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در قرن نوزدهم ،انگلستتتان پیشتترفتهترین کشتتور ستترمایهداری و بزرگترین قدرت
استعماری جهان با طبقهی بورژوازیِ روبهرشد ،و بیشترین تعداد کارگران صنعتی بود.
انقلاب صنعتی (اول) را پشت سر گذاشته بود ،کمپانی هند شرقی (انگلیس) که از قرن
هفدهم به راه افتاده بود ،حال با ارتش خصتتتوصتتتیِ صتتتدها هزارنفریاش بر مجموع
شتتتبهقارهی هند و بخشهای عظیمی از آستتتیای شتتترقی و مرکزی حکومت میکرد،
انحصتتتار تجارت تریا و تحمیل آن به ین را به پیش برده بود ،قیامِ بزرگِ هند در
۱911را بیرحمتانته ستتترکوب کرده بود .کمپتانی پیش از انحلتال و انتقال حاکمیت
مستقیمِ هند به دولت انگلستان ،انحصارِ استعماری ،تجارت و در حقیقت غارت منطقه
را برعهده داشتتت .استتتعمار انگلیس بخشهای دیگر جهان را نیز در قارههای افریقا و
امریکا تحت کنترل داشتتت .در داخل بریتانیا ،شتتهرها گستتترش میمییافت و انبوه
جمعیت از روستتاها برای کار در صنایع و خدمات به شهرها سرازیر میشدند .وضعیت
کارگران که در ستخت ترین شترایط کار میکردند و یا از بیکاری ،فقر و گرسنگی رنج
میبردنتد در تحلیل انگلسِ جوان از این طبقه در کتاب «وضتتتعیت طبقهی کارگر در
انگلیس» ،بهخوبی تشتتری شتتده بود .به دنبال اعتصتتابات و اعتراضهای کارگری ،حق
تشتتکل ازستتال  ،۱9۲1زمانی که هنوز تفکیک رستتمی بین بورژوازی و کارگر صتتورت
نگرفته بود ،به شتکل قانونی کس شده بود و تشکلهای مخفی بهتدریج جای خود را
به اتحادیههای رستمی داده بودند .ارتیستتها منشتور خلق را برای اصلا انتخابات
عرضته کرده و بینالملل اول متشتکل از گروههای پ ستوستیالیستتت ،آنارشیست و
اتحادیه ای در لندن به وجود آمده بود .بورژوازی صتتتنعتی ،تجاری ،و مالی بهتدریج به
طبقهی مسلط تبدیل شده بود .رکود اقتصادی دههی  ،۱991فقر کارگران و مشکلات
زندگی زاغهنشتتینان و حاشتتیهنشتتینان و بیکاران را تشتتدید کرده و در نوشتتتههای
مصتتتلحین اجتماعی انعکا مییافت .در این اوضتتتاع و احوال افکار و خواستتتتهای
ستوستیالیستی که از دههها قبل در انگلستان و دیگر کشورهای اروپا مطر شده بود،
رونق بیشتری مییافت و زمینهساز ایجاد تشکلهای سیاسی مترقی و انقلابی میشد.
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سوسیالیستهای اولیه
برکنتار از ایتدههتای عتدالتخواهانهی متفکرین اواخر قرن هجدهم ،از توما پِین تا
ارلزهال ،و ادوارد پیس ،ستتیاستتتهای ترقیخواهانه در انگلستتتان همراه با تیییر و
تحولات اقتصادی و اجتماعی از سوی شخصیتهای پیشرو که در زیر به مهمترین آنها
اشتاره خواهد شد مطر شده و زمینههای جنبشهای ترقیخواهانهی بعدی را فراهم
آورد.
رابرت اوُوِن)۱۷۷۱-۱۱۸۱( :
رابرت اُوِون شتخصتیتی خودستاخته و محصول دوران انقلاب صنعتی بود .در جوانی با
پول مختصتتری که از برادرش قرض گرفته بود و با شتتراکت یک مکانیکِ ،شتتروع به
ساخت نوعی ماشین نخ ریسی کرد ،سپس به استخدام یک شرکت نساجی در آمد و با
استتعدادی که داشتت ،خود صتاح صتنعت شتد .از آنجا که انسانی ترقیخواه بود،
ستیاستهای متفاوتی را در مورد کارگراناش با تأکید بر آموزش و پرورش کارگران و
خانوادههای شتان ،ایجاد فاای سالم برای پرورش شخصیت کودکان و جوانان ،و ایجاد
جنبش تعاونی به پیش برد .او ستیاستت «هشتتت ستتاعت کار ،هشتتت ساعت تفری و
هشت ساعت استراحت را» از  ۱9۱1در پیش گرفت.
اُووِن در یکی از اولین نوشتتتتتههتایش در  – ۱9۲1زمتانی که مارکس کود ِ نُه
ستتتالتهای بیش نبود  --در بحتِِ کار و ستتترمایهای که در تولیدِ کالا به کار میرود،
میگوید ستؤال اصتلی این استت که «آیا مفیدتر آن استت که مالکیتِ ستترمایه فردی
باشد یا همگانی» ،و منظورش از «مفید بودن» « ،عدالت اجتماعی ،تقسیمِ منصفانهی
ثروت ،و صتتل بینالملل» بود .وی اشتتاره کرد که اقتصتتاددانانی همچون جیمز میل،
متالتو و دیگران متالکیتت فردی را منتاستتت میدانستتتتنتد ،و «کمونیستتتتها و
ستوستیالیستها» مالکیت همگانی را .به گفتهی تی .ال .جارمان  ،این اولین باری بود
که عبارت «ستوستیالیست» استفاده میشد ،و مستقیماً به اصل مسئله ،یعنی مالکیت
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عمومی یا کنترل توستط سترمایه ،پرداخته میشد ۱.اوون به تناقضهای سرمایهداری
اشتاره میکرد .او جهانی را که در آن این همه «فقر در میان وفور» وجود داشت مورد
انتقاد قرار داد و در آخرین نوشتتتتههایش نوید جهانی را داد که مردم با آگاهی مبتنی
بر «علم اجتماعی جدید» «برای همیشتتته بهخوبی غذا خواهند خورد ،لبا خواهند
پوشتید ،سترپناه خواهند داشتت ،تعلیم خواهند دید ،آموزش خواهند داشتت ،اشتیال
خواهند داشت ،تفری خواهند کرد۲»...،
متارکس احترام و توجته ختاصتتتی بته اُووِن داشتتتت ،و او را به خاطر انتقادش از
سترمایهداری و نقش بسیار مهمی که در تاریخ «ماتریالیسم» و جنبش تعاونی داشته،
تحستین میکرد .حتی در انتقاد از «سوسیالیسمِ تخیلیِ» او ،ضعفهای نظری اوون را
انعکاسی از شرایط تاریخی و توسعهی ذهنی زمانهاش ،قلمداد میکرد2.
جان استوارت میل ()۱۱۸۱-۱۱۷۱
جان استتتوارت میل عمدتاً بهعنوان فیلستتوو و اقتصتتاددان لیبرال معروو استتت ،و تا
مدتها ایدههای سوسیالیستی او ناشناخته بود .اما مورخان سوسیالیسم انگلیسی او را
نیز در زمرهی پیشتگامان تفکر ستوستیالیستتی در انگلستتان قلمداد میکنند .ارنست
بارکر مینویستد که میل «از  ۱919تا  ۱991پُلی بینِ دیدگاهِ اقتصادِ لِسه فِر و دیدگا ِه
مداخلهی اجتماعی دولت ،و رادیکالیستم ستیاستی و ستوستیالیست ِم اقتصادی بود1».
ستوستیالیسم میل از نوع سوسیالیسم اوُون ،سن سیمون و فوریه بود .البته همانطور
که ویلارد وولف اشتاره دارد ،میل ایدهی سوسیالیسم را در اصول باور داشت و مطمئن
۱ T. L. Jarman, (۱81۲), Socialism in Britain, P.۱۱.
همانجا ص ۲ .1۲
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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نبود کته تتا ه حد در عمل میتواند عدالت موردنظر را به موقع اجرا گذارد .او معتقد
بود که ستوسیالیسم زمینهی هارمونی و همنوایی اجتماعی را فراهم میآورد ،و شأن و
منزلتت کتارگر و کتار را بتازمیگردانتد ۱.در هر صتتتورت افکتار میل بر تشتتتکلهای
سوسیالیستی که بعداً در انگلستان بوجود آمدند ،بهویژه بر فابیانها تأثیر بسیار مهمی
داشت.
چارتیستها ()۱۱۱۸-۱۱۸۱
در دههی  ۱921در فاتتتایی که کارگران در ستتتختترین شتتترایط و در فقر و مذلت
فراوانی کار و زندگی میکردند ،و از حق رأی محروم بودند ،طبقات حاکم با تجدیدنظر
در«قانون فقرا» شتتترایط را ستتتختتر کردند .قبلاً برای کاهش فقر و مذلت کارگران و
بیکاران ،غذا و پوشتا در زاغهها تقسیم میشد ،اما با قانون جدید تنها کسانی که در
«نوانختانتههتا» ،جتایی کته کتارگران از ختانوادههتایشتتتان جدا «زندگی» میکردند،
میتوانستتند از این کمکها استفاده کنند .قانون جدید مبتنی بر دیدی مالتوسی بود
که بعداً بخشتتی از آن تحت عنوانِ «قانون آهنین مزدها» معروو شتتد و عملاً شتترایط
ستتتختت تری را در زنتدگی کارگران فراهم آورد .بخشتتتی از کارگران مناطق مختلف
انگلیس بهویژه در شتمال انگلستتتان ،با این تصتتور که همهی مشتتکلات آنها نداشتتتنِ
نماینده در پارلمان استتت ،جنبشتتی را برای حق رأی همگانیِ (مردان) بهراه انداختند،
که از اولین جنبشهای دموکراتیک و رفرمیستتیِ در اششکالِ بدوی خود بود .جنبش با
نشتتتریتات متعددش به دیگر نقاگ انگلیس ،از جمله لندن و منطقههای دیگر و ایجاد
«انجمن کارگران لندن» – که تشتتکل کارگران ماهر بود  -نیز ستترایت کرد .در ستتال
 ۱921با جل حمایت شتتش نفر از نمایندگان مجلس عوام و شتتش کارگر ،کمیتهای
تشتکیل شد و «منشور مردم» با شش خواست مشخص در ۱929مطر شد :حق رأی
برای مردان ،رأی مخفی ،حذوِ شرگ مالکیت ،پرداخت حقوق به نمایندگان ،حوزههای
انتخاباتی مستاوی ،و انتخابات سالانهی پارلمان .این جنبش ضمن آن که مسالمتآمیز
۱ Willard Wolfe, (۱811), From Radicalism to Socialism…. PP. ۲1-21.
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بود ،گاه با خشتتونت در تظاهرات مختلف نیز همراه بود .ارتیستتتها در  ۱91۲موفق
به برگزاری یک ستتلستتله اعتصتتابات و بستتیاری از آنها دستتتگیر شتتدند .پارهای از
کتانتدیداهای پارلمان که حق شتتترکت در انتخابات را داشتتتتند ،از ستتتیاستتتتهای
تارتیستتتتها حمایت میکردند ،و در  ۱911یک نفر از آنها انتخاب و وارد پارلمان
شتد .در  ،۱919همزمان با انقلابهای ستراستری اروپا ،ارتیستها در یک راهپیمایی
ند صتد هزار نفری طوماری را که میلیونها نفر اماا کرده بودند ،به پارلمان تحویل
دادند .با آن که تقریباً تمامی خواستهای ارتیستها بهجز انتخاباتِ سالانهی پارلمان
بهتدریج در ستتالهای بعد عملی شتتد ،و جنبش در آگاهیرستتانی و تربیت کادرهای
کارگری نقش بستتیار موفقیتآمیزی داشتتت ،بهتدریج تحلیل رفت و عملاً در  ۱919از
بین رفت.
انگلس در کتاب وضتتعیت طبقهی کارگر در انگلستتتان در  ۱911در مورد جنبش
ارتیستتم میگوید« :جنبش نیروی کار به دو بخش تقستتیم شتتده ،ارتیستتتها و
ستوستیالیستتها .ارتیستها از دیدگاه نظری عق ماندهترند و کمتر توسعهیافته ،اما
پرولترهتای واقعیانتد و طبقتهی خود را نمتاینتدگی میکنند .ستتتوستتتیالیستتتتها
آیندهنگرترند ،راهحلهای عملی را برای مقابله با نارواییها توصیه میکنند ،اما از آنجا
که از بورژوازی منشاء میگیرند ،قادر نیستند بهطور کامل با طبقهی کارگر در یکدیگر
ادغام شتتوند ».براین استتا او نین نتیجهگیری میکند که «اتحاد ستتوستتیالیستتم و
ارتیستتم ،بازتولیدِ کمونیستتم فرانستتوی به شتتیوهای انگلیستتی ،گام بعدی استتت که
نخستتین قدمهای آن برداشتته شتده استت .تنها در آن زمان است که طبقهی کارگر
میتواند نقش رهبریِ ذهنیِ واقعی انگلستان را ایفا کند۱».

