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ن لندرمه د ۴   
    هشتاد و هفت ماهدهم ارديبهشتچهار                                                  ی ناظردوني فرۀ انگلس، ترجمکيفردر

  

اين روز  مراسم روز جهانی پروليتاريا دوران ساز بود، نه فقط به اين دليل که

 ی کارگر خصلت جهانی داشت و همين آنرا نخستين اکسيون انترناسيوليستی طبقه

 ميليتانت کرد، بلکه همچنين به اين دليل که شادی آميزترين پيشرفتها در کشورهای

عان دارند که در کل قاره اين اتريش، و دوست و دشمن اذ. گوناگون را به ثبت رساند

اتريش اين وين بود که به عاليترين و با ارزش ترين شيوه مراسم تعطيلی  در

به اين ترتيب کارگران اتريشی، و در راس آنها کارگران . برگزار کرد پروليتاريا را

فقط چند سال پيش بود که . جايگاه کامال متفاوت پيدا کردند وينی، در جنبش يک

تقريبا صفر تنزل کرد و کارگران آلمان و مناطق سلطنتی  نبش در اتريش به سطحج

  .. ..بودند متفرق شده و وقت خود را در کشمکشهای متقابال مخرب به هدر دادند سالو در احزابی که با هم دشمن

 سال خواب زمستانی ٤٠کارگر بريتانيا از  ی  مه طبقه٤در روز . ی مراسم لندن قرار گرفت اما مراسم وين در سايه

برای پی . من آنرا مهمترين و درخشان ترين مراسم روز کارگر ميدانم اش پيوست و بيدار شد و دوباره به جنبش طبقه

  . می منتهی شد٤امر شخص بايد حوادثی را در نظر گيرد که به مراسم  بردن به دليل اين

ی  اتحاديه. "يعنی ايست اند به تدريج جنبيد ر نشين لندن،ی کارگ در اواخر پارسال بزرگترين و ناخوشآيند ترين منطقه

اعتصاب . اين اتحاديه هم اکنون يکصد هزار نفر عضو دارد. گرديد تاسيس" کارگران گاز و کارگران غير ماهر

ی  هاتحادي ی ساکنين ايست اند را از بی تحرکی درآورد عمدتا با همکاری اين حتی پائين ترين اليه بزرگ باراندازان که

در نتيجه . انجام گرفت) باراندازند بسياری از اعضا در زمستان کارگر گازند و در تابستان (Partner Unionمختلط 

اينان که قبال به ندرت کاری برای . اتحاديه پس از اتحاديه شکل گرفت در ميان اينان، که اکثرا کارگر غير ماهرند،

آنها . پذيرند را به عضويت نمی" ماهر"های قديمی جز کارگران  حاديهات. اند اکنون به سرعت جلو آمده خود ميکردند

آنها به اين ترتيب با کسانی . اند آموزشی نديده ی کارگرانی را نمی پذيرند که بر اساس سياستهای صنف مورد نظر دوره

زند بيشتر پول پرست آنها ثروتمندند و هرچه ثروت بيشتری مياندو. رقابت ميشوند که از صنف مورد نظر نيستند دچار

اندزاه که بتوانند از  کارند و پيش از هر چيز و هر آنها محافظه. به صورت کلوبهای انسانهای مرده درميآيند شده و

آنها ضرورتا، . عکس، هر همکاری را ميپذيرند ، بر"غير ماهر"های جديد  اتحاديه. سوسياليسم دوری ميگزينند

اينها با . اعتصاب هستند و از طريق جمعآوری پول اعتصاب اداره ميشوند ایه کارگران گاز حتی منحصرا، اتحاديه

اما تبليغات  .اند حاضر اعضا سوسياليست نيستند، اما تاکيد دارند که توسط سوسياليستها رهبری شده اينکه در حال

و شوهرش ادوارد اولينگ -خانم مارکس سوسياليستی مدتها در ايست اند جريان داشته است؛ در ميان سوسياليستها

بهترين جا برای تبليغات را پيدا کردند و آن کلوبهای راديکالی است   سال قبل٤آنها . اند اولينگ بيش از همه فعال بوده
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ميدهد  آنها بطور مستمر در آنجا کار کردند و آنطور که شواهد نشان. کارگران را شامل ميشوند که تقريبا انحصارا

باراندازان يکی از سه زنی بود که  خانم اولينگ در جريان اعتصاب. اند ود داشتهبيشترين موفقيت را در کار خ

