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همانطور که قبلاً اشاار ش ،رریانا کارگر در بریتانیا در غاا سیی بر غن داشتد،
کاه نمااید،گی سااایاسااای زود را ا طریح دی ر احزاب ا رمله حزب لیبرال أمین
کددا 1 ،اماا در ساااال ناایانی قرن نو دهم بااامیم به وح ،گر تد ،و «کمیته
نماید،گی کارگر » متشال ا ساه رریانح حزب مست کارگر ،راسیونح سوسیال
دموکرا و انجمن ابیان به ورود غم ،این بلوک در انتخابا ساااال  1۰۹۱با وا ح
ماهرانها که با حزب لیبرال برا م ابله با حزب محا ظهکار انجام داد مو ح شاا ،که
 ۹۰کرسای نارلمانی را ا غنح زود سا د همین گرو ا نماید،گان کارگر در نارلمان
نام «حزب کارگر» را که به ود به یلی ا دو حزب بزرگ بریتانیا ب،ی شاا ،برا
زود برگزی،ن ،به این ر یب بود که «ساوسایالیسامح» ان لیسی هر غنچه که بود در
عرصه سیاسی به حزب کارگر و به چپح «کارگر» واگذار ش۹ ،
نس ا ردگ رهانی اول در 1۰1۱حزب کارگر یلی ا مهم رین اق،امها زود
در رهت گیر ساوسیالیستی را با بویب «ماد  »۴در اساسدامه حزب به انجام
رسااان 3 ،نیشنویس این ماد که زواسااتار «ماللیت عمومی وسااای ولی ،و یع و
1برا مطالیه قسمتها قبلی ن ا کدی ،به:


با زوانی ردبشها ر رمیستی سوسیالیستی برنشتاین



میما ان لسح 1۱۰1



ک،ام کائو سلی



رودلف هیلفردیدگ و ردبههایی ا مارکسیسم ا ریشی



گئورگی نلخانف و سوسیالدموکرا ها مدشویک روسیه



ان لاب ب،ون ان لاب :زوانش ر رمیستی ا گرامشی



عوام ظهور و ا ول ر رمیسم سوسیالیستی



حزب سوسیالدموکرا غلمان؛ ا گو ا ا گُ،سبرگ



حزب سوسیالدموکرا سوئ ،ا سوسیالیسم ا لیبرالیسم



سوسیال دموکراسی رانسه :ا «گُسست ا سرمایهدار » ا گُسست ا سوسیالیسم



سوسیالیسم بریتانیایی :ا سوسیالیسم «اوون» ا را سوم «گی،نز»

 ۹هرست کام مدابع مورد استفاد در بخش اول اول سوسیالیسمح بریتانیایی ارائه ش ،است
3 Keith Laybourne, (1۰۰1), The Rise of Socialism in Britain,… p. 1۱3.
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مباادله» بهمدظور «بهر مد ،کام کارگران ی ،و ذهدی ا محباااول کارشاااان و
بیش رین ح،ح و یعح عادلانه» بود وسا سای،نی وحب هیه ش ،بود با غن که در این
ماد مشاخبااً اشاار ا به ساوسایالیسم نش ،بود اما ا نظر بسیار ماهیت حزب
کارگر را به عدوان یک رریان سااوساایالیسااتی مشااخ میسااازت در اوای دهه
 1۰۹۹حزب کارگر ا حزب لیبرال نیشی گر ت و در م اب حزب محا ظه کار ب،ی
به انو یسایون رسمی ش ،و بهرام أسیس حزب کمونیست رابطهاش با ا حادیهها
کارگر مسااتحلم ر شاا ،ردگ رهانی اول ضاارور م،ازله دولت در اقتباااد را
ا زایش داد و حزب کارگر برا اولین بار در سایاساات گذار ن ش یا ت ا غن اری
به بی ،در چد،ین نوبت دولت شلی داد

دولت رمزی مک دانلد ( ،۱۲2۱و )۱۲2۲ -۱۲۹۱
رمز ماک دانلا ،ا ناایاهگاذارانح حزب باهرام غنکه مخالفتاش با ردگ در ردگ
رهانی اول موضاع او را ضاییف کرد بود ا  1۰۹۹به رهبر حزب برگزی ،ش ،در
انتخابا  1۰۹3که حزب محا ظهکار کرساایها یاد را در نارلمان ا دساات داد
حزب کارگر اولین دولت اقلیت را شااالی داد این امر بهزود زود حادثه بزرگی
بود و در راامیاه محاا ظاهکار و وقالیاد طب ا ی بریتانیا برا اولین بار ا راد ا
زانواد ها ایراشرا ی و ایر بورژوا بزرگ با مدشاء طب ه کارگر و ب،ون ساب ه
م،یریت دولتح شاالی دادن ،اما این دولتی مسااتیج بود و چون در مجلس عوام و
در مجلس اشاارا اکثریت ن،اشاات نُه ما بیشااتر دوام نیاورد با این حال مو ح شاا،
سیاستهایی بهنفع مردم و حمتلشان به نیش بَرَد ا رمله کمک به بیلاران نار ا
بیمهها مح،ود ارتماعی و زانهساا برا بی زانمانها در ساایاست زارری نیز
دولت شاورو را به رسامیت شادازت و زواساتار برقرار رابطه با بلشااویکها ش،
همین امر و دی ر حوادث مربوط به غن که زود داساااتان طولانی ر،اگانها اسااات
سبب ش ،که محا ظهکاران و لیبرالها با روّسا در مورد «زطر بلشویسم» میده
انحلال نارلمان و انتخابا ر،ی ،را راهم غورن،
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با غن که دولت بهدسات محا ظهکاران ا تاد اما حزب کارگر بسیار ا کرسیها
نارلمانی زود را حفظ کرد در انتخابا  1۰۹۰حزب کارگر رأ بیش ر غورد و مک
دانل ،مج،داً دولت اقلیت شلی داد و وانست نار ا سیاستها رقیزواهانه را به
نیش بَرَد اما به ود بحران بزرگ رهانی غاا ش ،و ازتلا بر سر چ ون ی م ابله با
غن به اوج زود رسی ،مک دانل ،برزلا نظر کیدز بمیم به کاهش بودره دولت و
حاذ ناار ا برناامهها گر ت و در  1۰31مانی که با مخالفت حزب مواره شااا،
زواساتار ایجاد دولت وح ،ملی با دو حزب محا ظهکار و لیبرال ش ،حزب کارگر ا
این بامیم مک دانل ،بسایار زشم ین ش ،و با یک بمیم قاطیانه او و چد ،نفر ا
و را را کاه باا او همرهات بودن ،ا حزب ازراج کرد در انتخابا  1۰31حزب کارگر
شاالساات احشاای زورد که غن را میلولح «زیانت» مکدانل ،میدانساات مکدانل ،با
حمایت نار ا نماید،گان حزب کارگر و دی ر احزاب دولت شااالی داد که ا 1۰31
ادامه یا ت اما ا غنرا که حمایت چد،انی ن،اشت عملاً غلت دست دی ر احزاب بود و
کار چد،انی به نیش نر ت

دولت ائتلافی زمان جنگ ()۱۲۱۱-۱۲۱۱
حزب کارگر که نس ا شالست سختح  1۰31ا سال  1۰۴۹در انو یسیون مان ،بود
در غن سال بخشی ا دولت ائتلا ی ویدستون چرچی ش ،که در غن کحلحمحدت غ لی ن ش
قائمم ام نخست و یر و نار ا ا دی ر و را حزب کارگر و ار زانهها مهمی را ا
رمله کار اقتباد و کشور حت کدترل داشتد،