مارکس در تحلیل خود از أحزاب سیاسی در گزارشهایی که برای روزنامهی نیویور
دیلی تریبیون مینوشتتتت ،برای ارتیستتتتها« ،بخش فعال طبقهی کارگر انگلیس»

۱ F. Engels, (۱911), “Labour Movement”, in Condition of the Working
Class in England,
https://www.marxists.org/archive/marx/works/۱911/condition-workingclass/ch۱1.htm
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اهمیت زیادی قائل شتد .او اشتاره میکند که شتش خواستتت ارتیستها یزی جز
«حق رأی همگانی و شتتترایطی که بدون آنها حق رأی همگانی توهمی بیش نخواهد
بود» نیستت و نوشت« ،اما حق رأی همگانی برای طبقهی کارگر انگلیس برابر است با
قدرت ستیاسی ،جایی که پرولتاریا اکرریت جمعیت را تشکیل میدهد ،جایی که [این
طبقته در یک جنگ داخلی طولانی هر ند پنهانی ،نستتتبت به موقعیت طبقاتیاش
بهوضتتو آگاهی یافته ،و جایی که حتی در روستتتاها دیگر دهقانی وجود ندارد ،و تنها
مالکان ،سرمایهداران صنعتی( ،زارعین) ،و کارگرانِ اجیر فعالا ند .بنابراین ،موفقیت در
کست ِ حق رأی همگانی در انگلستان اقدامی بهمرات سوسیالیستیتر از هر آن یزی
خواهد بود که تحت این عنوان در قارهی اروپا انجام میشود۱».
جُرج برنارد شاو)۱۵۸۸-۱۱۸۱( ،
نمایشتتنامهنویس و فعال ستتیاس تیِ ایرلندیلانگلیستتی ،افکار ترقیخواهانهی خود را از
طریق نمایشتنامهها و ستخنرانیهایش اشاعه میداد .آن طور که ویلارد وولف در مورد
گونگی گرایش یافتن برنارد شتاو به ستوستیالیستم اشتاره میکند ،او در  ۲1سالگی
بتهطنز خود را «یتک انقلابی با طبعی تندخو و متناقض ،یک رادیکالِ افراطی با عقایدِ
پیشرفته در تمام عرصهها ،بهجز فعلاً ،اقتصاد» معرفی میکند .در لندن با افکار لیبرالی
و آنارشتیستتی آشتنا میشتود ،و تحت تأثیر این گفتهی جان راسکین که «هر آن که
بدون کار زندگی میکند ،یا دزد استت یا گدا» اولین گرایشهای ستوسیالیستی در او
رشتد میکند .سپس تحت تأثیر هنری جُرج ،اقتصادسیاسیدان امریکایی که نظرات او
به مکت «جُرجیستم» معروو شتد ،و از جمله معتقد بود که ارزشِ حاصل از زمین و
منابع طبیعی باید متعلق به همهی اعاتای جامعه باشتد ،قرار گرفت .بر این اسا در
ستتتخنرانیهتایش مستتتئلتهی زمین و مالکیت را طر کرد .در  ۱992به توصتتتیهی
دوستتتانش به یکی از جلستتاتی که هایندمان در مورد مارکس برپا کرده بود رفت ،و با
۱ Karl Marx, (۱91۲), “British political Parties”, NYDT, in David
McLellan, (۱811), Karl Marx Selected Writings . pp. 22۱-۲.
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دفتاع از دیِتد هنری جُرج بته هایندمان ایراد گرفت و با پرخاش او مواجه شتتتد که تا
مارکس را نفهمیده حق ندارد در مورد اقتصتتاد اظهارنظر کند .برنارد شتتاو نستتخهای از
ترجمهی فرانستته جلد اول کاپیتال را گیر میآورد و پس از خواندن آن بهقول خودش
«یک مارکستیستتِ خشتمگین» میشتود و مینویستد که آن کتاب « شمهایم را باز
کرد ...در جدیدی از جهان به من داد ،و به زندگی ام هدو بخشتتید ».وولف البته با
ن فرانسه ندان پیشرفته
تردید به این ادعا برخورد میکند ،را که آشنائی شاو با زبا ِ
نبود .بهنظر وولف ،شتتتاو بیش از آن که تحت تأثیر مارکس باشتتتد ،نظراتش عمدتا از
پرودون ،راسکین ،و هنری جرج نشأت میگرفت۱.
بتا رشتتتد گرایشهتای رادیکتالِ شتتتاو ،وی بته ویلیام موریس که در جنا پ
پ
ِ
مارکستیستتها ی انگلیسی قرار گرفته بود ،نزدیک شد ،و در دعواهای بین جنا
موریس و و جنا راستِ هایندمان ،طرو اولی را گرفت .از آنجا که در آن زمان جنا
پ عمدتاً آنارشتیست و طرفداران هایندمان عمدتا مارکسیست بودند ،شاو «بهخاطر
بیتوجهی جنونآمیز [آنها به آزادیهای فردی» ،خود را آنارشتتتیستتتت اعلام کرد،
هر ند که بعداً منکر شتتد ۲.او در مراحل بعدی تحولات نظریاش ،به دید کلاستتیک
ریکاردو ،مارشتال و مالتو نزدیک شتد ،و هم از دید مارکسی و هم جُرجیسم فاصله
گرفت ،و ستترانجام به ستتیدنی وِب ،که هم به مارشتتال و هم به مالتو باور داشتتت،
نزدیک شتتتد .وولف نتیجه میگیرد که فاصتتتله گرفتن شتتتاو از مارکستتتیستتتم تنها
مارکسیستها را که تعداد محدودی بودند ،از خود رنجاند ،اما بسیاری از کسانی را که
بتا دیتدگاه انقلابی مبتنی بر مبارزهی طبقاتی مخالف بودند ،به خود جل کرد .همین
برخورد بود که شاو را به فابیانها نزدیک کرد ،در سال  ۱991به این تشکل پیوست و
نقش مهمی در بسط و توسعهی نظرات آنان ایفا کرد.

