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  ٢٠١٧ جون ٢٣

  

  در استراليا

   
ُ را در کرسی – ٧۵ از ۴۴ – ُحزب کارگر، که اکثريت کرسی ھا. ًاخير در استراليا يک انتخابات عمومی برگزار شد

ُھا اکثريت کرسی ھا را کسب  ليبرال. ُ کرسی دارد٧۵ُ کرسی از ٣۶اکنون . ھای مجلس نمايندگان داشت،  شکست خورد

ُ کرسی در مجلس سنا توسط حزب کارگر حفظ شده است، ٣۶ُ کرسی از ٣٠کرده اند، اما اين اکثريت بدين دليل که 

  .ست بسيار  متزلزل

اند، و تا ھمين  غالبمجلس سنا ست، که در آن نمايندگان کارگران، در  ر سرمايه داری عجيب وغريبیاين چه کشو

  طور بودند، اما ھنوز سيستم سرمايه داری در خطر نبود؟  ھای مجلس نمايندگان ھم ھمين ُاواخر، در کرسی

غلب توسط نويسندگان بورژوازی لمان وضعيت را که ااگر انگليسی زبان از مطبوعات حزب کارگر ًاخيرا يک گزارش

  .شود، شرح داد بسيار  بدجلوه داده می

ست، در  نامد، درواقع يک حزب بورژوازی ليبرال حزب کارگر استراليا که حتی خودش را يک حزب سوسياليست نمی

  .کارند ًھا در استراليا واقعا محافظه که ليبرال حالی
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برای مثال در . فرد نيسته گذاری احزاب منحصر ب در نامدرست ازاين اصطالحات عجيب و غريب و ناۀاستفاد

شوند، و در فرانسه، دشمنان سوسياليسم، خرده بورژوازی،  ھا خوانده می داران ديروز دمکرات ، بردهامريکا

ھای  ھا، بلکه بايد ويژگی جھت درک اھميت واقعی احزاب، نه تنھا بايد اعالن! شوند ھای راديکال خوانده می سوسياليست

  .فردی را بررسی کرده ھا و شرايط تاريخی ھر کشور منحصر ب طبقاتی آن

  

  . جديد بريتانياستۀاستراليا مستعمر

اين کشور تازه به عنوان يک کشور مستقل .  خودستۀًداری در استراليا ھنوز کامال در مراحل اولي سرمايه

کردند، سياست  ھا کشور خود را ترک می انی که آندر آن زم.  ھستندئیًکارگران اکثرا مھاجران بريتانيا. گيرد می شکل

.  بودندليبرال ئیکه توده ھای کارگر بريتانيا جا در نوسان بود، زمانی ًھای کارگری ليبرالی تقريبا بدون مزاحم در آن

 اين از نتايج مطلوب. ليبرال ھستند حتی اکنون اکثريت کارگران متخصص کارخانه ھا در بريتانيا ليبرال يا نيمه

توده ھای .  از آن لذت برده بود] پورتال١٩قرن [ دوم قرن گذشتهۀ بود که بريتانيا در نيم ، و موقعيت انحصاریئیاستثنا

  . روند سوی سوسياليسم میه ب) اما به آرامی(کارگر در بريتانيا تازه 

ری غيرسوسياليستی و حزب ھای کارگ  بين اتحاديهائتالفی ستاصطالح حزب کارگر ه که در بريتانيا اين ب و در حالی

  ھای کارگران غيرسوسياليستی  غيرمستقيم اتحاديهۀطلب، در استراليا حزب کارگر نمايند کارگر مستقل بشدت فرصت

  .ست

اند، و  مسلک ًکار و صرفا ليبرال ھای کارگری ھستند، که ھمگی سازش رھبران حزب کارگر استراليا از مقامات اتحاديه

  . باشند می» گزاران سرمايه داری خدمت«روترين عناصر و  مانند ھمه جا از ميانه

حزب کارگر . اند دھد ھنوز بسيار ضعيف ھم پيوند میه  استراليا را به يک استراليای متحد بۀروابطی که اياالت جداگان

  .بايد با ايجاد يک دولت مرکزی اين روابط را توسعه داده و تقويت کند

ھا در کشورھای ديگر  انجام داده اند، يعنی، معرفی ماليات  کاری را کرده است که ليبرال حزب کارگر در استراليا ھمان

  .ُسان برای کل کشور سان و قانون کار يک سان، ماليات بر زمين يک ، قانون آموزشی يک سان يک

 گرديد، شرايط کارگران داری مستقل توسعه يافت و تثبت که استراليا باالخره به عنوان يک کشور سرمايه ًطبيعتا، زمانی

 خواھد کرد، و راه را برای يک ايجاد حزب کارگران تغيير ليبرالطور ھم حزب کارگر   خواھد يافت، ھمانتغيير

: ست قائده اين. ست  که در آن استثنائات نسبت به قوائد ممکنیست از شرايط استراليا تصويری. کند  باز میسوسياليست

 طور کلی برای سرمايه داری غيره به دليل شرايط خاصی که ب: ست اء ايناستثن. حزب کارگران سوسياليست

  .   شود ست، حزب کارگر ليبرال تنھا برای مدت کوتاھی آشکار می طبيعی

که » ياد دھند« استراليا به مردم ۀکنند که با چسبيدن به نمون  که در اروپا و روسيه ھستند و سعی میئیھا آن ليبرال

يک (ست که شرايط استراليا  اين مضحک. دھند ست، تنھا خود و ديگران را فريب می روی طبقاتی غيرضۀمبارز

 مقايسه کرد که ئیبا کشورھا) جا مستقر شده اند  ليبرال در آنئی جديد و توسعه نيافته ای را که کارگران بريتانياۀمستعمر

  . توسعه يافته استجا بخوبی ھا گذشته و سرمايه داری در آن  از موجوديت آن ھای مديدی مدت

  

  :برگردانده شده از

htm.13/jun/1913/works/lenin/archive/org.marxists.www://https  

.I. V   Lenin  
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