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 مسـیالیـف برای سوسـلیکتونی کنونی تـاهمی

 آلکس کالینیکوسنویسنده: 

 مبین رحیمی: مترجم 
 
 

که  فلسطینییهودیِ : یک شدمتولد  ای که گذشت،هفتههمین  آخر در 1۹1۷می  ۲۰سال پیش، صد 1کلیفتونی

ک ی بعنوان کلیفاین مقارن بود با دو سال پیش از اعالم دولت اسرائیل، که  مد.ستان آبه انگل 1۹۴۶ سال در

 منتهیکه  بنا نهادیک گروه مارکسیستی را  گلستان اوبود. در ان با آن مخالفاسیونالیست و یک ضدصهیونیزم انترن

بیشتر از بیست ، کمیته مرکزی حزب اندام من بعنوان شد. ۲(SWP) کارگران سوسیالیستحزب گیری به شکل

همراه  یطبع، افسون، خوشارادهفهم،  :نظیر از، ترکیبی بیالعاده داشتفوقشخصیتی او کار کردم.  کلیف سال با

با او  هنوز هم برای کسانی که -۲۰۰۰آوریل - ت نزدیک به بیست سال از مرگ ویاما چرا با گذش .پاک ینیروی با

 است؟ ، مهمآشنا نیستند

ای خالقانه به گونه ،کلیف 1۹۴۰اوست. در اواخر دهه نظری  نوشتارهای این پرسش تاحدودی نهفته در پاسخ

الیسم یسشوروی بسیار از سوجماهیر او با دلیل استدالل کرد که. بسط دادشوروی را جماهیراتحاد های پیرامونبحث

نوع بود، یک  «یکارگر فاسددولت »روسیه استالینی یک  ،3تروتسکیلئون ادعای همان یا بنا به فاصله دارد

اهای کارفرمتحت عنوان  ،اروپاآمریکا و بوروکراسی حاکم در رو از این کراتیک.وبور دولتیداری : سرمایهداریسرمایه

 داریهانباشت سرمای در فرایند منطقرا روسیه  ،با غرب رقابت نظامی و شدباعث استثمار طبقه کارگر می ،خصوصی

 .ه استپرده برداشت از این منطق -5سرمایهدر  ۴کسمارکه –داد می قرار
ریک ا پرداز نبود.، کلیف فقط نظریهیهودیمارکسیست  برجسته متفکردیگر  (1۹1۷) ۶اریک هابسبام با مقایسهدر 

وی بر ر کرد تا درهااو کمک ، دانسترا یک نوع شرمندگی می او کمونیسم ارتدکساما بود مورخ بزرگی  امهابسب

 اما .پذیرفت افتخاریهمنشین  یک بعنوانرا  انگلستان ملکه از طرف دیدار در خواست و دنباز شو ۷حزب کارگر

ای ، گونهیکه استبداد استالینیستبود: هنگامی  مارکسیسم انقالبی سنت در نگریمخالف باز از لحاظ سیاسی کلیف

                                                           
1. Tony Cliff 
2. Socialist Workers Party 
3. Leon Trotsky 
4. Karl marx 
5. Capital 
6. Eric Hobsbawm 
7. New Labour 
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عار ش کلیف. تی زنده استیواقع طبقه کارگررهایی خود هنوز مفهوم مارکس از بنابراینداری دولتی بود سرمایه از

سویالیسم  میان مبارزه درا اختیار کرد. به بیانی دیگر جنگ سر «المللیالیسم بینسیاما سوو: نه واشنگتن، نه مسک»

اد اتح 1۹۹1در سال که هنگامی بنابراین  .رقیبهای امپریالیستی میان قدرت بود نبردی نبود، بلکه داریو سرمایه

-می در جاهای دیگر های وابسته به آنو سازمانجماهیر شوروی از هم فروپاشید، حزب کارگران سوسیالیست 

  توانستند رشد کنند.

 استراتژی

. او در سال بکشاندسیاسی انقالبی  تشکیالتدرون تئوری مارکسیستی را بهچیزی مصمم بود هر  اسویکلیف فر

 تاکتیک و استراتژی انقالبی. در این دهه بود که در اروپا ؛ منبعی پیرامونرا نوشت 8لنینزندگی  ،جلد چهار 1۹۷۰

جنبش  1۹۷۰-۷۴طی سالهای  . در انگلستانود رسیدخحد مبارزه طبقاتی به باالترین  ی پس از جنگ،مریکاو آ

ای گونهکلیف بهدرهم شکست. را  1۰ثیهتِدکار دولت محافظه ،ایدر مواجهه ۹هاسرپرستی کارگاهقدرتمند 

زبی بکار انداخت، ح ایحزب انقالبی توده یک اساس، بررادیکالدانشجویان و کارگران را برای توانش معترضانه همه 

 افزایششاهد  ما ،هیثتِداز شکست  دبعافسوس اما . کمک کند در آینده مبارزات شکل دادن به توانستکه می

سرپرستی  سازمان عمل کرد. وار{}افیون 11کلروفرم ایه گونهب هم دولت حزب کارگرمبارزات کارگری نبودیم و 

 یو این بدین معن شدهای بزرگ ادغام شرکتهای تجاری و اتحادیه ساختاربوروکراتیزه و با  هرچه بیشترها کارگاه

مواجه با یک جنبش  ،حملهاندازی هنگام راه -1۹۷۹بعد از پیروزی در انتخابات می - 1۲مارگارت تاچرکه  است

ن به حزب کارگران سوسیالیست ای این و ها بودتمایلآغازگاه این نقطه میان در کلیف .بسیار ضعیف کارگری بود

دولت تاچر و  میان ههمواجاوج  اما این باعث نشد که داد تا برای مقابله با تاچر خود را سازمان دهد.جازه را می

 کمتر دردناک یا بدون مشکل باشد.کارگران معدن  اتحادیه ملی

گشایش  به هراو . سپری کرد 13تونی بلرگرد تاچر، اکاران و شافظهحکومت مح زمان اش را دربقیه زندگیکلیف 

کرد می رناپذیر کاداد و خستگیبا شور و شوق واکنش نشان میر بیرون از کشور، سیاسی چه در انگلستان و چه د

 قالبیان ،من از او یاد گرفتم ر چیزی آنچهفراتر از ه های جدید انتقال دهد. را به نسل انقالبیمارکسیسم تا میراث 

تو »نگاهی به من کرد و گفت: کلیف «... بیش از 1۹8۰ دهه ،شکر روداخ»به او گفتم:  1۹۹۰ سال دربود.  ماندن

یک گروه  ه بوداو توانست جنگ سرد، در اوج از شکست زمان تاچر ر شرایط بدترد .«بودیمی 1۹5۰باید در دهه 

                                                           
8. Lenin 
9. shop stewards 
10. Ted Heath 
11. Chloroform  
12. Margaret Thatcher 
13. Tony Blair 
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 اظلح. از هررشد کند های نوین، این گروه توانستگیری جنبشهنگام شکل کهنهد  بناکوچک مارکسیستی 

و  ینظر نوشتارهایتوانیم از ما هنوز می وجود، با ایناست کلیف هبسیار متفاوت از زمان حاضرسیاسی  وضعیت

  بیاموزیم.او  های عملیتجربه

23 May 2017-Alex Callinicos 
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