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  :ي مترجم مقدمه 

طبقه . چارتيسم اولين ظهور سياسي و صنفي طبقه ي كارگر در انگلستان صنعتي در اوايل قرن نوزدهم بود
 ،  و حق راي همگاني خودي كارگر براي اولين خود را به عنوان يك طبقه مي شناسد و از طريق نمايندگان

اما علي رغم بازشناسي هويت اين طبقه براي خويش، . تالش مي كند در بافت سياسي جامعه سهمي ايفا كند
. را نمي شناسدو روش مبارزه جنبش چارتيسم نشان مي دهد كه طبقه ي كارگر هنوز وضعيت موجود 

 در همان چارچوب ارگر قصد داشت طبقه ي كچارتيسم مرحله نوزادي جنبش طبقه ي كارگري بود و 
 و باقي مانده اشراف و زمينداران ، در قدرت و يه داري همراه با طبقه ي بورژواسياسي و اقتصادي سرما

مطمئنا نه بورژوازي و نه اشرافيت چنين حقي را براي طبقه ي كارگر به رسميت نمي . سياست سهيم باشد
ت خويش قرار داشت و  بي شك مشاركت طبقه ي كارگر در شناسد ، بورژوازي در مرحله ي پاگيري و تثبي

 سه بار عريضه چارتيسم با شكست مواجه شد و طي بنابراين . نظام سياسي انگلستان را تحمل نمي كرد
مواجه شد و متعاقب آن شورش و سركوب ) نمايندگان بورژوازي( رد و تمسخر مجلس عوام با نويسي ،هر بار 

ورود  راي و در نتيجه حق مان طبقه ي كارگر كه از مالكيت برخوردار نبود حقدر آنز. پليسي از پي آمد
تنها بعدا و با تثبيت سيادت طبقاتي بورژوازي، پارلمانتاريسم به . نمايندگان خود به اين مجلس را نداشت

ز ا.  و حق راي همگاني اعطا شد كارگران به نظام سياسي تبديل شدمجرايي براي ورود بوروكراسي صنفي
بستر اين فعاليت هاي سياسي چارتيسم ،طبقه ي كارگر انگلستان جنبش صنفي قدرتمندي را بوجود آورد كه 

  در اواسط قرن نوزدهمعلي رغم گرفتاري در بوروكراسي صنفي، توانست پايگاه قدرتمندي براي بين الملل اول
  : ي كند  ماركس هويت يابي طبقه ي كارگر را در جنبش چارتيسم خاطر نشان م.شود

 است براي قدرت سياسي طبقه ي كارگر انگلستان كه در اين كشور پرولتاريا ياما حق راي همگاني معادل"
اكثريت عمده ي جمعيت كشور را شكل مي دهد، در اينجا به مدتي مديد، اگرچه به صورت جنگ طبقاتي 

 اينجا حتي مناطق روستايي در. مخفيانه، آگاهي روشني از موضع خود به عنوان يك طبقه كسب كرده است
نيز هيچ دهقاني نمي شناسد ، بلكه تنها زمين داران ، سرمايه داران صنعتي مزارع كشاورزي و كارگران اجير 

براي راي دادن فرد بايد در .. .نتيجه ي ناگزير آن برتري سياسي طبقه ي كارگر است... شده وجود دارند
فقرا اجاره كرده باشد ، در شهرستان ها او بايد مالك چهل شيلينگ روستاها خانه اي با ده پوند ماليات براي 



 مقاله اي از - ماركس اتحاديه آزاد و چارتيست ها( ". پول نقد باشد و يا پنجاه پوند را در اجاره داشته باشد
  ) ِ نيويوركHerald Tribuneكارل ماركس در 

  

با اعطاي حق راي  ي طبقاتي در انگلستان شرايط مبارزهتغيير  ماركس به صرف نظر از خوش بيني معروف
و البته تنها يك گام و نه ( چارتيسم يك گام الزم،  در اين كشور اكثريت بودن پرولتاريا با نظر بههمگاني و

 پروسه ي آگاهي و انگلس ، همچنينبراي ماركس .  براي مبارزه ي طوالني طبقه ي كارگر بود)چيزي بيشتر
 تغييراتي در بافت مبارزه ي طبقاتي چارتيسم. طبقه ي كارگر مهم بوده ي كسب تجرببخش اين مبارزه و 

 بورژوازي و پرولتاريا بوجود مي آورد و با كنار زدن كامل اشرافيت ، جنگ طبقاتي به مرحله ي مبارزه ميان
 با اميد، ين اشرافيت را نشان دهد  دروغت به نظر انگلس چارتيسم جنبشي بود تا موجودي.كشيده مي شد

  :ظاهري به اينكه جمهوري در اين كشور برقرار سازد

همين شش بند منشور ، كه به بازسازي مجلس عوام منجر مي شود و به نظر بي ضرر مي آيند ، كافي "
عناصر اشراف و به اصطالح سلطنت طلب ِ . است تا نظام مشروطه ي انگلستان، ملكه و لردها را سرنگون كند

ود را حفظ كنند كه بورژوازي به ادامه ي موجوديت دروغين آنها عالقه دارد، اما نظام فقط وقتي مي توانند خ
اما به محض اينكه عقيده ي واقعي عموم مردم . امروز چيزي بيش از يك موجوديت ظاهري و دروغين ندارند

اشد، چنان در پشت مجلس عوام قرار گيرد به محض اينكه نه تنها اراده ي بورژوازي ، بلكه كل ملت را داشته ب
شرايط طبقه  ( ".كل قدرت را جذب خواهد كرد كه آخرين هاله ي مقدس از كله ي سلطنت و اشرافيت بپرد

  ) انگلس- جنبش هاي كارگري-ي كارگر انگلستان

 اما واقعيت آن است كه روزي كمي عجيب به نظر خواهد رسيد،حق راي براساس مالكيت ، براي مخاطب ام
 تثبيت شده اي نداشت و همچنان در جنگ طبقاتي با اشرافيت به سر مي برد ، به بورژوازي زماني كه موقعيت

اميدوارم اين تصور كودكانه از ذهنيت امروزي رخت . مالكيت خود برعليه طبقه ي كارگر خود متوسل مي شد
ست كه الزم به ذكر ا. نظامي دموكراتيك مي پنداردبربندد كه بورژوازي  و سرمايه داري را همواره داراي 

اگرچه براي طبقه ي كارگران انگلستان ، حق راي همگاني اولين ضرورت ِ مبارزه ي سياسي و طبقاتي 
. پرولتاريا بود اما اينرا نبايد با پارلمانتاريسم كاناليزه شده ي بورژوازي تثبيت شده ي امروزي مقايسه كرد



 توانايي ترسيم بافت جنگ طبقاتي را از  سياسي كمونيست بايد با مطالعه تاريخ جنبش هاي كارگري ،فعالين
  . دل ظواهر سياسي موجود بدست آورند
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  شرح وقايع جريان چارتيسم يا منشورگرايان
  1832  ، قانون گذاري انتخاباتي قانون اصالحي

فدائيان  . به استراليا)روستاي كوچكي در  جنوب انگليس(   تبعيد اعضاي فدائيان تلپودل1834مارس 
تلپودل گروهي از كارگران بودند كه به خاطر سوگند مخفيانه براي انجمن اخوت كارگران روستايي دستگير 

