ه طبق7ات م7الکين،                     

     ی وک7777الی دادگس7777تری،  يعن7777-س7777رمايه داران و خ7777رده فروش7777ان و وابس7777تگان آنه7777ا   

ه7ای   اگ7ر رف7ورم  .  اجازه می دهد که نماينده من7افع او باش7ند       -روزنامه نويسان و غيره   

 ب7ار قط7ره قط7ره    -فقط با اين کندی و فقط با اي7ن وض7ع فالک7ت            -متضمن منافع کارگران    

و  -ک7ارگران انگلس7تان فق7ط باي7د بخواهن7د      . بوجود  می آيند، جای تعجب7ی وج7ود ن7دارد     

را ک7ه  ی  که هر رفورم سياس7ی و اجتم7اعی ا      - است که قدرت آنرا خواهند داشت      آنوقت

     پ77س چ7را اي77ن کوش77ش ب77ه عم77ل . وض7ع آنه77ا ايج77اب م77ی کن77د، ب7ه م77ورد اج77را در آورن77د  

  نمی آيد؟  

    
 