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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سیدنی وِب و بئاتریس پاتر /وِب ()۱۱۸۱-۱۵۴۱ ،۱۱۸۵-۱۵۴۷
سیدنی وب ،اقتصاددان ،مصل سوسیالیست و پایهگذار مدرسهی عالی اقتصادی لندن،
از جوانی ضتتتمن تحصتتتیتل شتتتبانه و کار ،به فعالیتهای اجتماعی و عدالتخواهانه
پرداخت .ستیدنی با برنارد شتا آشتنا شتد ،و شا او را با انجمن تازهتأسیسِ فابیان آشنا
کرد .ستتیدنی در یکی از ستتخنرانیهایاش با همستتر و همکار آینده اش بئاتریس پاتر
آشنا شد .این ازدواج از هر جهت موقعیت سیدنی وِب را بهبود بخشید .بئاتریس بهرغم
آن کته از یک خانوادهی ثروتمند بود و ارثیهی هنگفتی به او رستتتیده بود ،به زندگی
زحمتکشتتتان و تلتاش برای بهبود زندگی آنها ستتتخت علاقمند بود ،و کتاب جنبش
تعتاونی در بریتتانیتا را تألیف کرده بود .بهزودی هر دو با همکاری و هم فکری یکدیگر
در میتان فعتالتان مترقی انگلستتتتتان هر ه بیشتر مطر شتتتدند .از اولین کارهای
مشتتتر شتتان ،دو جلد کتابِ تاریخ اتحادیهگرایی ( ،)۱981و دموکراستتی صتتنعتی
(( )۱981کتابی که بعداً لنین آن را به روستتتی ترجمه کرد) بود .ستتتیدنی تحت تأثیر
اف کار جان استتوارت میل و اگوستت کنت و اقتصتاددانان کلاسیک بود .با سوسیالیس ِم
مارکستتی ستتخت مخالف بود و معتقد بود که ستتوستتیالیستتم هی پایهی عِلمی ه در
اقتصتاد و ه اخلاقیات ندارد ،بلکه نظریهی یک ستاختار اجتماعی است که با سعادت
بشتر همخوانی دارد .زمانی که در  ۱991به عاویت انجمن فابیان در آمد ،بهتدریج از
مخالف اش با ستتوستتیالیستتم (بریتانیائی) دستتت برداشتتت .فاصتتلهگرفتنِ فابیانها از
مارکستتتیستتتم هم ،به گفتهی وولف ،تا حدی تحت تأثیر نظرات وِب بود .وی در یک
ستخنرانی در  ۱991گفت « ،من خود را سوسیالیست میخوانم ،را که آرزو دارم که
این تمایل سترمایهدار را که از سرمایه تنها به نفع خودش استفاده کند ،از بین ببشرشم.».
اضتتافه میکند که انتخاب بین مالکیت عمومی ستترمایه و اخلاقیکردن ستترمایهداری،
برای سوسیالیستها بحری باز است! ۱در  ۱8۱1سیدنی و بئاتریس وِب به حزب کارگر
پیوستتند و بهسترعت در ستلستلهمرات حزبی بالا رفتند .در  ۱8۲۲سیدنی با حمایت
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
رسید ،و سرانجام عاو مجلس اشراو شد.
فابیانها ()۱۱۱۴ --
در ستتال  ،۱991از بطن جنبشهای اخلاقی و اومانیستتتی ،تشتتکلی پا گرفت که نقش
مهمی در جنبش رفرمیستتی انگلستتان ایفا کرد .در آن سال ،گروهی از روشنفکران و
فعالین اجتماعی با ایدههای ستتوستتیالیستتتی این انجمن را به قصتتدِ ایجاد جامعهای
انسانیتر بهوجود آوردند .از آنجا که معتقد بودند تحولات اجتماعی به شکلی تدریجی
میستتر میشتتود ،نامِ «فابیان» را برای خود بر گزیدند( .این نام برگرفته از نام فابیو
ژنرال بزرگ رومی بود کته در جنگ با ارتش کارتاژ تحت رهبریهانیبال ،که ارتشتتتی
بتهمراتت قدرتمندتر بود ،بهجای جنگ رودررو ،از تاکتیک جنگ و گریز و تاتتتعیفِ
تدریجی هانیبال استتفاده کرد ،و سرانجام او را شکست داد ).فابیانها معتقد بودند که
تنها راه شتتکستتت ستترمایهداری و ایجاد یک نظام ستتوستتیالیستتتی ،اصتتلاحات و
پیشرویهای صبورانه و تدریجی است .آنها با مارکس ،که درست قبل از تشکیل این
انجمن در لنتدن درگتذشتتتتته بود ،مخالف بودند .این انجمن توانستتتت بستتتیاری از
شتخصتیتهای برجستتهی انگلیس را جذب کند .مهمترین شخصیتهایی که در این
انجمن فعال بودند و نقش بستیار مهمی در جنبش داشتتند ،برنارد شاو ،سیدنی وِب و
بئاتریس پاتر ل وِب بودند .فابیانها ستوستیالیستم خود را عمدتاً از ستوستیالیستهای
انگلیسی قبل از خود ،از جمله اوُون ،راسکین ،و بسیار کمتر از مارکس و مارکسیستها
گرفتند .حتی رادیکالهایی که به آن پیوستتتند ،بهجای آن که بتوانند این تشتتکل را
تیییر دهند ،خود تیییر کردند .نمونهی بارز آن برنارد شاو بود که فابیانها را «طبقهی
متوسطیهای خیرخواه» میخواند و قصد داشت که آنها را جذبِ دیدگاههای شورشی
و انقلابی خود سازد ،اما خودش جذبِ سیاستهای مسالمتآمیز فابیانها شد.
بستتتیاری از فابیانها در ایجاد «کمیتهی نمایندگی کارگری» و ستتتر انجام حزب
کارگر نقش بستتیار مهمی ایفا کردند .انجمن فابیان به حیاتِ خود ادامه داد و همچنان
بهعنوان یک گروه فشار در درون تشکیلات حزب کارگر فعال است.
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احزاب سیاسی و نمایندگی طبقاتی
ی
ب قدیم ِ
در اوایل تا اواستط قرن نوزدهم ستیاستت بریتانیا زیر سلطه و رقابت دو حز ِ
ویگز ( )Whigsو تُوری ( ) Toryبود .مارکس که در آن زمان در تبعید در انگلستان
بود ،در گزارشتتتی برای روزنامهی نیویور دِیلی تریبیون دربارهی انتخابات پارلمانی
انگلیس در  ۱91۲تفاوتهای این دو حزب بزرگِ طبقات حاکم را تشتتتری کرد .ویگز
نمایندهِ اشراو انگلیس ،و با رشد بورژوازی صنعتی و تجاری ،صاحبان صنعت و تجارت
بود ،و خواستار اصلاحاتی بود که «بورژوازی به آن تحمیل میکرد .».توریها نمایندهی
مالکان زمین و کلیستتای انگلیس بودند ،و ستتیاستتت اصتتلی آنها «محافظت از رانت
زمین» بود ۱.متارکس در مورد حزب ویگز که به زبان طنز و تحقیرآمیزی «ناهمگنی
ناگوارِ» آن را شر میدهد ،اضافه میکند که « ...همزمان که طبقهی متوسط [منظور
بورژوازی آن زمان تقویت شد و مستقلاً توانست از منافع خود دفاع کند ،وابستگیاش
به حامیان اشترافی از بین میرفت ۲».ایجاد حزب مستقل «فری تریدرز» – طرفداران
تجتارت آزاد  --کته متارکس آن را «نمایندهی بورژوازی خود-آگاه» مینامد ،نمونهی
نین استقلالی بود .با رشد بورژوازی و تبدیلشدن آن به طبقهی حاکم بهجای اشراو
فئودال ،مارکس از حرکت به ستتوی «انقلاب اجتماعی» در انگلیس صتتحبت به میان
میآورد.
او موقعیتت متناقض بورژوازی را در مقابل دو طبقهی متخاصتتتم که در آن مقطع
تاریخی در مقابلاش قرار داشتتتت ،نین شتتتر میدهد« :طبقهی اشتتتراو دشتتتمن
روبهزوال بورژوازی ،و طبقهی کارگر دشتمن رو به فرازِ آن است ».او اضافه میکند که
بورژوازی ترجی میدهد که با دشمن رو به زوالش و نه دشمن رو به فرازش که آینده
از آنِ اوستت ،ستازش کند ،و از این رو از هرگونه مقابله با اشرافیت پرهیز میکند .اما
متارکس میگویتد که این طبقه ارهای جز این ندارد که «مأموریت تاریخی» خود را
۱ Karl Marx, (۱91۲), On Britain, “The Elections in England – Tories
and Whigs”, NYDT, Aug.۲۱. p. ۱۱1.
همانجا ،ص ۲ ۱۱1-۱۱2
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انجام دهد و «انگلستتتتانِ کهن و گذشتتتته» را تِکهپاره کند ،و نتیجه میگیرد که «آن
لحظه که این طبقه انحصار قدرت سیاسی و تفوق اقتصادی را در دست گیرد ،و مبارزه
بر علیه ستتترمایه دیگر متفاوت از مبارزه بر علیه حاکمیت موجود نباشتتتد – از همان
لحظته تاریخِ انقلاب اجتماعی انگلستتتتان رقم میخورد ۱».مارکس البته در آن مقطع
انتظار داشت که طبقهی کارگر تفوق سیاسی را به دست گیرد ،و آن طور که در مورد
ارتیستتها که قبلاً اشتاره شتد طر کرد ،کست این «قدرت ستیاسی» را از طریق
«حق رأی همگانی» ممکن میدید.
در تحولات بعدی ،تُوریها به «حزب محافظهکار» تبدیل شتتتدند .ویگزها با ائتلاو
فری تریدرها و رفرمیستتتها در دههی «۱911حزب لیبرال» ( )Liberal Partyرا
تشتتکیل دادند ،و ندین بار دولت تشتتکیل داده و اصتتلاحاتی مترقی را با گرایشتتی به
پ به پیش بردند .شتخصتیتهای برجستتهای ازجمله جان استتوارت میل و سالها
بعد ،جان مینارد کِینز به این حزب وابسته بودند.
«حزب مستقل کارگر» ()Independent Labour Party -- ILP
در آغاز بسیاری از مبارزان کارگری که بهدنبال نمایندگی سیاسی برای طبقهی کارگر
بودند ،حزب لیبرال را وسیلهای برای نیل به این هدو میدانستند ،و اغل اتحادیههای
کارگری ازجمله «کنگرهی اتحادیههای کارگری – تی.یو.ستتی» ( Trades Union
 )Congressکه در  ۱919ایجاد شتتده بود ،از حزب لیبرال حمایت میکردند .حتی
پارهای از روشتنفکران ستوستیالیستِ غیرمارکسی و پیروان جامعهی «فابیان» حامیان
این حزب بودند .اما طرفداران مارکس که بر تاتتتاد طبقاتی بین کار و ستتترمایه تکیه
داشتتتتنتد ،همکتاری و انتظتار نمایندگی از یک حزب بورژوا لیبرال را رد میکردند ،و
تشکل خود را به وجود آوردند.
کارگران و اتحادیههای کارگری نیز ،بهتدریج دلستتترد از حزب لیبرال در انتخابات
 ۱98۲مستتقیماً کاندیداهای نمایندگی تعیین کردند و سه کارگر بدون حمایت حزب
لیبرال به پارلمان راه یافتند .ایدهی حزب مستتتقل کارگری بهتدریج تقویت شتتد و در
۱ Karl Marx, (۱91۲), “British political Parties”, NYDT, .....22۲.
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کنگرهی تی.یو.ستی .که در همان ستال در لندن تشکیل شد ،کمیسیونی برای بررسی
ایجاد نین حزبی تعیین شتتد .در این کنفرانس شتتخصتتیتهای برجستتتهای از جمله
جرج برنارد شتتا ،ادوارد اوِلینگ ،داماد مارکس ،و نیز ادوارد برنشتتتاین به نمایندگی از
حزب سوسیالدموکرات آلمان ،شرکت داشتند.
پیشنهادِ نامِ «حزب کارگر سوسیالیست» برای این حزب رد شد راکه بسیاری از
کتارگران ستتتوستتتیتالیستتتت نبودنتد  ،و نام «حزب مستتتتقل کارگر—آی.اِل.پی»
( )Independent Labour Party -- ILPبه تصتتوی رستتید .این حزب در
 ۱982تشتکیل شتد و ستیاستتهای پ و کارگری را بهپیش میبرد ،اما با مسایل و
درگیریهای بسیاری مواجه بود .این حزب در حد محدودی تا سالها باقی ماند ،جنا
پ باقی مانده در حزب در پی انقلاب اکتبر  ۱8۱1و تشتتکیل بینالملل کمونیستتتی
(کمینترن) در ستتتال ۱8۱8خواستتتتار پیوستتتتن به کمینترن بود که مورد تأیید قرار
نگرفت .ستر انجام در اواسط دههی  ۱811این حزب به جناحی از حزب کارگر تبدیل
شد.
«کمممیمتمهی نممماینمدگی کمارگری» Labour Representation
))Committee – LRC
در  ۱988پارهای اتحادیهها خواستتتار اتحاد عملِ تمامی تشتتکلهای کارگری ،پ و
ستتتوستتتیالیستتتت برای حمایت از نمایندگان کارگری و ایجاد یک بلو کارگری در
پارلمان ،شتدند .بر این استا  ،در « ۱811کمیتهی نمایندگی کارگری – اِل .آر.سی.
) )Labour Representation Committee – LRCمتشتتکل از دو نفر از
حزب مستقل کارگر ،دو نفر از فدراسیون سوسیالدموکرات ،و یک نفر از انجمن فابیان
ی آن انتخاب
تشکیل شد ،و رمزی مک دانِلد از رهبران حزب مستقل کارگری به دبیر ِ
گردید) این بلو بعداً زمینه ستازِ تشتکیل حزب کارگر شد که در ادامه به آن خواهم
پرداخت.
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جنا رادیکالِ حزب مستتتقلِ کارگر ،دلستترد از حرکتهای محافظهکارانهی حزب
کارگر در  ۱8۱۲به تشکل مارکسیستی «فدراسیون سوسیالدموکرات» که در ادامه به
آن اشاره خواهد شد ،پیوست.

اولین تشکلهای سوسیالیستی مارکسیستی
برخلاو جنبشهای ستوستیالیستی قارهی اروپا ،سوسیالیسمِ مارکسی در انگلستان در
اواخر قرن نوزدهم بستتتیتار ضتتتعیف ،و محتدود بته پتارهای از رادیکتالهتای جنبش
تارتیستتتتی ،ند شتتتخصتتتیت مارکستتتیستتتتِ مرتبط با بینالملل اول ،و پارهای
ستوستیالیستتهای پراکنده در ند کلوب و تشکلِ بود ۱.مارکس در  ۱919نومیدانه
اشتتتاره کرد که طبقهی کارگر انگلستتتتان دنبالچهی حزب لیبرال ،حزبِ ستتتتمگرانِ
ستترمایهدار استتت .انگلس نیز بر این باور بود که در آن زمان جنبش کارگری به معنی
آن ه که در قارهی اروپا مطر استت ،در انگلستان وجود نداشت ۲.اما از اوایل دههی
هشتتاد قرن نوزدهم ،تیییر و تحولاتی صتورت پذیرفت و سازمانهای متعددی پدیدار
شتدند .هر ند ،همانطور که کیت لِی بورن اشاره دارد ،نفوذ سوسیالیس ِم مارکسی در
انگلستان بههرحال محدود ماند.

مارکس و انگلس و سوسیالیسمِ بریتانیایی
مارکس پس از تبعید به فرانسه ،در سفری به لندن همراه انگلس با اعاای «اتحادیهی
عتدالتت» و بتاقیمتانتدهی ارتیستتتتها ملاقات کرد .در  ۱111اتحادیهی عدالت به
«اتحادیهی کمونیستتی» تیییر نام داد ،و به درخواست همین اتحادیه بود که مارکس
و انگلس مانیفستتت کمونیستتت را تهیه کردند که در  ۱919در لندن منتشتتر شتتد.
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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مارکس که در آن زمان که مصادو با انقلابهای  ۱919اروپا بود ،از کشوری به کشور
دیگر تبعید میشتد ،سترانجام در  ۱918وارد لندن شتتد ،به این امید که ند هفتهای
بیشتر آن جا نماند ،اما این تبعیدِ آخر  21سال و تا زمان مرگاش به طول انجامید .او
مجدداً در اتحادیهی کمونیستتی که به توصیه او در دوران انقلابها بعنوان یک تشکل
مخفی بین المللی تعطیل شتتده بود ،و دفتر مرکزی آن مجدداً به لندن بازگشتتته بود،
فعال بود ۱.در فاتتای پس از شتتکستتت انقلابها ،مارکس بر آموزش کارگران و آماده
ستتازی آنها برای حرکات انقلابی تأکید میکرد ،و با رادیکالهای بلانکیستتتیِ «انجمن
همگانی انقلابیون کمونیستتتت» که بر تدار بلافاصتتتله برای انقلاب شتتتعار میدادند،
مختالفت میکرد .آنها هم مارکس را «غیر انقلابی» میخواندند .در  ۱91۲اتحادیهی
کمونیستتتی منحل شتتد .بحران اقتصتتادی  ۱911مارکس را امیدوار کرد که زمینهی
انقلاب جدیدی فراهم آمده استتت .در « ۱911انجمن بین المللی کارگران» که به بین
الملل اول معروو شتتتد ،با هدو ایجاد وحدت بین جریانات پ ستتتوستتتیالیستتتت،
آنارشیست ،و اتحادیههای کارگری کشورهای مختلف ،در لندن بهوجود آمد ،و مارکس
در آن نقش مهمی یافت.
مارکس در مورد انگلستان در موارد مختلف نظرات متفاوتی مطر میکرد .پس از
شتتتکستتتت انقلتابهای  ،۱919مارکس کماکان به امکان انقلاب در اروپا و بهویژه در
انگلستتتان امیدوار بود .او در «خطابهی کمیتهی مرکزی اتحادیهی کمونیستتتی» ۲در
ص مارکس (و
ی مشخ ِ
 ۱911در لندن ،که حاوی یکی از مهمترین رهنمودهای ستتیاس ِ
انگلس) و عمتدتتاً در مورد تحولتات احتمتالی در آلمان استتتت ،و جداگانه باید به آن
سعید رهنما ،کارل مارکس و میراث پایدار او ،نقد اقتصاد سیاسی۱
/کارل-مارکس-و-میراث-ماندگار-او-سعید-رهن11/ل11لhttps://pecritique.com/۲1۱9
خطابه کمیته مرکزی به اتحادیه کمونیستی ۲
https://www.marxists.org/archive/marx/works/۱911/communistترجمه فارسی این خطابه مهم توسط ناصر کفاش زاده انجام شده و در league/۱911-ad۱.htm
سایت زیر موجود است.
11/blog-post.htmlلhttp://ketab-m.blogspot.com/۲1۱۱
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پرداخت ،ندین بار به «انقلاب قری الوقوع» اشاره میکند .او در نامه ای به زیگفرید
مییِر و اگوستتت فُگت در  ۱911مینویستتد که «انگلستتتان ...مهم ترین کشتتور برای
انقلاب کارگران ،و تنها کشتتوری استتت که شتترایط مادی این انقلاب در آن به درجات
معینی از بلوغ رستتیده استتت» و بر این استتا میگوید که مهم ترین هدو انجمن
بینالمللی کارگران [بینالملل «تسریع انقلاب در انگلستان است ».اما بهجای طبقهی
کارگر انگلیس« ،ضربهی اصلی به بورژوازی انگلستان» را از جان ایرلند (که اشرافیت
زمیندار و بورژوازی در ادامهی اشتیال آن منافع مشتر داشتند) میدید ۱.در موارد
دیگر در موردِ نحوهی رستیدن به ستوسیالیسم ،تأکید عمدهاش بر راه پارلمانتاریستی
بود .نتانچه در بالا در مورد ارتیستتتتها اشتتتاره شتتتد ،در  ،۱91۲حتی زمانی که
ارتیستتها بستیار تاتعیف و پراکنده شتده بودند ،در مورد خواست آنها برای حق
رأی همگانی ،مینویستد که «موفقیت در کس ِ حق رأی همگانی در انگلستان اقدامی
بهمرات ستوستیالیستیتر از هر یزی خواهد بود که تحت این عنوان در قارهی اروپا
انجام میشتود ۲».یا همانطور که در جاهای دیگر اشاره کرده ام ،در سال  ۱91۲پس
از کنگرهی لاههی بینالملل اول در یک ستتخنرانی در آمستتتردام میگوید...« ،ما انکار
نمیکنیم کته در کشتتتورهتایی ون انگلستتتتان ،امریکا ،و ...هلند ،کارگران میتوانند
بهشتکل مسالمتآمیز به هدوهای خود برسند 2».مارکس در جای دیگری در ۱919
می گوید« ،اگر برای مرال در انگلیس ،یا در ایالات متحده طبقهی کارگر در شتترایطی
باشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکرریت را بهدست آورد ،میتواند از طرق قانونی
خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع توستتعهی آنها شتتده رها ستتازد ،اما این در

