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ترین قدرت ی و بزرگدارستترمایهترین کشتتور در قرن نوزدهم، انگلستتتان پیشتترفته

رشد، و بیشترین تعداد کارگران صنعتی بود. روبه بورژوازیِ یجهان با طبقه استعماری

انقلاب صنعتی )اول( را پشت سر گذاشته بود، کمپانی هند شرقی )انگلیس( که از قرن 

اش بر مجموع هفدهم به راه افتاده بود، حال با ارتش خصتتتوصتتتیِ صتتتدها هزارنفری

کرد، می ی عظیمی از آستتتیای شتتترقی و مرکزی حکومتهاهند و بخش یقارهشتتتبه

قیامِ بزرگِ هند در  انحصتتتار تجارت تریا  و تحمیل آن به  ین را به پیش برده بود،

از انحلتال و انتقال حاکمیت  . کمپتانی پیشرحمتانته ستتترکوب کرده بودرا بی۱911

قه غارت منطدر حقیقت مستقیمِ هند به دولت انگلستان، انحصارِ استعماری، تجارت و 

ی افریقا و های دیگر جهان را نیز در قارههاشرا برعهده داشتتت. استتتعمار انگلیس بخ

یافت و انبوه میمی . در داخل بریتانیا، شتتهرها گستتترشداشتتتامریکا تحت کنترل 

شدند. وضعیت می سرازیر هاجمعیت از روستتاها برای کار در صنایع و خدمات به شهر

 رنج رسنگیفقر و گ ی،یا از بیکارو کردند می ط کاریدر ستخت ترین شتراکه کارگران 

 ی کارگر دروضتتتعیت طبقه»از این طبقه در کتاب انگلسِ جوان  در تحلیل بردنتدمی

ق ح ی کارگری،هااعتصتتابات و اعتراضبه دنبال بود.  شتتدهخوبی تشتتری  هب، «انگلیس

، زمانی که هنوز تفکیک رستتمی بین بورژوازی و کارگر صتتورت ۱9۲1 ستتالتشتتکل از

ود را تدریج جای خی مخفی بههاو تشکلده بود شنگرفته بود، به شتکل قانونی کس  

منشتور خلق را برای اصلا  انتخابات  های رستمی داده بودند.  ارتیستتهابه اتحادیه

ی  پ ستوستیالیستتت، آنارشیست و هاالملل اول متشتکل از گروهبین وعرضته کرده 

تدریج به های در لندن به وجود آمده بود. بورژوازی صتتتنعتی، تجاری، و مالی باتحادیه

، فقر کارگران و مشکلات ۱991 یمسلط تبدیل شده بود. رکود اقتصادی دهه یطبقه

ی هانشتتینان و بیکاران را تشتتدید کرده و در نوشتتتهنشتتینان و حاشتتیهزندگی زاغه

ی هایافت. در این اوضتتتاع و احوال افکار و خواستتتتمی مصتتتلحین اجتماعی انعکا 

ود، شده ب ی اروپا مطر هاقبل در انگلستان و دیگر کشور هاستوستیالیستی که از دهه

 شد.یم ی سیاسی مترقی و انقلابیهاساز ایجاد تشکلیافت و زمینهمی تریرونق بیش
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 ی اولیه هاسوسیالیست

ی متفکرین اواخر قرن هجدهم، از توما  پِین تا خواهانهی عتدالتهتابرکنتار از ایتده

انه در انگلستتتان همراه با تیییر و خواهترقیی هاستتیاستتت ل، و ادوارد پیس،ها ارلز

ها ترین آنکه در زیر به مهمی پیشرو هاتحولات اقتصادی و اجتماعی از سوی شخصیت

بعدی را فراهم  یانهخواهترقیی های جنبشهاو زمینه همطر  شداشتاره خواهد شد 

  آورد.

 

 (  ۱۷۷۱-۱۱۸۱: )رابرت اوُوِن

خودستاخته و محصول دوران انقلاب صنعتی بود. در جوانی با  یرابرت اُوِون شتخصتیت

پول مختصتتری که از برادرش قرض گرفته بود و با شتتراکت یک مکانیکِ، شتتروع به 

ریسی کرد، سپس به استخدام یک شرکت نساجی در آمد و با ساخت نوعی ماشین نخ

بود،  هخواترقیجا که انسانی استتعدادی که داشتت، خود صتاح  صتنعت شتد. از آن

کید بر آموزش و پرورش کارگران و أاش با تی متفاوتی را در مورد کارگرانهاستیاست

شتان، ایجاد فاای سالم برای پرورش شخصیت کودکان و جوانان، و ایجاد یهاخانواده

هشتتت ستتاعت کار، هشتتت ساعت تفری  و »جنبش تعاونی به پیش برد. او ستیاستت 

  یش گرفت.در پ ۱9۱1از « هشت ساعت استراحت را

 نُه زمتانی که مارکس کود ِ – ۱9۲1یش در هتااُووِن در یکی از اولین نوشتتتتته

 رود،می به کار ای که در تولیدِ کالادر بحتِِ کار و ستتترمایه --ای بیش نبود ستتتالته

آیا مفیدتر آن استت که مالکیتِ ستترمایه فردی »ال اصتلی این استت که ؤگوید ستمی

 یمنصفانهعدالت اجتماعی، تقسیمِ »، « مفید بودن»، و منظورش از «باشد یا همگانی

همچون جیمز میل، ی اقتصتتاددانانوی اشتتاره کرد که . بود «المللبین ثروت، و صتتل 

و  هاکمونیستتتت»نتد، و دانستتتتمی متالتو  و دیگران متالکیتت فردی را منتاستتت 

 ودبتی .ال. جارمان ، این اولین باری  یبه گفتهمالکیت همگانی را. « هاستوستیالیست

 به اصل مسئله، یعنی مالکیت شد، و مستقیماًمی استفاده« ستوستیالیست»عبارت که 
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ی دارسرمایهی هااوون به تناقض ۱.شدپرداخته میعمومی یا کنترل توستط سترمایه، 

مورد  شتوجود دا« فقر در میان وفور»د. او جهانی را که در آن این همه کرمی اشتاره

مبتنی با آگاهی  مردم ی را داد کهجهاننوید یش هار آخرین نوشتتتتهو د انتقاد قرار داد

خوبی غذا خواهند خورد، لبا  خواهند هبرای همیشتتته ب» «علم اجتماعی جدید» بر

پوشتید، سترپناه خواهند داشتت، تعلیم خواهند دید، آموزش خواهند داشتت، اشتیال 

   ۲«،...کردخواهند داشت، تفری  خواهند 

به خاطر انتقادش از او را متارکس احترام و توجته ختاصتتتی بته اُووِن داشتتتت، و 

و جنبش تعاونی داشته، « یالیسمماتر»ی و نقش بسیار مهمی که در تاریخ دارسترمایه

ا ی نظری اوون رهااو، ضعف« سوسیالیسمِ تخیلیِ» انتقاد از کرد. حتی درمی تحستین

 2کرد.می اش، قلمدادذهنی زمانه یهط تاریخی و توسعیانعکاسی از شرا
 

 (۱۱۸۱-۱۱۷۱) جان استوارت میل

تا و عنوان فیلستتوو و اقتصتتاددان لیبرال معروو استتت، به عمدتاًجان استتتوارت میل 

ن سوسیالیسم انگلیسی او را امورخاما ی سوسیالیستی او ناشناخته بود. هاایده هامدت

نست کنند. ارمی پیشتگامان تفکر ستوستیالیستتی در انگلستتان قلمداد ینیز در زمره

اقتصادِ لِسه فِر و دیدگاِه  پُلی بینِ دیدگاهِ ۱991تا  ۱919از »نویستد که میل می بارکر

 1«اجتماعی دولت، و رادیکالیستم ستیاستی و ستوستیالیستِم اقتصادی بود. یمداخله

طور ستوستیالیسم میل از نوع سوسیالیسم اوُون، سن سیمون و فوریه بود. البته همان

سوسیالیسم را در اصول باور داشت و مطمئن  یکه ویلارد وولف اشتاره دارد، میل ایده

                                                      

۱ T. L. Jarman, (۱81۲), Socialism in Britain, P.۱۱. 

 همانجا ص 1۲. ۲

2 David Leopold, (۲1۱1), “Karl Marx and British Socialism”, in W.J. 

Mander (ed.) (۲1۱1), The Oxford Handbook…. 

1 Ernest Barker, ۱818), Political Thought in England, ۱919 to ۱8۱1, in 

Willard Wolfe, (۱811), From Radicalism to Socialism: Men and 

Idea…. P. ۲1. 
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تواند عدالت موردنظر را به موقع اجرا گذارد. او معتقد می ه تتا  ه حد در عملنبود کت

ن و شأآورد، و می ی اجتماعی را فراهمیرمونی و همنواهای بود که ستوسیالیسم زمینه

ی هادر هر صتتتورت افکتار میل بر تشتتتکل ۱گردانتد.میمنزلتت کتارگر و کتار را بتاز

سیار مهمی ب تأثیر هافابیانبر ویژه د آمدند، بهدر انگلستان بوجو سوسیالیستی که بعداً

  داشت.

 

 (۱۱۱۸-۱۱۸۱) هاچارتیست

لت ذترین شتتترایط و در فقر و مدر فاتتتایی که کارگران در ستتتخت ۱921 یدر دهه

ی محروم بودند، طبقات حاکم با تجدیدنظر أکردند، و از حق رمی فراوانی کار و زندگی

لت کارگران و ذبرای کاهش فقر و م کردند. قبلاًتر شتتترایط را ستتتخت« قانون فقرا»در

، اما با قانون جدید تنها کسانی که در شدمی تقسیم هابیکاران، غذا و پوشتا  در زاغه

 کردند،می« زندگی»یشتتتان جدا هتا، جتایی کته کتارگران از ختانواده«هتاختانتهنوان»

ود باستفاده کنند. قانون جدید مبتنی بر دیدی مالتوسی  هاتوانستتند از این کمکمی

ط یشتترا عملاً و معروو شتتد« قانون آهنین مزدها»بخشتتی از آن تحت عنوانِ  که بعداً

تری را در زنتدگی کارگران فراهم آورد. بخشتتتی از کارگران مناطق مختلف ستتتختت

نِ نداشتتت هانمشتتکلات آ یویژه در شتمال انگلستتتان، با این تصتتور که همهانگلیس به

راه انداختند، ی همگانیِ )مردان( بهأنماینده در پارلمان استتت، جنبشتتی را برای حق ر

ی دموکراتیک و رفرمیستتیِ در اششکالِ بدوی خود بود. جنبش با هاکه از اولین جنبش

ی دیگر و ایجاد هانشتتتریتات متعددش به دیگر نقاگ انگلیس، از جمله لندن و منطقه

نیز ستترایت کرد. در ستتال  -که تشتتکل کارگران ماهر بود  –« ندنانجمن کارگران ل»

ای با جل  حمایت شتتش نفر از نمایندگان مجلس عوام و شتتش کارگر، کمیته ۱921

ی أ: حق رشدمطر  ۱929با شش خواست مشخص در « منشور مردم»و  شدتشتکیل 

ی هاوزهی مخفی، حذوِ شرگ مالکیت، پرداخت حقوق به نمایندگان، حأبرای مردان، ر

آمیز پارلمان. این جنبش ضمن آن که مسالمت یسالانهانتخاباتی مستاوی، و انتخابات 
                                                      

۱ Willard Wolfe, (۱811), From Radicalism to Socialism…. PP. ۲1-21. 
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موفق  ۱91۲در  هاتظاهرات مختلف نیز همراه بود.  ارتیستتتدر با خشتتونت گاه بود، 

از ای د. پارهشتتدندستتتگیر ها از آناری یک ستتلستتله اعتصتتابات و بستتیاری زبه برگ

ی هاداشتتتتند، از ستتتیاستتتترا رکت در انتخابات که حق شتتت ی پارلمانکتانتدیداها

انتخاب و وارد پارلمان  هایک نفر از آن ۱911کردند، و در می حمایت ها تارتیستتتت

پیمایی در یک راه های ستراستری اروپا،  ارتیستها، همزمان با انقلاب۱919شتد. در 

نفر اماا کرده بودند، به پارلمان تحویل  ها ند صتد هزار نفری طوماری را که میلیون

لمان پار یجز انتخاباتِ سالانههب های  ارتیستهاتمامی خواست دادند. با آن که تقریباً

ی هارستتانی و تربیت کادری بعد عملی شتتد، و جنبش در آگاهیهاتدریج در ستتالهب

از  ۱919در  تدریج تحلیل رفت و عملاًآمیزی داشتتت، بهکارگری نقش بستتیار موفقیت

 بین رفت. 

در مورد جنبش  ۱911در  کارگر در انگلستتتان یوضتتعیت طبقهانگلس در کتاب 

و  هاجنبش نیروی کار به دو بخش تقستتیم شتتده،  ارتیستتت» :گویدمی  ارتیستتم

ه، اما یافتتر توسعهترند و کمماندهنظری عق  دیدگاهاز  ها.  ارتیستهاستوستیالیستت

 هاکنند. ستتتوستتتیالیستتتتمی خود را نمتاینتدگی ید و طبقتهانتی واقعیهتاپرولتر

جا کنند، اما از آنمی توصیه هاییی عملی را برای مقابله با نارواهاحلنگرترند، راهآینده

 کدیگریکارگر در  یطور کامل با طبقههگیرند، قادر نیستند بمی که از بورژوازی منشاء

اتحاد ستتوستتیالیستتم و »کند که می گیریبراین استتا  او  نین نتیجه« ادغام شتتوند.