دولت کِلِمنت آتلی ()۱۲۱۱-۱۲۱۱
دوران طلایی حزب کارگر و بهنوعی ساوسایالیسامح بریتانیایی بی ،ا ردگ رهانی دوم
غاا ش ،حزب کارگر در انتخابا  1۰۴1در میان حیر بسیار ا رمله زودح رهبران
حزب قاطیانه محا ظهکاران و چرچی را شالست داد و برا اولین بار دولت اکثریت
شالی داد رکیب نماید،گان انتخابش ،حزب کارگر متفاو ا قب بود؛ دوسوم
غنهاا برا اولین باار وارد نارلمان میشااا،ن ،و عم ،اً ا طب ا متوسااا ا رمله
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نزشلان وکلا رو نامهن اران و نه ا طب ه کارگر بودن 1 ،شرای نس ا ردگ نظیر
دورانح نس ا ردگ رهانی اول و یا نس ا هر روی،ادح بزرگ دی ر ضاارور م،ازله
دولت در همه عرصاهها ارتماعی و اقتبااد را مهیا کرد بود بح سوسیالیسم
راحت ر مطرح میشاا ،حتی برا م ،ی ا قب ا شااروگ ردگ ساارد زبااومت با
شااورو بهزاطر نیرو هایش در ردگ بر علیه اشاایساام کاهش یا ته بود با این
حال بر اثر « وا ی» که در دوران ردگ بین رریانا ساایاساای مختلف برا دوران
نس ا ردگ صااور گر ته بود دولت ر،ی ،ناچار بود که بین زواسااتها ر اهی و
ضارور ح بالا بردن بارور کار یادلی برقرار سا د همین امر همانطور که بیً ،ا به غن
اشاار زواه ،ش ،سردرگمی و داق ها راوانی را ایجاد کرد دولت غ لی با غن که
اوشاخبااً سایاستم،ار میانهرو بود سیاستها مهمی را در نیش گر ت برنامه
حزب در  1۰۴1حت عدوانح «به اساات بال غید ،برویم» رسااماً اعلام کرد که «حزب
کارگر یک حزب سااوساایالیساات اساات و به غن مفتخر » اما یریف مشااخ برنامه
ا «ساااوسااایالیسااام» این بود که «ه ،نهایی در کشاااور ایجاد مشاااترکالمدا ع
سوسیالیستی بریتانیا – [است کشور ] غ اد دموکرا یک کارغم ،مترقی با روحیه
ارتماعی [و با] مدابع ماد اش در ز،مت مردم بریتانیا » بهعلاو هشاا،ار میده ،که
«سوسیالیسم نمی وان ،یکشبه درنتیجه یک ان لابح غزر هفته عملی شود اعضا
حزب کارگر نظیرح مردم بریتانیا مردان و نانی واقعبینان ۹» ،این درک ا سوسیالیسم
در واقع مبتدی بود بر ساوسایالیسم اووحنی ا مارکسی غ لی در ناسخی به چرچی که
گفته بود ساوسایالیسم «درکی ا رامیه بشر در قار ارونا است» و ادعا کرد بود
که «هیچ نظام ساوسیالیستی ب،ون یک نلیس سیاسی شبیهح گشتانو نمی وان ،مست ر
شااود » رواب داد بود که «چرچی راموش کرد که نظریه سااوساایالیسااتی را
م ،ها قب ا مارکس رابر اوُوحن در بریتانیا مطرح کرد »3
1 T. L. Jarman, (1۰1۹), Socialism In Britain… part ۴, p.1۱3.
۹ https://history.hanover.edu/courses/excerpts/111lab.html
3 T. L. Jarman, op.cit, p.۰.
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دولت کارگر برا اولین بار «ماد  »۴اساسدامه زود را در مورد ملیکردنها بهموقع
اررا گذاشت ا رمله بانک ان لستان میادنح اال سدگ هوانیمایی کشور شبله
را غهن شااابله ار باطا صااادایع ولاد و صااادایع گا ملی شااا،ن ،علاو بر این
ملیکردنها قانون ز،ما ملی به،اشتی با نوشش سراسر ا بویب گذشت و نیز
بیماههاا بیلاار ا کاار ا تاادگی و ایر به موقع اررا درغم ،اررا مجموعه این
برنامهها در اوضااگ و احوال اقتباد نس ا ردگ  -ویرانیها بیلار ها و ب،هیها
 دستاوردها مهمی را بههمرادولت کمبود واردا ح مسائله مساتیمرا
داشات در واقع قسمت اعظم اگر نه مامیح سیستم ر اهی بریتانیا که ورود داشته و
هدو اح،ود ورود دارد محبول همین سالها دولت کارگر بود است کمکها
مشااروطح امریلا و طرح مارشااال با غن که به کمک این دولت غم ،اما با شااروگ ردگ
ساارد و ردگ کر اوضاااگ ییر یا ت و بخش یاد ا بودره دولت به امور رد ی
ازتباص داد ش ،این سیاستها با نوسانا رداحها درون حزب بهویژ ضیف و یا
ق،ر رداح چپ دچار ییر میش ،ملیش،نها در همین ح ،باقی مان ،و چهارندجم
اقتبااد بریتانیا در دسات بخش زباوصای باقی مان ،بود ملیکردنها ضمن غن که
یلی ا مهم رین اق،اما یک دولتح باورمد ،به ساوسایالیسام است ب،ون ایجاد دی ر
ییرا زاید ،در رهتگیر ساوسایالیستی و ب،ونح مشارکت زاید ،نیرو کار
در ادار امور غنها نمی وانسات مو یت چد،انی داشاته باش ،و در عم سهیلا
بیشتر را برا شرکتها سرمایهدار بزرگ ایجاد کرد
در انتخاابا  1۰1۹دولتح حزب کارگر با ی،اد کم ر نماید ،کماکان در ق،ر
مان ،ا زایش هزیدهها نظامی ا رمله سبب ش ،که نار ا برنامهها ر اهی ا رمله
به،اشت عمومی رای ان مورد ه،ی ،و ج،ی،نظر قرار گیرد در انتخابا  1۰11حزب
کاارگر انتخااباا را باا ااصااالاه کم باه محا ظه کاران بازت و مج،داً چرچی به
نخساتو یر رسای ،و حزب کارگر دها وانست موا ت محا ظهکاران را برا حفظ
ییرا ی که در دور دولت غ لی ا فاق ا تاد بود رلب کد،
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دولتهایهارولد ویلسووون ( ۱۲۹۱-۱۲۹۱و  ،)۱۲۹۱-۱۲۹۹و جیمز
کالاهان ()۱۲۹۹ -۱۲۹۲
با شالسات در انتخابا  1۰11حزب کارگر برا  13سااال در انو یسیون باقی مان،
ازتلا ا درونی بین رداحها چپ و راساتح حزب به اوج زود رسی ،رداح راست ا
رمله ملیکردنها را مسائول شالسات میدانسات و زواساتار ییر این سیاست در
برنامهها حزبی بود اما رداح چپ مانع ا ایجاد این ییر شاا ،چپ نو نیز با غن که
بهدرساتی به نحو ملیکردنها وسا حزب کارگر انت اد داشت اما نتوانست ب،ی
مشاخبای در این میده ارائه ده ،و سارانجام در م ابله با رداح راست حزب کارگر
دها م،ا ع حفظ ماد  ۴شاا ،دولت ویلسااون در انتخابا 1۰۱۴برن ،شاا ،و برا
دومین بار حزب کارگر دولت اکثریت شاالی داد و ساایاسااتها رقیزواهانها را
بهویژ در عرصااه غمو ش به نیش برد در غن دور أوضاااگ اقتباااد بریتانیا نساابتاً
زوب و درصااا ،بیلاار نسااابتااً ناایین بود در انتخاابا  1۰۱۱نیزحزب به میزان
کا ی ا رصااات اساااتفاد نلرد ا
کرسااایهاا نارلمانی زود ا زود اما به ان،ا
سایاستها قاطیانه بیش ر را به نیش برد و برزوردها محا ظهکارانه حزب
به ،ریج حمایت مردمی بهویژ ا حادیهها کارگر را ا دسات میداد این مشل ا
حا ،بود کاه باه گفتاه مورزان غن دور حزب محا ظهکار ا نظر نایه مردمی
میزان عضویت حزبی و حمایت عمومی اش ا حزب کارگر نیشی گر ته بود رالب غن
کاه  ۴۹درصااا،ح حاامیاانح حزب محاا ظاهکاار ا طب اه کارگر بودن 1 ،این دور با
ردبشها اوازر دهه شااباات که ارونا و امریلا را دربر گر ته و در بریتانیا انیلا
یاا تاه بود نیز همرا بود حزب در انتخاابا  1۰1۹با ازتلا کمی ا محا ظهکاران
شلست زورد ا اولین اق،اما دولت محا ظه کار بویب قانون رواب صدیتی 1۰11
بود کاه قا،ر چااناه نیهاا ا حاادیاهها را مح،ود میکرد این امر م ابله ر،
ا حادیهها با غن دولت و حمایتشاااان ا حزب کارگر را به همرا داشااات اوای دهه
هفتاد نیز مباااد بود با بحران نفتی که علاو بر شاا ،گر تن اعتبااابا کارگر
1 John Callaghan, (1۰۰۹), Socialism in Britain Since 1۱۱۴, ….. p. ۹1۹.
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سببح شلست حزب محا ظهکار ش ،و در  1۰1۴با گشتح دولت ویلسون را که این بار
دولت اقلیت بود به دنبال داشت
دولت دومح ویلساون همرا با اوج بحران نفتی و مساائ اقتباد به ارث رسی ،ا
دولت قبلی بود ورم به  3۹درصا ،رسی ،بود بیلار رو به گسترش بود و کشور با
مشاال ر ،ح را نردازتها مواره بود صاادایع ان لیس هم در م اب رقبا زارری
در حال ا ت بودن ،با این حال ا اولین اق،اما دولت کارگر ل و قانون رواب صاادیتی
 1۰11بود امر که زواست اصلی ی یو سی کد ر سراسر ا حادیهها کارگر
و شرطح حمایت غن ا حزب کارگر بود اما دولت کارگر در م اب ح ل و این قانون به یک
« وا ح ارتماعی» (با وا ح احزاب بی ،ا ردگ رهانی دوم اشاتبا نشود با « ی یو
سی» رسی ،که با امی ،مهار کردن ورم در م اب اررا ح نار ا سیاستها موردنظرح
ا حادیهها در موردح درزواست ا زایش دستمزدها ا زود زویشتندار نشان دهد1 ،
درگیر ها رداحها راست و چپ نیز در داز حزب به اوج رسی ،بود ا یک سو
رداح راست کماکان زواستار ل و ملیکردنها بود در حالی که رداح چپ به نیشدهاد
انستیتو کدترل کارگر زواستار اررا دموکراسی صدیتی و کدترل کارگر که حزب
غن را در مانیفساات انتخابا  1۰1۴گدجان ،بود میشاا ۹ ،رداَح چپ در حال رشاا،
بود اما ویلساون به غنها وره چد،انی نمیکرد دولت وع ،داد بود که اصلاحا در
ساایسااتم مالی را به نیش برد اما نظام مالیا ی رز برا ا راد بساایار کمدرغم ،هیچ
زباوصیتح رقیزواهانها ن،اشت  3در این شرای سخت بود که ویلسون در 1۰1۱
به علت بیمار اسااتیفا داد و رهبر حزب ریمز کالاهان نخساات و یر شاا ،کالاهان با
همان مساائ درونی و بیرونی مواره بود و با غن که أوضااگ اقتباد اح،ود رو به
بهبود بود کاالااهان بااامیم به م،ی ،مدع ا زایش دساااتمزدها گر ت که ساااخت
ا حادیهها را عباابانی کرد حزب حمایت ا حادیهها و کارگران را ا دساات میداد در
ماان انتخابا  1۰1۰عضاااویت در حزب کارگر یکندجمح میزان عضاااویت دهه
)1 https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Contract_(Britain
۹ John Callaghan, (1۰۰۹), Socialism in Britain Since 1۱۱۴, ….. p. ۹۹۹.
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 1۰1۹بود  1در چدین وضااییتی بود که در انتخابا همان سااال یلی ا بزرگ رین
دشمدان طب ه کارگر در بریتانیا ییدی مارگار اچر به ق،ر رسی،

