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  تاسيس انجمن بين المللي كارگران
 پيشرفت سرمايه شرايط طبقه كارگر در همه ي جهان، تحت تاثير

داري است و پرولتاريا را مجبور مي سازد به همان سرعتي كه 
زندگي او در اين پهنه ي تاريخي به منصه ي ظهور مي رسد ، به 
سوي اتحاد نيروهاي خود در يك مقياس بين المللي گام 

هيچ چيز نمي تواند جلوي نيروهاي متحد بين المللي جامعه .بردارد
انگيزه . جز نيروهاي متحد بين المللي كارگري بورژوازي را بگيرد،

ي خود انگيخته ي پرولتاريا به سوي اتحاد و اشتراك بين المللي 
كارگران مي بينند و .نتيجه ي عوامل سياسي و اقتصادي است

احساس مي كنند كه طبقات حاكم  در تمامي كشورها،صرف نظر 
به .فق هستنداز تفاوت ها و تنازعات بين المللي ، بر عليه آنها مت

علت وابستگي هاي دروني ملل سرمايه داري به يكديگر ،ستم و 
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وارتجاع سياسي در يك كشور بر وضعيت كارگران در همه ي 
عوامل اقتصادي به علت در هم آميختگي .كشورها تاثير مي گذارد

بازارهاي ملي و محلي در يك بازار سرمايه داري جهاني حتي نفوذ 
 .بيشتري دارند

 ،  دوره اي بود كه سرمايه 1848عد از سركوب انقالب سالهاي ب
داري رشد گسترده اي در تمامي كشورهاي اروپاي غربي و مركزي 

اكنون سرمايه داري، بورژوازي را در يك قطب  ِ جامعه  . داشت
توسعه مي داد و اين امر ضرورتا به توسعه ي قطب ديگر يعني 

در طي اوايل . استپرولتاريا منتهي مي شد كه برضد بورژوازي 
 ، رشد بورژوازي در تمامي 1860 و اواخر دهه ي 1850دهه ي 

كشورها به افزايش فعاليت در حيطه ي سياسي منجر شد و به 
( خصوص بورژوازي را ترغيب كرد تا براي دولت هاي ملي متحد 

مالزم آن ، جنبش كارگري نيز در . مبارزه كند) ايتاليا و آلمان
. ت كرد كه در پي اهداف طبقاتي خود بودندتمامي كشورها پيشرف

اين دوره ي طوالني كه در آن دولت هاي بورژوازي درگير تحكيم 
خويش بودند ، با جنبش هاي پر فراز و نشيب  طبقه ي كارگر 
همراه بود كه  آنزمان بسياري آنرا اولين مرحله ي انقالب اجتماعي 

ن آشوب ها در اما حوادث بعدي نشان داد كه اي. تصور مي كردند
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واقعيت امر ، مرحله آخر انقالب بورژوازي بوده و همراه بود با 
  .مرحله ي اول رهايي پرولتاريا

 در جنگ فرانسه 1859 و بحران اقتصادي 1857بحران اقتصادي 
به اوج خود رسيد و اين منجر به ) براي استقالل ايتاليا( و اتريش 

شورهاي پيشتاز اروپا بيداري عمومي بورژوازي و پرولتاريا در  ك
براي انگلستان تاثير جنگ داخلي آمريكا نيز افزوده و به بحران . شد

در تجارت كتان منتهي شد و كارگران پارچه بافي را دچار محنت 
 به 1850اين بحران اقتصادي در پايان دهه ي . فراواني كرد

سرعت روياهاي گذشته را زدود و شكست چارتيسم را به دنبال 
نون به نظر مي رسيد كه ليبراليسم ضربه اي سخت و اك. آورد

دوره ي اعتصابات پي در پي فرا رسيد، بسياري از . قطعي زده است
آنها در مخالفت با رهبران ميانه رو بودند كه موجب ترقي مديران 

در موارد متعدد اين اعتصابات منجر به  . اتحاديه ها شده بودند
  . مذاكرات جمعي شد

ز اعتصابات ناموفق بودند ، اما باعث افزايش اتحاد اگرچه بسياري ا
اين نتيجه در اعتصاب بنايان لندن در . طبقه ي كارگر مي شدند

 9  مشهود بود كه مبارزه اي بود براي 1860 و 1859طول 
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ساعت روز كاري كه با دست از كار كشيدن بنايان به اوج خود 
 ي كارگر به اين بار ، مجموعه ي جديدي از رهبران طبقه. رسيد

جلو آمدند وبا روح جنگندگي خود  موجب  اتحاد نيروهاي از هم 
به اين فرآيند اتحاد با رشد مداوم . گسيخته ي پرولتاريا شدند

 تا 1858شوراهاي صنفي كمك شد ، كه در طول اين دهه از 
اين شوراهاي صنفي كه . در مراكز بزرگ صنعتي بوجود آمد1867

در دفاع از منافع كل اتحاديه ها شكل در نتيجه ي اعتصابات يا 
گرفته بودند، جنبش هاي محلي را يكپارچه كردند و تا حد زيادي 

اتحاديه گرايي جديد از اين . سازماندهي پرولتاريا را ترويج كردند
  .دوره آغاز مي شود

 ، تاسيس شد و نقش 1860شوراي اتحاديه ي لندن در سال 
 آمد گويي به عمده اي در تظاهرات مردمي براي خوش

در طول جنگ داخلي . برعهده گرفت) Garibaldi(گاريبالدي
كه به تهيه ي كتان از ايالت هاي (آمريكا ، بورژوازي انگليس 

آشكارا با مالكين برده دار جنوب همراهي ) جنوبي عالقه مند بود
 ،  شوراي اتحاديه هاي لندن به اين رفتار 1862در سال . مي كرد