ای انگلیستتی، گام بعدی استتت که  ارتیستتم، بازتولیدِ کمونیستتم فرانستتوی به شتتیوه

 کارگر ی. تنها در آن زمان است که طبقهاستت ی آن برداشتته شتدههاقدمنخستتین 

   ۱«تواند نقش رهبریِ ذهنیِ واقعی انگلستان را ایفا کند.می

نیویور   یی که برای روزنامههایأحزاب سیاسی در گزارشمارکس در تحلیل خود از 
 «کارگر انگلیس یبخش فعال طبقه»، هانوشتتتت، برای  ارتیستتتتمی دیلی تریبیون

                                                      

۱ F. Engels, (۱911), “Labour Movement”, in Condition of the Working 

Class in England, 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/۱911/condition-working-

class/ch۱1.htm 
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 یزی جز  هاکند که شتش خواستتت  ارتیستمی اشتارهاو اهمیت زیادی قائل شتد. 

هد ی همگانی توهمی بیش نخواأحق ر های همگانی و شتتترایطی که بدون آنأحق ر»

کارگر انگلیس برابر است با  یی همگانی برای طبقهأاما حق ر»، نوشت و نیستت« بود

ن دهد، جایی که ]ایمی قدرت ستیاسی، جایی که پرولتاریا اکرریت جمعیت را تشکیل

ش اطبقته  در یک جنگ داخلی طولانی هر  ند پنهانی، نستتتبت به موقعیت طبقاتی

در روستتتاها دیگر دهقانی وجود ندارد، و تنها آگاهی یافته، و جایی که حتی  وضتتو به

ند. بنابراین، موفقیت در ا)زارعین(، و کارگرانِ اجیر فعال ،ان صنعتیدارسرمایهن، امالک

یزی  تر از هر آنمرات  سوسیالیستیی همگانی در انگلستان اقدامی بهأکست ِ حق ر

  ۱«د.شومی اروپا انجام یکه تحت این عنوان در قاره خواهد بود

 

 (۱۵۸۸-۱۱۸۱)، وشاجُرج برنارد 

از  خود را یانهخواهترقینویس و فعال ستتیاستتیِ ایرلندیلانگلیستتی، افکار نمایشتتنامه

داد. آن طور که ویلارد وولف در مورد می یش اشاعههاو ستخنرانیها طریق نمایشتنامه

سالگی  ۲1کند، او در می به ستوستیالیستم اشتاره وشتا گونگی گرایش یافتن برنارد 

یتک انقلابی با طبعی تندخو و متناقض، یک رادیکالِ افراطی با عقایدِ »طنز خود را بته

الی کند. در لندن با افکار لیبرمی معرفی« ، اقتصادجز فعلاًه، بهاپیشرفته در تمام عرصه

ه هر آن ک»جان راسکین که  یاین گفته تأثیر، و تحت شتودمی و آنارشتیستتی آشتنا

ی ستوسیالیستی در او هااولین گرایش« کند، یا دزد استت یا گدامی یبدون کار زندگ

دان امریکایی که نظرات او سیاسیهنری جُرج، اقتصاد تأثیرتحت سپس کند. می رشتد

معروو شتد، و از جمله معتقد بود که ارزشِ حاصل از زمین و « جُرجیستم»به مکت  

جامعه باشتد، قرار گرفت. بر این اسا  در  یاعاتا یمتعلق به همهباید منابع طبیعی 

 یبه توصتتتیه ۱992زمین و مالکیت را طر  کرد. در  ییش مستتتئلتههتاستتتخنرانی

با  ، ورفتدمان در مورد مارکس برپا کرده بود نیها دوستتتانش به یکی از جلستتاتی که

                                                      

۱ Karl Marx, (۱91۲), “British political Parties”, NYDT, in David 

McLellan, (۱811), Karl Marx Selected Writings . pp. 22۱-۲. 
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 که تا او مواجه شتتتدپرخاش با و گرفت دمان ایراد نیها دفتاع از دیِتد هنری جُرج بته

ای از نستتخه وشتتامارکس را نفهمیده حق ندارد در مورد اقتصتتاد اظهارنظر کند. برنارد 

قول خودش هآورد و پس از خواندن آن بمی را گیرکاپیتال فرانستته جلد اول  یترجمه

یم را باز ها شم»نویستد که آن کتاب می شتود ومی «یک مارکستیستتِ خشتمگین»

وولف البته با « ، و به زندگی ام هدو بخشتتید.کرد... در  جدیدی از جهان به من داد

 با زباِن فرانسه  ندان پیشرفته وشاکند،  را که آشنائی می تردید به این ادعا برخورد

 زعمدتا ا مارکس باشتتتد، نظراتش تأثیربیش از آن که تحت  وشتتتانظر وولف، هنبود. ب

   ۱گرفت.می تأپرودون، راسکین، و هنری جرج نش

 پ  بته ویلیام موریس که در جنا وی  ،وشتتتا ی رادیکتالِهتابتا رشتتتد گرایش

ی انگلیسی قرار گرفته بود، نزدیک شد، و در دعواهای بین جنا   ِپ هامارکستیستت

 جا که در آن زمان جنا یندمان، طرو اولی را گرفت. از آنها موریس و و جنا  راستِ

خاطر هب» وست بودند، شادمان عمدتا مارکسینیها آنارشتیست و طرفداران  پ عمدتاً

د، کر، خود را آنارشتتتیستتتت اعلام «ی فردیها  به آزادیهاآمیز ]آنتوجهی جنونبی

اش، به دید کلاستتیک در مراحل بعدی تحولات نظریاو  ۲منکر شتتد. هر ند که بعداً

ریکاردو، مارشتال و مالتو  نزدیک شتد، و هم از دید مارکسی و هم ُجرجیسم فاصله 

م به ستتیدنی وِب، که هم به مارشتتال و هم به مالتو  باور داشتتت، گرفت، و ستترانجا

از مارکستتتیستتتم تنها  وگیرد که فاصتتتله گرفتن شتتتامی نزدیک شتتتد. وولف نتیجه

را که تعداد محدودی بودند، از خود رنجاند، اما بسیاری از کسانی را که  هامارکسیست

. همین دکر، به خود جل  طبقاتی مخالف بودند یبتا دیتدگاه انقلابی مبتنی بر مبارزه

به این تشکل پیوست و  ۱991نزدیک کرد، در سال  هارا به فابیان وبرخورد بود که شا

 .ایفا کرد نظرات آنان یو توسعهنقش مهمی در بسط 

  

                                                      

۱ Willard Wolfe, (۱811), From Radicalism to Socialism: Men and 

Ideas … pp. ۱۱2-۱18. 

۲ G. Bernard Shaw, (۱991), “What’s in a Name?”, in Anarchist, 

March, cited in W. Wolfe, ibid. pp. ۱22-1. 
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 (۱۱۸۱-۱۵۴۱، ۱۱۸۵-۱۵۴۷) پاتر/ وِب سیدنی وِب و بئاتریس

دن، عالی اقتصادی لن یمدرسهگذار سیدنی وب، اقتصاددان، مصل  سوسیالیست و پایه

خواهانه ی اجتماعی و عدالتهابه فعالیت ،از جوانی ضتتتمن تحصتتتیتل شتتتبانه و کار

 سیسِ فابیان آشناأتانجمن تازه اپرداخت. ستیدنی با برنارد شتا آشتنا شتد، و شا او را ب

بئاتریس پاتر اش با همستتر و همکار آینده  اشیهاکرد. ستتیدنی در یکی از ستتخنرانی

رغم ازدواج از هر جهت موقعیت سیدنی وِب را بهبود بخشید. بئاتریس بهاین شد. آشنا 

به او رستتتیده بود، به زندگی  هنگفتی یثروتمند بود و ارثیه یآن کته از یک خانواده

جنبش ستتتخت علاقمند بود، و کتاب  هازحمتکشتتتان و تلتاش برای بهبود زندگی آن
زودی هر دو با همکاری و هم فکری یکدیگر هبلیف کرده بود. أرا تتعتاونی در بریتتانیتا 

ی هاتر مطر  شتتتدند. از اولین کاربیش هر هن مترقی انگلستتتتتان ادر میتان فعتالت

صتتنعتی دموکراستتی (، و ۱981) گراییاتحادیهتاریخ شتتان، دو جلد کتابِ مشتتتر 

 یرتأثلنین آن را به روستتتی ترجمه کرد( بود. ستتتیدنی تحت  ( )کتابی که بعدا۱981ً)

کار جان استتوارت میل و اگوستت کنت و اقتصتاددانان کلاسیک بود. با سوسیالیسِم اف

عِلمی  ه در  یمارکستتی ستتخت مخالف بود و معتقد بود که ستتوستتیالیستتم هی  پایه

ی یک ستاختار اجتماعی است که با سعادت اقتصتاد و  ه اخلاقیات ندارد، بلکه نظریه

تدریج از هویت انجمن فابیان در آمد، ببه عا ۱991بشتر همخوانی دارد. زمانی که در 

از  هاگرفتنِ فابیاندستتت برداشتتت. فاصتتله)بریتانیائی( مخالف اش با ستتوستتیالیستتم 

در یک وی نظرات وِب بود.  تأثیروولف، تا حدی تحت  یمارکستتتیستتتم هم، به گفته

خوانم،  را که آرزو دارم که می من خود را سوسیالیست» گفت،  ۱991ستخنرانی در 

 .«.م، از بین ببشرشکه از سرمایه تنها به نفع خودش استفاده کند را دارسترمایهتمایل  این

، یدارستترمایهکردن کند که انتخاب بین مالکیت عمومی ستترمایه و اخلاقیمی اضتتافه

سیدنی و بئاتریس وِب به حزب کارگر  ۱8۱1در  ۱بحری باز است! هابرای سوسیالیست

سیدنی با حمایت  ۱8۲۲مرات  حزبی بالا رفتند. در سترعت در ستلستلهپیوستتند و به

                                                      

۱ Willard Wolfe, (۱811), From Radicalism to Socialism: Men and 

Ideas … pp. ۱92-۲۱1. 
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فدراستتتیون معدنچیان در انتخابات پارلمان برنده شتتتد و در دو دولت کارگر به وزارت 

 شد. اشراورسید، و سرانجام عاو مجلس 

 

 (۱۱۱۴ --) هافابیان 

ی اخلاقی و اومانیستتتی، تشتتکلی پا گرفت که نقش ها، از بطن جنبش۱991در ستتال 

گروهی از روشنفکران و  ،د. در آن سالکرجنبش رفرمیستتی انگلستتان ایفا  مهمی در

ای ی ستتوستتیالیستتتی این انجمن را به قصتتدِ ایجاد جامعههافعالین اجتماعی با ایده

جا که معتقد بودند تحولات اجتماعی به شکلی تدریجی وجود آوردند. از آنتر بهانسانی

یو  فاباین نام برگرفته از نام ود بر گزیدند. )را برای خ« فابیان»شتتود، نامِ می میستتر

نیبال، که ارتشتتتی هاژنرال بزرگ رومی بود کته در جنگ با ارتش کارتاژ تحت رهبری

جای جنگ رودررو، از تاکتیک جنگ و گریز و تاتتتعیفِ همراتت  قدرتمندتر بود، ببته

ه معتقد بودند ک هانیبال استتفاده کرد، و سرانجام او را شکست داد.( فابیانها تدریجی

ی و ایجاد یک نظام ستتوستتیالیستتتی، اصتتلاحات و دارستترمایهتنها راه شتتکستتت 

با مارکس، که درست قبل از تشکیل این  های صبورانه و تدریجی است. آنهارویپیش

انجمن در لنتدن درگتذشتتتتته بود، مخالف بودند. این انجمن توانستتتت بستتتیاری از 

یی که در این هاترین شخصیتند. مهمانگلیس را جذب ک یی برجستتههاشتخصتیت

 سیدنی ِوب و، وانجمن فعال بودند و نقش بستیار مهمی در جنبش داشتتند، برنارد شا

ی هااز ستوستیالیست ستوستیالیستم خود را عمدتاً هاوِب بودند. فابیان ل بئاتریس پاتر

 هاتکسیستر از مارکس و مارانگلیسی قبل از خود، از جمله اوُون، راسکین، و بسیار کم

جای آن که بتوانند این تشتتکل را هیی که به آن پیوستتتند، بهاگرفتند. حتی رادیکال

 یبقهط»را  هابود که فابیان وبارز آن برنارد شا یتیییر دهند، خود تیییر کردند. نمونه

ی شورشی هارا جذبِ دیدگاه هاخواند و قصد داشت که آنمی «ی خیرخواههایمتوسط

 شد.  هاآمیز فابیانی مسالمتهاسازد، اما خودش جذبِ سیاست و انقلابی خود

و ستتتر انجام حزب « نمایندگی کارگری یکمیته»در ایجاد  هابستتتیاری از فابیان

 همچنانکارگر نقش بستتیار مهمی ایفا کردند. انجمن فابیان به حیاتِ خود ادامه داد و 

 عال است.عنوان یک گروه فشار در درون تشکیلات حزب کارگر فهب
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 احزاب سیاسی و نمایندگی طبقاتی
در اوایل تا اواستط قرن نوزدهم ستیاستت بریتانیا زیر سلطه و رقابت دو حزِب قدیمِی 