اولينگ، تقريبا به تنهائی، اعتصاب سال گذشته در سيلورتن را رهبری  خانم. ... مسئوليت پخش کمکها را بعهده داشتند

  . بودآنرا بنيان گذاشتهاند و در ميان کارگران گاز بخش زنان را نمايندگی کرد که خودش  او در ايست. کرد

آوردند، اما بعد از يک اعتصاب ناموفق در   ساعت کار در هفته را بدست٨کارگران گاز در پائيز گذشته در لندن 

  .ثابت ميکند که اين دستآورد در بخش شمالی شهر نيز ماندگار نيست بخش جنوبی شهر آنرا از دست دادند و همين

روز کارگر در لندن را، با آمادگی پذيرفتند؟  خانم اولينگ، برای برگزاری مراسمعجيب است که کارگران گاز پيشنهاد 

. ی قانونی تصويب کرد  ساعت روزانه٨مطرح کردن و پای فشردن بر  ی پاريس اول مه را به عنوان روز کنگره

 اند يک کميتههای ايست  مورد نظر چندين گروه سوسياليستی، کلوبهای راديکال و اتحاديه برای برگزاری مراسم

برگزاری روز کارگر در  امسال تمام تالش برای. تشکيل دادند تا يک تظاهرات بزرگ در هايد پارک را سازمان دهند

  .مه برگزار گرديد ٤روز پنجشنبه، اول مه، به جائی نرسيد و مراسم در روز يکشنبه 

های کارگری  شورای اتحاديه"سادگی طبيعی از  ی کارگران لندن را به مراسم بيآورد با يک کميته به اين خاطر که همه

های کارگری لندن تشکيل شده که عمدتا کارگران  نمايندگان آن اتحاديه اين شورا از. نيز دعوت به عمل آورد" لندن

اکثريت  قديمی را در برميگيرند و آنطور که قابل انتظار نيز هست چند عنصر ضد سوسياليست بر ماهر مراکز کاری

آنها دارد رشد ميکند و اينرا   ساعت کار روزانه خارج از کنترل٨متوجه شد که جنبش ..." شورا . "دحکم ميرانن

 ساعت کار روزانه شدند بدون اينکه ٨قديمی نيز طرفدار  های کارگری اتحاديه.] پس تدبيری انديشيد. [خطرناک يافت

 تعيين شود -ساعتی فالنقدر– ساعت ٨ه بر اساس آنها خواهان آن شدند که دستمزد روزان .خواهان قانونی شدنش گردند

. نيم و يا دو برابر شدند کاری خواهان پرداخت يک و آنها برای اضافه. کاری به هر ميزان در روز مجاز باشد اضافه و

. بازار مکاره برای اين نوع کار روزانه تبديل شود نکته اينجاست که آنها خواهان بودند که تظاهرات به صورت يک

 ..."شورا . "آزاد پيش برود و نه اينکه از طريق قانون تصويب گردد که اجبار ميآفريند ا گفتند کار از طريق قراردادآنه

خود را ..." فدراسيون " .آقای هيندمان ائتالف کرد" فدراسيون سوسيال دموکراتيک"برای رسيدن به اين هدف با 

" امکان گرايان فرانسوی"در ائتالف حياتی مماتی با  اين تشکلاعضای . کليسای واقعی سوسياليسم بريتانيائی ميداند

انجام  بنابراين اين تشکل پيشاپيش اول مه را گناهی ميداند که عليه روح القدس. فرستادند شان هيئت هستند و به کنگره

اعت از فراز سر  س٨آورد که جنبش  بايد بياد. ی کمونيستها گرفته شده است گرفته، چرا که تصميم آن در توسط کنگره

دادن پاسخ مثبت به معنای اين بود که آنها خود را تحت رهبری  با توجه به اين مسايل. فدراسيون نيز در حال رشد بود

" مه اول"را به کنترل خود درميآورد و مراسم آنرا نه در روز " روز کارگر..." شورا "اگر  پس. کمونيستها قرار دهند

آنها ميتوانستند در آن شرکت  لعنتی نبود و" مارکسيستی"د پس مراسم ديگر مراسم که در روز چهارم برگزار ميکر

ی قانونی است، با اشتياق   ساعت کار روزانه٨اش خواهان  برنامه در..." فدراسيون "عليرغم اين واقعيت که . کنند

  . را فشردی شورا دست دراز شده

به نيرنگهائی شد که فقط بورژوازی  داخل کميته متوسلائتالف جديد، گرچه ممکن است عجيب به نظر بيايد، در 