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.
مجموعه آثار مارکس و انگلس ،لارنس و ویشارت ،جلد  ،۱9ص 2 ۱11
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شرایطی است که جامعه به حد کافی به بلوغ و توسعه رسیده باشد .۱».و در  ۱991در
نامهای به هایندمان (پایهگذار اولین تشتکل سوسیالیستی انگلستان که در ادامه به آن
اشتاره خواهد شتد) مینویسد ...« ،یک انقلاب انگلیسی لازم نیست ،اما ...محتمل است.
اگر تحولِ اجتنابناپذیر مبدل به انقلاب شتتود ،هم طبقهی حاکم و هم طبقهی کارگر
مقصتر هستتند .هر امتیاز صتل آمیزِ طبقهی حاکم با فشار ...کس شده ...اگر طبقهی
کارگر بیشتر و بیشتر تاعیف شده ،تنها به این خاطر بوده که طبقهی کارگر انگلیس
نمیداند گونه از قدرت خود و از آزادیها ،که هر دو را قانوناً در اختیار دارد ،استفاده
کند۲»....
بهرغم انتظاری که مارکس از کارگران صنعتی انگلیس داشت ،کل ًا از عملکرد آنها
ناراضی بود ،و در ندین مورد با آنها برخورد کرد .ازجمله در نامه ای به کوگلمان در
 ۱911در مورد کارگران انگلیستی مینویسد« ،در انگ لیس در حال حاضر تنها جنبش
کارگران روستتایی حرکتی دارد؛ کارگران صنعتی اولین کاری که باید بکنند این است
که خود را از شتترِ رهبرانشتتان خلاص کنند ».و اضتتافه میکند که «وقتی آنها را در
لاهه نکوهش کردم ،میدانستتم که خود را در معرض نامحبوب شدن  ،تهمت ،و غیره
قرار میدهم 2».در همان نامهای که به مییر و فگت نوشتت و در بالا به آن اشتاره شد
از «کارگران ناتوانِ انگلیسی» بحِ به میان میآورد.
انگلس که در ستال  ۱911وضتعِ فلاکتبار کارگران انکلیستی را در کتاب وضعیت
طبقه کارگر در انگلستتان شتتر داده بود ،در مقالهای در  ۱991که در مقدمهی اولین
ترجمتهی انگلیستتتیِ آن کتتاب در  ۱991گنجتانده شتتتد ،به پارهای تیییر و تحولات
انگلستتتتتان در آن هار دهه اشتتتاره میکند .او میگوید ،ستتتعی نکرده که کتاب را

“۱بحِ پارلمانی در باره قانون ضد سوسیالیستی” ،مجموعه آثار مارکسلانگلس ،جلد  ،۲1ص ۲19
۲نامهی مارکس به هایندمان 9 ،مار  ،۱991برگزیدهی مکاتبات مارکسل انگلس ،اپ مسکو،
.۱811
2 K. Marx, Letter to Kugleman, May ۱9, ۱911, Marx-Engels
Correspondence, Martin Lawrence.
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بهروزرستتانی کند ،را که حجم کتاب بستتیار بزرگ خواهد شتتد و بهعلاوه مارکس در
جلد اول کتاب ستترمایه به بستتیاری جنبههای مربوگ به وضتتعیت کارگران انگلیس تا
اواستتتط دهتهی  11پرداختته استتتت .همچنین تأکید میکند که من «بستتتیاری از
پیشبینیهتا ،ازجمله وقوع انقلاب اجتماعی قری الوقوع در انگلستتتتان را که ت وتاب
جوانی مرا به طر آن متمایل ساخته بود» حذو نکردم ۱.انگلس در پاسخ اینکه را
طبقهی کارگر انگلیس که جنبش ارتیستم را بهراه انداخت ،بهجای آماده شدن برای
کست قدرت ،تستلیمِ قدرتِ سترمایه شد ،و را سوسیالیسم بهرغم نفوذِ اُووِنیسم ،در
انگلستتان به پیش نرفت بر انحصتار صتنعتیِ انگلستان در جهان انگشت میگذارد که
اقلیتِ کو ک طبقه ی حاکم که بخشِ اعظم این منافع را تصتتاح کرد ،سهمی از آن
را به کارگران انگلیس نیز داد .همچنین در مورد موقعیت ممتازی که کارگران عاتتتو
اتحادیههای کارگری کستتت کردهاند ،میگوید «دلیل آن که پس از مرگ اوونیستتتم،
دیگر ستوستیالیستم در انگلستان وجود نداشت» ،همین امر است( .از همین بحِ بود
که مفهوم «اشتترافیت کارگری» بهعنوان توضتتیحی برای غیر رادیکال بودن بخشتتی از
طبقه کارگر کشتورهای پیشترفته مطر شتد ،که بعداً کائوتسکی ،لنین و کمینترن از
آن استتتتفتاده کردند .این که این مفهوم تا ه حد قابلدفاع و یا گمراهکننده میتواند
باشتتتد ،بحِ جداگانهای استتتت ).انگلس در آخر پیشبینی میکند که «با ازبینرفتن
انحصار ،طبقهی کارگر انگلیس موقعیت ممتاز خود را از دست خواهد داد ...و به همین
دلیل انگلستتتان دوباره ستتوستتیالیستتم را تجربه خواهد کرد ۲».علاوه بر آن ،در مقدمه
اضافه می کند که امروز در انگلستان دوباره سوسیالیسم از هر نوع ،آگاهانه یا ناآگاهانه،
به وجود آمده است.
مقدمه  ۱991انگلس بر اپ انگلیسی وضعیت طبقه کارگر در انگلستان ۱
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/condition
-working-class-england.pdf
(این بخش از مقدمه انگلیسی در مقدمه آلمانی  ۱98۲تکرار شده و در فارسی ترجمه شده ،در این
http://revolutionary-socialism.com/wpسایت موجود است.۱۲/engels-vaze-tabaghe-kargar-englestan۱.pdfلcontent/uploads/۲1۱1
همانجا ۲
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فدراسیون سوسیالدموکراتیک ( Social Democratic Federation
)- SDF
این تشتتتکتل که ابتدا «فدراستتتیون دموکراتیک» نامیده میشتتتد ،اولین حزب پ
ستوستیالیستتی انگلستان بود که توسط هنری مایرزهایندمان ( Henry Mayers
 )Hyndemanدر  ۱99۱به وجود آمد ۱.او در آغاز ستیاستتتمدار محافظه کاری بود
که تحت تأثیر فردیناند لاستال به مباحِ ستوستیالیستتی علاقمند شده و با مطالعهی
مانیفستت کمونیستت و تحت تأثیر تحلیل مارکس از سرمایهداری ،به مارکس گرویده
بود .ستوسیالیستهای برجستهای از جمله النور ،دختر مارکس ،ویلیام موریس و جان
بِرنز ،نیز به این تشتکل پیوستتند .مانیفستِ اِ .دی.اِو تحت عنوان «سوسیالیسم به
زبان ستاده» از جمله خواستار آموزش رایگان برای کودکان ،غذای رایگان در مدار ،
بهبود مسکن کارگران ،هشت ساعت کار روزانه ،ملیکردن زمین ،بانکها و راه آهن ،و
نظارت دولت بر تولید کشاورزی و صنعت بود .اصلا پارلمان ،تقلیل دورهی آن به سه
سال ،الیای مجلس اشراو ،حق رأی همگانی برای مردان ،و به طور کل ایجاد شرایطی
کته « ..طبقتهی کتارگر بتوانتد نمتاینتدگتان خود را بته پارلمان بفرستتتتد» ،از دیگر
خواستتهای برنامهای این تشکل بود .در  ۱991این تشکل نام خود را به «فدراسیون
سوسیالدموکراتیک» تیییر داد و ند صد نفر عاو فعال داشت .ا .دی.او روزنامهی
خاص خود را نیز تحت عنوان «عدالت» تأستتیس کرد ،که شتتخصتتیتهایی ون جرج
برنارد شتتا و ویلیام موریس نیز در آن مینوشتتتند .این تشتتکل بر علیه بیعدالتیهای
انگلستتتان در ایرلند نیز موضتتع قاطعی گرفت ،و از یک ستتو نیروهای مترقی را جل
کرد ،اما از سوی دیگر حمایت طبقهی متوسط ِمحافظهکار آن زمان را از دست داد.
مسئلهی مالکیت زمین و اصلاحات ارضی یکی از مهم ترین مسائل اواسط قرن نوزدهم
بود و میتوانستتت توجه تودهها را به ستتوستتیالیستتم معطوو ستتازد .در همان زمان
مستتئلهی استتتقلال ایرلند نیز در مرکز توجه فعالین ستتیاستتی بود .از این رو بود که
۱ Keith Laybourne, (۱881), The Rise of Socialism in Britain… PP.2-۱2.
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خواست ملیکردن زمین در دستور کار تشکلهای مترقی از جمله فدراسیون سوسیال
دموکراتیتک و کنگرهی اتحتادیههای کارگری قرار گرفت ۱.مارکس در نامه به مییِر و
فوگت که در بالا به آن اشتاره شتد مینویسد« ،اگر اشرافیت انگلیس ایرلند را از دست
ی انقلاب
دهد ،زمینهی ستقوگ اش در انگلستان فراهم خواهد آمد ،و این شرگ مقدمات ِ
پرولتری در انگلستان است۲».
اختلاونظرهای ستیاستی نیز بهتدریج ظاهر میشد .فدراسیون سوسیال دموکرات
ندین فراکستیون داشتت؛ یکی گرایش مارکسیستی مرتبط با هایندمان بود ،دیگری
رادیکالهای اتحادیهای ،آنارشتتتیستتتتها ،و پاره ای از فعالان استتتکاتلندی بودند که
سترانجام به انشتعاب انجامید .هایندمان برای پیشبرد سیاستها بر راه پارلمانتاریستی
تأکید داشتت ،اما موریس پارلمان را نهادی در خدمت سترمایه میدانست .موریس در
مورد ستیاست خارجی و ضد امپریالیستی نیز رادیکالتر بود .در همان سال موریس و
اکرر اعاا انشعاب کردند و سازمان جداگانه ای را بنیان گذاشتند .مارکس و انگلس که
هر دو در انگلستتتان بودند علاقهای به این اولین تشتتکل ستتوستتیالیستتتیِ انگلستتتان
نداشتتتند .شتتخصتتیتِ تکرو و مقتدرانهِی هایندمان نیز از دلایلی استتت که بستتیاری
مورخین ستوستیالیستمِ انگلیسی برخوردِ نقادانه ای به این اولین تشکل سوسیالیستی
مارکستیستتی داشتته باشتند .اما اریک هابزبام ،مارکست یست برجسته انگلیس ،ضمن
پذیرش ضتتعفهای این تشتتکل و رهبریاش ،از آن دفاع میکند .هابزبام در انتقاد به
یکی از مورخینِ ا .دی.او ،میگوید درست است که «مارکس از آن بیزار بود ،انگلس
مخالفاش بود ،و ویلیام موریس به همراه برجستتتهترین اعاتتا آن را تر کردند» ،اما
فراموش نباید کرد که این تشتکل بهرغم همهی مستائل توانست پایدار بماند ،و تمامی
آنهایی که از آن جدا شتتدند ،بیاهمیت باقی ماندند ،و برخی هم به آن بازگشتتتند .او