( بود. مارکس که در آن زمان در تبعید در انگلستان Tory( و تُوری )Whigsویگز )

 انتخابات پارلمانیی درباره نیویور  دِیلی تریبیون یبود، در گزارشتتتی برای روزنامه

د. ویگز کری این دو حزب بزرگِ طبقات حاکم را تشتتتری  هاتفاوت ۱91۲انگلیس در 

اشراو انگلیس، و با رشد بورژوازی صنعتی و تجاری، صاحبان صنعت و تجارت نمایندهِ 

 ینماینده هاتوری«. کرد.می بورژوازی به آن تحمیل»، و خواستار اصلاحاتی بود که بود

محافظت از رانت » هاین و کلیستتای انگلیس بودند، و ستتیاستتت اصتتلی آنن زمامالک

ناهمگنی »در مورد حزب ویگز که به زبان طنز و تحقیرآمیزی متارکس  ۱بود.« زمین

متوسط ]منظور  یهمزمان که طبقه»... کند که می دهد، اضافهمی آن را شر « ناگوارِ

اش ز منافع خود دفاع کند، وابستگیتوانست ا بورژوازی آن زمان  تقویت شد و مستقلاً

طرفداران  –« فری تریدرز»ایجاد حزب مستقل  ۲«رفت.می از بین یبه حامیان اشتراف

ی نامد، نمونهمی «آگاه-بورژوازی خود ینماینده»کته متارکس آن را  --تجتارت آزاد 

شراو جای اهحاکم ب یشدن آن به طبقه نین استقلالی بود. با رشد بورژوازی و تبدیل

 در انگلیس صتتحبت به میان« انقلاب اجتماعی»فئودال، مارکس از حرکت به ستتوی 

 آورد. می

متخاصتتتم که در آن مقطع  یموقعیتت متناقض بورژوازی را در مقابل دو طبقه او

اشتتتراو دشتتتمن  یطبقه»دهد: می شتتتر  نین اش قرار داشتتتت، تاریخی در مقابل

کند که می اضافهاو « کارگر دشتمن رو به فرازِ آن است. یزوال بورژوازی، و طبقهروبه

فرازش که آینده به که با دشمن رو به زوالش و نه دشمن رو  دهدمی بورژوازی ترجی 

کند. اما می از آنِ اوستت، ستازش کند، و از این رو از هرگونه مقابله با اشرافیت پرهیز

خود را « موریت تاریخیأم»د که ندارجز این ای گویتد که این طبقه  ارهمی متارکس

                                                      

۱ Karl Marx, (۱91۲), On Britain, “The Elections in England – Tories 

and Whigs”, NYDT, Aug.۲۱. p. ۱۱1. 

 همانجا، ص ۱۱1-۱۱2 ۲
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آن »گیرد که می پاره کند، و نتیجهرا تِکه« انگلستتتتانِ کهن و گذشتتتته»انجام دهد و 

لحظه که این طبقه انحصار قدرت سیاسی و تفوق اقتصادی را در دست گیرد، و مبارزه 

از همان  – نباشتتتدبر علیه ستتترمایه دیگر متفاوت از مبارزه بر علیه حاکمیت موجود 

مارکس البته در آن مقطع   ۱«خورد.می حظته تاریخِ انقلاب اجتماعی انگلستتتتان رقمل

کارگر تفوق سیاسی را به دست گیرد، و آن طور که در مورد  یانتظار داشت که طبقه

را از طریق « قدرت ستیاسی»د، کست  این کراشتاره شتد طر   که قبلاً ها ارتیستت

 دید.ممکن می« ی همگانیأحق ر»

 با ائتلاو هاتبدیل شتتتدند. ویگز« کارحزب محافظه»به  هات بعدی، تُوریدر تحولا

را  (Liberal Party« )حزب لیبرال»۱911 یدر دهه هاو رفرمیستتت هافری تریدر

تشتتکیل دادند، و  ندین بار دولت تشتتکیل داده و اصتتلاحاتی مترقی را با گرایشتتی به 

 هاجان استتوارت میل و سال ای ازجملهی برجستتههاپیش بردند. شتخصتیت  پ به

 بعد، جان مینارد کِینز به این حزب وابسته بودند. 

 

 ( Independent Labour Party -- ILP« )حزب مستقل کارگر»

کارگر  یدنبال نمایندگی سیاسی برای طبقههن کارگری که بادر آغاز بسیاری از مبارز

ی هادانستند، و اغل  اتحادیهمی ای برای نیل به این هدوبودند، حزب لیبرال را وسیله

 Trades Union« )تی.یو.ستتی –ی کارگری هااتحادیه یکنگره»کارگری ازجمله 

Congress کردند. حتی می ایجاد شتتده بود، از حزب لیبرال حمایت ۱919( که در

 انحامی« فابیان» یای از روشتنفکران ستوستیالیستِ غیرمارکسی و پیروان جامعهپاره

. اما طرفداران مارکس که بر تاتتتاد طبقاتی بین کار و ستتترمایه تکیه بودنداین حزب 

کردند، و می داشتتتتنتد، همکتاری و انتظتار نمایندگی از یک حزب بورژوا لیبرال را رد

 تشکل خود را به وجود آوردند. 

تدریج دلستتترد از حزب لیبرال در انتخابات هی کارگری نیز، بهاکارگران و اتحادیه

ی نمایندگی تعیین کردند و سه کارگر بدون حمایت حزب هاکاندیدا ماًمستتقی ۱98۲

ر تدریج تقویت شتتد و دهحزب مستتتقل کارگری ب ی. ایدهندلیبرال به پارلمان راه یافت

                                                      

۱ Karl Marx, (۱91۲), “British political Parties”, NYDT,  .....22۲. 
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تی.یو.ستی. که در همان ستال در لندن تشکیل شد، کمیسیونی برای بررسی  یکنگره

ای از جمله ی برجستتتههاایجاد  نین حزبی تعیین شتتد. در این کنفرانس شتتخصتتیت

ز اجرج برنارد شتتا، ادوارد اوِلینگ، داماد مارکس، و نیز ادوارد برنشتتتاین به نمایندگی 

 دموکرات آلمان، شرکت داشتند. حزب سوسیال

از  بسیاریرد شد  راکه برای این حزب « حزب کارگر سوسیالیست»پیشنهادِ نامِ 

« آی.اِل.پی—تقل کارگرحزب مستتت»نام ، و  کتارگران ستتتوستتتیتالیستتتت نبودنتد

(Independent Labour Party -- ILP به تصتتوی  رستتید. این حزب در )

ل و یبرد، اما با مسامی پیشی  پ و کارگری را بههاتشتکیل شتد و ستیاستت ۱982

 باقی ماند، جنا  های بسیاری مواجه بود. این حزب در حد محدودی تا سالهادرگیری

الملل کمونیستتتی و تشتتکیل بین ۱8۱1انقلاب اکتبر در پی  پ باقی مانده در حزب 

ید قرار أیخواستتتتار پیوستتتتن به کمینترن بود که مورد ت۱8۱8)کمینترن( در ستتتال 

به جناحی از حزب کارگر تبدیل  این حزب ۱811 یدهه نگرفت. ستر انجام در اواسط

 شد.

 

 Labour Representation« نممماینمدگی کمارگری یکمممیمتمه»

Committee – LRC) ) 

ی کارگری،  پ و هاخواستتتار اتحاد عملِ تمامی تشتتکل هاای اتحادیهپاره ۱988در 

ستتتوستتتیالیستتتت برای حمایت از نمایندگان کارگری و ایجاد یک بلو  کارگری در 

اِل. آر.سی.  –نمایندگی کارگری  یکمیته» ۱811در  ،پارلمان، شتدند. بر این استا 

Labour Representation Committee – LRC) متشتتکل از دو نفر از )

دموکرات، و یک نفر از انجمن فابیان حزب مستقل کارگر، دو نفر از فدراسیون سوسیال

تشکیل شد، و رمزی مک دانِلد از رهبران حزب مستقل کارگری به دبیرِی آن انتخاب 

به آن خواهم  ادامهزمینه ستازِ تشتکیل حزب کارگر شد که در  گردید( این بلو  بعداً

 خت. پردا
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حزب  یکارانهی محافظههاجنا  رادیکالِ حزب مستتتقلِ کارگر، دلستترد از حرکت

به  هادامکه در « دموکراتفدراسیون سوسیال»به تشکل مارکسیستی  ۱8۱۲کارگر در 

 آن اشاره خواهد شد، پیوست. 
 

 ی سوسیالیستی مارکسیستیهااولین تشکل
اروپا، سوسیالیسمِ مارکسی در انگلستان در  یی ستوستیالیستی قارههابرخلاو جنبش

ی جنبش هتاای از رادیکتالاواخر قرن نوزدهم بستتتیتار ضتتتعیف، و محتدود بته پتاره

ای الملل اول، و پارهبا بین  تارتیستتتتی،  ند شتتتخصتتتیت مارکستتتیستتتتِ مرتبط

نومیدانه  ۱919مارکس در  ۱.بود ی پراکنده در  ند کلوب و تشکلِهاستوستیالیستت

حزب لیبرال، حزبِ ستتتتمگرانِ  یکارگر انگلستتتتان دنبالچه یه طبقهاشتتتاره کرد ک

استتت. انگلس نیز بر این باور بود که در آن زمان جنبش کارگری به معنی  دارستترمایه

 یاما از اوایل دهه ۲.شتاروپا مطر  استت، در انگلستان وجود ندا ی ه که در قارهآن

ی متعددی پدیدار هایرفت و سازمانهشتتاد قرن نوزدهم، تیییر و تحولاتی صتورت پذ

شتدند. هر  ند، همانطور که کیت لِی بورن اشاره دارد، نفوذ سوسیالیسِم مارکسی در 

 محدود ماند.هرحال بهانگلستان 

 

 مارکس و انگلس و سوسیالیسمِ بریتانیایی
 یادیهاتح»فرانسه، در سفری به لندن همراه انگلس با اعاای  بهمارکس پس از تبعید 

عدالت به  یاتحادیه ۱111ملاقات کرد. در  ها ارتیستتتت یمتانتدهو بتاقی« التتعتد

تیییر نام داد، و به درخواست همین اتحادیه بود که مارکس « کمونیستتی یاتحادیه»

در لندن منتشتتر شتتد.  ۱919را تهیه کردند که در  کمونیستتت فستتتیمانو انگلس 

                                                      

۱ S. Shipley, (۱81۱), Club Life and Socialism in Mid-Victorian London, 

Oxford, History Workshop Pamphlets, in Keith Laybourn, (۱881), The 

Rise of Socialism in Britain… p.۱. 

۲ K. Marx, and F. Engels, (۱811), Selected Correspondence, 

Progress publishers, pp. ۲81, 211-۱. 
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اروپا بود، از کشوری به کشور  ۱919ی هامارکس که در آن زمان که مصادو با انقلاب

ای وارد لندن شتتد، به این امید که  ند هفته ۱918شتد، سترانجام در می دیگر تبعید

او اش به طول انجامید. تا زمان مرگو سال  21بیشتر آن جا نماند، اما این تبعیدِ آخر 

ل ان یک تشکبعنو هاکمونیستتی که به توصیه او در دوران انقلاب یدر اتحادیه مجدداً

، به لندن بازگشتتته بود مخفی بین المللی تعطیل شتتده بود، و دفتر مرکزی آن مجدداً

، مارکس بر آموزش کارگران و آماده هادر فاتتای پس از شتتکستتت انقلاب ۱فعال بود.

انجمن »ی بلانکیستتتیِ هاکرد، و با رادیکالمی کیدأبرای حرکات انقلابی ت هاستتازی آن

ادند، دمی که بر تدار  بلافاصتتتله برای انقلاب شتتتعار« ونیستتتتهمگانی انقلابیون کم

 یاتحادیه ۱91۲خواندند. در می «غیر انقلابی»هم مارکس را  هاآن. کردمی مختالفت

 یمارکس را امیدوار کرد که زمینه ۱911کمونیستتتی منحل شتتد. بحران اقتصتتادی 

که به بین « انجمن بین المللی کارگران» ۱911. در استتت انقلاب جدیدی فراهم آمده

الملل اول معروو شتتتد، با هدو ایجاد وحدت بین جریانات  پ ستتتوستتتیالیستتتت، 

وجود آمد، و مارکس ی کارگری کشورهای مختلف، در لندن بههانارشیست، و اتحادیهآ

 در آن نقش مهمی یافت.

کرد. پس از می وتی مطر مارکس در مورد انگلستان در موارد مختلف نظرات متفا

ویژه در ، مارکس کماکان به امکان انقلاب در اروپا و به۱919ی هاشتتتکستتتت انقلتاب

در  ۲«ی کمونیستتتیی مرکزی اتحادیهی کمیتهخطابه»در او انگلستتتان امیدوار بود. 