رده و جلسه اي بزرگ برگزار كردند تا از مفتضحانه اعتراض ك
كارگران دولت هاي شمالي حمايت كرده باشند كه برعليه برده 
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احساسات بين الملل گرايي .داري سياهان در حال جنگ بودند
،ميراث چارتيسم، هرگز در ميان كارگران انگلستان نمرد و بر اثر 

لت هاي كارگران همدردي خود را با م. بحران اقتصادي تشديد شد
ستمديده نشان مي دادند، با تمامي كساني كه براي آزادي و 

به . استقالل ملي مانند ايتاليا، لهستان و غيره مي جنگيدند
خصوص جلساتي برگزار شد تا همدردي خود با لهستاني ها در 
مبارزه شان با استبداد تزاري را بيان كنند و اين تبليغ همانطور كه 

  .ه اي براي شكل گيري بين الملل اول شدبزودي خواهيم ديد انگيز

در فرانسه ، جنگ ايتاليا  به جنبش نيرومندي در مردم تبديل شد 
و احساسات را برعليه رژيم ناپلئوني هم در محافل بورژوايي و هم 

 ، كودتاي 1848در نتيجه ي حمام خون . پرولتري برانگيخت
) نبال آوردكه چند هفته  امپراتوري دوم را به د ( 1851دسامبر 

كارگران فرانسه مدت زمان زيادي از مشاركت آشكار در مبارزه ي 
آنها كه از اقدامات سركوبگر ترسيده و از . سياسي منع شدند

رهبران خود محروم  بودند ، اعتماد به نفس خود را از دست دادند 
و ايده ي خود را براي حمله ي مستقيم به مباني نظام سرمايه 

براي مدتي مديد توده ها به لحاظ سياسي در . دداري از دست دادن
پيشگامان پرولتاريا كه در تعداد محدود بودند در واقع . خواب بودند
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اما در سراسر اين . دلمشغول وضعيت رقت انگيز كارگران بودند
سالهاي تاريك ،  اين تصور بر كارگران حاكم بود كه مي توانستند 

عاوني ها و فرم هاي متعدد با رفرم هاي حداقلي ، با شكل گيري ت
خصوصا در . هيچ تفكري از انقالب نبود. كمك تعاوني تسلي يابند

طول اين سالهاي مايوس كننده بود كه در ميان كارگران فرانسه يا 
  .پاريسي ، خرده بورژوازي و پرودونيسم صلح طلب رشد كرد

كه به خود نام ( مهمترين نكته ي اساسي آموزه ي پرودونيسم 
پرهيز از اين ايده بود كه رهايي پرولتاريا با ) سم داده بودآنارشي

انقالب اقتصادي بايد مقدم بر . يك انقالب سياسي تامين مي شود
اين انقالب اجتماعي دگرگوني تمامي . انقالب سياسي باشد

به گمان پرودون  با فعاليت . نيروهاي مولد به مالكين كوچك بود
دهي مبادله ي مستقيم تعاوني اقتصادي خودانگيخته ، با سازمان

براي محصوالت، به نسبتي كه كارگران در آن سهيم هستند، مي 
مبادالت از طريق ايجاد بانك هايي براي . توان به اين هدف رسيد

همچنين براي توليد كنندگان نيازمند . اين منظور ميسر خواهد بود
مايه بنابراين طبقه ي سر. الزم است كه اعتبار رايگان فراهم شود

دار ، اضافي خواهد شد و دست از استثمار كار خواهد كشيد و 
به جاي دولت ، . دولت هم از بين خواهد رفت چون كاركردي ندارد
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جامعه ي آزادي ايجاد خواهد شد كه مبتني بر مبادله ي منصفانه 
  .ي محصوالت و خدمات خواهد بود

ا مورا گروهي از پرودونيست هاي طبقه ي كارگر  كه در ميان آنه
)Murat ( تولن ،)Tolain (بين الملل   بودند كه بعدا در تاسيس 

شركت جستند،  مانيفست مشهور شصت را صادر كردند كه اگر 
چه در بيان ميانه رو بودند اما نقطه عطفي در تاريخ جنبش فرانسه 

سالهاي سال بود كه ليبرال هاي بورژوا  تاكيد . به شمار مي آمد
.  تمايزات طبقاتي را برانداخته است1789ب مي ورزيدند كه انقال

مانيفست شصت با صداي رسا اعالم كرد كه تمامي طبقات هنوز 
پرولتاريا منافع . اين طبقات بورژوازي و پرولتاريا هستند.وجود دارند

طبقاتي خاص خود را دارد كه هيچ كس جز كارگران قادر به دفاع 
ود كه بايد نامزدهاي استدالل اين مانيفست اين ب. از آن نيستند

  .مستقل طبقه ي كارگر وجود داشته باشد

در آلمان نيز پرولتاريا در حال بيرون آمدن از ارتجاع اواخر دهه ي  
 بود و سازمان هاي سياسي و صنفي جديدي را 1850 و 1840

 ،  بيداري پرولتارياي آلمان بخشي 1860در دهه ي . تاسيس كرد
رگر اروپا بود كه بر اثر بحران از بيداري كلي جنبش طبقه ي كا
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در آنزمان اغلب .  از پي آمد1859 و جنگ 1857اقتصادي 
كارگران آلماني هنوز ديدگاه ها و رهبري سياسي بورژوازي ليبرال 
را پذيرفته بودند كه خود را حزبي مترقي مي ناميد و براي تامين 

در آنزمان حكومت در . حق راي با حكومت پروس مبارزه مي كرد
قرار ) Bismarck(ست نجيب زاده ي ارتجاعي يعني بيسمارك د

داشت و سعي مي كرد حمايت كارگران را جلب كند و از آنها 
  .ابزاري براي مبارزه با ليبرال هاي بورژوا بسازد