ميداند، اما کارگران اروپائی و آمريکائی احتماال آنرا زشت  انگليس آنرا در اقدامات سياسی مجاز و حتی ماهرانه
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 هيئت"که سازمان دهندگان متينگهای بزرگ در هايد پارک بايد پيشاپيش اهدافشان را به  واقعيت اينست. ميشمارند

برای عبور گاريهائی که  اطالع دهند و در مورد آن به توافق برسند و جايگاهها تعيين شوند و اجازه" منای امورا

مقرارت وقتی يک متينگ اعالم گرديد، متينگهای  در ضمن بر اساس. بعنوان جايگاهها استفاده ميشوند صادر شود

عالم نکرده بود، ولی ائتالف ضد کميته که مخفيانه از هنوز مراسم را ا" مرکزی ی کميته. "ديگری نبايد برگزار شود

  . را گرفته بود جايگاه٧ی  شده بود، دور از چشم کميته متينگ را برای روز چهارم اعالم کرده و اجازه آن مطلع

وزی در ی آنهاست و پير پارک در اختيار و اجاره اعتقاد پيدا کرده بودند که به اين ترتيب..." فدراسيون "و ..." شورا "

را به " ی مرکزی کميته"های کارگری و دو نماينده از  نمايندگانی از اتحاديه "ائتالف"در چنين شرايطی. جيبشان است

رفتار کرده بود که انگار چنان ..." شورا . " را فرستادکميته سه نماينده و از جمله خانم اولينگ. دعوت کرد يک متينگ

های کارگری  ی مرکزی رسانده بودند که فقط اتحاديه کميته  اطالع نمايندگانآنها به. اوضاع کامال در کنترل اوست

های سوسياليستی و  به عبارت ديگر آنها خواهان حذف اتحاديه. پرچم را دارند اجازه شرکت در تظاهرات و حمل

سم شرکت کند مرا اجازه يافته بودند در" فدراسيون سوسيال دموکراتها"از اينکه چگونه . سياسی بودند کلوبهای

کرده بود که ميبايست در مراسم خوانده شود و  ئی را اديت همچنين قطعنامه..." شورا . "صحبتی به ميان نيامده بود

  ی قانونی به قطعنامه حذف کرده بود؛ بحث کردن پيرامون بازگرداندن کلمه  ساعت کار روزانه٨ی قانونی را از  کلمه

بود خانم اولينگ  حاضر نشده..." شورا "سرانجام .  به رای نيز گذاشته نشده بود هاعالم شده بود؛ قطعنام را غير مجاز

در همانحال آقای ). و اين واقعيت ندارد(يدی نيست  را به عنوان نماينده بپذيرد و استدالل کرده بودند که ايشان کارگر

  . و سفيد نزده استی خودش دست به سياه است که در اتحاديه  سال١٥..." شورا "شيپتون، پرزيدنت 

به نظر رسيد که مراسم . شدت عصبانی شدند ی مرکزی از نيرنگهائی که به آنها زده شده بود به کارگران عضو کميته

به نظر ميرسيد که هيچ راه حلی . اندک از کارگران لندن را نمايندگی ميکنند در اختيار دو تشکلی قرار گرفته که اقليتی

بودند که انجامش  حمله کنند و اين چيزی است که کارگران گاز تهديد کرده..." شورا "ی اينکه به جايگاهها نيست جز

مقررات پارک اجازه برگزاری مراسم و گذاشتن  رفت و توانست عليرغم] کشور[خانم اولينگ به وزارت . خواهند داد

يک اقليت به شکست کشانيده تالش برای برگزاری مراسم در جهت منافع  .ی مرکزی را بگيرد  جايگاه برای کميته٧

 از ايجاد مزاحمت برداشت و خوشحال بود برای بدست آوردن حق برابر در سازمان دادن دست..." شورا . "شد

  .ی مرکزی به مذاکره بنشيند تظاهرات با کميته

اش  حرکهکه کارگران ايست اند نيروی م شخص ميبايست اين زمينه را بداند تا خصلت و اهميت تظاهراتی را بستايد

و ..." شورا "دعوت به تظاهرات آنچنان وسيع پذيرفته شد که  .اند بودند، کارگرانی که تازه به جنبش پيوسته

 .با هم ائتالف کنند تا رهبريش را بدست گيرند و متينگ را در جهت اهداف خود بگردانند ناچار شدند..." فدراسيون"

خصومت ميورزيدند، به همان اندازه  ئی تظاهرات ی پايه ازه که با ايدهاين در حالی است که اين دو سازمان به همان اند