های ستتیاسِی مشخِص مارکس )و ترین رهنموددر لندن، که حاوی یکی از مهم ۱911

و جداگانه باید به آن  در مورد تحولتات احتمتالی در آلمان استتتت، عمتدتتاً وانگلس( 

                                                      

 سعید رهنما، کارل مارکس و میراث پایدار او، نقد اقتصاد سیاسی۱
https://pecritique.com/۲1۱911ل11ل/ رهن-دیسع-او-ماندگار-راثیم-و-مارکس-کارل / 

خطابه کمیته مرکزی به اتحادیه کمونیستی  ۲

https://www.marxists.org/archive/marx/works/۱911/communist-

league/۱911-ad۱.htm ترجمه فارسی این خطابه مهم توسط ناصر کفاش زاده انجام شده و در 

 سایت زیر موجود است.

http://ketab-m.blogspot.com/۲1۱۱11ل/blog-post.html 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1850-ad1.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1850-ad1.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/communist-league/1850-ad1.htm
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 در نامه ای به زیگفرید اوکند. می اشاره« انقلاب قری  الوقوع»پرداخت،  ندین بار به 

ترین کشتتور برای  انگلستتتان... مهم»نویستتد که می ۱911یِر و اگوستتت فُگت در می

به درجات در آن مادی این انقلاب انقلاب کارگران، و تنها کشتتوری استتت که شتترایط 

گوید که مهم ترین هدو انجمن می و بر این استتا « معینی از بلوغ رستتیده استتت

 یای طبقهجهاما ب« تسریع انقلاب در انگلستان است.»الملل  المللی کارگران ]بینبین

شرافیت اایرلند )که جان  را از « ی اصلی به بورژوازی انگلستانضربه»کارگر انگلیس، 

در موارد  ۱دید.می اشتیال آن منافع مشتر  داشتند( یدار و بورژوازی در ادامهزمین

اش بر راه پارلمانتاریستی کید عمدهأرستیدن به ستوسیالیسم، ت ینحوهدر موردِ  دیگر

، حتی زمانی که ۱91۲اشتتتاره شتتتد، در  هابود.  نتانچه در بالا در مورد  ارتیستتتت

حق  برای هاو پراکنده شتده بودند، در مورد خواست آن بستیار تاتعیف ها ارتیستت

ی همگانی در انگلستان اقدامی أموفقیت در کس ِ حق ر»نویستد که می ی همگانی،أر

ا اروپ یکه تحت این عنوان در قاره  یزی خواهد بودتر از هر مرات  ستوستیالیستیبه

پس  ۱91۲در سال طور که در جاهای دیگر اشاره کرده ام، یا همان ۲«شتود.می انجام

ما انکار »...گوید، می الملل اول در یک ستتخنرانی در آمستتتردامی بینی لاههاز کنگره

توانند کنیم کته در کشتتتورهتایی  ون انگلستتتتان، امریکا، و... هلند، کارگران مینمی

 ۱919ر جای دیگری در مارکس د 2«های خود برسند.آمیز به هدوشتکل مسالمتبه

ی کارگر در شتترایطی اگر برای مرال در انگلیس، یا در ایالات متحده طبقه»می گوید، 

نی تواند از طرق قانودست آورد، میباشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکرریت را به

در ها شتتده رها ستتازد، اما این ی آنخود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع توستتعه

                                                      

۱ Karl Marx, Fredrich Engels, Selected Correspondence, Progress 

Publishers, ۱811, pp. ۲۲1-۲۲1. 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/۱911/letters/11_11_18.ht

m 
۲ Karl Marx, (۱91۲), “British political Parties”, NYDT, in David 

McLellan, (۱811), Karl Marx Selected Writings . pp. 22۱-۲. 
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در  ۱991در و . ۱«شرایطی است که جامعه به حد کافی به بلوغ و توسعه رسیده باشد.

به آن  دامهاانگلستان که در  یگذار اولین تشتکل سوسیالیستیندمان )پایهها ای بهنامه

یک انقلاب انگلیسی لازم نیست، اما... محتمل است. »...نویسد، می اشتاره خواهد شتد(

ر ی کارگی حاکم و هم طبقهذیر مبدل به انقلاب شتتود، هم طبقهناپاگر تحولِ اجتناب

ی ی حاکم با فشار... کس  شده... اگر طبقهآمیزِ طبقهمقصتر هستتند. هر امتیاز صتل 

ر انگلیس ی کارگتر تاعیف شده، تنها به این خاطر بوده که طبقهتر و بیشکارگر بیش

هر دو را قانوناً در اختیار دارد، استفاده  ها، کهداند  گونه از قدرت خود و از آزادینمی

   ۲«کند....

 هااز عملکرد آن رغم انتظاری که مارکس از کارگران صنعتی انگلیس داشت، کلاً به

ای به کوگلمان در در نامهبرخورد کرد. ازجمله  هاآن اناراضی بود، و در  ندین مورد ب

لیس در حال حاضر تنها جنبش در انگ»، نویسدمی در مورد کارگران انگلیستی ۱911

ی حرکتی دارد؛ کارگران صنعتی اولین کاری که باید بکنند این است یکارگران روستتا

را در  هاوقتی آن»کند که می اضتتافهو « شتتان خلاص کنند.رهبران از شتتر ِ خود را که

، و غیره تهمت، شدن  محبوبنادانستتم که خود را در معرض می لاهه نکوهش کردم،

یر و فگت نوشتت و در بالا به آن اشتاره شد می ای که بهدر همان نامه 2«دهم.می قرار

 آورد.می بحِ به میان« کارگران ناتوانِ انگلیسی»از 

وضعیت بار کارگران انکلیستی را در کتاب وضتعِ فلاکت ۱911انگلس که در ستال 
ی اولین که در مقدمه ۱991ای در شتتر  داده بود، در مقاله طبقه کارگر در انگلستتان

ای تیییر و تحولات گنجتانده شتتتد، به پاره ۱991ی انگلیستتتیِ آن کتتاب در ترجمته

گوید، ستتتعی نکرده که کتاب را کند. او میانگلستتتتتان در آن  هار دهه اشتتتاره می

                                                      

 ۲19، ص ۲1مارکسلانگلس، جلد ، مجموعه آثار ”بحِ پارلمانی در باره قانون ضد سوسیالیستی“۱ 

مکاتبات مارکسل انگلس،  اپ مسکو،  ی، برگزیده۱991مار   9یندمان، ها مارکس به ینامه۲ 

۱811. 

2 K. Marx, Letter to Kugleman, May ۱9, ۱911, Marx-Engels 

Correspondence, Martin Lawrence. 
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لاوه مارکس در عروزرستتانی کند،  را که حجم کتاب بستتیار بزرگ خواهد شتتد و بهبه

های مربوگ به وضتتعیت کارگران انگلیس تا به بستتیاری جنبه ستترمایهجلد اول کتاب 

بستتتیاری از »کند که من پرداختته استتتت. همچنین تأکید می 11ی اواستتتط دهته

تاب والوقوع در انگلستتتتان را که ت هتا، ازجمله وقوع انقلاب اجتماعی قری بینیپیش

که  را انگلس در پاسخ این ۱حذو نکردم.« ساخته بودجوانی مرا به طر  آن متمایل 

جای آماده شدن برای راه انداخت، بهی کارگر انگلیس که جنبش  ارتیستم را بهطبقه

رغم نفوذِ ُاوِونیسم، در کست  قدرت، تستلیمِ قدرتِ سترمایه شد، و  را سوسیالیسم به

ذارد که گانگشت میانگلستتان به پیش نرفت بر انحصتار صتنعتیِ انگلستان در جهان 

ی حاکم که بخشِ اعظم این منافع را تصتتاح  کرد، سهمی از آن اقلیتِ کو ک طبقه

را به کارگران انگلیس نیز داد. همچنین در مورد موقعیت ممتازی که کارگران عاتتتو 

دلیل آن که پس از مرگ اوونیستتتم، »گوید اند، میهای کارگری کستتت  کردهاتحادیه

، همین امر است. )از همین بحِ بود «گلستان وجود نداشتدیگر ستوستیالیستم در ان

عنوان توضتتیحی برای غیر رادیکال بودن بخشتتی از به« اشتترافیت کارگری»که مفهوم 

طبقه کارگر کشتورهای پیشترفته مطر  شتد، که بعداً کائوتسکی، لنین و کمینترن از 

د توانکننده میمراهدفاع و یا گآن استتتتفتاده کردند. این که این مفهوم تا  ه حد قابل

تن رفبا ازبین»کند که بینی میای استتتت.( انگلس در آخر پیشباشتتتد، بحِ جداگانه

ی کارگر انگلیس موقعیت ممتاز خود را از دست خواهد داد... و به همین انحصار، طبقه

علاوه بر آن، در مقدمه  ۲«دلیل انگلستتتان دوباره ستتوستتیالیستتم را تجربه خواهد کرد.

کند که امروز در انگلستان دوباره سوسیالیسم از هر نوع، آگاهانه یا ناآگاهانه، اضافه می

 به وجود آمده است.

                                                      

 مقدمه ۱991 انگلس بر  اپ انگلیسی وضعیت طبقه کارگر در انگلستان  ۱
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition
-working-class-england.pdf 

تکرار شده و در فارسی ترجمه شده، در این  ۱98۲)این بخش از مقدمه انگلیسی در مقدمه آلمانی  

-http://revolutionary-socialism.com/wpسایت موجود است. 

content/uploads/۲1۱1۱۲ل/engels-vaze-tabaghe-kargar-englestan۱.pdf 
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 Social Democratic Federation) دموکراتیکفدراسیون سوسیال

- SDF ) 

شتتتد، اولین حزب  پ می نامیده« فدراستتتیون دموکراتیک»این تشتتتکتل که ابتدا 

 Henry Mayersیندمان )هاهنری مایرزستوستیالیستتی انگلستان بود که توسط 

Hyndeman او در آغاز ستیاستتتمدار محافظه کاری بود  ۱به وجود آمد. ۱99۱( در

 یفردیناند لاستال به مباحِ ستوستیالیستتی علاقمند شده و با مطالعه تأثیرکه تحت 

ه ی، به مارکس گرویددارسرمایهتحلیل مارکس از  تأثیرو تحت  مانیفستت کمونیستت

ان ج و ای از جمله النور، دختر مارکس، ویلیام موریسی برجستههاستوسیالیستبود. 

سوسیالیسم به »ِاو تحت عنوان .بِرنز، نیز به این تشتکل پیوستتند. مانیفستِ اِ .دی

مدار ،  رایگان دربرای کودکان، غذای  رایگاناز جمله خواستار آموزش « زبان ستاده

و راه آهن، و  هاکردن زمین، بانکزانه، ملیبهبود مسکن کارگران، هشت ساعت کار رو

ه سه آن ب ینظارت دولت بر تولید کشاورزی و صنعت بود. اصلا  پارلمان، تقلیل دوره

طور کل ایجاد شرایطی هی همگانی برای مردان، و بأ، حق راشراوسال، الیای مجلس 

از دیگر  ،«کتارگر بتوانتد نمتاینتدگتان خود را بته پارلمان بفرستتتتد یطبقته».. کته 

فدراسیون »این تشکل نام خود را به  ۱991ای این تشکل بود. در ی برنامههاخواستت

 یتیییر داد و  ند صد نفر عاو فعال داشت. ا .دی.او روزنامه« دموکراتیکسوسیال

یی  ون جرج ها، که شتتخصتتیتتأستتیس کرد« عدالت»خاص خود را نیز تحت عنوان 

ی هاعدالتینوشتتتند. این تشتتکل بر علیه بیمی آن برنارد شتتا و ویلیام موریس نیز در

یک ستتو نیروهای مترقی را جل   و ازانگلستتتان در ایرلند نیز موضتتع قاطعی گرفت، 

 کار آن زمان را از دست داد.متوسط ِمحافظه ید، اما از سوی دیگر حمایت طبقهکر

 همقرن نوزد مالکیت زمین و اصلاحات ارضی یکی از مهم ترین مسائل اواسط یمسئله

را به ستتوستتیالیستتم معطوو ستتازد. در همان زمان  هاتوانستتت توجه تودهمی و بود

استتتقلال ایرلند نیز در مرکز توجه فعالین ستتیاستتی بود. از این رو بود که  یمستتئله

                                                      

۱ Keith Laybourne, (۱881), The Rise of Socialism in Britain… PP.2-۱2. 
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ی مترقی از جمله فدراسیون سوسیال هاکردن زمین در دستور کار تشکلخواست ملی

یِر و می مارکس در نامه به ۱ی کارگری قرار گرفت.هااتحتادیه یدموکراتیتک و کنگره

اگر اشرافیت انگلیس ایرلند را از دست »نویسد، می فوگت که در بالا به آن اشتاره شتد

انقلاب  اش در انگلستان فراهم خواهد آمد، و این شرگ مقدماتیِ ستقوگ یدهد، زمینه

 ۲«پرولتری در انگلستان است.