  .انجمن هاي اخوت نقش پيشتازي در شكل گيري اتحاديه ها داشتند. شدند

  1834جوالي 

قر قديم در سال اين قانون تحت تاثير ايده هاي مالتوسي ، جايگزين قانون ف. تصويب قانون جديد فقر
  . شده بود1601

   شكل گيري انجمن هاي كارگران و راديكال1835

  1836جون 

  تشكيل انجمن كارگران لندن

  1837ژانويه 

  تشكيل انجمن دموكراتيك شرق لندن

  1837آوريل 



  اعتصاب ريسندگان پنبه گالسگو  و تاسيس دوباره ي اتحاد سياسي بيرمنگام

  1837نوامبر 

   "ستاره ي شمال"انتشار روزنامه ي 

  1837آوريل 

  .اتحاد بزرگ شمال  در ليدز تاسيس شد

  1838مي 

  منشور مردمي و اولين عريضه ي ملي منتشر شد

  1838جون 

  اتحاد سياسي شمال در نيوكسل تشكيل شد

  1838سپتامبر 

  جلسه بزرگ در كارسال مور در منچستر

  1839فوريه 

  مجمع عمومي طبقات زحمتكش در لندن تشكيل ميشود

  1839مارس 

  .ليگ مخالف قانون غله تاسيس شد

  1839مي 

  .مجمع عمومي به بيرمنگام مي رود



  1839جوالي 

   آشوب هاي بول رينگ در بيرمنگام و توقف و دستگيري مردم

  .مجلس عوام اولين عريضه را رد مي كند. همايشه به لندن برمي گردد

  1839سپتامبر 

  منحل مي شود) اعتصاب عمومي ( "ماه مقدس"پيشنهاد . همايش منحل مي شود

  1839نوامبر 

  و دستگيري ها متعاقب) بندرجديد شهري در انگلستان(  قيام نيوپورت 

  

  1840ژانويه 

  طرح هاي شكست خورده براي شورش در برادفورد و شفيلد

  1840 مارس–فوريه 

  محاكمه ي چارتيست هاي توقيف شده

  1840جوالي 

  .انجمن منشور ملي تاسيس مي شود

  1841وريل آ

حركت ". انجمن ملي انگلستان براي ترويج پيشرفت هاي سياسي و اجتماعي مردم تاسيس مي شود 
  . و اكانر به آن حمله مي كنند"جديد



   1841جوالي 

  انتخابات عمومي به تعليق در مي آيد

  1842آوريل 

  . گذارندانجمن چارتيست ها در لندن جلسه مي. كنفرنس اتحاد حق راي همگاني در بيرمنگام

  1842مي 

  مجلس عوام دومين عريضه را هم نمي پذيرد

  1842آگوست و سپتامبر 

  .توقيف رهبرن چارتيست. اعتصاب عمومي در مناطق صنعتي شمال انگلستان با دخالت چارتيست ها

  1842دسامبر 

  .نمايندگان چارتيست ، اتحاديه حق راي همگاني در بيرمنگام را مالقات مي كنند

  1843مارس 

   نفر ديگر در النكاستر58محاكمه ي فرگوس اوكانر و 

  1843سپتامبر 

  .انجمن چارتيست پيش نويس طرح زمين را تهيه مي كند

  1845آوريل 

  .انجمن مشاركتي زمين چارتيست ها تشكيل مي  شود

  1845سپتامبر 



  .انجمن اخوت دموكرات ها تشكيل ميشود

  1846جون 

  .قانون غالت عوض ميشود

  1847 مي 

  ون ده ساعت كار به تصويب مي رسدقان

  1847جوالي 

  .ويگ ها انتخابات سراسري را مي برند  ، اوكانر در ناتينگهام پيروز مي شود

  1848فوريه 

  انقالب در فرانسه

  1848اوريل 

مجلس عوام سومين عريضه  را هم نمي پذيرد و .  انجمن چارتيست ها در لندن نشست برگزار مي كنند
  .تمسخر مي كند

  1848ي  م

  .مجلس ملي جلسه برگزار مي كند

  1848تابستان 

  تظاهرات چارتيست ها و بازداشت ها

  1850مارس 



  .هنري و دموكرات هاي لندن كنترل مديريت چارتيست هارا بدست مي گيرند. جي 

  1851فوريه 

  در خواست فسخ كمپاني زمين

  1852آوريل  

  هارني ستاره ي شمال رامي خرد

  1852مي 

  يست ها در منچسترانجمن چارت

  1852جون 

  فرگوس اوكانر ديوانه اعالم مي شود

  1858فوريه 

  آخرين انجمن ملي چارتيست ها

  

  

  

انگلستان  صنعتي اواسط قرن نوزدهم ، كه به سوي شديد ترين ركود اقتصادي خود پيش مي رفت ، شاهد 
ارائه ي شكايت و جمع آوري چارتيست ها با . اولين حضور تشكيالتي طبقه ي كارگر در عرصه سياست بود

چندين ميليون امضا به مجلس عوام انگلستان ، در پي اصالح اجتماعي و سياسي به نفع طبقه ي كارگر در 
مطالبه ي عمده ي انها اعطاي حق راي همگاني با حذف شرط مالكيت بود تا طبقه ي . چارچوب حقوقي بودند



اين مطالبات شش گانه تحت عنوان . ه ي سياسي شودكارگر نيز بتواند با شركت در انتخابات وارد عرص
 ، ماه مي 1839منشورمردمي  سه مرتبه  براي تصويب به مجلس عوام ارائه شد كه هر سه بار در  جوالي 

 8نام چارتيست از همين منشور يا چارتي گرفته مي شود كه در .  ، توسط مجلس رد شد48 و آوريل 1842
  : مده ي ذيل منتشر شد  ، با شش مطالبه ع1838ماه مي 

 اعطاي حق  راي براي هر مرد باالي بيست و يك سال  .1

 راي گيري به صورت محرمانه .2

 الغاي شرط  مالكيت براي عضويت در مجلس .3

 پرداخت حقوق ساليانه براي نمايندگان .4

 حوزه هاي انتخاباتي برابر .5

  برگزاري انتخابات به صورت ساالنه. 6

 ،اصالحيه 1832در سال . ندگان طبقه ي كارگر در مجلس عوام بودهدف اصلي اين مطالبات شركت نماي
 ، به طبقه ي متوسط نيز حق راي اعطا كرد اما حق راي را براي طبقه ي كارگر به   Refron Act  انتخابات 

مطالبه ي اعطاي حق راي همگاني براي هر مرد باالي بيست و يكسال به وضوح  به . رسميت نشناخته بود
ديگر مطالبات تدارك پيش نيازهايي است براي تسهيل . كت طبقه ي كارگر در انتخابات استمعناي مشار

مطالبه ي دوم يعني راي گيري به صورت محرمانه ، براي ممانعت از رشوه ، . مشاركت سياسي طبقه ي كارگر 
با جمع براندازي شرط مالكيت براي عضويت در مجلس در اين منشور . تحميل و ارعاب منظور شده است

به اين ترتيب طبقه ي كارگر مي توانست راي . آوري حداقل يكصد امضا از راي دهندگان محلي جايگزين شد
پرداخت حقوق ساليانه ي پانصد پوند ،  از نمايندگان طبقه ي كارگر . دهندگاني از طبقه ي خود داشته باشد

.  منافع طبقه ي حاكم دور نگاه مي دارددر مجلس عوام محافظت كرده و انها را از امكان فساد و تطميع با
حوزه هاي انتخاباتي با جمعيت برابر ، مانع آن مي شود كه حكومت به نمايندگان حامي خود ، حوزه هاي 