اختلافات درون حزبی در دورانِ اپوزیسیون :از تونی بِن تا تونی بِلِر
شااالسااات حزب در انتخااابااا  1۰1۰ازتلااا ااا درونحزبی را ا زایش داد دوران
نولیبرالیسام ا قب غاا شا ،بود و رداح راستح حزب بهزاطر شلستها و مشللا
دولتها ویلساااون و کالاهان و رصاااتهایی که ا دسااات داد بودن ،در موقییت
ضاااییفی قرار گر ته بود اما کماکان با قاطییت بیش ر زواساااتار حذ ماد ۴
اساااساادامه حزب و نیگیر ساایاسااتها لیبرالی و نولیبرالی بود (این کار را حزب
محا ظهکارح مارگار اچر با قاطییت برا غنها انجام داد! اما ا ساااو دی ر رداح
چپ ویت شاا ،بود و حت رهبر ونی بحن کمیتها برا یک «برنامه اقتباااد
ب،ی » شالی داد و زواستار اصلاحا ی ر ،در سازتار حزب ش ،سازتار که به
نظر بحن مانع ا هرگونه یالیت را -نارلمانی ش ،بود ونی بحن که قبل ًا ا میانه روها
حزب و و یر قبلی کار در دولتها ویلسااون و کالاهان بود در دهه هشااتاد هرچه
بیش ر به چپ رو غورد و مهم رین صا،ا رداح چپح حزب ش ،بحن در مورد حزب
کارگر نوشات که نارلمانتاریسام به بیمار و مَدحشای نخبهگرایانه ب،ی ش ،که عملاً
ارا نمیده ،کسای زارج ا کلوبح نارلمانی بتوان ،در ساایاسااتگذار حزب ن شاای
داشاته باشا ۹ ،ا این رو زواساتار ایجاد گرو ها شاار چپ برا ییر اساسدامه
حزب ش ،این سیاست در عم مو یتهایی در انتخابا شهردار لد،ن و در رلب
گرو ها میدیساتی طر ،ار زلع سلاح و ایر داشت و نیز در بهورود غم،ن نار ا
سا مانها محلی حزب ن ش مهمی ایفا کرد
در سااالها اولح این دور ا انو یساایون برا م ،ی رهبر حزب کارگر گرایش
به رداح چپ داشات و سایاساتها رقیزواهانه ا را در دستورکار حزب قرار داد
همانجا ص 1 ۹1۰
۹ Tony Benn, (1۰۱۹), Parliament, People and Power, New Left Book.
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ا رملاه زروج ا راامیه اقتبااااد ارونا زروج ا نا و نظار دولت بر بانکها و
ایر این امر سااابب شااا ،که چد ،و یر قبلی ا حزب ر،ا شااا ،و در 1۰۱1حزب
ر،ی ،را بهنام «حزب ساااوسااایالدموکرا » ایجاد کدد( 1 ،این حزب بی،اً با حزب
لیبرال ائتلا و سااارانجام وح ،کرد و حزب امرو «لیبرالدموکرا »  --راسااات
میانه راساات ر ا حزب کارگر  --را ایجاد کرد رداح راساات نیز سااخت دساات به
م ابله د و ا رمله مانع ش ،که ونی بن به قائمم امی حزب انتخاب شود با این حال
در ،ارکح انتخابا  1۰۱3در م اب دور دومح اچر نلا فرم باویب شاا ،حت عدوان
«امی ،ر،ی ،برا بریتانیا» عم ،اً برمبدا ساایاسااتها رقیزواهانه رداح چپ و
طر ،اران ونی بن هیه شاا ،بود :با گردان،ن نهادها و صاادایع ملیشاا ،قبلی که
وسا اچر زباوصی ش ،بود ا زایش هزیدهها و برنامهها حمایت دولتی کدترل
واردا ایجاد بانک سااارمایهگذار ملی برنامهریز صااادیتی برقرار دموکراسااای
صااادیتی و عا،م مرکز و واگاذار ازتیاارا بیش ر باه دولتها محلی ا رمله
وع ،ها انتخابتی حزب کارگر بود این نلا فرم أکی ،کرد که این سایاستها با ه ،ح
ییرح اساسی و با گشتنانذیرح یادل ق،ر و ثرو بهنفع حمتلشان و زانواد
«
غنها» نیگیر زواه ،ش۹ ،
ی
با این حال در ضاا سالطه راست نولیبرال در کشور و ازتلا ا ش،ی ،دازل ح
حزب نتیجه انتخابا  1۰۱3در م اب اچر ییدی کسابح دها ح،ود  ۹1درص ،غرا
که دها  ۹درص ،بیش ا غرا ح ائتلا ح حزب ا أسیسح سوسیالدموکراسی با لیبرالها
بود برا حزب کارگر اریهبار بود این نایین رین درصااا ،حمایت مردمی ا ساااال
 1۰1۱باه بیا ،بود این واقییت نشاااان داد که دها با وع ،ها رقیزواهانه و چپ
نمی وان انتظاار نیرو در انتخاابا را داشااات و بسااایجح حمایت مردمی ا طریح
غمو ش و سا مان،هی و برهم دن یادل ق،ر را میطلب،
1 Radhika Desai, (1۰۰۴), Intellectuals and Socialism: ‘Social
Democrats’ and the Labour Party, Lawrence and Wishart.
۹ 1۰۱3 Labour Party platform, The New Hope for Britain, in John
Callaghan, (1۰۰۹), Socialism in Britain Since 1۱۱۴, ….. p.۹۹1
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حلی این شالسات در بح ها و نوشتهها چپها بریتانیا اعم ا چپ نو و یا
ار ا،کسهاا حزبیها و ایرحزبیها ردبهها متفاو ی را مورد أکی ،قرار میداد ؛ ا
ییر
أکی ،یا ردی ،بر عاملیت طب ه کارگر گر ته ا رش ،و نفو حذ طب ه متوس
و حولا ساارمایهدار ساالطه رهانی نولیبرالیساام ق،ر راساات و ایر اریک
هابزبام ا رمله کاهشح ی،ادح کارگران ی ،ش،ی،ح فلیکها درونی این طب ه ا ت
همبسات ی طب ا ی و کاهش عضویت کارگران در سا مانها مترقی و سوسیالیستی
را ا رمله دلایلی میشامرد که به وقفح حرکت بهنیشح طب ه کارگر انجامی ،است
شک نیست که سیاستها محا ظهکارانه و مانیتاریستی دولت کالاهان برا م ابله با
ورم و بحران مالیح برنامهها ر اهی ا دلای عم ،شاالساات بود اما بساایار نیز
ردیا ،داشاااتد ،که غیا «برنامه اقتبااااد ح ب،ی » رداح چپ که به مامی برمبدا
سایاساتها کیدز طراحی ش ،بود می وانست ا شلست حزب کارگر رلوگیر
کد ،بریتانیا زود بخش مهمی ا اقتباااد رهانی شاا ،بود و بهسااختی می وانساات
سایاساتها ملی زود را مسات ا ییرا مهمی که رهانیش،ن سرمایه حمی
کرد به انجام برسان1 ،
در شاارایطی که چپ نتوانسااته بود با اسااتفاد ا رشاا ،نارضااایتیها مردم و
غگاهیرساانی ن ش مو ی با کد ،این نونولیسمح راست بود که به اچراملان داد با
استفاد ا ن رانیها مردم و بسیج غنها سه دور نیدرنی انتخاب شود قاب وره
اسات که در همان مان حزب کمونیست بریتانیا با استفاد ا نوشتهها گرامشی که
چد ،نیش ا غن به ان لیسای ررمه شا ،و وسا انتشارا حزب ارائه ش ،بود
« اچریساام» و «نونولیساامح اقت،ارگرا» را مورد حلی قرار داد و وح ،سااراساار ح
نیروها چپ و رقیزوا را برا شلست دادن اچر وصیه کرد بود ۹
البته بحرانها سازتار و غنچه باب رحسوپ نظریهنردا بررسته ان لیسی غن
را « وردیسامح مییوب» نامی ،ن ش بسایار مهمی در ظهور اچریسم داشت در دوران
1 John Callaghan, (1۰۰۹) p.۹3۹.
همانجا ۹
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نس ا ردگ بهرام رونح اقتباد و با سا ها ردگ بخشی ا حولا ح وردیستی
در ان لساتان نیز ر داد بود( :ا رمله ولی ،انبو مبتدی بر بهر گیر ا صر هرویی
م یا و ز ح ولی،ح متبا وسا کارگران نیمهماهر؛ مبر انبو مبتدی بر ا زایش
ساااود و مزد و ساااهیلاا مالی و وام؛ ،اوم ولی ،در شااارکتها بزرگ ا طریح
قراردادها دساتهرمیی انطباق ا زایش دستمزدها با بارغور کار؛ و استان،ارد کردن
کالاها و ز،ما و میانجیگر دولت در ازتلا ا بین سااارمایه و کار بی ،ا ردگ
ساایسااتم وردیسااتی در سااطق رهان ساایم کار ر،ی ،را بهورود غورد بود که
کشااورها کاملاً وردیسااتی غن مان نظیر امریلا و ژانن دساات بالا یا تد ،رحسااوپ
وضایق میده ،که بریتانیا بهزاطر سیاستها متداق ناشی ا وا ح احزاب بی ،ا
رداگ باهزااطرح ولیا ،انبو ح نسااابتاً مح،ود و بارغور نسااابتاً نایین و ع،مانطباق
دساتمزدها با بارغور نتوانسات یک م،ل نیشار ته ورد را نیاد کد ،مانی هم
که وردیسام در ساطق رهانی دچار بحران شا ،و نساا وردیسم به ،ریج را غن را
میگر ت بریتانیا دچار مشاللا اقتباد ش،ی ،ش ،و ق،ر انطباق با حولا سریع
رهانی را ن،اشات  1برکدار ا این بویر کلی رسوپ در مورد به ق،ر رسی،ن اچر
ا رملاه اشاااار میکد ،که کارگران ماهر ناراضااای ا ا زایش قیمتها و مالیا ها ا
سایاسات مح،ود ن هداشاتن دساتمزدها که در بالا به غن اشار ش ،رذبح وع ،ها
ااچر شااا،نا ،که ا رمله به مهار کردن ورم و کاهش مالیا ها و ییر در م ررا
قراردادها دسته رمیی اکی ،داشت بهعلاو بلی ا ض ،ا حادیها رریانا راست
و مطبوعا و رسااانهها که ا حادیهها را مساائول مشااللا اقتباااد بریتانیا قلم،اد
میکردن ،و ا غنرا که ا حادیهها عم ،اً با حزب کارگر شادازته میش،ن ،بسیار ا
مردم را به سو محا ظه کاران سوق داد ۹
1 Bob Jessop, (1۰۰۹), “From Social Democracy to Thatcherism:
Twenty Five Years of British Politics”, in Nicholas Abercrombie and
Alan Warde, (1۰۰۹) Social Change in Contemporary Britain, Polity
Press, p.1۱-۹۹.
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در ضااا زشاان و بیرحم دوران اچریساام که ا رمله به اعتباااب قهرمانانه
کاارگران میاادن ااال سااادگ انجامی ،درگیر ها درون حزب کارگر به اوج زود
رسی ،بود اچر بهرامح همه ناکامیهایی که در دور اول نخستو یر اش داشت
در انتخابا  1۰۱3و مج،داً انتخابا  1۰۱1دها با ا دسااات دادن ی،اد کرسااای
نارلمانی به نفع حزب کارگر در ق،ر باقی مان ،اما در  1۰۰۹بهزاطر ع،م محبوبیت
و زطر انتخاب شاا،ن حزب کارگر اسااتیفا کرد و محا ظهکاران حت نخسااتو یر ح
ران محیجحر در ق،ر مان،ن،
در این شاارای بود که رداح راساات حزب کارگر ران ا ا گر ته بود و لاش
ونی بحن برا رهبر را به شالست کشان ،بود گروهی حت عدوان «م،رنیز کردن»
حزب به رهبر ونی بلر با أکی ،بر این که نای ا سدتی حزب ییدی طب ه کارگر و
ا حادیهها در حال کوچکشاا،ن و طب ه متوس ا که حزب به غن بی وره بود در
حال گسترش است و این که حزب بای ،زود را با واقییتها ر،ی ،مدطبح سا د در
حزب به ق،ر رساای،ن ،غنها برا نشااان دادن فاو ح زود با گذشااته نام «[حزبح]
کارگر نوین» را انتخاب کردن ،و بحلر سرانجام با مرگ رهبر حزب در  1۰۰۴به رهبر
رسی،