 فدراسیون سوسیال دموکرات شد.می تدریج ظاهرنیز بههای ستیاستی نظراختلاو

ری یندمان بود، دیگها  ندین فراکستیون داشتت؛ یکی گرایش مارکسیستی مرتبط با

بودند که  ، و پاره ای از فعالان استتتکاتلندیهاای، آنارشتتتیستتتتی اتحادیههارادیکال

تی راه پارلمانتاریس بر هایندمان برای پیشبرد سیاستهاانجامید. انشتعاب سترانجام به 

دانست. موریس در می کید داشتت، اما موریس پارلمان را نهادی در خدمت سترمایهأت

تر بود. در همان سال موریس و مورد ستیاست خارجی و ضد امپریالیستی نیز رادیکال

ای را بنیان گذاشتند. مارکس و انگلس که و سازمان جداگانه نداکرر اعاا انشعاب کرد

تان انگلستتای به این اولین تشتتکل ستتوستتیالیستتتیِ گلستتتان بودند علاقههر دو در ان

یندمان نیز از دلایلی استتت که بستتیاری ی هارو و مقتدرانهِنداشتتتند. شتتخصتتیتِ تک

 ای به این اولین تشکل سوسیالیستیمورخین ستوستیالیستمِ انگلیسی برخوردِ نقادانه

یست برجسته انگلیس، ضمن بزبام، مارکستتها مارکستیستتی داشتته باشتند. اما اریک

بزبام در انتقاد به ها کند.می اش، از آن دفاعی این تشتتکل و رهبریهاپذیرش ضتتعف

مارکس از آن بیزار بود، انگلس »گوید درست است که می یکی از مورخینِ ا .دی.او،

، اما «ندترین اعاتتا آن را تر  کرداش بود، و ویلیام موریس به همراه برجستتتهمخالف

مستائل توانست پایدار بماند، و تمامی  یرغم همهفراموش نباید کرد که این تشتکل به

 اوبه آن بازگشتتتند.  برخی هم اهمیت باقی ماندند، وهایی که از آن جدا شتتدند، بیآن

                                                      

۱ Willard Wolfe, (۱811), From Radicalism to Socialism: Men and 

Ideas .... PP. 18-91. 

۲ 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/۱911/letters/11_11_18.ht
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با آن که نتوانستتتت و ، دیدی این تشتتتکل را نیز باید هاکند که دستتتتاوردمی کیدأتت

مرابه یک سازمان سوسیالیستی در  ندین هد، اما خود را بای به پارلمان بفرستنماینده

ترین آن تربیت ، که مهمکردو نقش مهمی ایفا  ستتاختمنطقه از جمله لندن مستتتقر 

 ۱ن و رهبران کارگری بود.ادرپی مبارزی پیهانسل

 

 ( Socialist League -SL) یسوسیالیست یاتحادیه

ترین و یکی از برجسته هنرمند، طرا  (، نویسنده،William Morrisویلیام موریس )

د. کرگذاری پایه ۱991در را ی فرهنگی انگلستان در آن زمان، این تشکل هاشخصیت

موریس از نظر سیاسی ابتدا با جنا   پ لیبرالیسم انگلیس در حزب لیبرال فعال شد، 

« رادیکال یاتحادیه»با گروهی از کارگران رادیکال،  ۱99۱دلسرد شد و در  هااما از آن

نیز دلسترد شد و به سوسیالیسم گرایش یافت، به مارکسیسم  هاوجود آورد. از آنرا به

ر زودی به کادهبه فعالیت پرداخت و ب« دموکراتیکفدراستیون ستوسیال»گروید، و در 

یندمان از آن جدا شد. موریس ها خاطر اختلافات باهاما ب ۲رهبری این جریان پیوست.

المللی، را با تکیه بر سوسیالیسم انقلابی بین یسوسیالیست یمانیفستِ اتحادیه شتخصاً

ز طریق ا« یخلق انسانِ سوسیالیست»کید او بر أد. در این راه تکرو انقلاب جهانی تهیه 

با و ابرای استتقرار یک نظام سوسیالیستی بود.  هادهی و بستیج نیروآموزش، ستازمان

داشتتت. با رشتتد جنبش  هاخوبی نیز با آنارشتتیستتت یهانگلس نیز آشتتنا شتتد، و رابط

ی بیشتری را برای آن به وجود آورد، و در هاستوستیالیستی، دولت و پلیس محدودیت

سعادتِ »نام هتشکل را باین  ینشریه ۱991از وی  ند مورد موریس بازداشتت شتد. 
ا، پُل د شی برجسته از جمله انگلس، برنارهاو بسیاری شخصیت منتشتر کرد« همگانی

ی هانوشتند. موریس در این نشریه یکی از داستانمی لافارگ، و کارل کائوتسکی در آن

                                                      

۱ Eric Hobsbawm, (۱81۱), “Hyndman and the SDF”, New Left 

Review, July/Aug., https://newleftreview.org/issues/I۱1/articles/eric-

hobsbawm-hyndman-and-the-sdf 

۲ Keith Laybourne, (۱881), The Rise of Socialism in Britain… PP.۱2-

۲1. 
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منتشتتتر کرد، که ترکیبی بود از « کجاااخبارِ ن»خود را بته عنوان پاورقی تحت عنوان 

دیدی مارکستی و تخیل رمانتیک. )داستتانِ یک مرد سوسیالیست است که به خوابی 

مالکیت  یبیند برپایهمی شتتتود، و جهتانی رامی بیتدار ۲۱ رود و در قرنمی طولتانی

جا نه مالکیت خصوصی در کار است، ل تولید. در آنیعمومی و کنترلِ دموکراتیکِ وسا

ی بزرگ، نه مسئولانِ امور، نه نظام پولی، نه طلاق، نه دادگاه، نه زندان، و نه هانه شتهر

ر د هااختلافات درونی این تشتکل روبه افزایش بود، و آنارشتتیست ۱ی طبقاتی.(هانظام

از اتحادیه استعفا داد، و با  ۱981فتند، و موریس سترانجام در سال یاآن دستت بالا را 

بر  ۱981در  . ویی ستتیاستتی و هنری ادامه دادهاگروهی از طرفداران خود به فعالیت

به یک جریان  یستتوستتیالیستتت یاثر بیماری درگذشتتت. در غیاب موریس، اتحادیه

 از بین رفت.  ۱81۱آنارشیستی تبدیل شد، و سر انجام در 

اند، ن سوسیالیسمِ انگلیسی نظرات متفاوتی در مورد سهم موریس ابراز کردهامورخ

ویلیام موریس بود، و کتاب مفصتتلی  تأثیراما ای. پی. تامپستتون که خود ستتخت تحت 

ی هاو مارکستتیستتت هاز بهترین ستتوستتیالیستتموریس را یکی ا ۲او نوشتت، یدرباره

ی انگلیس با نظرات ضتتدِ هاکه اکرر ستتوستتیالیستتترغمِ آندانستتت، و بهمی بریتانیا

ود بخشِ بستتیاری بپارلمانی و ضتتدِ دولتی او موافق نبودند، معتقد بود که موریس الهام

بارز و م باور داشتند. او« خلقِ انستان سوسیالیست»که برای نیل به ستوستیالیستم به 

فردوسی را به انگلیسی  شاهنامههنرمندی  ندبعدی بود که ازجمله قصتد داشتته که 

 ترجمه کند. 
 

 ( Socialist labour Party)حزب کارگر سوسیالیست 

نیل به  یدموکراتیک بر ستتر نحوهاختلافات درونی فدراستتیون ستتوستتیال یادامه

انجامید. گروهی از کادرهای این تشتتکل  ۱812ستتوستتیالیستتم به انشتتعاب دیگری در 

(، مارکستیست انقلابی مقیم امریکا Daniel DeLeonدانیِل دی لئون ) تأثیرتحت 

                                                      

۱ https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris 
۲ E. P. Thompson, (۱811), William Morris: Romantic to Revolutionary, 

Merlin Press. 
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امریکا، حزب کارگر سوسیالیست بریتانیا را « حزب کارگر سوسیالیستِ»و از کادرهای 

ت( هسهمچنان ی از مارکسیسمِ انقلابی بود )و اشاخه« دی لئونیستم»تشتکیل دادند. 

شتتتد و در  انقلابی مطر  آخر قرن نوزدهم با تکیه بر ستتتندیکالیستتتمِ یکته از دهته

 کید بر نقشأکشتتتورهای مختلف از جمله انگلستتتتان طرفدارانی یافت. این جریان با ت

یشگام( ی پجل  حمایت اکرریت )و نه اقلیتبرای ی صنعتیِ کارگری، هاانقلابی اتحادیه

طلبانه، با هر گونه فعالیت اصلا  کرد ومی تلاش آمیزالامکان مسالمتبرای انقلابی حتی

 هالئونیستی بورژوایی مخالف بود. دیهاپارلمانتاریستم و شترکت یا همکاری با دولت

عنوان هالملل دوم بیی بودنتد کته برعلیته جریتاناتی که در بینهتارادیکتال یدر زمره

قبلی در مورد سوسیال دموکراسی  یو در نوشته --شدند می شناخته« انباورممکن»

 «طل فرصتتت»را  باورانممکن هاکردند. آنمی مبارزه –فرانستتوی به آن اشتتاره شتتد 

( معروو شتتتدند! Impossibilist« )باورانناممکن»عنوان خوانتدنتد، و خود بتهمی

ی نظری، اختلافات درونی را هارگمیطور که استتانلی پیرستون اشاره دارد، سردهمان

ی صنعتی و ایجاد وحدت بین هاکید تام و تمام بر اتحادیهأدامن زده بود. یک گروه با ت

دید، و گروه ای برای رهبری انقلاب نمینیازی به ستتازمان ستتیاستتی جداگانه کلاً هاآن

در انتخابات حزب  ۱سیاسی تاکید داشت. یانقلابی در عرصه یدیگر بر ضرورت مبارزه

و  هاخاطر ستتیاستتتهی نیاوردن حزب مستتتقل کارگر بأمحلی با این نظر که علت ر

 کتشتتر کید کردأی رفرمیستتتی بوده، و بنابراین باید بر شتتعارهای انقلابی تهاشتتعار

 تشرمنستتوستتیالیست ای بنام کرد. حزب کارگر ستوستیالیستتِ انگلستتان نشتریهمی

 ا نفوذ  ندانی نیافت و از بین رفت.فعال بود، ام هاکرد، و تا سالمی

ی های ستتوستتیالیستتتی دیگری از جمله انجمنهاعلاوه بر این جریانات، تشتتکل

، که «سوسیالیستی ویلز جنوبی یجامعه»ستوسیالیستی مناطق مختلف بریتانیا نظیر 

 فعال بودند.« شورای کارگران اسکاتلند»کارگران معدن بودند، و  عمدتاً

 
  

                                                      

۱ Stanley Pierson, (۱818), British Socialists…. P.۲1۱-۲11. 
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 ( Socialist Party of Britain) ریتانیاحزب سوسیالیست ب

 دموکرات پیوسترادیکال حزب مستقل کارگر به فدراسیون سوسیال ، جنا ۱8۱۱در 

بی.اِ .پی را به وجود آورد. در جریان جنگ جهانی  –« حزب سوسیالیست بریتانیا»و 

اختلافات زیادی بروز کرد. حزب نتوانست  هانیستیو شوو هااول بین انترناسیونالیست

. پس از انقلاب اکتبر به دستتتت آورددر میان کارگران و مردم  ایگستتتتردهحمتایتت 

 به کمینترن پیوستند و در حزب کمونیست بریتانیا ادغام شدند. ی آناکرریت اعاا
 

 انقلاب روسیه و تلاش برای وحدت جریانات چپ مارکسیست
طور که بر دیگر جریانات  پ سوسیالیست قاره اروپا روسیه، همان ۱8۱1 اکتبر انقلاب

ر که قرار داد. همانطو تأثیرگذاشتت، جریانات  پ بریتانیایی، را نیز سخت تحت  تأثیر

 ی بریتانیائی از سه جریان تشکیلها، مارکستیست۱8۱1ادوین رابرتز اشتاره دارد، در 

، و هاستتتندیکالیستتتت-یی از آنارکوهتاهبتاورانِ دی لیونی، گروشتتتدنتد؛ نتاممکنمی

این  ۱ها در حزب کارگر فعال بودند.گرا. اکرر آنی تدریجهایندمانیها یهامتاندهبتاقی

ای جریانات مذاکراتی را برای وحدت و ایجاد حزب کمونیستت بریتانیا آغاز کردند. پاره

راستتیون ویژه حزب کارگر ستتوستتیالیستتت، و بخش وستتیعی از فداز این جریانات به

مبتتارزات  ستتتوستتتیتتالیستتتتی کتته در نظرات قبلی تجتتدیتتد نظر کرده بودنتتد، بر رد 

 هاکردند و خواستار پیشبرد سیاست شورایی مشابه بلشویکمی پارلمانتاریستتی تاکید

 شده بودند. 

 

 ی بریتانیاهالنین و سوسیالیست
 و کرددر لندن زندگی  ۱819و  ۱811، ۱81۲-2در از تبعید لنین در  نتدین مقطع 

از قبل به جنبش کارگری و او د. کررا در همین شتتتهر منتشتتتر ایستتتکرا  ینشتتتریه

اشاره شد، جلد اول کتاب  طور که قبلاًستوستیالیستتی انگلستان توجه داشت، و همان

ستتیدنی و بئاتریس وِب را به روستتی ترجمه کرده بود. مفهوم  دموکراستتی صتتنعتی

                                                      

۱ Edwin A. Roberts, (۱881), The Anglo-Marxists… p.1۲. 
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تانیا در مورد بخشی از کارگران انگلیس به اشترافیت کارگری را نیز متاثر از شرائط بری

 کار گرفت. 