برگزاري انتخابات ساليانه اي ، مطالبه اي كه هيچگاه تحقق پيدا نكرد، به اين . انتخاباتي وسيع تري ببخشد



چارتيست ها اين خطر را مد . ني نمايندگان را از موكلين خود دور نگاه نداردهدف مطرح شد كه زندگي پارلما
  .نظر داشتند كه نمايندگان طبقات كارگر توسط مقتضيات طبقه ي حاكم ،  به طبقه  ي خود خيانت كنند

با وجود اينكه دست اندر كاران طرح .  چند نكته ي جالب توجه در منشور چارتيست ها قابل ذكر است 
، از منتقدين Francis Place و فرانسيس پليس Daniel O’Connellر كساني مانند دانيل اوكانلمنشو

راديكال اشرافيت بوده و از اصالح قوانين مربوط به لردها دم مي زدند ، هيچ ذكري از مجلس اعيان در منشور 
. لطنت ديده نمي شودهيچ چالش آشكاري  هم با س)  7صفحه ي . والتون . كي . جان .( به چشم نمي خورد

نكته ي دوم اينكه مطالبه حق راي همگاني شامل زنان  نمي شد در حاليكه موضع رسمي چارتيست ها 
مخالفين سياسي از همين تناقض .  بود كه طبعا شامل زنان نيز مي شد"اعطاي حق راي به تمامي انسانها"

 هرانسان شامل زنان هم مي شود آنرا پوچ و متني براي استهزاء چارتيست ها استفاده مي كردند و چون عبارت
  )  vernon 1996 235. ورنون .( مسخره مي شمردند

رفرم اكت كه به طبقه ي متوسط حق راي مي داد و طبقه ( چند سال بعد از تصويب اصالح قانون انتخابات 
قر كه از ايده  و تصويب قانون جديد ف1832در سال ) ي كارگر نوظهور صنعتي را از حق راي محروم  كرد

مالتوس افزايش رفاه فقرا را مسبب افزايش جمعيت و  در نهايت عاملي ( هاي مالتوسي درباره ي فقرا متاثر بود
، انجمن هاي كارگري و .) بنابراين قانون جديد فقر ، مخالف تامين رفاه  فقرا بود. بر ضد خود آنها مي دانست

انجمني كه . فوق به تجسمي از مطالبات سياسي آنها تبديل شداصالح طلبان راديكالي ظهور كردند كه منشور 
) LWMA. London Working Men’s Association( اين منشور را منتشر كرد ، انجمن كارگران لندن

  از پيشه وران نخبه  و آگاه لندن تشكيل مي شد كه به پيشرفت هاي آموزشي و 1836بود كه در جون 
  .تعاوني بهاي زيادي مي دادند

منشور  تنها وقتي  در اياالت مورد استقبال قرار گرفت و به مبنايي براي يك جنبش ملي تبديل شد كه با 
براي عريضه بزرگ به مجلس ) BPU , Birmingham Political Union( "اتحاد سياسي بيرمنگام"كمپين 

ره  را در اصالحات مالي اتحاد سياسي بيرمنگام  پيشتر  راه چا. جهت اعطاي حق راي همگاني، پيوند خورد
بعد از اصالح . مي ديد ، يعني توسعه ي دخيره پولي براي افزايش قدرت خريد مردم،تقاضاي  كار و استخدام

اما بعد از  آژيتاسيون جديد .   ، اصالحات مالي به سختي در دستور كار اين كمپين قرار گرفت 1832قانون 
 كه ماحصل نظريات بانكداري به نام ِ توماس آتوود  بود، به حول حق راي همگاني ، اين هدف اصالحات مالي



 نكته ي منشور را تقاضا كرده بود،  چون آتوود روي تقاضا براي 6 نكته از 5اين عريضه تنها . حاشيه رانده شد
هم انجمن كارگران لندن و هم )10 صفحه ي 1980مادر ، . ( حوزه هاي انتخاباتي برابر، خط  بطالن كشيد

سازمان هايي كه . سياسي بيرمنگام با شبكه اي از سازمان هاي مرتبط در سراسر كشور مرتبط بودنداتحاد 
، اتحاد بزرگ شمالي ِ  فرگوس اوكانر در 1838در آغاز جون . ميراث دو نسل از كمپين هاي انتخاباتي بودند

رقابتي هم . جمع كردجلسه اي اين سازمان هاي راديكال محلي را تحت يك فدراسيون گل و گشاد دور هم
براي مثال ، فرگوس اوكانر و متحدين لندني اش در انجمن راديكال . بين اين حيطه هاي مختلف وجود داشت

اساسا نسبت به خاستگاه منشور يعني انجمن كارگران ) Radical Association Marylebone(ماريلبورن 
بسياري از آنها فعالين مجرب و گروه هاي راديكالي اما نقطه اشتراكاتي هم وجود داشت ، . لندن بدگمان بودند

بودند كه به خوبي سازمان يافته و پيشتر هم در موقعيت هاي خاص بر سر اهداف مشترك ، با هم همكاري 
چارتيسم از فرهنگ هاي از پيش . اكنون موفقيت اين اهداف به اصالح سياسي ملي وابسته بود. كرده بودند

ساخته شد كه ريشه هاي بسيار عميقي داشت ، اگرچه  منازعات فردي و حسادت موجود در اصالح راديكال 
  .هاي محلي مانعي دست و پا گير بر سر راه جنبش بود

چيزي كه موجب حمايت و هواخواهي از چارتيسم شد ، خود اين منشور و  شيوه هاي هيجان انگيز حركت 
اوكانر با سردبيري محبوب و تعهد به اصالح  قوانين  ِ فرگوس "ستاره ي شمال"روزنامه ي . براي تحقق آن بود

فن بيان ، اطالع رساني و ارائه ي . كار و مبارزه با قانون جديد فقر  علت ديگري براي اين هواخواهي بود
  بنيان نهاده شد، شايد از محبوبيت خود منشور 1837استدالل ها و توجيهات قوي اين روزنامه كه در نوامبر 

   (D. Thompson, 1984 p. 6)بيشتر بود 

  مجمع و اولين عريضه

اين كار همراه با جلسات .  طول كشيد1839 تا سال 1838كار جمع آوري امضا براي عريضه از سال 
معرفي در فضاي باز به صورت هيجان انگيز دنبال مي شد گويي مي خواستند براي نبرد مسلحانه و انقالب 

جلسات شبانه در نور مشعل  . قدرت مورد هشدار هم قرار مي گرفتجلساتي كه از سوي مراجع. آماده شوند 
برگزار مي شد و سخنرانان كه اغلب در مورد عواقب ناشي از عدم پذيرش عريضه از سوي مجلس صحبت مي 

  .  حكومت اين جلسات را ممنوع اعالم كرد1838كردند  موجب تشويش و هيجان مي شد تا اينكه در دسامبر 



 طبقات زحمتكش در جلسات همگاني انتخاب "مجمع عمومي" ، نمايندگان 1838ان در بهار و تابست
گردهمايي بزرگي كه در شمال انگلستان در كارسال مور ، منچستر ، و پيپ گرين برگزار مي شد ، .  شدند

جلسه . جمعيت بسيار زيادي را جمع مي كرد كه بين دويست و پنجاه هزار تا يك ميليون تخمين زده مي شد
از انجمن هاي محلي . ي كه در كرسال مور برگزار شد حتي در هواي طوفاني نيز به كار خود ادامه دادا