خصوصا در كشورهاي پيشرفته اي مانند ( شرايط مبارزه ي روزمره 
اتحاد بين المللي به  نشان مي داد كه كارگران ) انگلستان و فرانسه

از اين اهداف مي توان . نيروهاي پرولتاريا به چند هدف نياز دارند
به اشتراك گذاردن تجربه و آگاهي ، تاثير : موارد زير را برشمرد 

پيوسته در اصالح اجتماعي و بهبود شرايط طبقه ي كارگر ، 
.  جلوگيري از نفوذ كارگران خارجي براي شكستن اعتصابات و غيره

راين نياز به مبارزه ي صنفي انگيزه اي براي شكل گيري بين بناب
  .الملل كارگري شد 

در فرانسه و خصوصا در پاريس و ليون ، وجوهات مالي از كارخانه 
ها جمع آوري شد تا نمايندگاني  براي شركت در اجالس لندن 
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حكومت بناپارتيست كه در آنزمان سعي مي كرد . فرستاده شود
بگيرد اين هزينه را برعهده گرفت اما نتايج آنرا جانب كارگران را 

از آلمان نيز نمايندگان كارگري به لندن . پيش بيني نمي كرد
 ،  هفتاد نماينده از فرانسه مورد 1862 آگوست 5در . فرستاده شد

پذيرش كارگران انگليسي قرار گرفتند و با سخنراني در اين فرصت 
 در ميان پرولتاريا كه منافع و ، نياز به ايجاد اتحاديه ي بين الملل

انگيزه هاي يكساني به عنوان كارگر و شهروند و انسان داشتند ، 
از اين پس ايده ي شكل گيري  انجمن بين المللي . ابراز شد

پيوند بين . كارگران وارد ذهن كارگران انگليسي  وفرانسوي شد
ندن آنها از طريق پناهندگان سياسي فرانسوي در انگلستان كه در ل

عالوه بر اين كمونيست هاي آلماني . زندگي مي كردند ، حفظ شد
پيرامون ماركس وارد اتحاد نزديكي با رهبران جنبش كارگري 
انگليس شدند و بيشترين كوشش خود را براي متقاعد كردن 
اتحاديه هاي انگليسي درباره ي ايده ي اتحاد بين المللي كارگران 

  .به عمل آوردند

ان توسط مستبدين روسي در خون نشست ، وقتي قيام لهست
كارگرانِ برخوردار از ديدگاهي مترقي، هم در انگلستان و هم در 
فرانسه شديدا اعتراض كردند و اين امر تماس ميان كارگران فرانسه 
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 ،  نمايندگان فرانسه 1863 جوالي 22در . و انگليس را بيشتر كرد
سيدند و همان عصر در پاسخ به دعوت رفقاي انگليسي ، به لندن ر

در اين جلسه و جلسات ديگر گفتگوهاي . در جلسه حاضر شدند
بيشتري درباره ي نياز به ايجاد يك سازمان بين المللي كارگران 
انجام شد و انگليسي هاي عملگرا بر اهميت چنين اتحادي براي 
جلوگيري از ورود كارگران خارجي براي شكستن اعتصاب تاكيد 

  .ورزيدند

ان اين دو كشور ادامه يافت و در كارخانه ها به نفع اتحاد پيوند مي
 ،  هنگامي كه جلسه ي 1864در سپتامبر . بين المللي تبليغ شد

جديدي در ارتباط با مسئله ي لهستان سازماندهي شده بود، برخي 
از نمايندگان فرانسوي دوباره لندن را مالقات كردند و اين بار با 

 ي خاص براي تبادل اطالعات هدف مشخص ايجاد  يك كميته
 28در . درباره ي موضوعات مورد عالقه ي كارگران تمامي كشورها

سپتامبر كارگران انگليسي  براي پذيرش نمايندگان فرانسوي يك 
  .جلسه ي بين المللي بزرگ برگزار كردند

. فراخوان كارگران انگليسي به فرانسه را خواند) Odger( ادگر 
رانسه پاسخ داد و اعالم كرد كه ستم بر يك تولن به فراخوان به ف
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توده ها اكنون به جلو . نفر ، خطري است براي آزادي تمامي مردم
مي آمدند ، از قدرت خود آگاه مي شدند و آماده مي شدند تا با 
ستم در حيطه ي سياست و با انحصار و امتياز در حيطه ي اقتصاد 

ارد كردن   بشريت پيشرفت صنعتي تهديدي بود براي و. نبرد كنند
در يك بردگي جديد مگر آنكه كارگران برعليه سرمايه داري 

الزم است تا زحمتكشان تمامي جهان براي . واكنش نشان دهند
  .مبارزه برعليه نتايج مصيبت بار رژيم سرمايه داري متحد شوند

بعد از سخنراني ها ، جلسه به اتفاق آرا تصميم گرفت كه يك 
قرار شد مركز آن در . ارگري تاسيس كندسازمان بين المللي ك

 نفري انتخاب شد تا پيش نويس 21يك كميته ي . لندن باشد
اغلب اعضاي انگليسي كميته ،  . قوانين و اساسنامه را تنظيم كنند

  و لوكرافت(Osborne)، آبزبورن ) Howell( ادگر ، هاول 

)Lucraft ( و بودند كه در ميان آنها گاهي برخي از اونيست ها
اعضاي فرانسوي ،  دنو . چارتيست ها هم ديده مي شد

)Denoual (لوبز ، )Lubez (و بوسكو )Bosquet (ايتاليا . بودند
اعضاي ديگر عبارت .نمايندگي مي كرد) Fontana( را فونتانا
 ، ايكاريوس) Massini(دبير مازيني )L.Wolff( ولف. ال: بودند از 
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)Eccarius (ر اين ليست داشت و البته ، كه يك موضع ميانه رو د
  .دكتر ماركس روح و رئيس آتي بين الملل