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
m
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تتأکید میکند که دستتتتاوردهای این تشتتتکل را نیز باید دید ،و با آن که نتوانستتتت
نمایندهای به پارلمان بفرستد ،اما خود را بهمرابه یک سازمان سوسیالیستی در ندین
منطقه از جمله لندن مستتتقر ستتاخت و نقش مهمی ایفا کرد ،که مهمترین آن تربیت
نسلهای پیدرپی مبارزان و رهبران کارگری بود۱.
اتحادیهی سوسیالیستی ()Socialist League -SL
ویلیام موریس ( ،)William Morrisنویسنده ،هنرمند ،طرا و یکی از برجستهترین
شخصیتهای فرهنگی انگلستان در آن زمان ،این تشکل را در  ۱991پایهگذاری کرد.
موریس از نظر سیاسی ابتدا با جنا پ لیبرالیسم انگلیس در حزب لیبرال فعال شد،
اما از آنها دلسرد شد و در  ۱99۱با گروهی از کارگران رادیکال« ،اتحادیهی رادیکال»
را بهوجود آورد .از آنها نیز دلسترد شد و به سوسیالیسم گرایش یافت ،به مارکسیسم
گروید ،و در «فدراستیون ستوسیالدموکراتیک» به فعالیت پرداخت و بهزودی به کادر
رهبری این جریان پیوست ۲.اما بهخاطر اختلافات با هایندمان از آن جدا شد .موریس
شتخصاً مانیفستِ اتحادیهی سوسیالیستی را با تکیه بر سوسیالیسم انقلابی بینالمللی،
و انقلاب جهانی تهیه کرد .در این راه تأکید او بر «خلق انسانِ سوسیالیستی» از طریق
آموزش ،ستازماندهی و بستیج نیروها برای استتقرار یک نظام سوسیالیستی بود .او با
انگلس نیز آشتتنا شتتد ،و رابطهی خوبی نیز با آنارشتتیستتتها داشتتت .با رشتتد جنبش
ستوستیالیستی ،دولت و پلیس محدودیتهای بیشتری را برای آن به وجود آورد ،و در
ند مورد موریس بازداشتت شتد .وی از  ۱991نشریهی این تشکل را بهنام «سعادتِ
همگانی» منتشتر کرد و بسیاری شخصیتهای برجسته از جمله انگلس ،برنارد شا ،پُل
لافارگ ،و کارل کائوتسکی در آن مینوشتند .موریس در این نشریه یکی از داستانهای
۱ Eric Hobsbawm, (۱81۱), “Hyndman and the SDF”, New Left
Review, July/Aug., https://newleftreview.org/issues/I۱1/articles/erichobsbawm-hyndman-and-the-sdf
۲ Keith Laybourne, (۱881), The Rise of Socialism in Britain… PP.۱2۲1.
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خود را بته عنوان پاورقی تحت عنوان «اخبارِ ناکجا» منتشتتتر کرد ،که ترکیبی بود از
دیدی مارکستی و تخیل رمانتیک( .داستتانِ یک مرد سوسیالیست است که به خوابی
طولتانی میرود و در قرن  ۲۱بیتدار میشتتتود ،و جهتانی را میبیند برپایهی مالکیت
عمومی و کنترلِ دموکراتیکِ وسایل تولید .در آنجا نه مالکیت خصوصی در کار است،
نه شتهرها ی بزرگ ،نه مسئولانِ امور ،نه نظام پولی ،نه طلاق ،نه دادگاه ،نه زندان ،و نه
نظامهای طبقاتی ۱).اختلافات درونی این تشتکل روبه افزایش بود ،و آنارشتتیستها در
آن دستت بالا را یافتند ،و موریس سترانجام در سال  ۱981از اتحادیه استعفا داد ،و با
گروهی از طرفداران خود به فعالیتهای ستتیاستتی و هنری ادامه داد .وی در  ۱981بر
اثر بیماری درگذشتتت .در غیاب موریس ،اتحادیهی ستتوستتیالیستتتی به یک جریان
آنارشیستی تبدیل شد ،و سر انجام در  ۱81۱از بین رفت.
مورخان سوسیالیسمِ انگلیسی نظرات متفاوتی در مورد سهم موریس ابراز کردهاند،
اما ای .پی .تامپستتون که خود ستتخت تحت تأثیر ویلیام موریس بود ،و کتاب مفصتتلی
دربارهی او نوشتت ۲،موریس را یکی از بهترین ستتوستتیالیستتها و مارکستتیستتتهای
بریتانیا میدانستتت ،و بهرغمِ آنکه اکرر ستتوستتیالیستتتهای انگلیس با نظرات ضتتدِ
پارلمانی و ض تدِ دولتی او موافق نبودند ،معتقد بود که موریس الهامبخشِ بستتیاری بود
که برای نیل به ستوستیالیستم به «خلقِ انستان سوسیالیست» باور داشتند .او مبارز و
هنرمندی ندبعدی بود که ازجمله قصتد داشتته که شاهنامه فردوسی را به انگلیسی
ترجمه کند.
حزب کارگر سوسیالیست ()Socialist labour Party
ادامهی اختلافات درونی فدراستتیون ستتوستتیالدموکراتیک بر ستتر نحوهی نیل به
ستتوستتیالیستتم به انشتتعاب دیگری در  ۱812انجامید .گروهی از کادرهای این تشتتکل
تحت تأثیر دانیِل دی لئون ( ،)Daniel DeLeonمارکستیست انقلابی مقیم امریکا
۱ https://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris
۲ E. P. Thompson, (۱811), William Morris: Romantic to Revolutionary,
Merlin Press.
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و از کادرهای «حزب کارگر سوسیالیستِ» امریکا ،حزب کارگر سوسیالیست بریتانیا را
تشتکیل دادند« .دی لئونیستم» شاخهای از مارکسیسمِ انقلابی بود (و همچنان هست)
کته از دهتهی آخر قرن نوزدهم با تکیه بر ستتتندیکالیستتتمِ انقلابی مطر شتتتد و در
کشتتتورهای مختلف از جمله انگلستتتتان طرفدارانی یافت .این جریان با تأکید بر نقش
انقلابی اتحادیههای صنعتیِ کارگری ،برای جل حمایت اکرریت (و نه اقلیتی پیشگام)
برای انقلابی حتیالامکان مسالمتآمیز تلاش میکرد و با هر گونه فعالیت اصلا طلبانه،
پارلمانتاریستم و شترکت یا همکاری با دولتهای بورژوایی مخالف بود .دیلئونیستها
در زمرهی رادیکتالهتایی بودنتد کته برعلیته جریتاناتی که در بینالملل دوم بهعنوان
«ممکنباوران» شناخته میشدند  --و در نوشتهی قبلی در مورد سوسیال دموکراسی
فرانستتوی به آن اشتتاره شتتد – مبارزه میکردند .آنها ممکنباوران را «فرصتتتطل »
میخوانتدنتد ،و خود بتهعنوان «ناممکنباوران» ( )Impossibilistمعروو شتتتدند!
همانطور که استتانلی پیرستون اشاره دارد ،سردرگمیهای نظری ،اختلافات درونی را
دامن زده بود .یک گروه با تأکید تام و تمام بر اتحادیههای صنعتی و ایجاد وحدت بین
آنها کلاً نیازی به ستتازمان ستتیاستتی جداگانهای برای رهبری انقلاب نمیدید ،و گروه
دیگر بر ضرورت مبارزهی انقلابی در عرصهی سیاسی تاکید داشت ۱.حزب در انتخابات
محلی با این نظر که علت رأی نیاوردن حزب مستتتقل کارگر بهخاطر ستتیاستتتها و
شتتعارهای رفرمیستتتی بوده ،و بنابراین باید بر شتتعارهای انقلابی تأکید کرد شتترکت
میکرد .حزب کارگر ستوستیالیستتِ انگلستتان نشتریهای بنام ستتوستتیالیست منتشر
میکرد ،و تا سالها فعال بود ،اما نفوذ ندانی نیافت و از بین رفت.
علاوه بر این جریانات ،تشتتکلهای ستتوستتیالیستتتی دیگری از جمله انجمنهای
ستوسیالیستی مناطق مختلف بریتانیا نظیر «جامعهی سوسیالیستی ویلز جنوبی» ،که
عمدتاً کارگران معدن بودند ،و «شورای کارگران اسکاتلند» فعال بودند.

۱ Stanley Pierson, (۱818), British Socialists…. P.۲1۱-۲11.
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حزب سوسیالیست بریتانیا ()Socialist Party of Britain
در  ،۱8۱۱جنا رادیکال حزب مستقل کارگر به فدراسیون سوسیالدموکرات پیوست
و «حزب سوسیالیست بریتانیا» – بی.اِ .پی را به وجود آورد .در جریان جنگ جهانی
اول بین انترناسیونالیستها و شووینیستها اختلافات زیادی بروز کرد .حزب نتوانست
حمتایتت گستتتتردهای در میان کارگران و مردم به دستتتت آورد .پس از انقلاب اکتبر
اکرریت اعاای آن به کمینترن پیوستند و در حزب کمونیست بریتانیا ادغام شدند.

انقلاب روسیه و تلاش برای وحدت جریانات چپ مارکسیست
انقلاب اکتبر  ۱8۱1روسیه ،همانطور که بر دیگر جریانات پ سوسیالیست قاره اروپا
تأثیر گذاشتت ،جریانات پ بریتانیایی ،را نیز سخت تحت تأثیر قرار داد .همانطور که
ادوین رابرتز اشتاره دارد ،در  ،۱8۱1مارکستیستهای بریتانیائی از سه جریان تشکیل
میشتتتدنتد؛ نتاممکنبتاورانِ دی لیونی ،گروههتایی از آنارکو-ستتتندیکالیستتتتها ،و
بتاقیمتاندههای هایندمانیهای تدریجگرا .اکرر آنها در حزب کارگر فعال بودند ۱.این
جریانات مذاکراتی را برای وحدت و ایجاد حزب کمونیستت بریتانیا آغاز کردند .پارهای
از این جریانات بهویژه حزب کارگر ستتوستتیالیستتت ،و بخش وستتیعی از فدراستتیون
ستتتوستتتیتتالیستتتتی کتته در نظرات قبلی تجتتدیتتد نظر کرده بودنتتد ،بر رد مبتتارزات
پارلمانتاریستتی تاکید میکردند و خواستار پیشبرد سیاست شورایی مشابه بلشویکها
شده بودند.