از انجايي كه هرگونه مجمع قانون .  براي تهيه مقدمات كارها گرفته مي شد"بهاي ملي"وجوهاتي به عنوان 
ي به مراجع قدرت براي فسخ گذاري تحت عنوان فتنه انگيزي ممنوع بود و چارتيست ها نمي خواستند بهانه ا

مجمع عمومي طبقات "، "مجمع ملي "مجمع قانون گذاري جايگزين خود بدهند،  مجمع خود را به جاي 
با اين حال قانوني بودن صوري مجمع چالش برانگيز .  نام نهادند) پيشه وران و كارگران صنعتي( "زحمتكش

  .قرار داشتباقي ماند و هميشه زير ضرب بازداشت ها و فسخ جلسات 

 نفر 63 نفر از 39قابل ذكر است كه حداقل .  ، به شور پرداختند1839اعضاي مجمع در چهارم فوريه ي 
از همان . در اين جلسه پيشه وران ، مغازه داران و تجار خرده پا و به طور كل از اعضاي طبقه ي متوسط بودند

م آمدند ، ليست امضاها هنوز نيم ميليون وقتي اعضاي مجمع گرد ه. آغاز شورهاي مجمع مشكل آفرين بود
بود ، و اين بحث پيش آمد كه آيا ماموريني به محالت براي تحريك و جمع آوري موثر تر امضاها بفرستند يا 

 مامور به مناطقي كه چارتيسم در انجاها نفوذ كافي 15به رغم ترس از غيرقانوني بودن اين عمل ، . خير
مجمع بر روي مسائل متعدد بحث كرد اما مهمترين مسئله اين بود كه آيا در ضمن .  نداشتند گسيل شدند

يك پيشنهاد . بايد از ارائه ي امضاها فراتر روند و اگر مجلس عوام عريضه را نپذيرد چه بايد انجام دهند
  راي رد شده و  مجمع عمومي6 راي در مقابل 36فرماليته براي محدود كردن فعاليت به جمع آوري امضا با 

 ، اين گزينه 1839در ماه مي .   براي ارعاب حكومت در صورت رد عريضه ، در نظر گرفت"تمهيدات ثانوي"
و در آن اين جمله ي .  منتشر شد تا حكومت را بترساند"تمهيدات ثانوي"هاي پيشنهادي  تحت عنوان 

لمت آميز و اگر الزم باشد فقرا  بر ستمگران خود پيروز خواهند شد ، اگر ممكن باشد مسا"مشهور ذكر شد كه 
 چندين امكان به صورت كلي مطرح شد تا موضع حكومت را غيرقابل دفاع بسازند مانند بيرون ".قهر آميز

ماه "كشاندن حساب از بانك ها ، تبديل پول كاغذي به طال و نقره ، برقراري اعتصاب عمومي يا  تعطيالت 
 از نيروي زور براي دفاع از مردم در برابر بي عدالتي ؛  حمايت   براي به زانو در اوردن اقتصاد؛ استفاده"مقدس

از نامزدهاي چارتيست در انتخابات ، خودداري از مصرف كاالهايي كه دولت از ماليات آن سود دريافت مي كند 
 در ، خودداري از پرداخت اجاره ها و مالياتها ،  و اقدامات انحصاري مانند بايكوت كردن تجاري كه سياست آنها



تا اين مورد بحث قرار گيرد ، مجمع عمومي از بيرمنگام به لندن بازگشته بود ، . مخالفت با چارتيسم است
مجمع عمومي تا زمان اول جوالي يعني زمان  . رهبران چارتيست توقيف شده بودند و دادگاهشان آغاز شده بود

  .ارائه ي امضاها به مجلس عوام  به تعويق انداخته شد

  هديد به شورشسركوب و ت

مجمع حمايت برخي از .  با گذشت سه ماه از جلسات مجمع عمومي خود مجمع هم دچار تغييراتي شد
اعضايش را كه سعي مي كردند تنها بر گردآوري امضا و عريضه تاكيد كنند از دست داد ، برخي از كارخانه 

ه خشونت نهفته در سخنان داران اتحاد سياسي بيرمنگام هم مجمع را ترك كردند كه هشداري بود ب
يك نقره كار ، يك سنگ تراش ، يك بنا ، :  جايگزين تمامي اين كارخانه داران ، كارگران بودند . چارتيست ها
اعضاي طبقه متوسط اتحاد سياسي بيرمنگام از فشار به حكومت با تشويق و تحريك توده اي . يك بافنده 

ا به دست ديگران نيافتد و نمي خواستند از پيشه وران و مخالف نبودند اما مي ترسيدند كنترل رويداده
اين طرد وزنه را به نفع راديكال ها و كساني كه از انقالب فرانسه متاثر . كارگران صنعتي راديكال اطاعت كنند

بعد از ترك عناصر طبقه ي متوسط از مجمع عمومي ، اكنون مشكل اين بود كه چگونه .بودند ، سنگين تر كرد
اي عادي را به اقدامات فيزيكي و مقتدر فرونشانند  خصوصا اينكه مجلس عوام به تعويق افتاده بود عطش اعض

در النكشاير و يوركشاير ، بسياري از مردم طبقه ي . و متعاقب آن ارائه ي عريضه به مجلس هم عقب افتاد
الب فرانسه و انگلستان هم به كارگر مسلح شده بودند، بسياري از آهنگرين نيزه هايي ساخته بودند كه در انق

در نيوكاسل و جنوب ولز هم نشانه هايي دال بر مسلح . كار مي رفت و آنها را بين همسايه ها پخش مي كردند
پيشگامان مجمع عمومي  با استناد به اسالف تاريخي كه حق شهروندي را با بازوي .  شدن به چشم مي خورد

 .Epstein, 1982 pp). نين  فعاليتهايي را قانوني نشان دهندخود به دست آورده بود ، سعي مي كردند چ

170–82).  

 برگزار مي شد، پليس محلي به استفاده از زور براي برهم 1839همانطور كه مجمع عمومي در اول جوالي 
زدن جلسات چارتيست ها در شهر بول رينگ متوسل شد ، تاحدي به خاطر دستور  مغازه داران محل كه ادعا 

ويليام شوفلد ، ماير  واعضاي پيشين ِ اتحاد سياسي بيرمنگام با . ند به كار و كسب آنها ضرر زده اندمي كرد
مقاومت . شصت تن از پليس هاي نفرت انگيز شهر كه نماد قدرت حكومت بودند  نيز همين اعتراض را كردند



سربازان براي  رهايي پليس ، با ورود .  جوالي شد4مردم منجر به بازداشت هاي گسترده و آشوب فراگير در 
آشوب ها به مدت چند روز ادامه يافت و در جاي جاي شهر به . چهار عضو مجمع عمومي نيز بازداشت شدند
اين درگيري ها با سوزاندن انبار مغازه داران در خيابان ها به اوج . جلسات مختلف چارتيست ها حمله مي شد 

حمالت مراجع قدرت . گزاري گردهمايي عمومي دفاع مي كردندچارتيست ها در تمام كشور از حق بر. رسيد
شهر بيرمنگام ، آغازي شد برسركوب مجمع عمومي ، در نتيجه مجمع عمومي به لندن بازگشت و منتظر  