اعضا كشورهاي مختلف را . اكتبر تشكيل جلسه داد5اين كميته در 
بنابراين يك هيات اجرايي موقتي به نام .( نمايندگي مي كردند

آنها سه پوند براي هزينه هاي مقدماتي .) شوراي كل ايجاد كردند
بلغ مالي اندكي بود كه مبتكرين فوق اين م. جمع آوري كردند

  !براي نابودي جهان قديمي و آزاد كردن بشريت داشتند

گام اول تعيين خطوط كلي برنامه و  پيش نويس قوانين و 
. يك الگو توسط ال. اساسنامه ي انجمن بين المللي كارگران بود

پيشنهاد شد كه تفسيري بود براساس قوانين و ) دبير مازيني( ولف
). يك سازمان مازينيستي ( امه ي انجمن كارگران ايتاليا اساسن

يك چارتيست داوطلب ارائه داد و ) Weston(دومي را وستون
ماركس همه ي آنها را رد كرد چون براي جنبش . سومي را لوبز

الگوي چهارم را خود . طبقه ي كارگر كنوني نامناسب هستند
يج به تصويب كه بعد از بحث طوالني و مه ماركس پيشنهاد كرد

خطابيه و . اين پايه اي براي فعاليت هاي شوراي كل شد. رسيد
 به قلم 1861قوانين موقتي انجمن بين المللي كارگران  در لندن 
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خطابيه خالصه اي بود از نتايج تجربه ي . ماركس نوشته شد
تاريخي طبقه ي كارگر كه زندگي روزانه ي كارگران را بررسي مي 

ه ، روشهايي را كه پرولتاريا در مبارزه براي كرد و از اين مطالع
. منافع خود به عنوان يك طبقه بايد اتخاذ كند را استنتاج مي كرد

خطابيه در پاراگراف نخستين ، با نتيجه ي گيري براساس تجربه 
ي انگلستان نشان مي دهد كه در وضعيت طبقه ي كارگر  در طي 

 است اگرچه  هيچ بهبودي حاصل نشده1864 تا 1848سالهاي 
  .ثروت سرمايه داران در طول همين دوره افزايش يافته است

انجمن بين المللي كارگران براي ايجاد يك واسطه ي مركزي 
جهت ارتباط و مشاركت جوامع كارگري موجود در كشورهاي 

يعني  حمايت و ترقي : مختلف كه يك هدف  را دارند تاسيس شد 
  در لندن برگزار شد و شوراي كل. و رهايي كامل طبقه كارگر

شامل كارگراني مي شد كه متعلق به كشورهاي مختلف بودند و 
يك كنگره ي عمومي . انجمن بين المللي را نمايندگي مي كردند

هر سال يكبار برگزار مي شد و اولين كنگره ي موفق در سال 
  . در بلژيك برگزار شد1865
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  كنفرانس لندن: گام هاي نخستين بين الملل 
ر آغاز اهميت تاريخي بين الملل توسط  دشمنان بورژوا يا د

بورژوازي ليبرال در ابتدا بين . بسياري از طرفداران آن درك نشد
الملل را خطري  يا سازماني كه بايد از آن ترسيد ، در نظر نمي 

به عالوه ليبرال ها اميدوار بودند تا دوباره آنچه را كه در .گرفت 
ار كنند،يعني جنبش توده هاي زحمت گذشته انجام دادند تكر

كش را به سمت مبارزه ي خود براي آزادي هاي سياسي بورژوايي 
حتي وقتي در خطابيه بر نياز پرولتاريا براي به كار گرفتن .بكشانند

نيروهايش در مبارزه براي آزادي كامل تاكيد شد،بورژواهاي ليبرال 
 "مك به خودك"اين را تنها بخشي از رجزهاي هميشگي اش براي 

آموزه اي كه طبقه ي كارگر را به سلطه ي سرمايه .تلقي كرد
يك نمونه ي مشخص در اين رابطه مالحظات .تسليم مي كرد

  .است) Laveleye(اقتصاددان ليبرال ،الوليه 
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اين مانيفست هيچ چيز هشدار دهنده اي در برندارد،ميشل "
 Michel( شواليه Chevalier (يا جان استوارت ميل)John 

Stuart Mill ( هم قبال از اصل اتحاد در شرايطي مشابه صحبت
بين الملل نيز قبول دارد كه .كرده بودند و بر آن تاكيد ورزيدند

اين ايده به .رهايي كارگران بايد به دست خود كارگران انجام شود 
حتي در فرانسه فراخواني .نظر كاربرد اصل كمك به خويش است 

كساني راجذب كرد كه نسبت به به اتحاد جديد، طرفداري 
  ".چگونگي تفسير اين عبارت ترديد اندكي داشتند

يكي از رهبران طبقه ي كارگر در آن زمان ) Fribourg(فرايبورگ 
و يكي از بنيان گذاران اين سازمان ، در كتاب معروفش در باره ي 
بين الملل از طرفداري شماري ازبورژواهاي فرانسه در اين مجموعه 

  :او مي نويسد.در مراحل اوليه صحبت مي كندي جديد 

تعدادي از اعضاي منفرد به بين الملل پيوستند كه تقريبا تمامي "
باقي ماندگان انجمن هاي جمهوري خواهي بودند كه توسط مراجع 
قدرت امپراتوري سركوب شدند و در شعبه ي بخش فرانسوي بين 

خانه داران و دكترها ،روزنامه نگاران،كار.الملل ثبت نام كردند
در جهان سياسي تعداد ...افسران ارتش حمايت خود را اعالم كردند
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افراد مذكور كه نامشان با قوانين و نام بين الملل پيوند خورده كم 
  : در ميان اين پيشتازان مي توان از اسامي زير نام برد.نيست