لنین و سوسیالیستهای بریتانیا
لنین در نتدین مقطع از تبعید در  ۱811 ،۱81۲-2و  ۱819در لندن زندگی کرد و
نشتتتریهی ایستتتکرا را در همین شتتتهر منتشتتتر کرد .او از قبل به جنبش کارگری و
ستوستیالیستتی انگلستان توجه داشت ،و همانطور که قبلاً اشاره شد ،جلد اول کتاب
دموکراستتی صتتنعتی ستتیدنی و بئاتریس وِب را به روستتی ترجمه کرده بود .مفهوم

۱ Edwin A. Roberts, (۱881), The Anglo-Marxists… p.1۲.
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اشترافیت کارگری را نیز متاثر از شرائط بریتانیا در مورد بخشی از کارگران انگلیس به
کار گرفت.
لنین پس از به قدرت رستتیدن ،در کتاب کمونیستتمِ 'جنا پ' :اختلالِ کودکانه
(در فتارستتتی «بیمتاری کودکتانته پ روی در کمونیستتتم») برخوردهای پارهای از
ستوستیالیستهای انگلیس به فعالیت پارلمانی را  --نظیر آنچه که در مورد آلمان نیز
طر کرده بود  --مورد انتقاد قرار داد .او در پاستتتخ به مطلبی که رهبر فدراستتتیون
ستوستیالدموکرات برعلیه پارلمانتاریستم منتشر کرده و همکاری با حزب کارگر را رد
کرده بود ،روحیهی انقلابی نویستتتنده را تحستتتین میکند ،اما میگوید که نویستتتنده
فراموش میکنتتد کتته «اگر پرولتتتاریتتا بخواهتتد بر بورژوازی غلبتته کنتتد ،بتتایتتد کتته
'ستیاستمدارانِ طبقه' خود را ،که از هی نظر نباید کمتر از سیاستمدارانِ بورژوا باشد،
تربیت کند» .لنین اضتافه میکند که آن ه که به نظر نویستنده نرسیده این است که
«...آیا امکان دارد که بی آنکه ستتیاستتتمدارانِ طرفدارِ شتتورا را وارد پارلمان کرد ،به
پیروزیِ شتورایی بر پارلمان دستت یافت ،و پارلمانتاریسم را از درون متلاشی کرد...؟»
در جای دیگر لنین به این گفتهی نویستنده که «حزب کمونیست نباید سازش کند....
حزب کمونیستتت باید اصتتول خود را خالص نگهدارد ،و استتتقلالاش را از رفرمیستتم
مصون دارد [ ،را که مأموریت آن پیشرویِ بدون توقف و دور زدن ،مستقیماً بهسوی
انقلاب کمونیستتی است» ایراد میگیرد ،با این نظر قاطعانه که «بالعکس ،این که اکرر
کارگران انگلیس هنوز از کرنستکیها و شایدمانهای انگلیسی پیروی میکنند ،و هنوز
تجربهی دولتی متشتتتکل از این مردم را ندارند ...نشتتتان میدهد که کمونیستتتتهای
بریتانیا باید در اقدام پارلمانی شتترکت کنند( »...تأکید از لنین استتت ).بر این استتا
توصتیهی لنین تشتکیل حزب کمونیست واحد ،مبارزهی پارلمانتاریستی و همکاری با
حزب کارگر بود۱.

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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اما زمانی که حزب کمونیست بریتانیا در ماه اوت  ۱8۲1تشکیل شد ،این جریانات
پ به آن نپیوستتتند ،را که برنامهی حزب بر شتترکت حزب در انتخابات پارلمانی و
همراهی با حزب کارگر تاکید داشتتت .آنها حزبهای کمونیستتت خود را ایجاد کردند،
اما ستتتال بعد با حزب کمونیستتتت بریتانیا وحدت کرده و «حزب متحد کمونیستتتت
بریتانیای کبیر» را به وجود آوردند .اما حزب کارگر سوسیالیست به آنها نپیوست.
بهطور کلی جریانات ستوستیالیستی مارکسیستی ،بهرغم نقش بسیار مهمی که در
اشتاعهی افکار ستوستیالیستتی در انگلستتان ایفا کردند ،نتوانستند رابطهی وسیعی با
طبقهی کارگر بریتانیا برقرار ستازند .فدراستیون ستوسیالدموکرات بر این باور بود که
ستتوستتیالیستتم موردنظرش از طریق اتحادیههای کارگری عملی میشتتود .اتحادیهی
ستوسیالیستی تلاشهای بهتری در زمینهی جل حمایت اتحادیهها از خود نشان داد،
اما عمر کوتاهی داشتت .کاری را که این تشکلها در زمینهی جل حمایت اتحادیهها
نتوانستتند انجام دهند ،سرانجام حزب کارگر با سیاستها ی خاص خود انجام داد ،که
به آنها اشاره خواهد شد.

حزب کمونیست بریتانیای کبیر ()CPGB
بررستتی حزب کمونیستتت بریتانیا در این مجموعه نمیگنجد و بررستتی جداگانه ای را
میطلبد ،اما باید به ند نکته که با بحِ اصتلی ارتباگ مییابد ،اشاره کرد .همانطور
که گفته شد ،این حزب در  ۱8۲1ند سال پس از انقلاب اکتبر ،از ادغا ِم ند جریان
مارکستتتیستتتتی به وجود آمد .حزب کمونیستتتت بریتانیای کبیر هرگز نظیر احزاب
کمونیستتتت فرانستتته و ایتتالیتا حزبی قدرتمند با پایگاه وستتتیع مردمی نبود .اما در
جنبشهای کارگری دهههای بیستت و سی قرن بیستم و بخش کوتاهی از دوران پس
از جنگ دوم ،نقش مهمی داشتتتت .اما این حزب در آن مقطع  ،حزب «روشتتتنفکران
ستط بالا» بود که با آنکه در پیشتبرد مباحِ سیاست و فرهنگی نقش بسیار مهمی
داشتت ،با مشتکلات زیادی مواجه بود .گرایشها ی قویِ استالینیستی حزب و ساختار
ستتفت و ستتختِ غیر دموکراتیک آن ،و در نیمهی دوم قرن بیستتتم تأیید ستترکوب
جنبشهای لهستتتان و مجارستتتان (در  )۱811و کستتلواکی (بهار پراگ در )۱819
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ستتتب از دستتتت دادن حمایت بستتتیاری از اتحادیههای کارگری ،و خروج پیدرپی
متفکرین حزب شتتتد .نتیجته آنکه حزب جز در پارهای انتخابات محلی عاری از توانِ
نظری و ستازمانی برای حلِ مستائل ستوسیالیسم در بریتانیا بود .بسیاری از کادرهای
متفکر جدا شتتده از حزب ،که « پِ نو» را به وجود آوردند ،پُلی بودند بین گذشتتته و
آینده ،و به قول رالف میلیباند« ،گذار به گذار» ،یا رشتتتد افکار نو زمینهی بازستتتازی
جنبش کارگری را فراهم آورد۱.
بتا افزایش بحرانهتای شتتتوروی ،ستتترکوبهتای داخلی و حملتات نظامی آن به
مجارستتتان و کستتلواکی و لهستتتان ،حزب کمونیستتت در بریتانیا نظیر دیگر احزاب
کمونیستت د ار بحران و انشتعابات شد .برخی به «اوروکمونیسم» پیوستند ،و برخی
احزاب جدیدی ایجاد کردند .اوروکمونیستتها با انتقاد و فاصتله گرفتن از شوروی ،بی
آنکته در عمل با آن قطع رابطه کنند ،بر دموکراستتتی و جل حمایت همگانی تأکید
میکردند ،و با ستقوگ شتوروی در  ۱88۱عملاً ماتمحل شتدند .جنا راست آنها به
ستتوستتیالدموکراتها نزدیک شتتد ،و جنا پ در گروههای پراکنده تا مدتی فعالیت
داشتت .در  ۱899بر اثر اختلافات درون حزبی بین اوروکمونیستتها و مارکسیست –
لنینیستتتها ،انشتتعاب مهمی در حزب کمونیستتت بریتانیای کبیر رد داد ،و عدهای از
اعاتا با انتقاد از شتوروی و ادامهی تلاش برای استتقرار ستوستیالیسم و تحول انقلابی
جتامعته ،حزب کمونیستتتت بریتتانیتا ( )CPBرا بته وجود آوردنتد که هنوز با نقش
محتدودی وجود دارد .ستتتر انجتام در  ۱88۱پس از انحلال شتتتوروی ،حزب اصتتتلی
کمونیست بریتانیا خود را منحل کرد ،و گروه « پ دموکراتیک» را به وجود آورد.

جریانات تروتسکیست و مائوئیست
برکنار از حزب رسمی کمونیست ،جریانات متعددی از جمله طیف وسیعی از جریانات
و ستتتازمانهای کو کِ تروتستتتکیستتتتی در بریتانیا به وجود آمدند ،از جمله «حزب
کمونیستت انقلابی»« ،اتحادیهی کمونیستتی»« ،اتحادیهی بینالمللی ستوسیالیست»،
۱ Lin Chun, (۱882), The British New Left, Edinburgh U. Press, p. 2.
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«جنبش ستوستیالیستتی»« ،اقدام ستوسیالیستی»« ،بدیل سوسیالیستی»« ،مقاومت
سوسیالیستی» و ..و پارهای از آنها کماکان فعالاند .البته باید توجه داشت ،ضمن آن
که اغل جریانات تروتستتتکیستتتت و بینالمللِ هارم به « پِ قدیم» مربوگ بوده و
هستتتتنتد ،پتارهای از آنهتا در مباحِ خود با پ نو هم مطر بودهاند .برای نمونه،
فصتتلنامه معتبر ستتوستتیالیستتمِ بینالمللی  International Socialismکه از
 ۱811منتشتتتر شتتتد و با وقفهای کوتاه کماکان ادامه دارد ،مباحِ نظری مهمی را با
توجه به اوضتتاع و احوال امروز منتشتتر میکند .علاوه بر تروتستتکیستتتها ،جریانات و
گروههتای متعتدد متائوئیستتتت نیز در بریتتانیتا بته وجود آمدند ،ازجمله «انستتتتیتو
مارکستتیستتم-لنینیستتم ،اندیشتتهی مائوتستتهتونگ»« ،انجمن کارگران کمونیستتت»،
«اتحادیهی انقلابی کمونیست»« ،اتحادیه کارگران کمونیست ،مارکسیست-لنینیست»،
«کمیته برای شکست ریویزیونیسم» ،و  .....که اغل از بینرفته و یا به شکل گروههای
کو ک فعالند.