دولتهای تونی بِلِر ( ،)۱۲۲۹-2۱۱۹و گوردون براون (،)2۱۱۹ -2۱۱۱
حزب «کارگر نوین» ،و «راه سوم»
قبا ا انتخاابا ساااال  1۰۰1که طی غن حزب محا ظهکار بر اثر بحران ناشااای ا
سایاساتها اقتبااد اش بهساختی شالست زورد و حزب کارگر نس ا  1۱سال
دوبار دولت شااالی داد ونی بحلر در داز حزب کارگر ییرا یاد را در رهت
حرکت به ساو راسات انجام داد بود کدار گذاشاتن ماد  ۴اساسدامه در رابطه با
ملیکردنهاا ا اولین اقا،اماا او بود بلر باا اعلاام این کاه حزب کاارگر یک «حزب
سوسیالیستح دموکرا یک» (! است با عبارا شیارگونها ا رمله «اق،ام رمیی برا
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غن که ق،ر ثرو و رصت در دست بسیار و نه می،ود قرار گیرد» این ماد
مهم را نس ا بیش ا نیم قرن کدار گذاشت
ونی بلر سیاستها زود را حت عدوان «[حزب] کارگر نوین» و بی« ،را سوم»
به نیش برد «را سااوم» مفهوم ساایاساای مت،اولی بود که در ن اط مختلف رهان با
اأکیا،هاا و میانی مختلفی رایج بود اما اساااا همه غنها کمابیش بر مبدا ح،
اصالی بین سرمایهدار و سوسیالیسم و بین اقتباد با ار و اقتباد برنامهریز ش،
بود باا این ادعاا کاه ا یاک طر «ا راط»هاا سااارماایهدار را ا طریح برقرار
حمایتها ارتماعی و کاهش نابرابر ها ا طریح سایستم مالیا ی برطر میکد ،و
ا ساو دی ر ا ا راطها ساوسایالیساتهایی که زواهان سرن ونی سرمایهدار ان،
رلوگیر زواه ،کرد بحلحر ا انواگ و اقساااام مفاهیم دی ر ا رمله «ساااوسااایالیسااامح
متفاو » و «سارمایهدار ر،ی »،هم اساتفاد میکرد سالها قب ا او در ان لستان
در دهاه  1۰۴۹هاارولا ،مک میلان نخساااتو یر حزب محا ظهکار ا «را میانه»
صااحبت به میان غورد بود بحلر در  1۰۰۴در همان سااالی که به رهبر حزب کارگر
رساای ،بود ا دو نوگ سااوساایالیساام یاد کرد بود؛ یلی به قول او بر مبدا درک
ربرباورانه ح مارکسایسات-لدیدیساتی و دی ر بر مبدا ساوسیالیسم ازلاقی بحلر ا
نظرا رامیهشااادا طر ،ار حزب کارگر غنتونی گی،نز نیز بهر گر ت گی،نز هم ا
ق هر یک ا دوگانه
نظر سایاسی (ز میانه و هم ا نظر ئوریک (ا رمله ردح فو ح
سازتارها و عاملین در عم ارتماعی که محسدا و میایب غن در این را ا بح ما
زارج است  1بر بحلر و دی ر را سومیها أثیر بسیار داشت
غنچه که ا مجموعه این بح ها بیرون غم ،و ب،ی به ساایاساات و عم ح حزب
کارگر شاا ،چیز رز انت ال ا چپ میانه به راساات میانه و در بساایار ا موارد در
غاوشگیر نولیبرالیسام نبود در ضاا سالطه رهانی نولیبرالیسم و بهرام مام
صااا،ماا ااچریسااام و ری انیسااام به رهان و در حالی که مردم زشااام ین ا
محا ظهکاران به حزب کارگر رأ داد بودن ،حزب کارگر «نوین» بلا اصاااله نس ا
1 Antony Giddens, (1۰۱۴), The Constitution of Society: Outline of the
Theory of Structuration, Polity Press.
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رسی،ن به ق،ر ضمن اررا نار ا سیاستها موردنظر کارگران ا رمله برقرار
ح،اق دساتمزد ملی سایاستها نولیبرالی را در نیش گر ت همانطور که ریچارد
هحفحرنان اشااار دارد در واقع نه ونی بحلحر و نه گوردون براون هرگز لاشاای ر ،برا
ییر سایاساتها اقتباد اچر نلردن ،و عم ،اً در رهتح همان سیاستها حرکت
کردن1 ،
مرور رزئیاا این سااایااساااتهاا ا غنراا کاه ربطی به ساااوسااایالیسااام و
سوسیالدموکراسی ن،ارد در این نوشته نمی گدج ،اما بهطور زلاصه ا یکسو اقت،ار
بیش ر به بانک ان لسااتان داد شاا ،که همیشااه ا ساایاساات مانیتاریسااتی نیرو
میکرد أکی ،بر اشات ال را زود را به أکی ،بر سیاست ثبیتح قیمتها داد نه دها
نهادها قبلاً ملیشاا ،را که اچر و براون زبااوصاای کرد بودن ،به ماللیت دولت
با گردان ،نشا ،بلله صدایع بیش ر به بخش زبوصی روزته ش،ن ،حتی بخشی
ا سیستم کدترل را یک کشور هم روزته ش ،سطق نردازتها و هزیدهها دولتی
در همان سااطق دولت محا ظهکار باقی مان ،و بحلر با ا تخار اعلام کرد که «کارگرح نوین
انضاباط مالی و نولی سخت ر ا دولت محا ظهکارح قب ا زود در نیش گر ته و به
غن مفتخر اساات » ۹حتی ا نظر شاایارها بلی ی در عرصااههایی ا رمله برقرار
شانسها بیشتر برا نان نیز هیچ ص،اقتی در کار بحلر نبود سیاست بلر برا رلب
رأ ناان هماانطور کاه انجلاا ماکرابی اشاااار دارد لااش برا ناسااا گویی به
«زواسااتها نان ب،ون میدیساام» بود و بیشااتر ورهاش به نان شاااالی بود که
اهمیت چد،انی برا زواساتها میدیساتی قائ نبودن ،بحلر در داقضی گر تار بود
که ا یک ساو زواساتار ا زایش اشات ال نان بود و ا سو دی ر همان سیاستها