 Jules(ژول سيمون  Simon ( مولف و نويسنده،هنري مارتين
)Henri Martin (مورخ جامع العلوم، گوستاو چادي)Gustave 

Chaudey ( فعال كارگري پيرو پرودون كه توسط دائول ريگو
)Raoul Rigault ( كشته شد،كاربون)Corbon ( كه زماني نائب

 بود و شماري ديگر كه عضويت 1848رييس مجلس موسسان 
در عين حال ، بين الملل با وساطت .شان بعد از مدتي فسخ شد

گ در تماس با فراماسون هاي پاريس قرار گرفت كه خيلي فرايبور
  ".از آنها بعدا سمپاتي قويي به اين جنبش جديد پيدا كردند

در سويس رهبران  خصلتا بورژوا از همان آغاز به بين الملل 
يك فيزيكدان با ديدگاه ) Coullery(پيوستند ،براي مثال كولري 

 بين الملل گرايان را هاي نوع دوستانه كه در نهايت سعي كرد كه
  .بر عليه راديكال ها وارد اتحاد انتخاباتي با محافظه كاران كند

وجود چنين روابطي با بورژوازي ما را متعجب نخواهد كرد وقتي 
كه به ياد آوريم حتي در حلقه هاي طبقه ي كارگر دركي از 
وظايف فوري و اهميت تاريخي بين الملل به يك باره تامين 
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 انگليسي مايل بودند بين الملل را تنها به عنوان كارگران.نشد
سازماني براي تداوم جنبش صنفي خود مالحظه كنند ،يعني تنها 
براي توسعه ي دامنه ي عمل خود و اساسا براي فراهم آوردن 

اين ديدگاهي .كمك در مبارزه با كارفرماها به وسيله ي اعتصاب
 به بين الملل تنگ نظرانه بود اما درهر حالت نقشي مبارزاتي

بخشيد كه نسبت به ديدگاه هاي پرودونيستها كه در آن موقع 
رهبران شعبه ي فرانسوي بين الملل بودند، ترجيح 

پرودونيست ها انجمن بين المللي كارگران را مثل نوعي .داشت
آكادمي يا كنيسه تصور مي كردند كه تلمود خوان ها يا 

رگران پژوهش كنند تا كارشناسان مشابه بتوانند روي مسئله ي كا
با روح پرودون بتوانند به ابزارهاي راه حل دقيق مسئله بينديشند 
بدون اين كه استرس هاي يك كمپين سياسي مزاحم آنها 

بنابراين فرايبورگ كه صداي نظريات گروه پاريسي .شود
بين "پرودونيست ها بود به خوانندگانش اطمينان مي دهد كه 

ت كه تا كنون در دوران مدرن انجام الملل بزرگ ترين تالشي اس
شده تا به پرولتاريا كمك كند به روش هاي اخالقي،قانوني و صلح 
آميز جايگاهي را به دست آورند كه به حق در طليعه ي تمدن، به 

  .كارگران تعلق دارد
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 اشخاصي مانند پرودون ايده هاي راهنماي جنبشي كه درآن 
 و به معناي صرفا ظاهري مشاركت داشته بودند را بد مي فهميدند

فعاليت هاي اولين گروه پرودونيست .جزو بنيان گذاران آن بودند
هاي بين الملل گراي پاريسي و چشم انداز كلي آنها همان طور كه 
بعدا خواهيم ديد همواره منشي ارتجاعي از خود نشان مي داد و در 

 اگر بين.قبال انديشه بورژوايي آن دوره گرايشي قهقرايي داشت
الملل در فرانسه زنجيرهاي ايدئولوژي ارتجاعي را به دور افكند ،و 
اگر بخش فرانسوي جايگاه پيشتازي را در تاريخ انجمن اشغال كرد 
به اين دليل بود كه از همان آغاز اصل درست و صحيح استقالل 

توده ها با آموختن از تجربه به سرعت از .كارگران را پذيرفته بودند
 گرفتند،اين رهبران پرودونيست اگر چه در زير رهبران خود پيشي

اين بيرق باقي ماندند اما به زودي اعالم كردند كه تمامي فعاليت 
هاي بعدي بين الملل انحرافي از اهداف اصلي آنها بوده و علت اين 

اين .انحراف را نفوذ سياستمداران بورژوا در شورايشان دانستند
اشت كه طوطي وار از نفوذ روحيه در نوشته  ي فرايبورگ نفوذ د

احمقانه ي دپارتمان هاي پليسي در سراسر اروپا دم مي زد و 
داستان هاي پليسي از چنين مورخين بورژواي بين الملل را تكرار 

واقعيت اين است كه بنيان گذاران و الهام دهندگان انجمن .مي كرد
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يزه بين المللي كارگران وقتي به پرولتاريا ،به آگاهي طبقاتي و غر
ي طبقاتي آنها متوسل شدند كامال به خوبي از كار خود آگاه 

پيشرفت هاي بيشتر بين الملل جز نااميدي ليبرال هاي .بودند
بورژوايي كه از گام هاي اوليه ي اين سازمان استقبال كرده بودند 
،ثمري براي آنها نمي توانست داشته باشد،همچنين رهبران كوته 

پرودونيست هاي پاريسي كه به پايه نگر جنبش كارگري از قبيل 
شوراي كل از تمامي .ريزي آن كمك كردند را هم نااميد كرد

سازمان هاي كارگري دعوت كرد كه به بين الملل بپيوندند و 
تصميم بر اين كه تا چه حد با بين الملل مشاركت كنند را به 

در ابتدا عضو گيري حتي در انگلستان هم به .خودشان واگذار كرد
تگي پيش مي رفت با وجود اين كه در آن كشور حمايت آهس

به عالوه تعدادي از انجمن هاي .عمومي بيشتر از هرجاي ديگر بود
  .كارگران خارجي مقيم لندن هم به بين الملل پيوستند