اگرچه توقيف ها ادامه داشت اما هشدارهاي كاذب سبب شد كه مجمع عمومي . پاسخ مجلس به عريضه  ماند
 دفاع كند، تصميمي كه معموال با ترديد برخورد مي "ماه مقدس "مومي تحت عنوان از گام انقالبي اعتصاب ع

در اين حين عريضه  تحت حمايت توماس .  الوقوع ديده مي شددر ميان فعالين اعتقاد به انقالبي قريب. شد
آتوود از بيرمنگام و كارخانه دار نخ ريسي توموردن و اصالح طلب كارخانه ها جان فيلدن ، به مجلس عوام 

كار جمع آوري امضا در بهار و تابستان طول كشيده بود و در نهايت يك ميليون و دويست و هشتاد . عرضه شد
 1839 جوالي 12اما اين امر اهميت كمي براي مجلس عوام داشت و مجلس در . جمع شده بودهزار امضا 

حال فقط اين )  D. Thompson, 1984 p. 69 (. راي نپذيرفت46 راي در مقابل 235اين عريضه را با 
قبال در بيرمنگام در مورد . باقي مي ماند كه مجمع عمومي تصميم بگيرد كه چطور واكنش نشان دهد

ماه " بحث شده بود ، اما عقايد نسبت به آنزمان تغيير كرده بود و گزينه ي تهديد آميز "تميهدات ثانوي"
پيشرفت هاي نيمه ي اول ماه جوالي موجب ايجاد . ديگر كمتر مورد توجه بود)  اعتصاب عمومي ( "مقدس

 به يك خيزش انقالبي ختم ماه مقدس مورد پذيش قرار گرفت تا..ترس و انتظاراتي از سوي فعالين شده بود
اما اين نقطه ي اوج تصميم مجمع بود و بزودي از اين عمل عقب نشيني كرد همچنان كه كسادي قريب . شود

الوقوع بازار و انبوه ذخيره ي كاالهاي موجود در انبار كارخانه داران در انتظار فروش ، تاثير اقتصادي اعتصاب 
مايندگان از بخش هاي خوب سازمان يافته هم گسترش واقعي را خنثي خواهد كرد و حتي مبارزترين ن

بعد از دو هفته آغاز دردآور، ماه مقدس به سه اعتصاب و . اعتصاب و حمايت عملي از آنرا نامطمئن دانستند
اين يك شكست مفتضح . جلسه تقليل يافت و مبارزين مشتاق در مناطق صنعتي از اين خيانت شكايت كردند

نه مي توانست به عقب برود و نه به جلو و در نتيجه در ششم سپتامبر خود را منحل كرد  مجمع عمومي . بود
 ,Epstein) .و در مناطقي كه قبال اميد به نبرد نهايي در آنجا داشت ، موجي از خشم و نارضايتي برجاي گذارد

1982 pp. 171–86).  



ست يك به يك توقيف مي شدند و در همان سه روز ماه مقدس هم اعضاي مجمع عمومي و رهبران چارتي
 ، كسادي 1839تابستان و پاييز . صحبت از خيزش مسلحانه در مناطق صنعتي همچنان وجود داشت

برخي از اعضاي درون . اقتصادي خطرناك و برآشوبنده بود و مراجع قدرت همچنان گوش به زنگ بودند
.  طرحي براي شورش مسلحانه ريختندجنبش مخفي شدند و برخي ديگر مانند جناح شورشي دكترجان تيلور

چند هزار نفر : مهيج ترين اين حوادث در شهر نيوپورت در جنوب ولز در شب هاي سوم و چهام نوامبر رخ داد 
رهبراني از جمله جان . از معدنچيان و آهنگران ولزي راهپيمايي كرده و سعي كردند شهر را به كنترل بگيرند

كه به خاطر ( پيشين نيوپورت ، عضو مجمع عمومي و رئيس پليس پيشين فراست ، يك بزار و از شهرداران
مهاجمين از گروه هاي نظامي كه از يك هتل .، از رهبران اين حركت بود) سخنان راديكالش از اداره اخراج شد

 نفر كشته شدند و ارتش كارگران پراكنده شد و به دنبال ان 22شليك مي كردند به شدت ضربه خوردند، 
اهميت . جان فراست و دو نفر ديگر به خاطر خيانت به مرگ محكوم شدند. از دستگيري ها آغاز شدموجي 

اين قضيه . گسترده ي اين ماجرا نشان از احساسات عميق كارگران در بخش هاي صنعتي جديد خبر مي دهد
شورش هاي .اسطوره اي كه نيروهاي نظامي در چنين شرايطي اتش به روي مردم نخواهند گشود را شكست

  . ادامه يافت1840كوچك ديگري هم به قصد نجات فراست و يا انتقام او در ژانويه 

  

  . انجمن چارتر ملي: بازسازي جنبش  

 وجود داشت هرگز 1839اميدها ،اشتياق ها،هواخواهي ،تعهد و حمايت توده اي كه در بهار و تابستان 
ديگر هرگز اعتقادي . لحن چارتيسم تغيير كرد 1840اپستين مي نويسد با آغاز سال .دوباره تكرار نشد

يا اين احساس كه اراده اي .گسترده به موفقيت قدرت سياسي طبقه ي كارگر با حركتي بالدرنگ وجود نداشت
توده اي در يك مواجهه ي نهايي بتواند ،حكومت فاسد و  نظام سركوب اقتصادي و اجتماعي را سرنگون 

 تيراژ روزنامه ي ستاره ي 1848 و 1842ره ي چارتيسم ،يعني سال هاي حتي در سال هاي احياي دوبا.كند
با اين حال ،به اندازه ي كافي ،روحيه در جنبش وجود .شمال به طور متوسط به يك سوم قبل هم نرسيد

داشت كه بتواند به هدف نجات زندگي فراست،ويليامز و جونز ،رهبران شهر كه به مجازات مرگ محكوم شده 
كمپين نجات آنها بر ارائه ي شكايت و عريضه نويسي به ملكه مبتني بودكه .را باز سازي كندبودند خود 



اين امر اعتبار تاكتيك عريضه نويسي را دوباره احيا كرد،خصوصا وقتي .حمايت پر شوري از خود نشان مي داد
مادام العمر تخفيف  احكام مرگ به تبعيد 1840در آغاز فوريه ي .كه نتيجه موفقيت آميز به نظر مي رسيد

اگر چه كمپين عريضه نويسي به هدف اصلي اش نرسيده بود اما نشانه اي بود بر اين كه حكومت نسبت .يافت
اما همزمان رهبران چارتيست به خاطر رفتار و اعمالشان در .به فشار اخالقي واكنش مثبت نشان مي دهد

 خود فرگوس اكانر هم به هجده 1840در  مي .مقابل محاكمه و در اوج آژيتاسيون محاكمه و محكوم شدند
  .اما اين عواقب آغاز جديدي را رقم زد.ماه حبس به علت تبليغات چارتيسي محكوم شد

 شاهد ظهور يك سازمان چارتيستي تشكليالتي تر و حتي بروكراتيك تر بود كه اساسا در 1840تابستان 
انجمن چارتر .وق هاي سال گذشته مفيدتر بوداين سيستم براي كنترل شورو ش.محالت بنيان نهاده مي شد

انجمن چارتر ملي به سرعت از مركز اصلي خود در النك . در منچستر بنيان نهاده شد1840ملي در جوالي 
 تنها هشتاد انجمن محلي داشت اما در 1841در فوريه ي .شاير و يورك شاير به مناطق ديگر گسترش يافت