1 Richard Heffernan, (۹۹11), Labour’s New Labour Legacy..
۹ Ashley Lavelle, (۹۹۹۱), The Death of Social Democracy: Political
Consequences in the ۹1st Century, Ashgate, p. ۱۱.
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مشابه اچر در مورد زبوصیسا ها و حذ حمایتها ارتماعی را که ا رمله به
بسیار ا نان ص،مه می د نیگیر میکرد 1
حزب کارگر مج،داً در سااال  ۹۹۹1با ا دساات دادن چد،ین کرساای نارلمانی
برن ،انتخابا شا ،و همان سایاساتها را ادامه داد اما در این دور مسائله مهم
دی ر موقییت بحلر و حزب را در م اب اعضا عاد و حامیاناش ضییف کرد و غن
مشاارکت در جاو امریلا به عراق بود حزب کارگر «نوین» نه دها در سیاست دازلی
که در ساایاساات زارری نیز ن شاای وقالیاد ار جاعی داشاات و حتی قب ا ردگ
 ۹۹۹3ا اوازر دهاه نود در بمبارانها عراق در کدار نئوکانها امریلایی بود ا
این بابت بود که شارکتها بزرگ ان لیسای بهویژ غنها که در صدایع رد ی بودن،
سخت ا بحلر حمایت میکردن،
ا مهم رین اثرا ساایاسااتها بحلر ها رشاا ،نابرابر در بریتانیا بود بررساای
انساتیتو ح ی ا سایاساتگذار عمومی در  ۹۹۹۴نشاان داد که نابرابر براسا
درغم ،زال بین سااالها  1۰۰۱-1۰۰1و  ۹۹۹1-۹۹۹۹بیشااتر شاا ،و شاااز
ریدی نیز در همان دور ا  33به  3۱رسای ،است بررسی انستیتو مطالیا مالی نیز
نشاان میده ،که نابرابر ها در دور اول دولت بلر به بالا رین ح ،زود رسی ،و در
دور دوم کمی کااهش یاا ت  ۹بهعلاو همانطور که غللس کالیدیلو اشاااار دارد
دولت بلر شاار مالیا ی بر شارکتها بزرگ را کاهش داد و همان سایاسات اچر را
نسبت به انت ال شار مالیا ی ا مست یم به ایرمست یم ادامه داد  3راموش نلدیم که
این را سوم قرار بود ا «ا راطها سرمایهدار » رلوگیر کد ،و نابرابر ها را کاهش

1 Angela McRobbie, (۹۹۹۹), “Feminism and the Third Way”, Feminist
Review, Vol. ۱۴41, pp. ۰111۹.
همانجا ص ۹ ۱3
3 Alex Callinicos, (۹۹۹1), Against the Third Way, Blackwell, p.13.
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ده !،رالب غن که در سااالها دولت بلر شاارکت رد بد ،اعتبار مودیز بالا رین
رد اعتبار را برا ان لستان ییین کرد بود 1
نولیبرالیسااام حزب کارگر و هم،ساااتی با امریلا در کشاااان،ن بریتانیا به ردگح
اریهبار عراق به ا ت ی،اد رأ دهد،گاناش انجامی ،رقم عضااویت در حزب که در
دهه ندجا بیش ا یک میلیون بود در  ۹۹۹۱به کم ر ا  1۱۹هزار نفر رسی ،دها
در  ۹۹۹1بیش ا  ۹۹۹هزار نفر ا حزب زارج شاا،ن ۹ ،نراکد ،شاا،ن اعضااا ساابب
ویت دی ر احزاب ش ،رالب غنکه در ایاب رریانا ح قو ح چپ حامیان قبلی حزب
کارگر رذبح رریانا راست ر ا رمله حزب «لیبرالدموکرا » و ا غن ب ،ر رریانا
نونولیسااتی راساات ا راطی نظیر «حزب ملی بریتانیا -بی ان نی » و «حزب اساات لال
یو کح غ نی » ش،ن3 ،
با این حال بحلر که برا ساااومین باردر انتخابا  ۹۹۹1البته با ا دسااات دادن
کرسایها بسیار در نارلمان و عم ،اً بهزاطر مخالفت مردم با محا ظهکاران باردی ر
انتخاب ش ،حت شار دازلی و ع،ممحبوبیت در زارج ا حزب در  ۹۹۹1مجبور به
استیفا ش ،و گوردون براون به نخست و یر رسی ،براون با دورانی بحرانی ا مسائ
اقتبااد و نار ا رساواییها مواره بود و در انتخابا  ۹۹1۹نس ا شلست استیفا
کرد و محا ظهکاران به ق،ر با گشتد،