: اختلالِ کودکانه ' پجنا  'کمونیستتمِ لنین پس از به قدرت رستتیدن، در کتاب 
ای از ی پارههابرخورد«( بیمتاری کودکتانته  پ روی در کمونیستتتم»)در فتارستتتی 

نظیر آنچه که در مورد آلمان نیز  -- رای انگلیس به فعالیت پارلمانی هاستوستیالیست

در پاستتتخ به مطلبی که رهبر فدراستتتیون  قرار داد. اوانتقاد  مورد --کرده بود  طر 

 ا ردرهمکاری با حزب کارگر  دموکرات برعلیه پارلمانتاریستم منتشر کرده وستوستیال

ه ویستتتندگوید که نمی کند، امامی انقلابی نویستتتنده را تحستتتین یروحیه ،کرده بود

اگر پرولتتتاریتتا بخواهتتد بر بورژوازی غلبتته کنتتد، بتتایتتد کتته »کنتتد کتته می فراموش

را، که از هی  نظر نباید کمتر از سیاستمدارانِ بورژوا باشد، خود  'ستیاستمدارانِ طبقه'

 ه که به نظر نویستنده نرسیده این است که کند که آنمی لنین اضتافه«. تربیت کند

د، به کرکه ستتیاستتتمدارانِ طرفدارِ شتتورا را وارد پارلمان بی آنآیا امکان دارد که »...

 «؟..کرد.پارلمانتاریسم را از درون متلاشی  وی بر پارلمان دستت یافت، یپیروزیِ شتورا

حزب کمونیست نباید سازش کند.... »نویستنده که ی این گفتهدر جای دیگر لنین به 

اش را از رفرمیستتم استتتقلال حزب کمونیستتت باید اصتتول خود را خالص نگهدارد، و

سوی هب رویِ بدون توقف و دور زدن، مستقیماًموریت آن پیشأمصون دارد، ] را که  م

اکرر  که اینبالعکس، »که نظر قاطعانه گیرد، با این ایراد می« انقلاب کمونیستتی است

وز هن کنند، ومی ی انگلیسی پیرویهاو شایدمان هاکارگران انگلیس هنوز از کرنستکی

ی هادهد که کمونیستتتتمی ندارند... نشتتتانرا دولتی متشتتتکل از این مردم  یتجربه

کید از لنین استتت.( بر این استتا  أ)ت« شتترکت کنند... در اقدام پارلمانی بایدبریتانیا 

پارلمانتاریستی و همکاری با  یلنین تشتکیل حزب کمونیست واحد، مبارزهی توصتیه

 ۱.بود حزب کارگر

                                                      

۱ V. I. Lenin, (۱81۱), “’Left-Wing’ Communism in Great Britain”, in 

“Left-Wing” Communism: an Infantile Disorder. 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/۱8۲1/lwc/ch18.htm 
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، این جریانات تشکیل شد ۱8۲1اما زمانی که حزب کمونیست بریتانیا در ماه اوت 

 حزب بر شتترکت حزب در انتخابات پارلمانی و ی پ به آن نپیوستتتند،  را که برنامه

ی کمونیستتت خود را ایجاد کردند، هابا حزب کارگر تاکید داشتتت. آنها حزب همراهی

حزب متحد کمونیستتتت »حدت کرده و اما ستتتال بعد با حزب کمونیستتتت بریتانیا و

 ت. نپیوس هاحزب کارگر سوسیالیست به آناما را به وجود آوردند. « بریتانیای کبیر

ر رغم نقش بسیار مهمی که دجریانات ستوستیالیستی مارکسیستی، به یطور کلهب

سیعی با و یافکار ستوستیالیستتی در انگلستتان ایفا کردند، نتوانستند رابطه یاشتاعه

ه دموکرات بر این باور بود ککارگر بریتانیا برقرار ستازند. فدراستیون ستوسیال یطبقه

 یشتتود. اتحادیهمی ی کارگری عملیهاستتوستتیالیستتم موردنظرش از طریق اتحادیه

از خود نشان داد،  هاجل  حمایت اتحادیه یزمینهی بهتری در هاتلاش یستوسیالیست

 هاجل  حمایت اتحادیه یزمینهدر  هاشکلاما عمر کوتاهی داشتت. کاری را که این ت

ی خاص خود انجام داد، که هانتوانستتند انجام دهند، سرانجام حزب کارگر با سیاست

 اشاره خواهد شد. هابه آن

 

 ( CPGBحزب کمونیست بریتانیای کبیر )

ا رگنجد و بررستتی جداگانه ای بررستتی حزب کمونیستتت بریتانیا در این مجموعه نمی

طور همان د.کریابد، اشاره می به  ند نکته که با بحِ اصتلی ارتباگباید ، اما طلبدمی

 ند سال پس از انقلاب اکتبر، از ادغاِم  ند جریان  ۱8۲1شد، این حزب در گفته که 

حزب کمونیستتتت بریتانیای کبیر هرگز نظیر احزاب  مارکستتتیستتتتی به وجود آمد.

 رد ا پایگاه وستتتیع مردمی نبود. اماقدرتمند ب یکمونیستتتت فرانستتته و ایتتالیتا حزب

ی بیستت و سی قرن بیستم و بخش کوتاهی از دوران پس های کارگری دهههاجنبش

روشتتتنفکران »از جنگ دوم، نقش مهمی داشتتتت. اما این حزب در آن مقطع ، حزب 

در پیشتبرد مباحِ سیاست و فرهنگی نقش بسیار مهمی که با آنبود که « ستط  بالا

ی قویِ استالینیستی حزب و ساختار هاگرایشت زیادی مواجه بود. ، با مشتکلاداشتت

ید ستترکوب أیتی دوم قرن بیستتتم در نیمهفت و ستتختِ غیر دموکراتیک آن، و ستت

( ۱819و  کستتلواکی )بهار پراگ در  (۱811)در  ی لهستتتان و مجارستتتانهاجنبش
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درپی ی کارگری، و خروج پیهاستتتب  از دستتتت دادن حمایت بستتتیاری از اتحادیه

ای انتخابات محلی عاری از توانِ حزب جز در پارهکه . نتیجته آنمتفکرین حزب شتتتد

 . بسیاری از کادرهایبودو ستازمانی برای حلِ مستائل ستوسیالیسم در بریتانیا  نظری

را به وجود آوردند، پُلی بودند بین گذشتتته و «  پِ نو»که  متفکر جدا شتتده از حزب،

 بازستتتازی ی، یا رشتتتد افکار نو زمینه«گذار به گذار»باند، آینده، و به قول رالف میلی

   ۱جنبش کارگری را فراهم آورد.

ی داخلی و حملتات نظامی آن به هتای شتتتوروی، ستتترکوبهتابتا افزایش بحران

لهستتتان، حزب کمونیستتت در بریتانیا نظیر دیگر احزاب  و مجارستتتان و  کستتلواکی

 پیوستند، و برخی« وروکمونیسما» کمونیستت د ار بحران و انشتعابات شد. برخی به

با انتقاد و فاصتله گرفتن از شوروی، بی  هاتوروکمونیستاایجاد کردند.  یاحزاب جدید

 کیدأکته در عمل با آن قطع رابطه کنند، بر دموکراستتتی و جل  حمایت همگانی تآن

به  هاماتمحل شتدند. جنا  راست آن عملاً ۱88۱شتوروی در  ستقوگکردند، و با می

ی پراکنده تا مدتی فعالیت هانزدیک شتتد، و جنا   پ در گروه هادموکراتلستتوستتیا

 –و مارکسیست  هاتوروکمونیستتابر اثر اختلافات درون حزبی بین  ۱899داشتت. در 

ز ای ادر حزب کمونیستتت بریتانیای کبیر رد داد، و عده مهمی انشتتعاب ها،لنینیستتت

ی استتقرار ستوستیالیسم و تحول انقلابی تلاش برا یاعاتا با انتقاد از شتوروی و ادامه

( را بته وجود آوردنتد که هنوز با نقش CPBجتامعته، حزب کمونیستتتت بریتتانیتا )

پس از انحلال شتتتوروی، حزب اصتتتلی  ۱88۱وجود دارد. ستتتر انجتام در  یمحتدود

 را به وجود آورد.«  پ دموکراتیک»کمونیست بریتانیا خود را منحل کرد، و گروه 

 

 تروتسکیست و مائوئیستجریانات 
برکنار از حزب رسمی کمونیست، جریانات متعددی از جمله طیف وسیعی از جریانات 

حزب »ی کو کِ تروتستتتکیستتتتی در بریتانیا به وجود آمدند، از جمله هاو ستتتازمان

، «ستالمللی ستوسیالیبین یاتحادیه»، «کمونیستتی یاتحادیه»، «کمونیستت انقلابی

                                                      

۱ Lin Chun, (۱882), The British New Left, Edinburgh U. Press, p. 2. 
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مقاومت »، «بدیل سوسیالیستی»، «اقدام ستوسیالیستی»، «جنبش ستوستیالیستتی»

البته باید توجه داشت، ضمن آن  اند.کماکان فعال هاای از آنپاره و.. و« سوسیالیستی

مربوگ بوده و «  پِ قدیم»المللِ  هارم به که اغل  جریانات تروتستتتکیستتتت و بین

 ،اند. برای نمونهدهدر مباحِ خود با  پ نو هم مطر  بو هتاای از آنهستتتتنتد، پتاره

که از  International Socialism المللیستتوستتیالیستتمِ بین نامه معتبرفصتتل

ای کوتاه کماکان ادامه دارد، مباحِ نظری مهمی را با منتشتتتر شتتتد و با وقفه ۱811

، جریانات و هاعلاوه بر تروتستتکیستتت کند.می توجه به اوضتتاع و احوال امروز منتشتتر

انستتتتیتو »ی متعتدد متائوئیستتتت نیز در بریتتانیتا بته وجود آمدند، ازجمله هتاگروه

، «انجمن کارگران کمونیستتت»، «تونگمائوتستته یاندیشتتهلنینیستتم، -مارکستتیستتم

، «ینیستلن-اتحادیه کارگران کمونیست، مارکسیست»، «انقلابی کمونیست یاتحادیه»

ی هاهرفته و یا به شکل گروین، و ..... که اغل  از ب«کمیته برای شکست ریویزیونیسم»

 کو ک فعالند.

 

 «نیو لِفت»چپِ نو، 
ی مهم این هاوجود آمد. یکی از ویژگیِبه ۱811اولین موج  تپ نو در انگلستتتتان در 

سی تفکر و تحلیِل مارک یمهمی را بر سیاست انگلستان، و نیز بر اشاعه تأثیر پ، که 

ی ستتیاستتی شتتکل گرفت. هادر جهان داشتتت، این بود که خارج از احزاب و تشتتکل

بیستم حزب کمونیست شوروی، سرکوب  یخروشچف در کنگره یسخنرانی محرمانه

، بسیاری از ۱811ارتش شوروی به مجارستان در همان سال  یقیام لهستتان، و حمله

عاتتو یا هوادارِ حزب کمونیستتت بودند د ار ستتردرگمی که  رای یروشتنفکرانِ بریتانیا

اد ایج ی پ، زمینه یی برجستههاسینبه همراه دیگر روشنفکران و آکادمیآنها کرد. 

 یبریتانیایی،  پِ نو را به دو دسته ن ستوستیالیسمِارا فراهم آوردند. مورخ«  پِ نو»

پ   یهاهم ترین شخصیتاز م. کنندمی تقسیمی و بعدی شصت( )تا اوایل دههاولیه 

ری اندرستتون، جان ل، پِهاای. پی. تامپستتون، ریموند ویلیامز، استتتوارتاز توان نو می

ویل، دوریس لِستتینگ، جین مک کریندِل، مایکل بشرشت  براون، شتتیلا بِنستتون، لین -ستتش

و  اتامور، رالف میلی باند،، تام بستتیگال، دوروتی وِدِربِرن،  ارلز تیلور، کریستتتوفر هیل
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ای بودند که این و مردان برجستتتته ۱زنان یاز زمره ها. ایننام برد دیویتد متک لِلتان

گتذاری کردند، و هریک از دیدگاه مارکستتتی جنبش مهم را در مقتاطع مختلف پتایته

ی مختلف اقتصتتادی، ستتیاستتی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی را تحلیل کردند، و هاجنبه

 ی برجسته جهان نقشهامستقیم و غیرمستقیم در تربیت  ندین نسل از  پطور هب

دند. پایه گذاران اولیه ی  پ نو، آنطور که مایکل کِنی اشاره دارد، کربسیار مهمی ایفا 

اما در مقاطع  ۲.ند، اما از آن جدا نشتتده بودندبا آن که از گذشتتته فاصتتله گرفته بود

ی هاه گیری بیشتر از ارتدکسِی اولیه بر جنبهبعدی هر یک به درجات مختلف با فاصل

ی ، و بسیارزیست ی اجتماعی، فمینیسم، محیطهاومانیستی، فرهنگ مردمی، جنبشا

 دیگر از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ تکیه کردند.