 83انتخابات انجمن چارتر ملي از .ن همراه با بيست هزار عضو افزايش يافت انجم282پايان سال تعداد آنها به 
 تنها پنج هزار راي را نشان مي دهد اما كمپين بازگشت فراست از تبعيد دو مليون امضا 1841بخش در جون 

اين عضويت . چهارصد انجمن محلي و پنجاه هزار عضو به دست آورد1842چارتيسم تا سال .جمع كرد
انجمن چارتر ملي ساختار و ستون تشكيالتي . از مرز هفتاد هزار نفر هم گذشته است1842در پاييز احتماال 

  .اي ارائه داد كه قبل از آن چارتيست هرگز نداشت

  

  دستورالعمل هاي جديد

انجمن ملي ويليام لوت براي پيشرفت سياسي . ارائه شد1840سه دستورالعمل جديد در چارتيست در بهار 
طرفداري هنري وينسنت از چارتيسم ضد مسكرات و كليساي چارتيستي بيرمنگام كه .خالقي مردماجتماعي ا

هر كدام از اين ابتكارات مورد حمايت اصالح طلبان طبقه ي متوسط قرار .توسط آرتور اونيل تاسيس شد
ل در آوريل همه ي اين انجمن ها توسط اكانر در ستاره ي شما.از جمله انجمن اصالح پارلماني ليدز.داشت
او از تقسيم بندي ،تضعيف و انحراف اين دستورالعمل ها انتقاد كرده و از گروه هاي محلي . تقبيح شدند1841



در عمل جنبش اونيل  از بيرمنگام فراتر نرفت و در آنجا هم .انجمن چارتيست ملي خواست آنها را نپذيرد
  . استراتژي وجود داشتمجادله ي طوالني مدتي بين گروه ها ي چارتيست رقيب بر سر

  

  1842عريضه نويسي دوم و اعتصاب عمومي 

باارائه ي عريضه ي دوم و اعتصاب عمومي كه سراسر مناطق صنعتي شمالي و مياني انگلستان را دربرگرفت 
پيروزي ديرپايي پيش رو . و در اواخر تابستان در انتظار چارتيسم بود1842پيشرفت هاي مهيج تري در سال 

 نيز كمتر مشهود بود اما اين بار محبوبيت جنبش به اوج خود رسيد 1839ن هاي نهفته يانقالبي جريا.نبود 
شايد بتوان گفت خيزش دوباره ي چارتيسم به منزله ي يك .كه با ركود اقتصادي شديد نيز همزمان بود

 به "هد كه اپستين توضيح مي د. آغاز شد1841جنبش توده اي با آزادي فرگوس اوكانر در اواخر آگوست 
افتخار او يكي از پر شكوه ترين تظاهرات و حمايت مردمي در تاريخ راديكاليسم طبقه ي كارگر انگلستان 

در ادامه ي اين تظاهرات توده اي ،اوكانر در سراسر كشور با برگزاري شب نشيني ها  و تجمعات ."برگزار شد
اين بار با راي گيري يك مجمع جديد سازمان .پيروز مندانه به جمع آوري امضا براي دومين  عريضه پرداخت

 جلساتي ترتيب داده شد تا سندي ارائه كنند كه در آن خواستار 1842دهي شده و مدت سه هفته در آوريل 
لغو اصالحيه ي الحاقي قانون  فقر و قانون وحدت انگلستان و ايرلند  و نيز سو ء استفاده هاي اقتصادي متعدد 

 ارائه شد 1842قي به منشور در اسكاتلند بحث برانگيز بود،اما وقتي عريضه در مي اين مطالبات الحا.شوند
اين يك موفقيت حيرت آور بود كه بايد گفت بيش .گفته مي شد كه شامل سه مليون و سيصد هزار امضا است

داشت چارتيسم حمايت توده اي بيشتري نسبت به قبل . جمع آوري شده بود1839از دوبرابر امضا ها در سال 
و بهتر هم سازمان دهي شده بود،اما اين عريضه هم مانند قبل رد شد و كمتر از پنجاه راي موافق در مجلس 
به دست آورد و جنبش بار ديگر با اين مسئله مواجه شد كه در صورت شكست آژيتاسيون چه بايد 

ي نزد دولت و تاثيري بر خصوصا اين كه توافق كلي وجود داشت كه شورش يا تهديد به آن ديگر اعتبار.كرد
بالفاصله موجي از خشم به سبب مرگ يك چارتيست زنداني در شفيلد به نام . ابزارهاي سركوبگر آن ندارد

مراسم مرگ او به تظاهرات پنجاه .شرايط زندان به وضوح منجر به مرگ او شده بود.ساموئل هالبري برخاست
  .د او به راه افتادهزار نفر و سيلي از سخنراني ها و خطابه در يادبو



در پايان جوالي كارخانه داران . را دربرگرفت1842در اوج هواداري و نااميدي بود كه موج اعتصاب تابستان 
جنوب شرقي منچستر تصميم گرفتند بيست و پنج درصد از مزد را كاهش دهند كه با كاهش شيفت هاي 

د از مجموعه اي از جلسات توده اي با شركت آنها با مقاومت خشم آلودي مواجه شده و بع.كاري همراه بود
چندين هزار نفر، كارگران پنبه ريسي نه تنها بر عليه كاهش مزد ،بلكه براي مزد روزانه ي مناسب براي كار 

برخي از جلسات محلي نيز تحركاتي انجام دادند تا طرفداران .روزانه ي مناسب تصميم به اعتصاب گرفتند
 ماليات بر درآمد را لغو كند و از زندگي و مالكيت طبقه كارگر دفاع كنند و قانون غالت را مجبود كنند 

 آگوست سخنرانان يك جلسه در محل گردهم آيي چارتيست ها 7در .منشوري براي قانون زمين تهيه شود
صبح روز بعد .اعالم كردند كه براي اين منشور در النگ شاير و چشاير اعتصاب عمومي سامان مي دهند

دو روز بعد اعتصاب .آغاز شد و اعتصابيون تظاهراتي به راه انداختند تا آن را به شهر هاي مجاور ببرنداعتصاب 
 آگوست اعتصاب تمامي كارگران پنبه ريسي النگ شاير،چشاير 15تا .به منچستر رسيد و از آن هم فراتر رفت 

اغلب اعتصاب كنندگان اين .ودو يوركشاير را و اغلب معدن چيان جنوب اسكاتلند رابه خود ملحق كرده ب
منشور را به عنوان هدف اعتصاب پذيرفته بودند و در يك جلسه ي توده اي تنها راه تامين منافع مادي و 

آميختگي كنش سياسي و اقتصادي به نظر مي رسيد كه با موفقيت به ثمر .موفقيت صنفي خود دانستند
ي برگزار شده و نمايندگاني براي پي گيري اين در اواسط آگوست كنفرانس هاي صنفي متعدد.رسيده است 

اين پيشرفت ها با چنان سرعتي به دست آمد كه تعجب مراجع قدرت را .  منشور با راي عمومي انتخاب شدند
مستمري بگيران و .صنايع به تعطيلي كشيده شد و پليس و نظاميان به مبارزه طلبيده مي شدند.برانگيخت

چارتيست هايي كه به فوران جنبش خشم و .ريت سر باز زدند يا گريختندافسران چلسي از حضور در مامو
  .استثمارشدگان اميد داشتند تا از آن انقالبي حاصل آيد كامال اميدوار و چشم انتظار بودند