چپِ نو« ،نیو لِفت»
اولین موج تپ نو در انگلستتتتان در  ۱811بهوجود آمد .یکی از ویژگیِهای مهم این
ل مارکسی
پ ،که تأثیر مهمی را بر سیاست انگلستان ،و نیز بر اشاعهی تفکر و تحلی ِ
در جهان داشتتت ،این بود که خارج از احزاب و تشتتکلهای ستتیاستتی شتتکل گرفت.
سخنرانی محرمانهی خروشچف در کنگرهی بیستم حزب کمونیست شوروی ،سرکوب
قیام لهستتان ،و حملهی ارتش شوروی به مجارستان در همان سال  ،۱811بسیاری از
روشتنفکرانِ بریتانیایی را که عاتتو یا هوادارِ حزب کمونیستتت بودند د ار ستتردرگمی
کرد .آنها به همراه دیگر روشنفکران و آکادمیسینهای برجستهی پ ،زمینهی ایجاد
« پِ نو» را فراهم آوردند .مورخان ستوستیالیسمِ بریتانیایی ،پِ نو را به دو دستهی
اولیه (تا اوایل دههی شصت) و بعدی تقسیم میکنند .از مهم ترین شخصیتهای پ
نو میتوان از ای .پی .تامپستتون ،ریموند ویلیامز ،استتتوارتهال ،پِری اندرستتون ،جان
سش تویل ،دوریس لِستتینگ ،جین مک کریندِل ،مایکل بشرشت -براون ،شتتیلا بِنستتون ،لین
ستتیگال ،دوروتی وِدِربِرن ،ارلز تیلور ،کریستتتوفر هیل ،تام باتامور ،رالف میلی باند ،و
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دیویتد متک لِلتان نام برد .اینها از زمرهی زنان ۱و مردان برجستتتتهای بودند که این
جنبش مهم را در مقتاطع مختلف پتایتهگتذاری کردند ،و هریک از دیدگاه مارکستتتی
جنبههای مختلف اقتصتتادی ،ستتیاستتی ،اجتماعی ،فرهنگی و ادبی را تحلیل کردند ،و
بهطور مستقیم و غیرمستقیم در تربیت ندین نسل از پها ی برجسته جهان نقش
بسیار مهمی ایفا کردند .پایه گذاران اولیه ی پ نو ،آنطور که مایکل کِنی اشاره دارد،
با آن که از گذشتتته فاصتتله گرفته بودند ،اما از آن جدا نشتتده بودند ۲.اما در مقاطع
ی اولیه بر جنبههای
بعدی هر یک به درجات مختلف با فاصل ه گیری بیشتر از ارتدکس ِ
اومانیستی ،فرهنگ مردمی ،جنبشهای اجتماعی ،فمینیسم ،محیط زیست ،و بسیاری
دیگر از مسائل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعیِ تکیه کردند.
همانطور که گفته شتد ،برخی از این شتخصتیتها در ابتدا عاو حزب کمونیست
بریتانیا بودند ،که نظیر دیگر احزاب برادر از ستیاستهای شوروی تبعیت میکرد .پس
از حوادث  ،۱811اولین عکسالعملها از سوی ای .پی .تامپسون و جان سشویل رد داد.
اینها خواستتتار گشتتایش بحِ درونحزبی در مورد استتتالینیستتم و فجایع آن دوران
بودند ،اما رهبری حزب قبول نمی کرد .این دو قصد جدایی سریع از حزب را نداشتند
و ستتعی شتتان ایجاد اصتتلاحات دموکراتیک در درونِ حزب بود ،و نشتتریهای با تکریر
محدود بهنام «( »Reasonerاستدلالکننده) به وجود آوردند .اریکهابزبام ،موریس
داب ،و کریستتوفر هیل نیز نامهی سرگشادهای را خارج از حزب منتشر کردند .پس از
ماجرای مجارستتان ،حزب دیگر امکان سترکوب اعاتا را نداشت .تامپسون و سویل از
ستوی حزب معلق شتدند و هر دو استتعفا دادند ،و نشریهای را به صورت وسیع تحت
عنوان « »New Reasonerمنتشتر کردند ،که محور مهمی شد برای سازمانیابی
پ نو ،و بهزودی شتخصتیتهای دیگری از جمله ،دوریس لِسینگ ،و رالف میلیباند،
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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نیز به آنها پیوستند .پس از ماجرای سوئز ،که انگلستان همراه با فرانسه و اسرائیل به
مصتر حمله کردند ،پ جدید نقش فعالی در فشار آوردن برای خروج انگلیس از این
حملته و اِشتتتیتالِ نظتامی داشتتتت .گروه دیگری از استتتتتادان جوانِ تپ ،از جمله
استتتتوارتهتال ،رالف ستتتاموئتل ،و تارلز تیلور نیز نشتتتریتهی تپ جدیدی بهنام
«  »Universities and Left Review, ULRبه وجود آوردند ،که به نسبت
نیو ریزنر ،مباحِ جدیدتر و وسیعتری را طر میکرد .رقابت و تنش بین دو نشریهی
پ نو ناگزیر بود .اما در انتخابات عمومی ۱818بحِ بر سر این بود که این پ باید
«بین آرمانهای اوتوپیاییاش و رئالیسمِ سیاسی» حرکت و از فعالیتهای حزب کارگر
حمایت کند .این بحِها سب شد که دو نشریه درهم ادغام شوند ،و از این ادغام بود
که نشریهی «نیو لفت ریویو  »New Left Reviewسر برآورد ،که بهرغمِ مشکلات
اولیه به یکی از مهمترین نشتتریات پ جهان تبدیل شتتد ۱.در  ۱811نشتتریهی پ
دیگری بهصتتورت ستتالنامه تحت عنوان ستتوشتتالیستتت رِجیستتتر « Socialist
ستویل منتشر شد ،و این نشریه نیز نقش
 »Registerتوستط رالف میلیباند و جان ِ
بستتیار مهمی در اشتتاعهی افکار مارکستتیستتتی برعهده گرفت ،و کماکان با ستتردبیری
شتخصیتهای مختلف از جمله کالین لیز ،لیو پانی  ،سام گیندین و گِرِگ آلبو منتشر
میشود.
تامپسون نظریات خود را در قال «اومانیسمِ سوسیالیستی» که مبتنی بر انتقادی
همهجانبه از استتالینیسم بود و بر نقش تاریخیِ فرهنگ و عاملیت انسان تکیه داشت،
مطر کرد ،که هم طرفداران بستتیاری یافت و هم مورد انتقادات زیادی قرار گرفت .در
همین زمینه ،ند سال بعد او به نقدِ بیرحمانهای از «آنتی اومانیسمِ ساختارگرایانه»ی
آلتوستتر دستتت زد .آلتوستتر با تأکید بر تقدم «ستتاختارها»ی اقتصتتادی ،ستتیاستتی و
ایتدئولوژیتک ،و روابط اجتمتاعی بر آگاهی فردی ،نقش عاملیت انستتتان را کماهمیت
گرفتته بود .از آنجتا کته نظریتهی او طرفتداران فراوانی در میتان تپهتا یافته بود،

۱ Lin Chun, (۱882), The British New Left, ….. pp. ۱1-۱1.

32

33

سعید رهنما

تامپستتون در کتاب فقر تئوری در نقدی طولانی به ستتختی به او حمله کرد( ۱.این که
آیا همهی انتقادات تامپستتون به آلتوستتر صتتحی و قابل دفاع بوده یا نه ،بحِ مفصتتل
جداگانهای استت ۲).اختلاونظرهای دیگری نیز در میان این پ نو مطر میشد ،از
جمله بین قدیمیترها و جوانترها .بر کنار از اختلافات قبل از ایجاد نشریهی واحد ،در
گیریها با تاستتیس نیو لفت ریویو نیز ادامه یافت .مهمترین آن درگیری تامپستتون با
پِری اندرستتون بود .نشتتریهی نیو لفت ریویو با مشتتکلات مالی زیادی دستتتوپنجه نرم
میکرد .پِری اندرسون که جوان با استعدادی بود توجهی بزرگترها ازجمله تامپسون را
جل کرده بود ،و در  ۱81۲به ستردبیریِ نیو لفت ریویو منصتتوب شد ،و از آن جا که
اندرستون از خانوادهی بستیار ثروتمندی بود ،با کمک مالی شتتخصتتی او نشریه امکان
ادامه حیات یافت .اما تیغِ تیزِ تامپسون او را هم بینصی نگذاشت.
پ نو به دنبال ایجاد تشکلی جداگانه بهعنوان بدیلی در مقابل تشکلهای موجود
نبود .در «مانیفس تتِ» پِ نو ،تامپستتون بر این باور بود که اکرریت این پ در حزب
کارگر و اتحادیهها ی کارگری فعال خواهند بود .دیگر رهبران این جریان از جمله بشرشت
براون اعلام کردند که «ما به دنبال جذبِ جنش کارگری نیستیم ،بلکه برآنیم که آن را
متحول ستتازیم ».اما نظرات دیگران متفاوت بود .جان سش تویل بر این باور بود که حزب
کارگر هرگز وسیلهای برای سوسیالیسم نخواهد بود 2.با این حال این پ در مواردی
ستعی کرد که مستقیماً وارد فعالیتهای انتخاباتی نیز بشود ،ازجمله در ناحیهی فایف
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 Socialistازجمله نگاه کنید به۲:
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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در استتتکتاتلنتد کته پارهای از هوادارن نشتتتریهی ریزنر اتحادیهای بهنام «اتحادیهی
سوسیالیستی فایف» حول یکی از شخصیتهای جدا شده از حزب کمونیست تشکیل
دادنتد ،و در انتخابات محلی از کاندیداهای حزب کمونیستتتت و حزب کارگر پیشتتتی
گرفتند .این اتحادیه که نشتریهی خود را نیز منتشتر میکرد ،بعد از ند سال فعالیت
محدود ،ستترانجام به حزب کارگر پیوستتت .در مورد دیگری نیز انها ستتعی بر نفوذ در
فعتالیتتهای اتحادیههای کارگری کردند ۱.بستتتیاری از فعالان پ نو با این دید که
پیشبرد سیاستهای سوسیالیستی نیاز به تشکلهایی با پایگاهِ مردمی و کارگری دارد،
به حزب کارگر پیوستتند .پارهای دیگر کماکان در محافل فرهنگی ،هنری و دانشگاهی
باقی ماندند.
پ نو ستهم بستیار مهم ای در نظریهپردازی و اشاعهی دیدگاههای مارکسیستی
داشتت .تامپسون زمانی بهدرستی گفته بود که روشنفکران مارکسیستِ خارج از بلو
شتوروی در مقایسته با روشتنفکران این بلو بیشترین ستهم را در پیشبر ِد نظریهی
مارکستتتی داشتتتتهاند .این واقعیت مهمی استتتت که بعد از مرگِ پایهگذارانِ و بزرگانِ
مارکستتیستتم ،تمامیِ نظریههای جدیِ مارکستتیستتتی در مورد تحولات ستترمایهداری،
امپریالیسم ،فوردیسم ،پسا فوردیسم ،تحولات طبقات ،دولت ،فمینیسم ،مسائل نژادی،
گروههای هویتی ،محیط زیستتت و بهطور کل مستتائل پیچیدهی اقتصتتادی ،ستتیاستتی،
اجتماعی و فرهنگیِ جهان حاضر ،توسط نظریه پردازان مارکسیستِ غیر اردوگاهی ،که
اغل قری به اتفاق آنها آکادمیک نیز بودهاند ،توستتعه و اشتتاعه یافته استتت .حتی
تحلیلها و برداشتهای پیچیده و دور از جزم این نظریهپردازان از نظریههای مارکسی
نیز بهمرات روشتتتنگرانهتر از تحلیلهای تکراری و «الفبایی» نظریهپردازان اردوگاهی
بوده استتت .اما بهرغم شتترکت در جنبشهای اجتماعی ،از نظر عملی تأثیر محدودی
داشتتتند .در پارهای موارد نیز این نظریات یا بدون توجه به واقعیات یا نداشتتتن بدیل
مشخص مطر میشد .یکی از این مسائل ،مالکیت عمومی وسایل تولید بود که حزب
کارگر پس از جنگ جهانی اول مطر کرده بود ،که در زیر به آن اشتتاره خواهد شتتد.
بستیاری از پهای نو ضتمن آن که بهدرستی به نحوهی ملیکردنها انتقاد داشتند،
۱ Michael Kenny, (۱881), The First New Left… pp. 1۲-11.
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هرگز نتوانستتتتند بدیل مشتتتخصتتتی در این مورد ارائه دهند .یا در دههی  ۱811در
زمینهی مستتئلهی دموکراستتی صتتنعتی ،بحِهای مفصتتلی دربارهی کنترل کارگری
مطر شتتتد .کِنِت کُوتس که او هم از حزب کمونیستتتت استتتتعفا داده و تحت تأثیر
شوراهای یوگسلاوی بود ،در  ۱819در اوج جنبشهای اجتماعی دههی شصت اروپا ،با
کمک همفکرانش «انستتتیتو کنترل کارگری» را بهمنظور جل نمایندگان اتحادیه ای
کارگاهها و کارگران رادیکال به وجود آورد ،که بیشتر فعالیت آموزشتتی و انتشتتاراتی
داشتتت .او ازجمله خواستتتار گذار از «کنترل کارگری» به «خود – مدیریتیِ کارگران»
وادارهی یک اقتصتادِ ستوستیالیستتیشده به شکل دموکراتیک بود ۱.او و همفکرانش
ی کارگران آن
توجه نداشتتند که بدون حمایت یک دولت سوسیالیستی ،خود-مدیریت ِ
هم در نظام ستترمایهداری شتتعاری بیش نیستتت .همانطور که لین در مطالعهی جامع
خود از پِ نو بریتانیا اشاره میکند ،جنبش توسعهنیافتهی کنترل کارگری در اواسط
دههی  ،۱811به جز ند تلاش برای اِشتتیالِ کارخانهها ،بهتدریج از بین رفت .به قول
او «این واقعیت تنها محدود به ناتوانیِ پ نو نبود ،بلکه اکرریت کارگران بیشتر نگران
مزدها بودند تا 'کنترل'»۲.
پ نو که بهتدریج ضتتتعیف و پراکنده شتتتده بود ،با جنبشهای اجتماعی اواخر
دههی شتصتت جان تازهای گرفت .در «مانیفستِ اول ماه مه» که قدیمیترها ازجمله
ریموند ویلیامز ،ای .پی .تامپستتتون ،و استتتتوارتهال به همراه جوانترهای پ نو از
جمله باب راتورن و تِری ایگلتون تهیه کرده بودند ،و در  ۱819همراه با جنبش همان
ستتالِ فرانستته انتشتتار بیرونی یافت ،خواستتتهای مختلفی طر شتتد .اما حرکتهای
انقلابی که در آن دهه در بخشهای وستتتیعی از جهان اتفاق افتاد  --از شتتتورشهای
فرانسه ،اِشیال کارخانجات در آن کشور و در آلمان و ایتا لیا تا جنبش حقوق مدنی در