عاو حزب کمونیست در ابتدا  هااز این شتخصتیت برخیهمانطور که گفته شتد، 

رد. پس کمی ی شوروی تبعیتهادیگر احزاب برادر از ستیاست بریتانیا بودند، که نظیر

جان سشویل رد داد.  و از سوی ای. پی. تامپسون هاالعمل، اولین عکس۱811از حوادث 

حزبی در مورد استتتالینیستتم و فجایع آن دوران خواستتتار گشتتایش بحِ درون هااین

 یع از حزب را نداشتندی سریکرد. این دو قصد جدامی بودند، اما رهبری حزب قبول ن

ای با تکریر و ستتعی شتتان ایجاد اصتتلاحات دموکراتیک در درونِ حزب بود، و نشتتریه

بزبام، موریس هابه وجود آوردند. اریک (کنندهاستدلال« )Reasoner»نام همحدود ب

ای را خارج از حزب منتشر کردند. پس از سرگشاده ینامهنیز داب، و کریستتوفر هیل 

مجارستتان، حزب دیگر امکان سترکوب اعاتا را نداشت. تامپسون و سویل از ماجرای 

را به صورت وسیع تحت  ایستوی حزب معلق شتدند و هر دو استتعفا دادند، و نشریه

 بییامنتشتر کردند، که محور مهمی شد برای سازمان« New Reasoner»عنوان 

 باند،، و رالف میلیی دیگری از جمله، دوریس لِسینگهازودی شتخصتیت، و به پ نو

                                                      

۱ Lynne Segal, Sheila Benson, and Dorothy Wedderburn, (۱898), 
“Women in the New Left”. Out of Apathy: Voices of the New Left 
Thirty Years On, Verso. 

۲ Michael Kenny, (۱881), The First New Left: British Intellectuals After 

Stalin, Lawrence and Wishart. 
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پیوستند. پس از ماجرای سوئز، که انگلستان همراه با فرانسه و اسرائیل به  هانیز به آن

خروج انگلیس از این  ایبرآوردن مصتر حمله کردند،  پ جدید نقش فعالی در فشار 

حملته و اِشتتتیتالِ نظتامی داشتتتت. گروه دیگری از استتتتتادان جوانِ  تپ، از جمله 

نام ه تپ جدیدی ب ینشتتتریتهنیز لف ستتتاموئتل، و  تارلز تیلور ل، راهتااستتتتوارت

«Universities and Left Review, ULR  »که به نسبت نددوربه وجود آ ،

 یکرد. رقابت و تنش بین دو نشریهمی تری را طر ، مباحِ جدیدتر و وسیعنیو ریزنر

بحِ بر سر این بود که این  پ باید  ۱818بود. اما در انتخابات عمومی ناگزیر پ نو 

ر ی حزب کارگهاحرکت و از فعالیت« اش و رئالیسمِ سیاسیی اوتوپیاییهابین آرمان»

سب  شد که دو نشریه درهم ادغام شوند، و از این ادغام بود  هاحمایت کند. این بحِ

رغمِ مشکلات سر برآورد، که به« New Left Reviewنیو لفت ریویو » یکه نشریه

 پ  ینشتتریه ۱811در  ۱ترین نشتتریات  پ جهان تبدیل شتتد.اولیه به یکی از مهم

 Socialist» ستتوشتتالیستتت رِجیستتترستتالنامه تحت عنوان  صتتورتدیگری به

Register » ش نیز نق این نشریهتوستط رالف میلیباند و جان سِتویل منتشر شد، و

افکار مارکستتیستتتی برعهده گرفت، و کماکان با ستتردبیری  یبستتیار مهمی در اشتتاعه

 شرو گِرِگ آلبو منت سام گیندینمختلف از جمله کالین لیز، لیو پانی ،  یهاشتخصیت

 شود. می

قادی که مبتنی بر انت« ومانیسمِ سوسیالیستیا»تامپسون نظریات خود را در قال  

رهنگ و عاملیت انسان تکیه داشت، جانبه از استتالینیسم بود و بر نقش تاریخیِ فهمه

. در قرار گرفتانتقادات زیادی مورد کرد، که هم طرفداران بستتیاری یافت و هم  مطر 

ی «ومانیسمِ ساختارگرایانهاآنتی »ای از رحمانه ند سال بعد او به نقدِ بی زمینه،همین 

ستتیاستتی و ی اقتصتتادی، «هاستتاختار»تقدم کید بر أ. آلتوستتر با تدستتت زدآلتوستتر 

اهمیت نقش عاملیت انستتتان را کم ،ایتدئولوژیتک، و روابط اجتمتاعی بر آگاهی فردی

یافته بود،  هتاطرفتداران فراوانی در میتان  تپو ا یجتا کته نظریتهاز آن. گرفتته بود

                                                      

۱ Lin Chun, (۱882), The British New Left, ….. pp. ۱1-۱1. 
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)این که  ۱در نقدی طولانی به ستتختی به او حمله کرد. فقر تئوریتامپستتون در کتاب 

ن به آلتوستتر صتتحی  و قابل دفاع بوده یا نه، بحِ مفصتتل انتقادات تامپستتو یآیا همه

شد، از می در میان این  پ نو مطر نظرهای دیگری نیز اختلاو ۲ای استت.(جداگانه

ر واحد، د یترها. بر کنار از اختلافات قبل از ایجاد نشریهو جوان هاترجمله بین قدیمی

ترین آن درگیری تامپستتون با مهمنیز ادامه یافت.  نیو لفت ریویوبا تاستتیس  هاگیری

 نرم پنجهوبا مشتتکلات مالی زیادی دستتت نیو لفت ریویو یپِری اندرستتون بود. نشتتریه

ازجمله تامپسون را  هابزرگتر یکرد. پِری اندرسون که جوان با استعدادی بود توجهمی

منصتتوب شد، و از آن جا که  نیو لفت ریویوبه ستردبیریِ  ۱81۲جل  کرده بود، و در 

نشریه امکان  وبستیار ثروتمندی بود، با کمک مالی شتتخصتتی ا یاز خانوادهاندرستون 

 نصی  نگذاشت.ادامه حیات یافت. اما تیغِ تیزِ تامپسون او را هم بی

موجود  یهاعنوان بدیلی در مقابل تشکلجداگانه به ی پ نو به دنبال ایجاد تشکل

 پِ نو، تامپستتون بر این باور بود که اکرریت این  پ در حزب  «مانیفستتتِ»نبود. در 

ی کارگری فعال خواهند بود. دیگر رهبران این جریان از جمله بشرشت هاکارگر و اتحادیه

ما به دنبال جذبِ جنش کارگری نیستیم، بلکه برآنیم که آن را »براون اعلام کردند که 

ویل بر این باور بود که حزب اما نظرات دیگران متفاوت بو .«متحول ستتازیم د. جان ستتش

با این حال این  پ در مواردی  2ای برای سوسیالیسم نخواهد بود.کارگر هرگز وسیله

فایف  یی انتخاباتی نیز بشود، ازجمله در ناحیههاوارد فعالیت ستعی کرد که مستقیماً

                                                      

۱ E. P. Thompson, (۱819), “The Poverty of Theory or an Orrery of 

Errors”, In The Poverty of the Theory and Other Essays, 

https://www.marxists.org/archive/thompson-ep/۱819/pot/essay.htm 

 Kate Soper, (۲1۱2), “Thompson and Socialist  ازجمله نگاه کنید به:۲

humanism”, in Roger Fieldhouse and Richard Taylor, (۲1۱2), E. P. 

Thompson and English Radicalism, pp. ۱۲۱-۱1۲. And, 

-Perry Anderson, (۱891), Arguments within English Marxism, Verso, 

pp. ۱۲۲-۱11. 

2 Lin Chun, (۱882), The British New Left, ….. pp. ۱1-۱9. 
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 یاتحادیه» نامهای باتحادیه ریزنر یای از هوادارن نشتتتریهدر استتتکتاتلنتد کته پاره

ی جدا شده از حزب کمونیست تشکیل هاحول یکی از شخصیت« سوسیالیستی فایف

ی حزب کمونیستتتت و حزب کارگر پیشتتتی هادادنتد، و در انتخابات محلی از کاندیدا

کرد، بعد از  ند سال فعالیت می خود را نیز منتشتر یگرفتند. این اتحادیه که نشتریه

ستتعی بر نفوذ در انها محدود، ستترانجام به حزب کارگر پیوستتت. در مورد دیگری نیز 

با این دید که  بستتتیاری از فعالان  پ نو ۱ی کارگری کردند.های اتحادیههافعتالیتت

دارد،  یی با پایگاهِ مردمی و کارگریهای سوسیالیستی نیاز به تشکلهاپیشبرد سیاست

 اهیدانشگدر محافل فرهنگی، هنری و کماکان ای دیگر حزب کارگر پیوستتند. پاره به

 باقی ماندند.

ی مارکسیستی هادیدگاه یپردازی و اشاعه پ نو ستهم بستیار مهم ای در نظریه

درستی گفته بود که روشنفکران مارکسیستِ خارج از بلو  داشتت. تامپسون زمانی به

 یترین ستهم را در پیشبرِد نظریهران این بلو  بیششتوروی در مقایسته با روشتنفک

گذارانِ و بزرگانِ پایهمرگِ اند. این واقعیت مهمی استتتت که بعد از مارکستتتی داشتتتته

ی، دارستترمایهی جدیِ مارکستتیستتتی در مورد تحولات هامارکستتیستتم، تمامیِ نظریه

ل نژادی، مسائ امپریالیسم، فوردیسم، پسا فوردیسم، تحولات طبقات، دولت، فمینیسم،

اقتصتتادی، ستتیاستتی،  یطور کل مستتائل پیچیدههی هویتی، محیط زیستتت و بهاگروه

، توسط نظریه پردازان مارکسیستِ غیر اردوگاهی، که حاضر اجتماعی و فرهنگیِ جهان

 . حتیاستتت اند، توستتعه و اشتتاعه یافتهآکادمیک نیز بوده هاری  به اتفاق آنقاغل  

ی مارکسی هاپردازان از نظریهپیچیده و دور از جزم این نظریهی هاو برداشت هاتحلیل

اهی پردازان اردوگنظریه« ییالفبا»ی تکراری و هاتر از تحلیلمرات  روشتتتنگرانهنیز به

محدودی  تأثیری اجتماعی، از نظر عملی هارغم شتترکت در جنبش. اما بهاستتت بوده

 یلبدای موارد نیز این نظریات یا بدون توجه به واقعیات یا نداشتتتن . در پارهندداشتتت

ل تولید بود که حزب یشد. یکی از این مسائل، مالکیت عمومی وسامی مشخص مطر 

کرده بود، که در زیر به آن اشتتاره خواهد شتتد.  کارگر پس از جنگ جهانی اول مطر 

انتقاد داشتند،  هاکردنملی یدرستی به نحوهی نو ضتمن آن که بههابستیاری از  پ

                                                      

۱ Michael Kenny, (۱881), The First New Left… pp. 1۲-11. 
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در  ۱811 یمشتتتخصتتتی در این مورد ارائه دهند. یا در دهه بدیلهرگز نتوانستتتتند 

کنترل کارگری  یبارهی مفصتتلی درهادموکراستتی صتتنعتی، بحِ یمستتئله یزمینه

 تأثیرشتتتد. کِنِت کُوتس که او هم از حزب کمونیستتتت استتتتعفا داده و تحت  مطر 

شصت اروپا، با  یی اجتماعی دهههادر اوج جنبش ۱819، در شوراهای یوگسلاوی بود

منظور جل  نمایندگان اتحادیه ای را به« انستتتیتو کنترل کارگری»کمک همفکرانش 

تر فعالیت آموزشتتی و انتشتتاراتی و کارگران رادیکال به وجود آورد، که بیش هاکارگاه

« مدیریتیِ کارگران –خود »به « کنترل کارگری»داشتتت. او ازجمله خواستتتار گذار از 

او و همفکرانش  ۱شده به شکل دموکراتیک بود.یک اقتصتادِ ستوستیالیستتی یواداره

 مدیریتِی کارگران آن-توجه نداشتتند که بدون حمایت یک دولت سوسیالیستی، خود

جامع  یدر مطالعه ینی شتتعاری بیش نیستتت. همانطور که لدارستترمایههم در نظام 

ط ی کنترل کارگری در اواسنیافتهکند، جنبش توسعهمی خود از  پِ نو بریتانیا اشاره

تدریج از بین رفت. به قول ه، بها، به جز  ند تلاش برای اِشتتیالِ کارخانه۱811 یدهه

این واقعیت تنها محدود به ناتوانیِ  پ نو نبود، بلکه اکرریت کارگران بیشتر نگران »او 

 ۲«.'کنترل'ند تا مزدها بود

ی اجتماعی اواخر هاتدریج ضتتتعیف و پراکنده شتتتده بود، با جنبش پ نو که به

ازجمله  هاترکه قدیمی« مانیفستِ اول ماه مه»ای گرفت. در شتصتت جان تازه یدهه

ی  پ نو از هاترل به همراه جوانهاریموند ویلیامز، ای. پی. تامپستتتون، و استتتتوارت

همراه با جنبش همان  ۱819تِری ایگلتون تهیه کرده بودند، و در جمله باب راتورن و 

ی هاشتتد. اما حرکت ی مختلفی طر هاستتالِ فرانستته انتشتتار بیرونی یافت، خواستتت

ی هااز شتتتورش --ی وستتتیعی از جهان اتفاق افتاد هاانقلابی که در آن دهه در بخش

لیا تا جنبش حقوق مدنی در فرانسه، اِشیال کارخانجات در آن کشور و در آلمان و ایتا

                                                      

۱ Kenneth Coates, (۱811), “Democracy and Worker Control”, in, 

Toward Socialism, NLB. P. ۲8۱, cited in Lin Chin, The British New 

Left,… p. 91 

۲ Lin Chin, (۱882), The British New Left….p.91. 
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 در بریتانیا انعکا  --امریکا، جنبش دانشتتجویان برکلی و مبارزات ضتتد جنگ ویتنام 