در . بعد از مدتي نفوذ بين الملل در قاره نيز گسترش يافت
حدود سرزمين هاي آلماني زبان يعني آلمان،اتريش و سويس 

پنجاه هزار نسخه از خطابيه و قوانين موقتي انجمن بين المللي 
در سوييس يك شاخه ي بين الملل شكل .كارگران تكثير شد

به لطف فعاليت هاي خستگي ناپذير انقالبي كهنه كار ،جي . گرفت 
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،نفوذ اين شاخه به سرعت گسترش يافت )J. P. Becker(پي بكر .
ي نيز ايجاد شد و بسياري از تا حدي كه شماري گروه هاي محل

در .انجمن هاي كارگري از پيش موجود به بين الملل پيوستند
فرانسه،آلمان و بلژيك،اين تصور كه او به بين الملل پيوسته است، 

به عالوه . سرعت جذب  كارگران به بين الملل راشتاب بخشيد
همزمان با درخواست از شوراي كل براي كمك و اطالعيه ،اعتصاب 

شوراي كل در ميان اعضاي خود . نقش قاطعي ايجاد كردندها 
اين شورا به .نمايندگاني از كشورهاي بلژيك،اسپانيا و آمريكا داشت

تحليل رويدادهاي سياسي مهم روز پرداخت تا توجه توده ي مردم 
جلساتي در ارتباط با جنبش .را به بين الملل و اهدافش جلب كند
هراتي هم به ياد قربانيان ايام ملي گراي لهستان برگزار شد،تظا

وقتي آبراهام . راه اندازي شد1848جون در پاريس در طي انقالب 
لينكلن دوباره به رياست جمهوري برگزيده شد،يك پيام تبريك به 
مردم آمريكا ارسال شد و بعد از ترور لينكلن به نام بين الملل پيام 

يت ها در همان طور كه مي دانيم اين فعال.تسليت فرستاده شد
راستاي سياست هاي دموكرات هاي اخوت و كميته ي بين الملل 

  .بود
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بايد پذيرفت كه پيشرفت جنبش ، رشد كمتري از آنچه در ابتدا 
شوراي كل براي بررسي اين واقعيت كنگره ي .تصور مي شد داشت
داليل متعددي براي اين . برگزار كرد1865اضطراري در سال 
مه حكومت بلژيك بسيار ارتجاعي بود اول از ه.تصميم وجود داشت

به عالوه در .،و امكان نگه داشتن كنگره در بروكسل مسئله زا بود
ابتدا برخوردي با بخش عقب افتاده ي رهبران طبقه ي كارگر در 

با .مورد اصول بنيادين نهفته در وظايف اين سازمان صورت گرفت
رانس اول توجه به اين مالحظات به جاي يك كنگره ي قانوني ،كنف

  در لندن ترتيب 1865 سپتامبر 29 تا 25بين الملل طي روزهاي 
جز تعدادي از مشكالت اتحاديه ها دستور جلسه ي .داده شد

كنفرانس كامال به مسائل سياست هاي بين الملل اختصاص داده 
شد مانند نفوذ مصيبت بار استبداد روسي در اروپا،استقالل هلند، 

از همان آغاز،تلفيق مسائل مرتبط با .ارتش هاي  دائمي و غيره
سياست داخلي پرولتاريا و مسائل مرتبط با سياست خارجي آن 

  .وجه مشخصه ي جنبش بين المللي طبقه ي كارگر بود

در كنفرانس لندن نمايندگان انگليس رهبران راديكال اتحاديه ها 
بودند،نام هايي كه براي ما آشناست 

نمايندگان . يكاريوس و غيره،ا)Cremer(يعني،اودگر،هاول،كرمر
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) Varlin(،فرايبورگ و وارلين )Limousin(فرانسه ،تولن،ليموزين 
وارلين ،در آينده ي نزديك نقش برجسته اي در جنبش ( بودند

طبقه ي كارگر فرانسه ايفا مي كند و سرانجام طي سركوب كمون 
نمايندگان سوييس در بخش فرانسوي زبان ).پاريس كشته مي شود

پي .بود و براي بخش آلماني زبان ،جي) Dupleix( دوپليكسژنو ، 
 Cesar de(نماينده ي بلژيك،سزار دو پاب ).J. P. Becker(بكر 

Paepe ( لهستان،بابرينسكي،)Bobrzynski ( و گروه هاي
و ) Schapper(و شاپر ) Lessner(پناهجو در لندن توسط لسنر 

عالوه اعضاي به .نمايندگي مي شدند) Major Wolff(مير وولف 
يونگ از سويس ،دو .افتخاري نيز در شوراي كل حضور داشتند

به جز چند استثنا .از فرانسه و ماركس از آلمان) Dupont(پون
آنها مبارزيني مجرب در جنگ سوسياليستي و انقالبي بودند و به 

  .خوبي با اين بين الملل جوان هماهنگ شدند

ضوح نشان مي داد كه گزارش نمايندگان از كشورهاي مختلف به و
به جز انگلستان جنبش طبقه ي كارگر هنوز در نطفه به سر مي 

نه تنها فاقد سازمان هاي خوش ساخت و قوي است،نه تنها .برد
كمبود شديد منابع مالي وجود دارد،نه تنها خبري از مطبوعات 
كارگري نيست، بلكه از مشكالتي كه جنبش كارگري در كل و بين 
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ء با آن مواجه است، هنوز تصور روشني وجود الملل به طور جز
تنها در انگلستان مي توان از گذار جنبش ،از مبارزه ي صرفا .ندارد

صنفي اتحاديه ها به حوزه ي سياسي سخن گفت،در اين جا هم 
مبارزه ي سياسي اساسا به شكل مطالبه براي گسترش حق راي 