قدرت دولت خيلي قوي بود و رهبري جنبش ملي به همان اندازه ي دولت از وسعت،اندازه .اما اين طورنبود 
با وجود طرفداري پيتر موري مك دال و هيئت اجرايي انجمن ملي .ش شوكه شده بودند و سرعت رشد جنب

اوكانر و ستاره .چارتر در تشويق گسترش اعتصاب و شادماني از آن از جنگ عليه مراجع قدرت عقب نشستند
 اين ي شمال تاحدي به سبب ترس از عواقب حقوقي زبان انقالب را نپسنديد و اين تصور را گسترش داد كه

بدين نحو .اعتصاب تعمدا به تحريك ليگ مخالفان قانون غالت انجام شده تا حكومت را از الغاي قانون بترساند
سر جيمز گراهام ،وزير .به مراجع قدرت ملي و محلي،هشدار داده شد.آنها باد مي كارند تا طوفان درو كنند

اگرچه اعتصاب در لندن نفوذي .نست مي دا1839داخلي انگلستان اين موقعيت را خطرناك تر از سال 



نداشت،اما جوخه هاي نظامي به سمت شمال با راه آهن جديد فرستاده شدند تا با معترضين خشمگين كه 
مراجع قدرت ابتدا براي جمع آوري .خيابان ها را از سربازخانه تا ايستگاه استون پوشانده بودند حمله كنند

 كردند اما وقتي به اندازه ي كافي نيرو آماده شد از آن براي شكستن نيروهايشان اندكي با اعتصابيون وقت تلف
در برخي جاها با خون ريزي و بدتر از همه در پرستون در ( جلسات و توقيف رهبران جنبش استفاده كردند

اين سركوب سرعت حركت را از اعتصاب گرفت و تا پايان آگوست ).  آگوست چهار تظاهر كننده كشته شد13
به تدريج گروه هاي اعتصابي در سپتامبر به سر كار .راي منشور به مسائل مربوط به دستمزد گم شدمطالبه ب

بازگشتند اما تا پايان ماه بافندگان منچستر به كار برنگشتند و همچنان خواستار لغو كاهش دستمزدها 
گرچه هرگز فراتر از يك اعتصاب يك موفقيت تاثير برانگيز داشت ا.اينجا و آنجا مزدها افزايش يافت .بودند

  .هسته ي فعالين نرفت و هرگز منشور را به موفقيت نرساند

رهبران و فعالين با كمترين تخفيف به زندان افكنده شدند و به .سركوب هاي پس از اعتراض گسترده بود
 رده حدود هزار  و پانصد نفر در دادگاه هاي.دوران حبس طوالني و وثيقه ها ي بسيار سنگين محكوم شدند

در .دويست نفر براي تمام عمر تبعيد شدند.پايين در كميسيون هاي خاص به پاي ميز محاكمه كشيده شدند
صف باالتر حكومت براي دستگيري و محاكمه ي اوكانر و رهبران اتحاديه در يك محاكمه ي نمايشي به جرم 

ه و هشت نفر ديگر را با اتهام فتنه اما سپس از اين موضع عقب نشيني كردو و اوكانر و پنجا.خيانت نقشه كشيد
انگيزي محاكمه كرد اما سي و يك نفر براي يك يا دو مورد از پنج فقره گناهكار شدند و بقيه بدون حكم آزاد 

شواهد متقاعد كننده اي وجود دارد كه نشان مي دهد اعتصاب ،خصوصا در منچستر ،خوب سازمان .شدند
 با شكست عريضه دوم و 1842بعد از تابستان .لعمل مشخصي داشتاهداف تعريف شده  و دستورا.يافته بود

سركوب اعتصاب ،به سختي مي شد راهي ممكن براي پيش روي جنبش تصور كرد،خصوصا وقتي اتحاد 
 پذيرفته نشد  CSUپيشنهادي با 

  

  طرح زمين و ديگر ابتكارات: عقب نشيني و اجتماع دوباره

  



يز چارتيسم در الك خود فرو رفت اما اين دفعه سكوتش بيشتر طول  اين بار ن1839مانند ماه هاي بعد از 
حيات اجتماعي محلي جنبش به واسطه ي شاخه ها و ديگر بدنه هاي انجمن ملي چارتر فعال باقي .كشيد
درواقع اين شاخه ها به سبب ترقي اقتصادي كه براي طبقه ي كارگر فراهم آورده بودند پيشرفت كردند .ماند

و انجمن هاي مناظره . كه فوريت و جنگ طلبي مربوط به ركود صنعتي را از دست داده بودند در همان حال 
،اتحاديه هاي مشاركتي و مدارس توجه بيشتري شد و هزينه ي بيشتري صرف تاالرهاي جلسات گرديد بدون 

 1840 اواسطمهم ترين ابتكار چارتيست در.آنكه يك كمپين بزرگ جمع اوري امضا انرژي ها راكاناليزه كند
طرح زمين اوكانر بود كه به چارتيست ها در طول اين دوره ي دشوار كمك كرد اهدافي با معني و قابل حصول 

از خيلي وقت پيش اوكانر در سخنراني هايش اين ابتكار را مطرح كرده بود كه بيان مي كرد .به دست آورند
برد تا كارگران بتوانند به زمين روي آورند تا بدان جامعه ي صنعتي تصنعي است و بايد دستمزدها را آنقدر باال 
وقتي اوكانر در يك مقاله ي دنباله دار به نام . طريق انتخاب و استانداردي از زندگي براي آنها مهيا شود

 منتشر كرد پيشنهادهاي جزئي مطرح شد و ايده ي او را درباره ي 1843مديريت مزارع كوچك در سال 
  .قسير مي كردكشاورزي متكي به كار ت

 شركت زمين چارتيست تاسيس شد تا زمين هايي را بخرد تا سپس بتواند بين سهام داران 1845در سال 
توزيع كند و سهام داران قادرشوند به عنوان يك اقتصاد سياسي آلترناتيو با مالكيت و رقابتي محدود مستقال 

ي بافندگان ماشيني و كارگران كارهاي سخت اين طرح خصوصا برا.توليد كرده و مبادالت كوچك كااليي كنند
جذاب بود،همان طور كه نمونه هاي فهرست سهامدارن اين امر را روشن مي سازد و محبوبيت چارتيسم را در 

تا . اين شركت محبوبيت زيادي داشت .مناطق روستايي كه معموال زمين هاي سنگالخ داشتند افزايش داد
اين كه اين الگو موفقيت آميز نبود .سهام دار به شركت پيوستند حدود چهل و چهار هزار 1847آگوست 

اما بيش از آن موانع حقوقي .بيشتر به خاطر مشكالتي بود كه براي سهام دار شدن كارگران صنعتي مواجه بود
هم بر سر دها چارتيست ها توسط  ماموران قرار داده شد كه كوته نظرانه ترين تفاسير ممكن را از قوانين مي 

درواقع نتايج . منحل مي شد اما اين نه عجيب بود و نه غير مسئوالنه 1851اين شركت بايد تا سال .دندكر
گسترده تري از طرح بازگشت به زمين در اين سال ها فراهم آمد و شاخه هاي محلي سازمان طرح زمين بذر 

نجمن چارتر ملي اين اصالح در حالي كه اوكانر و ا. افشاندند1848 و 1847احياي چارتيسم را در سال هاي 
 در 1847تدريجي را پذيرفته بودند ،هم در باب مسائل كارخانه و قانون غالت ،نمايندگان چارتيست در سال 