نتوانسته بود جنبش را  تا ان زمانکمتری داشتت، و  پِ نو، اعم از قدیم و جدید، که 

ستتتازمتان دهد، ستتتردرگم مانده بود. جنبش دانشتتتجویی در بریتانیا نیز، نظیر دیگر 

جهان همچون  ه گوارا،  ی قهرمانانِ انقلابیِ دیگر نقاگدانشتجویی شیفته یهاجنبش

، از «متفکرین غربی» تأثیرولوژیک تحت ئهو شتی مین، و مائوتسته تونگ، و از نظر اید

جمله هربرت مارکوزه، ژان پل ستتارتر، لوئی آلتوستتر، فرانتس فانون، و رژی دبره قرار 

صتتتنعتی بود که نتوانستتتت یک جنبش  یفتهگرفته بود. بریتانیا تنها کشتتتور پیشتتتر

 ه رای  نین جنبشتتی، معادلِ آنب منستتجم و قاطعی ییِ مبارز، و یا نظریهیدانشتتجو

راه  ، در ایننیو لفت ریویو یکه در جاهای دیگر اتفاق افتاده بود، به وجود آورد. نشریه

از انگلستتتتان  یی که خارجهاو نظریه های انقلابی، از دیدگاههاو در جستتتتجوی نظریه

ی پنجاه هاگوید در حالی که دههمی پِری اندرسون ۱کرد.تیذیه مییافتند، می توستعه

وسر آلت –فورانی از مکات ِ مهمِ مارکسیستی در نقاگ مختلف اروپا بود شاهد و شصت 

در بریتانیا  نین نبود. دلایل این  –در فرانستتته، آدورنو در آلمان، و دِلا وُلپه در ایتالیا 

اش هرگز با یک  الشِ بورژوایی یبیند که جامعهمی «فرهنتگِ انگلیستتتی»ر را در ام

جتدیِ درونی مواجته نشتتتد، و همین فرهنتگ همیشتتته مانعی جدی و مخرب برای 

راحتی از گوید همین فرهنگ بوده که بهاو می .استتتت ی انقلابی بودههاستتتیتاستتتت

 –گرفته  تأثیری مختلف اهدر عرصتتته« ضتتتد انقلابی»کار و متفکرین مهاجرِ محافظه

ر حالی د –اجتماعی و سیاسی، و ...  یو پوپِر در نظریه نشتتاین در فلسفه، برلینگویت

ِی آکادمی یاعتناکه شتخصتیتی  ون آیزا  دویچر در تمام طول عمرش با ناسزا و بی

 یمقالاتی درباره نیو لفت ریویودر طور مرت  بتهبتا آن کته   ۲ی مواجته بود.یبریتتانیتا

شتد، خوانندگان  پ انگلیسی با کِل می ی اروپایی منتشترهای مارکستیستتهانظریه

ملاحظاتی بر کتاب  ی لازم را نداشتتتند. اندرستتون، خود بعداًیطیف این نظریات آشتتنا

                                                      

 همان جا، ص 91 ۱

۲ Perry Anderson, (۱819), “Components of National Culture”, in New 

Left Review, 11, July/August. Cited in Lin Chin, The British New 

Left,… pp.99-98. 
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را با مرور نظریات بزرگانی از جمله لوکاچ، کُرش، گرامشی، آدورنو، مارکستیستمِ غربی 

  ۱کرد.وُلپه منتشر مارکوزه، آلتوسر، سارتر، و دلا 

و  نظری یرغم نقش بسیار مهمی که در عرصهطور خلاصه  پ نو در بریتانیا بهبه

 ه  د،کرنظرات مارکسی و گسترش ابعاد اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی آن ایفا  یاشاعه

ط عینی بریتانیا نتوانستتت نقش  ندان مهمی در یشتترا ستتب هدلایل ذهنی و  ه ببه

کارگر و  یارتباگ با طبقهایفا کند، و عاری از تشتتتکل و بیستتتیاستتتت این کشتتتور 

 ه است.روشنفکری مطر  بود یعنوان جنبشتر بهی اجتماعی، بیشهاجنبش

 

 ، مارکسیسمِ ارتدکس انگلیسی«مارکسیسم-آنگلو»
ی از حزب کمونیست بریتانیا یی بریتانیاهامارکسیستجدا شتدن جمعی از  زمان باهم

 ریزی جریان  پ نو،و پایهی شتتوروی هامخالفت با استتتالینیستتم و ستتیاستتت دلیلبه

ی هاای انتقادات به استالینیسم و برداشتپارهطر  ی دیگری نیز ضمن هامارکسیست

گرایانه از مارکستیستم، سعی کردند که نه تنها در حزب بلکه در قال ِ مارکسیسم جزم

« هاآنگلومارکستتیستتت»دازان به عنوان ارتدکس باقی بمانند. این دستتته از نظریه پر

به سختی می توان دیواری بین این دو دسته از  پ های در مواردی ) معروو شتدند.

مهم  ی بسیاراز جمله شخصیت ها (مارکستیستی بریتانیا تصور نمود. ستوستیالیستتِ

ل در سا که، مارکسیست بود یبرجستته موریس داب، اقتصتاددانِ م،مارکستیستو انگل

اب دمارکسیستِ دانشگاه کمبریج بود. به حزب کمونیست پیوست و تنها استاد  ۱8۲1

ه بعد از سفری کآمد. در به دعوت جان مینارد کینز به عاتویت کلوب اقتصاد سیاسی

ر به کااستادان محافظهو مطالبی که در باره اقتصاد شوروی نوشت، به مستکو داشت او 

، نقد اقتصاد کلاسیک از افکار مارکسیستی یداب در اشتاعهجاستوستی زدند. او اتهام 

دیدگاه مارکستی، و نیز تربیت نستل مهمی از مارکستیست های انگلیسی نقش مهمی 

کتته او هم از بود اش، اریتتک هتتابزبتتام، یکی از شتتتتاگردان برجستتتتتته .داشتتتتت

                                                      

۱ Perry Anderson, (۱811), Considerations on Western Marxism, NLB. 

منتشر شده است. ۱289ی علیرضا خزائی توسط نشر  شمه در سال این کتاب به فارسی با ترجمه  
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د. بو بریتانیاهای سترشتنا  شد و از مورخان مهم حزب کمونیست مارکستیستتانگلو

موریس کورنفورت به مارکستیسم گروید، دیگر شتخصتیت مهمی که در رابطه با داب 

نشتاین تحصیل کرده و سخت طرفدار منطق و گبود. او که ابتدا در مکت  لودویگ ویت

خواندن یرتأثزودی تحت بهزبانی )لینگویستتیک( او و نیز برتراند راسل بود،  یفلستفه

نیست ی عاو حزب کموهاکلاسیلنین که یکی از هم و امپریوکریتیسیسمِ ماتریالیسم

ستادش ا« ایدآلیسمِ ذهنی»دانشگاه کمبریج به او توصیه کرده بود، شروع به تردید در

ستتترمایه  یآشتتتنایی با موریس داب در آن دانشتتتگاه و مطالعه درپی رتورنفکو. کرد
 یدر دوره بعداً او حزب نشد.  د، اما بلافاصله عاوکرمارکس، خود را مارکسیست اعلام 

دکترا در دانشتگاه اکسفورد بود که به حزب پیوست و آنقدر در کارحزب و مطالعه آثار 

ام تمطور بهتز دکترا را ناتمام رها کرد و  کلاستتیک مارکس و انگلس غوطه ور شتتد که

زودی به مقاِم فیلسوِو رسمی حزب کمونیست کورنفورت به ۱وقت به حزب پیوستت.

ریاستتت انتشتتاراتی لارنس اند ویشتتارت را که وابستتته به حزب  قا یافت. او ضتتمناًارت

کمونیستتت بود، و از مهم ترین کارهای این انتشتتاراتی انتشتتار مجموعه آثار مارکس و 

 انگلس به انگلیسی بوده، برعهده داشت. 

از جنگ جهانی دوم و شتتتروع  ان پس، در دورکه دهدمی اِدوین رابرتس توضتتتی 

ی کورنفورت های ایئولوژیک، تمام آثار و نوشتتتههاجنگ ستترد و شتتدت گرفتن مقابله

حتی در  داد.را ارائه میلنینیسم -مارکسیسم  یبارهوفادارانه خطِ رستمی شتوروی در

و  ماتریالیستتتمِ دیالکتیکیکه کتابِ  کرداعلام  ماتریالیستتتم و روش دیالکتیککتتاب 

بر کنار از او  ۲مارکسیستی است! یاستالین یک متن بنیانی برای در  فلسفهتاریخیِ 

زودی توجه ی ستتنتی حزبی بود، بههادر واقع تکرار همان دید گاه اش کهی اولیههاکار

راستتتی که در دوران پس از جنگ و در مقابله با ی دستتتهاخود را به مقابله با نظریه

                                                      

۱ Edwin A. Roberts, (۱881), The Anglo-Marxists: A Study in Ideology 

and Culture, Rowan and Littlefield. pp. ۲۱۲-۲۱2. 

۲ Maurice Cornforth, (۱81۲), Materialism and Dialectical Method, 

Lawrence and Wishart. P. ۱1۱, cited in Edwin . Roberts… p. a

 ۲۱1. 
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د. اولین حملتات او متوجهِ کرافتته بود، معطوو ایتدئولوژیِ  تپ محبوبیتت فراوان یت

پوزیتیویستتتم منطقی، کته خود در آغاز در آن پرورش یافته بود، و نیز پراگماتیستتتمِ 

در بریتانیا  روزنشتاین روزبهگاستادش ویت ی تحلیلیوارداتی از امریکا بود. نفوذ فلسفه

را از دیدگاه  او زبانیِ یشتتتد، و کورنفورت تصتتتمیم گرفتت که فلستتتفهمی بیشتتتتر

مارکستتیستتتی مورد بررستتی و انتقاد قرار دهد. اما جال  آن که باز به قول رابرتس، در 

، که محصتول این بررستی طولانی بود، بخشی از زبانی یمارکستیستم و فلستفهکتاب 

اش به در کارهای بعدیکورنفورت دیدگاه ویتگنشتاین و فلسفه زبانی را به کار گرفت. 

تری کرد، و بر آن مبنتا بر بیش یلته اخلتاق )اِتیکس( توجتهمستتتئ همین ختاطر بته

مارکس تاکید نمود. او کاربردِ  یومانیستتی ستتنت مارکستیستتم و آثار اولیهای هاجنبه

 ینامید. بعد هم به نقد قاطعانه« ومانیسم کمونیستیا»اصتل اخلاق را در مارکسیسم، 

 اشگرایانهآلتوستتر و افراگِ ستتاختهای ضتتدِ مارکستتیستتتی او، و به نقد پوپر و دیدگاه

ی اوست، به هاترین کتابکه از مهم کمونیستم و فلسفهپرداخت. در آخر هم در کتاب 

خی کند که ماتریالیسمِ تاریمی کیدأرستد. از یک طرو تمی گیری بستیار جالبینتیجه

 وآورد داروین آوردی در علوم انسانی، به بزرگِی دستمارکس و انگلس کماکان دستت

کند که باید بین جر و می گوشزد هاگالیله در علوم طبیعی استت. اما به مارکستیستت

پردازانی که ی آن دستتتته از نظریههاگرایان و تجدیدنظرطلبان، و تلاشی جزمهابحِ

 ینظریه دنبال توستتتعه و بهبود بخشتتتیدنِ مارکستتتیستتتم اند، همانگونه که گالیلههب

 ۱قائل شوند.کوپرنیک را بهبود بخشید، تفاوت 

ا مقابله ببزبام در آن مقطع ها و ،کورنفورت داب، پردازانی  وناهمیت نقش نظریه

ضتتد مارکستتیستتتی بود که پس از برملا شتتدن ابعاد وحشتتتنا  استتتالینیستتم،  جو ِ

ی داخلی و خارجی شوروی، و ریزشِ وسیع روشنفکران از حزب کمونیست، هاسرکوب

دند که کرمی ی سابق از جمله آرتور کُستلر تبلیغهاکمونیست .به اوج خود رسیده بود

دادند تا دستتت به هر کار می خود را شتتستتتشتتوی میزی یاحزاب کمونیستتت اعاتتا

                                                      

۱ Maurice Cornforth, (۱891), Communism and Philosophy: 

Contemporary Dogmas and Revisions of Marxism, Lawrence and 

Wishart, p. ۱۱, cited in Edwin Roberts, ..p. ۲28. 



 «گیدنز»تا راه سوم « اووِن»بریتانیایی: از سوسیالیسم سوسیالیسم  41 

اخلاقی بزنند، مورخینِ ضتتتد کمونیستتتت هم  ون آرنولد توین بی، کمونیستتتم را بی

 یر همهیی  ون کارل پوپر دهانامیدند، و ضتتد مارکستتیستتتمی پریشتتیِ دورانروان

ی مارکستیستی به عنوان هم هر نوشتته و مقاله دادند. در آکادمیمی جولان هاعرصته

ی گرفت، و هر نظریه و نوشتهمی ی قراریاعتنابودن مورد حمله و یا بی« تعص  آلوده»

 ود!(شمی )و .شدمی راحتی پذیرفتهطرفانه بهعنوان یک بررسی علمیِ بیهضد  پ، ب
 
*** 

 