ه ها يا در فرانسه ذهن كارگران تحت سلطه ي آموز.وجود دارد 
سوسياليست خرده بورژوايي پرودون است و ايده هاي تعاون گرايي 
اين نويسنده براي از ميان برداشتن محدوديت هاي تحميل شده بر 

آزادي مطبوعات،حق تجمع و حق سازمان دهي ،موانع اضافي  
در بلژيك،حتي در ميان پيشرفته ترين كارگران .ايجاد كرده است

چنان مبهم كه هيچ درك واقعي از .،ايده ها اكثرا مبهم است
اهميت كمپين بين الملل براي آزادي لهستان وجود نداشت و 
شايد بي انصافي نباشد كه همين اتهام را به كارگران فرانسوي نيز 

در سوييس اين موضوعات قدري شكل بهتري دارد ،اما .وارد كنيم
ه حتي آنجا هم ناپختگي جنبش از اين واقعيت استنتاج مي شود ك

بكر از نياز براي بنيان نهادن بانك هاي تعاوني مشاركتي و انجمن 
  .هاي اخوت صحبت مي كرد

كنفرانس تصميم گرفت كه اولين كنگره ي بين الملل در  ماه مي 
اين كنگره بعدا تا ماه سپتامبر به تعويق . در ژنو برگزار شود1866
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اينده ي اين تصميم هم گرفته شد كه تنها نمايندگاني كه نم.افتاد
مسئله ي .يك سازمان هستند در كنگره حق راي داشته باشند

هيچ .مالي نقطه ضعف بين الملل و خصوصا شوراي كل را نشان داد
اولين درآمد .وجه مالي براي سازمان دهي و تبليغات وجود نداشت

براي هزينه هاي ! ساليانه ي بين الملل كمتر از سي پوند ذكر شد
بليغات تصميم به راه اندازي نوعي كنفرانس و سازمان دهي ت

صندوق بين المللي گرفته شد و براي اين كار تنها صد و پنجاه 
 "دفاع از كارگران و معدن چيان"مجله ي انگليسي .پوند الزم شد

  .   به عنوان ارگان رسمي بين الملل منصوب شد

كنفرانس لندن تامين توافق كلي براي مسائل بنيادين را به عنوان 
لي بين الملل ممكن ساخت و در نتيجه اين سازمان حمايت كار اص

انجمن قبال پيشرفت قابل .گسترده تر كارگران قاره را دريافت كرد
اكنون شروع كرد به پيشروي در .مالحظه اي در انگلستان داشت

تا زمان اولين .كشورهاي التين،به خصوص در فرانسه و سويس
 شهرهاي ديگر مانند كنگره نه تنها در پاريس،كه در شماري از

ليون،مارسي ،بوردو ،سنت اتين،ليموژ،روئن و غيره شاخه هايي 
همچنين در پاريس يك كميته ي مركزي نيز هم به .شكل داده بود

وجود آمد كه انتصاب اعضا را خود بر عهده داشت و شماري از 
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سازمان هاي كارگري ،بعضا اتحاديه ها و بعضا انجمن هاي تعاوني 
  . نفع بين الملل را بر عهده گرفتند،تبليغات به

اين بار سوييس نسبت به انگلستان نقش برجسته تري در بين 
الملل ايفا كرد،در انگلستاني كه پيشتر انجمن بين المللي كارگران 

سوييس به دو دليل نقش پيشتاز را .در آن كشور شكل گرفته بود
سياسي ايفا كرد،اول از همه به علت نقش قابل مالحظه ي آزادي 

دليل دوم موقعيت مركزي سويس به عنوان جايي .حاكم در سويس
بود كه بسياري  از كارگران از ملت هاي مختلف در آنجا اقامت 
داشتند و به خصوص اين كه سوييس خانه ي بسياري از 

با تاييد شوراي كل كميته ي .پناهندگان كهنه كار سياسي بود
ر سازمان دهي شده مركزي، بخش آلماني زبان ژنو كه توسط بك

بود،مي بايست مركز سازمان دهنده ي بين الملل براي آلمان هم 
باشد و بنابراين سازمان هاي كارگري اتريشي و آلماني براي 
پيوستن به بين الملل به موافقت كميته ي مركزي ژنو  نياز 

بخش فرانسوي سوييس نيز در مقابل مركز سازمان دهي ِ .داشتند
نسوي بود و نفوذ آن تا مارسي و ليون هم ناحيه ي ژوراي فرا

اين منطقه بعدا حوزه ي فعاليت هاي (گسترش يافت
فعاليت هاي بكر ِكهنه كار موفقيت ).شد) Bakunin(باكونين
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او هوشمندانه با تركيب تبليغات سياسي و .بخصوصي داشت
سازمان دهي فعاليت هاي اجتماعي موفق به الحاق تقريبا تمامي 

گري از پيش موجود در آلمان ،اتريش،و سوييس سازمان هاي كار
بنابراين بخش مهمي از اتحاديه هاي .آلماني زبان به بين الملل شد

در آن زمان كارگران سوييسي .سوييسي به بين الملل پيوستند 
اين .تالش مي كردند كم كم در مبارزه ي سياسي سهيم باشند

 به نبرد در تالش ها موفقيت آميز نبود و تالش آنها تنها منجر
در آن زمان كولري كه چيزي جز يك .درون اين جنبش جوان شد

دموكرات بورژوا نبود، نقش قابل مالحظه اي در فعاليت هاي بين 
وقتي كه هنوز بسياري منش .الملل در ژوراي سوييس ايفا كرد

صرفا پرولتري سازمان را درك نكرده بودند،او از همان آغاز به بين 
كولري در شكل گيري بخش هاي متعدد بين .الملل پيوسته بود

روزنامه اي به نام .الملل در شهرهاي ژوراي سوييس توانمند بود
اعضاي سوييس آلماني زبان بين الملل . منتشر كرد "صداي آينده"