1 https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=۴&cad=rja&uact=۱&ved=۹ahUKEwixzKqM۹d1oAhUXac۹KHVNJCsc
QFjADegQIAhAB&url=https%3A%۹F%۹Fwww.moodys.com%۹Fcreditratings%۹FUnited-Kingdom-Government-of-credit-rating1۱۱۹1۹&usg=AOvVaw۹-bJtq۱۹1xIFbToOdd1f۹h
۹ Ashley Lavelle, (۹۹۹۱), The Death of Social Democracy … p. ۰۰.
همانجا ص 3 1۹1
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چرخشی به چپ در دوران اپوزیسیون :اِد میلیباند و جرمی کُربین
نس ا ساالها اریهبار دولتها بحلر و براون حزب کارگر با شروگ دوران ر،ی،
که ا کدون  1۹سااال به طول انجامی ،به طر چپ حرکت کرد در  ۹۹1۹احد میلی
بان ،نساار رالف میلیبان ،مارکساایساات میرو بریتانیایی با نشااان ان،کی ا ن،ر به
ریاساات حزب کارگر انتخاب شاا ،او با غن که زود را سااوساایالیساات میر ی میکرد
سایاست «سرمایهدار ح مسئولانه» را ا رمله م،ازله بیشتردولت در اقتباد نظار
بر نظام بانلی ا زایش مالیا شارکتها بسایار بزرگ برقرار س فی برا ح،اکثر
ح وق و باا و یع مطرح کرد حزب مو یاتهایی در انتخابا محلی و نارلمان ارونا
داشاات اما در انتخابا  ۹۹11کرساایها بیش ر را ا دساات داد و احد میلی بان،
اسااتیفا کرد در غن سااال بهرام مخالفت اکثریت نماید،گان حزب در نارلمان ررمی
کُربین یلی ا مترقی رین شخبیتها حزب که سالها با راست درون حزبی مبار
کرد بود و ا مبار ان ضا ،ردگ ض ،نا و و ا م،ا یا ن محی یست بود با أکی ،بر
سوسیالیسم دموکرا یک به رهبر حزب رسی ،اصلاحا ی در سیستم انتخابا دازلی
حزب کاه در ماان میلی بان ،ا فاق ا تاد بود به انتخاب کُربین کمک کرد با انتخاب
او صاا،ها هزار نفر به عضااویت حزب درغم،ن ،و در انتخابا  ۹۹11نیز ساای کرساای
نارلمانی به کرسایها حزب اضاا ه ش ،ا اولین اق،اما او نس ا رهبر أکی ،بر
با گردان،ن ماد  ۴اساااساادامه حزب در مورد ملیکردنها که بحلر ها غن را کدار
گاذاشاااته بودن ،با لیه عم ،بر ملیکردن غب و برق انرژ و را غهن بود رداح
راساات حزب چد ،بار ساایی بر برکدار او کرد اما کُربین موقییت زود را مسااتحلم
نمود کُربین در سااایاسااات زارری برکدار ا برزی حمایتها ا نار ا حلومتها
ار جااعی مخاالف غمریلاا سااایاساااتی رقیزواهانه را نی گیر میکرد ا رمله ا
مدت ،ان ر ،ساایاسااتها جاو کارانه اساارایی بود و به همین دلی ساایسااتم
بلی ا ی وسیع صهیونیستها او را بهعدوان «ض ،یهود» میر ی کردن ،امر که همرا
با مواضع متداقضی که در مورد زروج بریتانیا ا ا حادیه ارونا گر ته بود به او ص،مه
ر ،د کُربین در نی شلست انتخابا ی حزب کارگر در انتخابا ی ودهد ام در سال
 ۹۹۹۹ا رهبر حزب کدار گر ت و کحی یر استارمحر ا چپ میانه به رهبر رسی،
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***
ساااخن کو ا حزب کارگر در مسااایر طولانی حیا بیش ا یک قرن را و رودها
بسااایاار را در قا،ر و در انو یسااایون ا سااار گاذرانا ،در ایاب رریانا چپ
ی
ساوسیالیستی که در م اطع مختلف به ورود غم،ن ،و عم ،اً به زاطر رهدگ سیاس ح
ااالاب در بریتانیا نا ن ر تد ،حزب کارگر بهعدوان حزبی با نای ا ح کارگر و مردمی
حام ح اصالی سایاساتها ساوسایالیساتی البته ا نوگح ان لیسیاش ش ،این حزب
بهرام دسااتاوردها مهمی که در م اطیی ا نظر ایجاد ساایسااتم ر اهی و نیگیر
ساایاسااتها رقیزواهانه داشاات هم به دلی ع،م قاطییت و ن،اشااتن یک دی،گا ح
راهبرد ح مدساجم و هم بهزاطر رویارویی با ق،ر زاید ،سرمایه در عرصه ملی
و رهانی و دی ر واقییتها ساازتار دچار شالساتها نیدرنی ش ،مورزان و
نظریاه نردا ان چاپ ا وایاا گوناگون دلای مختلفی را در بیینح ا ولح حزب کارگر
طرح کرد ان،
رالف میلی بان ،در کتاب سوسیالیسم نارلمانی و حلی سیاستها دولت هارول،
ویلساااون بهدرساااتی أکی ،یکرانبه حزب کارگر به یالیتها نارلمانی و نادی،
گر تن هر حرکت ساا ن ،زارج ا نارلمان و ،ان رادیلالیسم لا م در حزب را مورد
انت اد قرار داد و حزب کارگر را دها حزبی دانسااات که به دنبال اصااالاحا ارتماعی
مح،ود در قالب نظام سرمایهدار بود است 1
لیو نانیچ و کالین لیز در کتاب نایان ساوسایالیسا حم نارلمانتاریستی میت ،ن ،که
حزب کارگر ان لسااتان همیشااه یک حزب کارگر و نه یک حزب سااوساایالیساات بود
است اص و نبب غن به کادرها ا حادیهها کارگر در اوازر قرن نو دهم میرس،
که غر و یک شال سایاسای مسات کارگر را درسر مینروران،ن ،مانی که در
 1۰۹3حزب کارگر به عدوان ب،ی ح اصااالیح حزب محا ظهکار را لیبرالها را گر ت
1 Ralph Miliband, (۹۹۹۰), Parliamentary Socialism: A Study of the
politics of labour..
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زاسات ا ایرسوسیالیستیاش نایها ش ،که بهعدوان لیبرالیسم شدازته شود عدبر
مرکز ح لیبرالیسم بر زلا سوسیالیسم ملی و نه طب ا ی بود و بجا لاش در رهت
اسات رار سوسیالیسم بر انسانیکردنح سرمایهدار و بهرا ییر و ب،ی ح ارتماعی
برم،رنیز سا ح ارتماعی لیه کرد 1
کیت لحی بورن اشار میکد ،که سوسیالدموکراسی حزب کارگر حتی در اوج زود
مح،ود مان، ،ان یک رریان قو مارکسیستی با نایه مردمی سبب ش ،که حزب
بی غن که با چالشاای ا رداح چپ و یا ا حادیهها رادیلال مواره شااود بیش ر زود
را به ییرا مح،ود ا طریح نارلمانتاریساام مح،ود کد ،نتیجه کار در غزر این
بود که سرمایهدار بریتانیا را با لی دادنح ب ،رین ردبههایش ویت کد۹ ،
ران کالاهان با ساایر مورزان سوسیالیسم بریتانیائی در این امر متفحال ولان ،که
سازتار الی ارشی و ایردموکرا یکح حزب کارگر یلی ا عوام مهمی بود که بسیار
ا رهبران ناارلمانی و ا حادیها ح محا ظهکار بتواند ،در چدین حزبی با نای ا ح وسااایع
ود ا زود را در برابرگرایشها رادیلال ر مباااون کدد ،در ایاب دی ر رریانا
قو ح ساوسایالیستی االب سوسیالیستهایی که به یالیت در یک شلیلا با نای ا
وساایع مردمی اعت اد داشااتد ،به حزب کارگر نیوسااته بودن ،و بهقولی این حزب به
«گورستانح سوسیالیستها» ب،ی ش3 ،
مامیح این نظرا و دی ر نظرا ی که در طول این م اله به غنها اشااار ش ،بسیار
صحیق و قاب د اگان ،اما میده و واقییتها اقتباد ارتماعی سیاسی و رهد ی
بریتاانیاا را نیز باایا ،در نظر داشااات در اوای دهه هفتاد کحدحت کو س ا رهبران
رادیلال کارگر و مؤسااس انسااتیتو کدترل کارگر که در بالا به غن اشااار کردم و
کسی که زود سرانجام به حزب کارگر نیوسته بود (و بی،اً بخاطر نی یر سیاستها
چپ در نارلمان ارونا ا حزب ازراج شاا ،در م الها در نشااریه سااوشااالیساات
1 Leo Panitch and Colin Leys, (1۰۰۱), The End of Parliamentary
…Socialism
۹ Keith Laybourne, (1۰۰1), The Rise of Socialism in Britain, P.1۱۴.
3 John Callaghan, (1۰۰۹), Socialism in Britain, Basil Blackwell, p.۹1۴
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رریساااتر ساااؤال مهمی را مطرح کرد« :اگر حزب کاارگر نمی واناا ،بااه یااک حزبح
سااوساایالیسااتی ب،ی شااود نرسااش این اساات که چهگونه می وانیم یک حزب
سوسیالیست ایجاد کدیم؟ اگر ناسخی غماد برا این نرسش ن،اریم نمی وانیم حزبی
را کااه ورود دارد مختومااه اعلااام کدیم » 1این واقییتی بود کااه بسااایااار ا
ساااوسااایاالیساااتهاا بریتاانیایی با غن مواره بودن ،و در ایاب رریانا رادیلال
سوسیالیستی مارکسی به امی ،رابطه با طب ه کارگر و داشتن نای ا مردمی به حزب
کاارگر رو غوردنا ،اما رز لحظا ی غن هم بهطور موقتی نتوانساااتد ،حزب را ییر
دهد ،و چدان که گفته ش ،حزب کارگر به «گورستانح سوسیالیستها» ب،ی ش،