کار از برابری بين کار و سرمايه پشتيبانی  شورای محافظه در چنين فضائی است که يک. با همديگر دشمنی داشتند

 تامين باشد بايددموکراتيک در ميدان راديکاليسم ظاهر ميشود و ميگويد هر جا که امنيت  ميکند و يک سازمان سوسيال

برداری کنند که هر دو از  بهره اين دو موتلف به نيرنگهائی متوسل شدند تا از تظاهراتی. دست به انقالب اجتماعی زد

کار بودند که  در يکطرف کارگرانی محافظه. دو دسته تقسيم شود  مه به٤اين عوامل سبب شد تا متينگ . آن بيزار بودند
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در  .اند ی سوسياليست محدود نگر به اسارت کشيده شده  فراتر نميرود و توسط يک فرقهمزدوری افقشان از سيستم کار

های  به منچستريسم اتحاديه طرف ديگر کارگرانی را داشتيم، که تازه به جنبش پيوسطه، و حاضر نيستند بيش از اين

انی اتحاد کردند که منتخب خودشان آنها با کس. رها شوند اينها ميخواهند تا به دست خود. کارگری قديمی گوش فرادهند

از يکطرف رکود و جمودی حضور داشت . سوسياکيست به آنها تحميل نشده بود بودند و توسط يک يک گروه کوچک

نگرانی وجود  در همين صف محدود. بر آنها حاکم بود" صنف"ی  هائی بودند که هنوز روحيه اتحاديه اش که نماينده

ی پروليتاريای برتيانيا به چشم  و زنده در طرف ديگر جنبش آزاد. ته پشتيبانی ميشدندداشتند که توسط يک ائتالف بس

نابينا ترين شخص نيز مشخص بود که زندگی پر طراوت کجاست و  برای. ميخورد که تازه از خواب بيدار شده بود

  . سوستمحدود نگری در کدام

بيش از يکصد هزار نفر رژه کنان . آمدند  مرکزی گردی کميته" جايگاه ٧جمعيتی انبوه با موزيک و پرچم پيرامون 

همه جا پر از شور و هماهنگی . که غير سازمان يافته و تنها آمده بودند آمدند و جمعيتی در همين حدود به آنها پيوستند

 تحرک به در اطراف جايگاههای مرتجعين، بر عکس، همه چيز بی. سازمان در همه جا به چشم ميخورد بود و نظم و

در بعضی . بی نظمی حکومت ميکرد شان بسيار ضعيفتر بود و سازمانيافتگی بد و رژه. بسياری دير امدند. نظر رسيد

در همان حال که چند تن از ليبرالهای کلوبهای . کرد دخالت" ی مرکزی کميته"جاها اوضاع وقتی سامان گرفت که 

در واقع کل –ها  گردآمده بودند اعضای همان اتحاديه"...شورا "اتحاديه پيرامون  راديکال و مقامات رسمی چندين

جلب ..." شورا "سوی  کل تالشها سبب گرديد تا توجهاتی به. ی مرکزی رژه رفتند  با کميته- بخش فدراسيون٤ اعضای

  .گرديد" ی مرکزی کميته"شد، اما پيروزی قطعی نصيب 

سال متوالی به دنبال حزب ليبرال راه افتاده و مثل  ا، که چهلآنچه اتفاق افتاد مطمنئنا نشان داد که پروليتاريای بريتاني

. بود، سرانجام برخاسته و زندگی و عملکردی مستقل و نوين يافته است ی رای دهنده به آن خدمت کرده گله

شکی  بورژوا با ديدن اين مراسم بايد چه تصوری را با خود به خانه برده باشند؟ در اين مورد سياستمداران ناظر

و اين يک واقعيت . بزرگ پيوست  به ارتش بين المللی١٨٩٠ مه ٤ی کارگر بريتانيا در روز  ميتوان کرد که طبقهن

ترين تحول اقتصادی دارد و مضاف بر آن دارای بزرگترين  پيشرفته پروليتاريای بريتانيا ريشه در. دورانساز است

 از يکطرف ١٨٥٠ - ١٨٣٦ی شکست جنبش چارتيستی   که نتيجه-خواب طوالنی اين طبقه  .آزادی جنبش سياسی است

قديمی سرانجام پا به  های چارتيستهای نوه. سرانجام شکسته شد - غول آسای صنعتی از طرف ديگر بودبرآمد و يک

  .اند ميدان مبارزه گذاشته

 

  انگلسکيفردر

ی ناظردوني فرۀ ترجم  

١٣/٢/١٣٨٧ -سايت پيام  