چارتيست ها در .اوكانر يك كرسي در حوزه ي انتخاباتي ناتينگهام را برد.انتخابات سراسري برنده شدند



اما تا اواخر . ي انحصار كمتري داشت ،خصوصا در ليدزحكومت محلي پيشروي كردند چون درد آنجا حق را
 يعني سال انقالب ها در سراسر اروپا 1848 نشانه هاي احيا درسطح ملي نيز ديده مي شد و سال 1847

شاهد آخرين كمپين بزرگ جمع آوري امضا و مواجهه ي نهايي با صاحب منصبين قدرت در صحنه ي ملي 
  .بود

  

  

  

  

  آخرين اوج: 1848

   

قدرت چارتيسم  با ارتباطات جديد . صورت گرفت1848اي چارتيسم قبل از انقالب فرانسه در فوريه ي احي
اين پيوندهاي جديد .با فعالين ايرلندي جهت لغو اصالحيه ي اتحاد بين ايرلند و انگليس افزايش يافت
اين پيوندهاي .زايش دادعضوگيري چارتيسم را در مناطق ايرلندي نشين،خصوصا ليورپول،لندن و خود ايرلند اف

جديد با مرگ دانيل اوكانل سست تر شد،رهبر ملي گرايي كه به سبب پذيرش قانون جديدي فقر مورد لعن و 
  دچار قحطي بزرگي 1847نفرين چارتيست ها و خشم و عصبانيت ايرلندي ها قرار گرفت كه درسال 

رنست جونز و رينولدز تا تعداد بسياري از چارتيسم،همچنين،نسل جديدي از فعالين انگلستان را از ا.شدند
سازمان دهان محلي را به خود جذب كرده بود و راديكاليسم آنها بيشتر در حرف بود چون خطرات و آسيب 

سومين عريضه پنج مليون امضا را هدف خود قرار داده بود و . را تجربه نكرده بودند1842 و1839هاي 
  .ه ي آن پشتيباني كندمجمعي در لندن گرد هم آمد تا از ارائ



انقالب فرانسه در فوريه و حوادث متعاقب آن .مراجع قدرت نگران شدند اما همچنان از خود مطمئن بودند
اما .در ديگر جاها راديكال هاي انگليسي را برانگيخت تا تفنگ ها ي خود را پر كنند و براي افتخار آماده شوند

 هاي سوسياليستي اي كه براي تشويق و قطبي كردن عقايد به گزارش هاي فعاليت هاي افراطي آنها و آموزه
كار مي رفت براي تمام آنهايي كه چيزي براي از دست دادن نداشتند نشان مي دهد كه آنها در معرض خطر 

جلسات پر آشوب و شورش در لندن،گالسگو و ديگر جاها به مراجع قدرت .آموزه هاي انتزاعي و نيازموده بودند
 ماشين سركوب خود را به كار اندازند كه هم از نظر تعداد پليس و سرباز و هم اعتبار افسران و اجازه داد كه

زبان جدلي سخنرانان در مجمع با دقت در . هم از نظر گسترش راه آهن و سيستم تلگراف تقويت شده بود
 ي كنينگتون به جلسه. مطبوعات گزارش مي شد و به مردم چه هواخواه بودند چه بي طرف انتقال داده شد

با اين حال ملكه به عنوان يك .شدت تحت كنترل پليس بود تا هيچ تهديد عملي اي براي قدرت مطرح نشود
وقتي عريضه با هيئتي در يك كالسكه به مجلس .اقدام پيش گيرانه به جزيره ي مخصوص خود اعزام شده بود

شد كه دو سوم امضا كنندگان آشكارا شياد برده شد با ورود آن به مجلس مورد استهزا قرار گرفت و گفته 
اين پايان كار نبود اگر چه متون  مورخين  مبلغ .اين عريضه رد و روز بعد موجب خشم فراواني شد.هستند

جنبشي با اين قدرت ،با چنين تعهد و انرژي .دوره ي ويكتوريايي  اغلب آن را اين چنين توصيف مي كنند
لس ملي كه با اميدهاي فراوان به عنوان يك پارلمان جايگزين سازمان مج.عاطفي يك شبه نا اميد نمي شود

اما شور و مشورت انها پر از سخنان پوچ بود و مهم تر اين كه . ترتيب داد1847دهي شده بود نشستي در مي 
حمايت از چارتيسم در لندن د .اقدامات اساسي كه در ماه هاي مي و جون انجام دادند هم عاري از معنا بود

طرح هايي براي شورش نيز در .طول سه ماه افزايش يافت و تظاهرات  ونشست ها ي متعددي برگزار شدر
در ليورپول،برادفورد  ومناطق پنبه .پشت در هاي بسته انجام مي شد اگر چه اغلب مدارك مشكوك است

 مي ساخت نظارت و ترس از جاسوس كار را دشوار.ريسي اطراف منچستر پيشرفت هاي مشابهي صورت گرفت
كه اين سرگرمي محبوب طبقه ي كارگر را (اگرچه گفته مي شد كه از كبوتر هاي نامه بر استفاده مي كردند

اين وجه از جنبش تا زمان دستگيري گسترده ي رهبران ملي و محلي توقف ).به يك عمل سياسي تبديل كرد
  .نيافت

  

  افول و دگرگوني



  

 از هزار و 1848در آغاز .ه عنوان يك جنبش سياسي سازمان يافتهاما اين شروعي بود براي پايان چارتيسم ب
 تنها چهل و دو 1845نه محل چارتيست ها در سال بعد تنها دويست و هفت محل فعال بودند كه از زمان 

 همراه با گسترش در عريضه نويسي براي اقدامات محدودتر 1848به عالوه كمپين .مكان به وجود آمده بود
خود . بود كه مي بايست بسياري از چارتيست هاي پيشين را هم به خود جذب كرده باشداصالح پارلماني

اوكانر هم از استراتژي هاي پيشين اش عقب نشيني كرد و ايده هايي پرورش داد كه رابطه ي نزديك تري با 
 حكومت اين اعتقاد عمومي وجود داشت كه ترساندن و استفاده از زور در مقابل.سازمان دهي كار داشتند

 انجمن چارتر ملي را براي سياست 1850ارنست جونز محرم اسرار ماركس و انگلس بعد از .مركزي پوچ است
در حالي كه ديگر رهبران تصميم گرفتند كه تنها گام پيش رو براي كسي .هاي سوسياليستي اش به كار گرفت

از مراكز محلي چارتيسم به حيات در برخي .حد اقل امتيازات همكاري با اصالح طلبان طبقه ي متوسط است
خود ادامه مي داد،هنوز هم مي توانستند در منطقه ي منچستر براي جلسات جمعيتي چند صد نفره را جذب 

  در 1854 و 1853براي مثال در اعتصاب و تعطيلي .كنند و ادبيات چارتيسم به كار گرفته مي شد
 بود منجر به حضورقدرتمند چارتيست ها در 1850 منطقه ي هالي فاكس كه پايگاه جونز در دهه ي.پرستون

حاميان چارتيست ايده ها و . برد1852جونز انتخابات عمومي را با راي گيري در محل در سال .اواسط دهه شد
تعهد خود به جنبش اصالحي را در اواسط دهه ي شصت زنده نگه داشتند كه به ترويج اصالحيه ي دوم 

  .انتخاباتي كمك كرد

 پايان