ساختارها یا عاملان« :ساختارباوران» یا «عزمباوران»
حال سؤال مهم نیوسته این بود که چرا رریانا مارکسیستی بریتانیا بهرام ح غن که
بسایار ا بررساته رین مارکسایستها و مارکسشداسانی که به رهان عرضه کرد
نتوانساااتد ،نای ا مردمی نی،ا کدد ،برکدار ا چپ نو نراکد ،در دانشااا ا ها شاااک
نیساات که نظیر نار ا ا دی ر ن اط رهان بساایار گرو ها کوچک و نراکد،
چپح رادیلال اعم ا رو ساالیساات مائوئیساات کمونیساات غنارشاایساات و ایر با
عدوانها نرطمطراق در بریتانیا یال بود و هساااتد ،اما هیچک،ام رز شااارکت در
نار ا ظاهرا زیابانی که دی ران را میان،ا ن ،ن شح چد،انی در نیشبرد سیاستها
به نفع طب ه کارگر و مردم ن،اشااته و نای اهی هم در میان مردم ن،ارن ،شاااه ،غن
میزان غرا گا دو رقمی و سه رقمی است که این رریانا و «احزاب» در هر انتخابا
کسب میکدد،
ناسا به این ساؤ ال و دلای شالستح ر رمیسم سوسیالیستی در بریتانیا و بهطور
کلی در دی ر ن اط را می وان در بح ها مهمی که در ان لساااتان دربار دوگانه
«ساااازتاارها» و «عاملیت» که در غن کشاااور بیش ا هر را دی ر مطرح بود
1 Kenneth Coates, (1۰13), “Socialists and the Labour Party”, in
Socialist Register, 1۰13, Merlin, p. 111.
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رسااتجو کرد در م اله حاضاار نیش ر به درگیر ها نظر ا راد چون ا نی
امپساون و لویی غلتوسر و بخش وسییی ا چپ نو و چپ سدتی  --بح هایی که یا
بر فوقح ن ش و قب،ح عاملیت انسانی بر مح،ودیتها سازتار و یا علس غن أکی،
داشته  --اشار ش ،دو دی ،گا ح متضاد که کالین هحی نظریهنردا ان لیسی (حال در
رانسااه غنها را حت عدوان «سااازتارباوران» و «عزمباوران» ارائه میده ،که اولی
ااکیا،ش بر میداههاا و ساااازتاارهاایی کاه عااملاان و یاالاان ارتماعی در قالب
محا،ودیاتهاا غنهاا می واند ،عم کدد ،و دومی بر ر تار قبااا ،و عزمح یالان و
عاملان لیه دارد مطرح میساا د شاای ،بتوان ،ما را به وضایق شالست حزب کارگر
نزدیک کد1 ،
با این حال واضق است که در بررسی مو یتها و شلستها رریانا سیاسی
أکی ،یکرانبه به هریک ا این دو دی،گا ح ساازتارباور و عزمباور نادرسات است
أکی ،یکرانبه بر مح،ودیتها حمیلیح ساااازتارها اقتبااااد و ارتماعی عملاً
نا ی ن ش و وان عاملان ییر اساات حز سااوم و زح یا دهمح « زها وئربا ح» مارکس
ییر دادنح رهان »
(« موقییتها وسا انساانها ییر مییابد »،و ضرور ح «
أکی،ها درست بر ن ش عاملان است ا سو دی ر اکی ،یکرانبه بر ن ش عاملیت
ب،ون وره به مح،ودیتها سااازتار چیز را ر اراد گرایی نیساات مارکس در
هج،هم برومر به یبایی اشاااار میکد ،که « انساااانها هساااتد ،که اری زود را
میساا ن ،اما نه در شرایطی که زود به دلخوا انتخاب کرد باشد » ،شک نیست
که در حلی سایاسای و ییین استرا ژ هردو ردبه عاملیت و سازتار را بای ،در
ار بااط باا هم و در شااارای ماانی  -ملاانیح مشاااخ در نظر گر ت این گفته را
بههیچوره نبای ،شااابیهح غنچه که گی،حنز حت عدوان «ساااازتاربخشااای» در رابطه با
عاملیت و سااازتار و برابر و ع،م فوق یلی بر دی ر طرح میکد ،در نظر گر ت
برزلا غنچه که گی،حنز و طر ،ارانش باور دارن ،فوقح ساازتارها اقتباد سیاسی
ارتماعی و رهد ی در هر م طع مانی-ملانی مشاااخ مح،ودیتها گوناگونی را
1 Colin Hay, (1۰۰۰), The Political Economy of New Labour: Labouring
Under False Pretenses?, Manchester University Press. pp. 3۹-3۴.
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حمیا میکدد ،که اعلان و عاملانح ییرح رامیه می واند ،در قالب غنها عم کدد،
و باا عما و عزم زود و با نیشرو ها گا ،ریجی و گا هارمی مح،ودیتها
عم زود را گسترش دهد ،شک نیست که
سازتار را بهنفع زود کاهش و حو
نظیر هر رویاارویی دی ر در این نبرد طب اا یح اساااترا ژیااک گااا نیشااارو و گااا
ع بنشیدی در کار است
ل
بر این اساا شالسات ر رمیسامح ساوسایالیستی در بریتانیا ا یک طر میلو ح
زطاها و انتخابها نادرساتح عاملان سااوساایالیساات (ا راد و شاال ها بهویژ حزب
کارگر و ا طر دی ر میلول مح،ودیتها سازتار بود است
رهدگ سایاساای یک رامیه که زود محبااولح سااالها لدبار شاا،ن «ساادتها»
ار شها و باورها «نساا ها مُرد » اساات که «همچون کابوساای بر ذهنح حن،گان
ساد یدی میکد( »،مارکس هج،هم برومر بخشی ا این سازتارها هستد ،همین
رهدگ سایاسای بود که بهرام نیشار ته رین ساازتارها اقتبااد و سایاسی در
بریتانیا مردم و طب ه کارگر و متوس ح این کشور همیشه برزورد محا ظهکارانه و
ایررادیلاال برا حول ارتماااعی داشاااتاهاناا،؛ طب ااه کااارگر و اکثریاات مردم ا
ب ای ،ها سوسیالستی ش،ن،
سوسیالیسم مارکسی دور کردن ،و غنها هم که رذ ح
ساوسیالیسم بومیح اوُوحنی را نیگیر کردن ،کو اهی عم ،عاملان سوسیالیستی در
این بود که نتوانساتد ،بهقول گرامشی ض ،هژمونی در م اب رهدگ و باورها مسل
به ورود غورن ،همانطور که اشااار شاا ،حزب کارگر زود را به یالیتها نارلمانی
محا،ود کرد و ا یاالیاتهاا برونناارلماانی ا رملاه غمو ش غگاهیرساااانی و
سا ماندهی نرهیز کرد در درونح حزب نیز سازتار بورکرا یک و ایردموکرا یک سبب
شااا،نا ،که حزب نتوان ،م،ام نیروها ر،ی ،را رذب کد ،و غنها هم که به حزب
مینیوساتد ،نمی وانستد ،ص،ایی داشته باشد ،حزب کمونیست بریتانیا نیز ا همان
لجیح دی ر احزاب برادر در دوران ردگ سارد رنج میبرد حتی دُو ح استالیدیستیاش
بیش ر ا احزاب مشابه بود و بی ،ا س وط شورو نیز عملاً ا صحده زارج ش،
دی رعام ساازتار بسایار مهم ییرا ساریع نظام سرمایهدار رهانیش،ن
ساارمایه ق،ر گر تن بیش ر ساارمایه ییرا لدولوژیک و سااا مانی کاهش ی،اد
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کارگران صاادیتی و ضااییف طب ه کارگر رشاا ،طب ه متوسااا ر،ی ،هم ی
مشاللا و مح،ودیتها بسایار را برا ر رمیستها سوسیالیست در بریتانیا به
ورود غورد و حزب کااارگر نشاااان داد کااه عااارزا یااا تن را هااایی برا نیشااابرد
سایاساتها رقیزواهانه در قالب این مح،ودیتها و م ابله با غنها است و با وره
به اکثریت رداح راست درونحزبی سلیم نولیبرالیسم ش،
***