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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امریکا ،جنبش دانشتتجویان برکلی و مبارزات ضتتد جنگ ویتنام  --در بریتانیا انعکا
کمتری داشتت ،و پِ نو ،اعم از قدیم و جدید ،که تا ان زمان نتوانسته بود جنبش را
ستتتازمتان دهد ،ستتتردرگم مانده بود .جنبش دانشتتتجویی در بریتانیا نیز ،نظیر دیگر
جنبشهای دانشتجویی شیفتهی قهرمانانِ انقلابیِ دیگر نقاگ جهان همچون ه گوارا،
هو شتی مین ،و مائوتسته تونگ ،و از نظر ایدئولوژیک تحت تأثیر «متفکرین غربی» ،از
جمله هربرت مارکوزه ،ژان پل ستتارتر ،لوئی آلتوستتر ،فرانتس فانون ،و رژی دبره قرار
گرفته بود .بریتانیا تنها کشتتتور پیشتتترفتهی صتتتنعتی بود که نتوانستتتت یک جنبش
دانشتتجوییِ مبارز ،و یا نظریهی منستتجم و قاطعی برای نین جنبشتتی ،معادلِ آن ه
که در جاهای دیگر اتفاق افتاده بود ،به وجود آورد .نشریهی نیو لفت ریویو ،در این راه
و در جستتتتجوی نظریههای انقلابی ،از دیدگاهها و نظریههایی که خارج از انگلستتتتان
توستعه مییافتند ،تیذیه میکرد ۱.پِری اندرسون میگوید در حالی که دهههای پنجاه
و شصت شاهد فورانی از مکات ِ مهمِ مارکسیستی در نقاگ مختلف اروپا بود – آلتوسر
در فرانستتته ،آدورنو در آلمان ،و دِلا وُلپه در ایتالیا – در بریتانیا نین نبود .دلایل این
امر را در «فرهنتگِ انگلیستتتی» میبیند که جامعهی بورژواییاش هرگز با یک الشِ
جتدیِ درونی مواجته نشتتتد ،و همین فرهنتگ همیشتتته مانعی جدی و مخرب برای
ستتتیتاستتتتهای انقلابی بوده استتتت .او میگوید همین فرهنگ بوده که بهراحتی از
متفکرین مهاجرِ محافظهکار و «ضتتتد انقلابی» در عرصتتتههای مختلف تأثیر گرفته –
ویتگنشتتاین در فلسفه ،برلین و پوپِر در نظریهی اجتماعی و سیاسی ،و  – ...در حالی
ی آکادمی
که شتخصتیتی ون آیزا دویچر در تمام طول عمرش با ناسزا و بیاعتنای ِ
بریتتانیتایی مواجته بود ۲.بتا آن کته بتهطور مرت در نیو لفت ریویو مقالاتی دربارهی
ل
نظریههای مارکستیستتهای اروپایی منتشتر میشتد ،خوانندگان پ انگلیسی با ک ِ
طیف این نظریات آشتتنایی لازم را نداشتتتند .اندرستتون ،خود بعداً کتاب ملاحظاتی بر
همان جا ،ص ۱ 91
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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مارکستیستمِ غربی را با مرور نظریات بزرگانی از جمله لوکاچ ،کُرش ،گرامشی ،آدورنو،
مارکوزه ،آلتوسر ،سارتر ،و دلا وُلپه منتشر کرد۱.
بهطور خلاصه پ نو در بریتانیا بهرغم نقش بسیار مهمی که در عرصهی نظری و
اشاعهی نظرات مارکسی و گسترش ابعاد اخلاقی ،فرهنگی و اجتماعی آن ایفا کرد ،ه
بهدلایل ذهنی و ه بهستتب شتترایط عینی بریتانیا نتوانستتت نقش ندان مهمی در
ستتتیاستتتت این کشتتتور ایفا کند ،و عاری از تشتتتکل و بیارتباگ با طبقهی کارگر و
جنبشهای اجتماعی ،بیشتر بهعنوان جنبشی روشنفکری مطر بوده است.

«آنگلو-مارکسیسم» ،مارکسیسمِ ارتدکس انگلیسی
همزمان با جدا شتدن جمعی از مارکسیستهای بریتانیایی از حزب کمونیست بریتانیا
بهدلیل مخالفت با استتتالینیستتم و ستتیاستتتهای شتتوروی و پایهریزی جریان پ نو،
مارکسیستهای دیگری نیز ضمن طر پارهای انتقادات به استالینیسم و برداشتهای
جزمگرایانه از مارکستیستم ،سعی کردند که نه تنها در حزب بلکه در قال ِ مارکسیسم
ارتدکس باقی بمانند .این دستتته از نظریه پردازان به عنوان «آنگلومارکستتیستتتها»
معروو شتدند( .در مواردی به سختی می توان دیواری بین این دو دسته از پ های
ستوستیالیستتِ مارکستیستی بریتانیا تصور نمود ).از جمله شخصیت های بسیار مهم
انگلو مارکستیستم ،موریس داب ،اقتصتاددانِ برجستتهی مارکسیست بود ،که در سال
 ۱8۲1به حزب کمونیست پیوست و تنها استاد مارکسیستِ دانشگاه کمبریج بود .داب
به دعوت جان مینارد کینز به عاتویت کلوب اقتصاد سیاسی درآمد .بعد از سفری که
او به مستکو داشت و مطالبی که در باره اقتصاد شوروی نوشت ،استادان محافظهکار به
او اتهام جاستوستی زدند .داب در اشتاعهی افکار مارکسیستی ،نقد اقتصاد کلاسیک از
دیدگاه مارکستی ،و نیز تربیت نستل مهمی از مارکستیست های انگلیسی نقش مهمی
داشتتتتت .یکی از شتتتتاگردان برجستتتتتتهاش ،اریتتک هتتابزبتتام ،بود کتته او هم از
۱ Perry Anderson, (۱811), Considerations on Western Marxism, NLB.
این کتاب به فارسی با ترجمهی علیرضا خزائی توسط نشر شمه در سال  ۱289منتشر شده است.
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انگلومارکستیستتهای سترشتنا شد و از مورخان مهم حزب کمونیست بریتانیا بود.
دیگر شتخصتیت مهمی که در رابطه با داب به مارکستیسم گروید ،موریس کورنفورت
بود .او که ابتدا در مکت لودویگ ویتگنشتاین تحصیل کرده و سخت طرفدار منطق و
فلستفهی زبانی (لینگویستتیک) او و نیز برتراند راسل بود ،بهزودی تحت تأثیرخواندن
ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسمِ لنین که یکی از همکلاسیهای عاو حزب کمونیست
دانشگاه کمبریج به او توصیه کرده بود ،شروع به تردید در«ایدآلیسمِ ذهنی» استادش
کرد .کورنفورت درپی آشتتتنایی با موریس داب در آن دانشتتتگاه و مطالعهی ستتترمایه
مارکس ،خود را مارکسیست اعلام کرد ،اما بلافاصله عاو حزب نشد .او بعد ًا در دورهی
دکترا در دانشتگاه اکسفورد بود که به حزب پیوست و آنقدر در کارحزب و مطالعه آثار
کلاستتیک مارکس و انگلس غوطه ور شتتد که تز دکترا را ناتمام رها کرد و بهطور تمام
و رسمی حزب کمونیست
وقت به حزب پیوستت ۱.کورنفورت به زودی به مقا ِم فیلسو ِ
ارتقا یافت .او ضتتمناً ریاستتت انتشتتاراتی لارنس اند ویشتتارت را که وابستتته به حزب
کمونیستتت بود ،و از مهم ترین کارهای این انتشتتاراتی انتشتتار مجموعه آثار مارکس و
انگلس به انگلیسی بوده ،برعهده داشت.
اِدوین رابرتس توضتتتی میدهد که ،در دوران پس از جنگ جهانی دوم و شتتتروع
جنگ ستترد و شتتدت گرفتن مقابلههای ایئولوژیک ،تمام آثار و نوشتتتههای کورنفورت
وفادارانه خطِ رستمی شتوروی دربارهی مارکسیسم -لنینیسم را ارائه میداد .حتی در
کتتاب ماتریالیستتتم و روش دیالکتیک اعلام کرد که کتابِ ماتریالیستتتمِ دیالکتیکی و
تاریخیِ استالین یک متن بنیانی برای در فلسفهی مارکسیستی است! ۲او بر کنار از
کارهای اولیهاش که در واقع تکرار همان دید گاههای ستتنتی حزبی بود ،بهزودی توجه
خود را به مقابله با نظریههای دستتتراستتتی که در دوران پس از جنگ و در مقابله با
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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ایتدئولوژیِ تپ محبوبیتت فراوان یتافتته بود ،معطوو کرد .اولین حملتات او متوجهِ
پوزیتیویستتتم منطقی ،کته خود در آغاز در آن پرورش یافته بود ،و نیز پراگماتیستتتمِ
وارداتی از امریکا بود .نفوذ فلسفهی تحلیلی استادش ویتگنشتاین روزبهروز در بریتانیا
بیشتتتتر میشتتتد ،و کورنفورت تصتتتمیم گرفتت که فلستتتفهی زبانیِ او را از دیدگاه
مارکستتیستتتی مورد بررستتی و انتقاد قرار دهد .اما جال آن که باز به قول رابرتس ،در
کتاب مارکستیستم و فلستفهی زبانی ،که محصتول این بررستی طولانی بود ،بخشی از
دیدگاه ویتگنشتاین و فلسفه زبانی را به کار گرفت .کورنفورت در کارهای بعدیاش به
همین ختاطر بته مستتتئلته اخلتاق (اِتیکس) توجتهی بیشتری کرد ،و بر آن مبنتا بر
جنبههای اومانیستتی ستتنت مارکستیستتم و آثار اولیهی مارکس تاکید نمود .او کاربردِ
اصتل اخلاق را در مارکسیسم« ،اومانیسم کمونیستی» نامید .بعد هم به نقد قاطعانهی
پوپر و دیدگاههای ض تدِ مارکستتیستتتی او ،و به نقد آلتوستتر و افراگِ ستتاختگرایانهاش
پرداخت .در آخر هم در کتاب کمونیستم و فلسفه که از مهمترین کتابهای اوست ،به
نتیجهگیری بستیار جالبی میرستد .از یک طرو تأکید میکند که ماتریالیسمِ تاریخی
ی دستآورد داروین و
مارکس و انگلس کماکان دستتآوردی در علوم انسانی ،به بزرگ ِ
گالیله در علوم طبیعی استت .اما به مارکستیستتها گوشزد میکند که باید بین جر و
بحِهای جزمگرایان و تجدیدنظرطلبان ،و تلاشهای آن دستتتته از نظریهپردازانی که
بهدنبال توستتتعه و بهبود بخشتتتیدنِ مارکستتتیستتتم اند ،همانگونه که گالیله نظریهی
کوپرنیک را بهبود بخشید ،تفاوت قائل شوند۱.
اهمیت نقش نظریهپردازانی ون داب ،کورنفورت ،و هابزبام در آن مقطع مقابله با
جوِ ضتتد مارکستتیستتتی بود که پس از برملا شتتدن ابعاد وحشتتتنا استتتالینیستتم،
سرکوبها ی داخلی و خارجی شوروی ،و ریزشِ وسیع روشنفکران از حزب کمونیست،
به اوج خود رسیده بود .کمونیستهای سابق از جمله آرتور کُستلر تبلیغ میکردند که
احزاب کمونیستتت اعاتتای خود را شتتستتتشتتوی میزی میدادند تا دستتت به هر کار
۱ Maurice Cornforth, (۱891), Communism and Philosophy:
Contemporary Dogmas and Revisions of Marxism, Lawrence and
Wishart, p. ۱۱, cited in Edwin Roberts, ..p. ۲28.
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بیاخلاقی بزنند ،مورخینِ ضتتتد کمونیستتتت هم ون آرنولد توین بی ،کمونیستتتم را
روانپریشتتیِ دوران مینامیدند ،و ضتتد مارکستتیستتتهایی ون کارل پوپر در همهی
عرصتهها جولان میدادند .در آکادمی هم هر نوشتته و مقالهی مارکستیستی به عنوان
«تعص آلوده» بودن مورد حمله و یا بیاعتنایی قرار میگرفت ،و هر نظریه و نوشتهی
ضد پ ،بهعنوان یک بررسی علمیِ بیطرفانه بهراحتی پذیرفته میشد( .و میشود!)
***
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