پارهای درسها
ماارکس کاه زود در رریاان «ان لاب ارتماعی در ان لساااتان» (رای زیدی ،ریجیح
بورژوا بهرا اشااارا ئودال بهعدوان طب ه حاکم و سااالطه رو ا زونح رواب
ساارمایهدار در غن کشااور شاااه ،این حولا بود امی،وار بود که همرا با رشاا،
طب اه کارگر و ا زایش لاکت و مبار رویی غن طب ه ان لاب ارتماعی ر،ی ،در
را باشا ،ان لاب ساوسایالیستی را هم ا طریح قهر و هم مسالمتغمیزمملن میدی،
و در زطااباه کمیتاه مرکز ا حاادیاه کمونیساااتی در  1۱1۹باه «ان لاب
قریبالوقوگ» اشااار دارد و سااالها بی ،ان لسااتان را «مهم رین کشااور برا ان لاب
کارگران» اعلام کرد اما ا سو دی ر حت أثیر ردبش چار یستها و املان مو یت
این «بخش یاال طب ه کارگر ان لیس» را در کساااب «حح رأ هم انی اق،امی
بهمرا ب سااوساایالیسااتی ر ا هر غنچه که در قار ارونا انجام میشااود » میده
چدین حول ارتمااعی میدیا ،باا غن که بی،اً با مشااااه ،عمللرد طب ه کارگر
دلسرد ها و انت ادها یاد را در رابطه با غنها طرح کرد اما نسبت به قریبالوقوگ
بودن ان لاب سوسیالیستی در غن کشور همچدان زوشبین بود
همان طور که اشاار شا ،برزلا دی ر کشورها ارونایی سوسیالیسمح بریتانیائی
ا غاا ر رمیساااتی و نه ان لابی بود طب ه کارگر روشااادفلران و مردم حت أثیر
سادت ساوسایالیسامح اوُوحنی چار یساتی و ابیانها گرایشی میانهرو داشتد ،با غنکه
ان لساااتان بسااایار ا بررساااته رین متفلران و نظریهنردا ان مارکسااایسااات و
مارکسشادا را به رهان عرضاه داشات سوسیالیسمح مارکسیستی نیشر تح چد،انی
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در ردبش ها کارگر و ارتماعی این کشور ن،اشت و رریانا ی که در این میده به
ورود غم،ن ،به ساارعت رذب دی ر رریانا و ساارانجام حزب کارگر شاا،ن ،حزب
کمونیسااات بریتاانیا نیز هرگز به اهمیت دی ر احزاب ارونایی نرسااای ،حتی لدین با
شاادازتی که ا طب ه کارگر بریتانیا بهدساات غورد بود در اعتراب به رادیلالها
ان لیسای که حت أثیر ان لاب اکتبر زواهان مبار برا حلومت شورایی در بریتانیا
و ردح نارلمانتاریسم بودن ،مشخباً أکی ،کرد که این واقییت که اکثر کارگران ان لیس
هدو ا کرنساالیها و شااای،مانها ان لیساای نیرو میکدد ،نشااان میده ،که
کمونیساتها بریتانیا بای ،در اق،ام نارلمانی شارکت کدد ،همچدین وصیه کرد که
طب ه کارگر بای' ،سیاستم،ارانح طب ه' زود را ربیت کد،
چپ نو در بریتانیا بهرام ن ش بسااایار مهمی که در عرصاااه نظر و اشااااعه
نظرا مارکسی و گسترش ابیاد ازلاقی رهد ی و ارتماعی غن ایفا کرد چه بهدلای
ذهدی و چه بهزاطر شارای عیدی بریتانیا نتوانساات ن ش چد،ان مهمی در ساایاست
این کشاااور ایفاا کدا ،و عاار ا شااالا و بیار باط با طب ه کارگر و ردبشها
ارتماعی بیش ر بهعدوان یک ردبش روشدفلر مطرح بود
وسایت و ق،ر سارمایهدار ان لساتان که بزرگ رین ق،ر امپریالیستی رهان
نیز بود املانا وسییی را در ازتیار طب ه حاکم قرار میداد طب ه کارگر با سطق
اساااتثماار باالا ر دی ر غن طب ها نبود که دولت بورژوایی با گذران،ن «قانون را»
و یع ااذا و نوشااااکح کارگران را بهرا و یع در ااهها در «نوانخانهها» رایی که
کارگران ر،ا ا زانواد هاشاان « ن،گی» میکردن ،به غنها برسان ،کارگران ان لیسی
ود ر ا کشاورها دی ر سارمایهدار صااحب ا حادیه نیز شاا،ن ،سرمایهدار هم
هر ماان با بحرانها ذا ی زود روبرو میشااا ،با اساااتفاد ا دسااات ا ها دولت
بورژوایی بحران را نشات سار میگذاشات و م،ام با ایجاد ان لاب در ولی ،صدیتی و
گستردن با ارها دازلی و زارری حیطه قلمرو زود را گسترش میداد در مراح
بی ،نیز به رام ا دست دادن موقییت رهانی زود نس ا ردگ رهانی دوم و ع ب
ا تادن ا رقبا امپریالیستیاش جربه ناق و «مییوب» وردیسم و نسا وردیسم
کماکان در مر ق،ر ها بزرگ سارمایهدار به ویژ در عرصه سرمایه مالی
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باقی مان ،بریتانیا زود بخش مهمی ا اقتبااد رهانی ش ،بود و بهسختی می وانست
سایاساتها ملی زود را مسات ا ییرا مهمی که رهانیش،ن سرمایه حمی
کرد به انجام برساان ،سارمایه بریتانیایی نظیر دی ر سرمایهدار ها بزرگ ناچار
بود در قالب مح،ودیتها رهانی شاا،ن ساارمایهدار و نو لیبرالیساامح حاکم بر غن
عم کد ،در بریتانیا نیز هر مان دولتی سااایاساااتها رقیزواهانه و ر اهی را در
نیش میگر ات گزمهها سااارمایه رهانیح مودیز و اساااتان،ارد ان ،نور رد بد،
اعتبار بریتانیا را نایین میغوردن،
ییرا طب ا ی در سارمایهدار نیشر ته ا تح رو ا زون ی،اد کارگران صدیتی
رش ،کارگران ز،ما ی و طب ه متوس ر،ی ،ش،ی ،فلیک و قشربد ،ها درون
طب ه کارگر کاهش ق،ر ا حادیهها کارگر و مساتحی ش،ن زاید ،غنها در
نظام سااارمایهدار ربهه کار در م اب سااارمایه را بیش ا نیش ضاااییف کرد
راساترو ها و محا ظهکار ها حزب کارگر سبب ا دست ر تن نای ا مردمی ش،
و نا وانی یا بی ورهیح حزب کارگر و رریانا ساااوسااایالیساااتی در غگاهیرساااانی و
سا ماندهی طب ه کارگر و اقشار ناییدی طب ه متوس بسیار ا غنها را بهسو
حزب لیبرالدموکرا و حتی حزب محاا ظاهکار ساااوق داد در چد ،م طع اریخی
ی،اد کارگرانح عضو حزب محا ظهکار ا کارگران حزب کارگر بیشتر بود در بخشی ا
دهاه هفتااد  ۴۹درصااا،ح حامیانح حزب محا ظهکار ا طب ه کارگر بودن ،همین
کمبود غگاهی بود که بساایار ا کارگران ان لیساای را به رریانا ا راطی ملیگرا و
نژادنرسات رذب کرد اسات احساا ح کاذبح بر ر ان لیسی که ا گذشتهها دور
بخشااای ا رهداگ اساااتیمار غن ملت بود دها به طب ه حاکم مح،ود نبود و
بخش بزرگی ا طب ه کارگر نیز به غن باور داشااته و دارد در گذشااته همانطور که
مارکس اشاار داشت در مورد ایرلد ،ها مطرح بود و بی ،ا غن کارگران مستیمرا
بهویژ هد ،ها و ناکستانیها
در شااارای نا ل بودن ساااطق غگاهی کارگران و اقشاااار ناییدی و میانی طب ه
متوسااا ای،ئولوژ حاکم ا طریح دسااات ا ها ای،ئولوژیک و رساااانهها م،ام به
گمرا سااا زود ادامه میدهد ،سااازتارها اقتباااد و ارتماعی و رهد یح حاکم
بساایار ق،ر مد ،ر ا وان و املانا نیروها و عاملان مترقی برا م ابله با غنهاس ات و
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صٍر ح داشتن سیاستها رادیلال کا ی نیست در م اطع مختلف در بریتانیا رریانا
رادیلال ا رمله حزب کارگر ساوسایالیست و ا حادیه سوسیالیستی ویلیام موریس با
نلاا فرمهاا بسااایاار رادیلاال در م اابا رریااناا میااناهرو ا رمله ،راسااایون
ساوسیالدموکرا و یا حزب مست کارگر قرار گر تد ،اما شلست زوردن ،و ا بین
ر تدا ،ا غن مهم ر در انتخااباا  1۰۱۴کاه ماارگار اچر برا دومین بار انتخاب
ن دور اولاش غشلار
میش ،و ص،ما اقتباد و ارتماعی ناشی ا سیاستها زش ح
شا ،بود حزب کارگر با یلی ا مترقی رین سایاستها رداح چپ به نفع طب ه
کارگر و حمتلشاان وارد صاحده شا ،اما به سختی ا محا ظهکاران شلست زورد
رالب غن که بسایار ا کارگران ماهر ناراضی ا ع،مح ا زایش دستمزدها و ناراضی ا
ماالیا ها بهزاطر وع ،ها اچر در مورد کاهش مالیا ها و ییرح سااایاساااتها
چانه نی دستهرمیی که ن ش ا حادیهها را کاهش میداد به او رأ دادن!،
این امر ما را با یلی ا واقییا سااخت و متداق ح ساارمایهدار نیشاار ته روبهرو
میساا د؛ این که در مسایر طولانی وسایه سرمایهدار وضییت بخشی ا طب ه
کارگر بهویژ لایهها بالایی غن بهرامح شاا،ی ،اسااتثمار ا ح،ود بهبود مییاب ،و
ن وام صاحب
نظیرح بخشی ا طب ه متوس با ح وق و دستمزد نسبتاً بالا ر و با گر ت ح
زانه و دی ر املانا میشااود و به ،ریج «چیز»هایی به دساات میغورد که می وان،
غنها را ا دساات ب،ه ،این ییر نساابیح موقییت در بساایار موارد در موضااعگیر
ساایاساای و شاایو مبار ا ی ا رادح با غگاهی کم بی أثیر نیساات این امر بهویژ در
بریتانیا با رهدگ ساایاساای محا ظهکار و میانهرو و ضاایفح بیش ر نیروها چپ در
غگاهی رساانی ش ،بیشتر داشته است اکی ،بر غگاهی ا این نظر اهمیت دارد که
لزومااً هر غن کاه چیز یا چیزها یاد برا ا دسااات دادن دارد لزوماً محا ظهکار
نیسات شاه ،این م،عا این است که اکثر سوسیالیستها مبار که عم ،ا ا طب ه
متوس ر،ی ،هستد ،و بسیار «چیز»ها برا ا دست دادن داشته ودارن ،بهزاطر
غگاهی و اعت اد به املانح سازتنح رهانی دی ر با سرمایه و ار جاگ به م ابله نردازتهان،
و مینردا ن،
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مسئله واقیی در م اب ح نیروها مترقی در بریتانیا و هر بخش دی ر ا رهانی
که کماکان یرح سالطه ق،ر مد،ح سارمایهدار و ضیف ربهه کار قرار دارد یا تن
را هاا گوناگون برا نیشرو و گساااتردنح حو ها مبار ا ی بر علیه سااارمایه و
ار جاگ اساات  -ق،ر ی که علاو بر کدترل حو ها اقتباااد و ساایاساای حو
رهد ی و فلر را نیز حات سااالطاه هژمونیکح زود دارد همانطور که در مبح
گرامشاای در غاا ح مجموعه حاضاار اشااار شاا ،در شاارائطی که ردگ «رودررو» با
دشمنح بهمرا ب قو ر رز در رؤیا و یا زلاقیتها هدر و ادبی مملن نیست دها
را نیشرو ها «موضایی» در رهت به چالش کشای،نح هژمونی حاکم و ایجاد ض،
هژمونی در رامیه م،نی است این مبار ا طولانی است که طی غن همانطور که
در بخشای ا مبار ا سوسیالیستها بریتانیایی مطرح بود نیروها چپ «بای ،بین
غرمانها او ونیایی زود و رئالیسامح ساایاساای» حرکت کدد ،یلی ا نیششاارطها
مهمح نیشارو نیروها چپ با الهام ا گفته ویلیام موریس سااوساایالیست ان لابی
بریتانیایی «زلح انسانح سوسیالیست» است کار که سوسیالیستها بریتانیا نظیر
دی ر سوسیالیست رهان اکدون نتوانستهان ،انجام دهد ،این مهم کماکان در دستور
کارح گذارح طولانی ا سرمایهدار قرار دارد
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