 و سردبيري "پيشرو"نيز يك ارگان براي خودشان داشتند به نام 
  .آن را بكر بر عهده داشت
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ي كارگر كامال مجذوب مبارزه براي وحدت در ايتاليا اگر چه طبقه 
ملي و از تبليغات بورژوا دموكراتيك مازيني متاثر بود اما نشانه اي 

  .از هواداري از بين الملل ديده مي شد

در اسپانيا تعدادي از انجمن هاي تعاوني و اخوت شكل گرفتند و 
در بارسلونا اصلي ترين مركز صنعتي كشور،روزنامه اي به نام 

سرانجام در آمريكا يك كنگره ي كارگري در . منتشر شد"ركارگ"
شيكاگو همزمان با كنگره ي ژنو برگزار شد و در بيست آگوست 

  . وارد رابطه اي نزديك با بين الملل شد1866
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  عناصر ناسازگار در بين الملل
دورنماي انجمن بين المللي كارگران مطلوب به نظر مي 

ركز براي افزايش قدرت پرولتاريا صرف خبر وجود اين م.رسيد
قلب كارگران را ) سازماني كه هنوز از اهميت خويش آگاه نبود(

براي آزادي ِ بيشتر به تپش واداشت و اميدهاي مرده ي رهايي را 
نه تنها .اما بين الملل با وظايف دشواري روبه رو بود .از نو زنده كرد

ه را برعهده گرفته وظيفه ي سازماندهي براي اتحاد نيروهاي پراكند
بود،نيروهايي كه تنها در بدنه ي عادي جنبش بيدار شده بودند ،به 
عالوه كار آموزشي براي واضح ساختن ماموريت تاريخي را برعهده 
داشت تا ايدئولوژي پرولتاريا را از ديدگاه ها ي كاذب عاري سازد و 
روش هاي منسوخي كه هنوز در مرحله ي اوليه ي جنبش 

در اغلب كشورها اين جنبش .قي مانده بود را از بين ببردكارگري با
تا اين جاي كار به سختي خود را از هرج و .در حال آغاز شدن بود

به همين دليل پيوسته تحت نفوذ .مرج بيرون كشانده بود
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بدون اين .ايدئولوژي بورژوايي و ايده هاي ليبرال و دموكراتيك بود
م ببريم،در خود آلمان هم جنبش كه از ايتاليا ،اسپانيا و سوييس نا

ببل  .طبقه ي كارگرهنوز از احزاب بورژوايي جدا نشده بود
)Bebel (و ويلهلم اليپنخت)Wilhelm Liebnecht ( كه اندكي،

بعد حزب سوسيال دموكراسي را رهبري كردند،هنوز درچارچوب 
يك حزب كارگري مستقل از .دموكراسي بورژوايي كار مي كردند

اسي در سراسر آلمان توسط پيروان فرديناند السال ديگر احزاب سي
 Ferdinand( فقيد Lassalle (اين حزب .در حال احداث بود

بيش از حد افراطي بود،آن قدر از ليبرال ها نفرت داشت كه با 
  .محافظه كاران سازش مي كرد

در انگلستان جنبش كارگري در اصل منشي صرفا اتحاديه گرا از 
 اصلي كه كارگران انگلستان به بين الملل دليل.خود نشان مي داد

عالقه مند شدند اين بود كه آنها اميد داشتند اين سازمان بتواند از 
ورود كارگران ارزان از قاره در طول اعتصاب ها جلوگيري 

اعتراضات سياسي همان قدر كه مهم مي شد طبقه ي كارگر .كند
بران بين الملل اما ره.انگلستان نيز بيشتر درگير بين الملل مي شد

را به عنوان مبارزه اي براي كسب قدرت سياسي و بازسازي جامعه 
آنها  مبارزه ي سياسي .بر بنيان هاي سوسياليستي نگاه نمي كردند
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را به عنوان گسترش حق راي و امتيازاتي در نظر داشتند تا 
كارگران بتوانند اتحاديه هاي خود را از دخالت بورژوازي ،پارلمان و 

  .ه هاي قانوني آزاد كننددادگا

حتي در طول اين دوره ،كه مشخصه اش احياي سياسي سراسري 
بود ،توجه كارگران انگلستان مانند دهه ي شصت بر مبارزه ي 

آنها به موضوعات سياسي تنها تا جايي عالقه .صنفي متمركز بود
داشتند كه براي تقويت موقعيت حقوقي شان براي مبارزه ي 

وصا اين كه آنها به قانوني بودن سازمان هاي خص.صنفي الزم بود
سرمايه داران در مبارزه با گسترش .كارگري شان اهميت مي دادند

جنبش اعتصابي دهه ي شصت به تعديل نيروي كاري رجوع كرده 
دادگاه هاي  .  و بر عليه اتحاديه ها اعالم جنگ كرده بودند

 ي قانوني بورژوايي ادعا مي كردند كه اين سازمان ها پشتوانه
ندارند و بر همين اساس اختالس هايي  كه از وجوهات مالي 

  .اتحاديه ها مي شد در عمل تبرئه مي شد

كارگران تصميم گرفتند كه براي آزادي اين سازمان ها مبارزه 
هواداران بورژواي جنبش صنفي به كمك طلبيده شدند و در .كنند
 را قانوني  حكومت ليبرال مجبور شد كه اتحاديه ها1871سال 



 36تاريخ بين الملل اول                                                          

اما همزمان اقدام ديگري نيز كردند و با اصالحيه ي .اعالم كند
الحاقي قانون جزايي، مجازاتي سخت براي استفاده از خشونت يا 
تهديد يا برعليه  كارفرما يا كارگراني كه با تصميمات اتحاديه 

با اين كه اعتصاب ها قانوني اعالم .مخالفت كنند در نظر گرفت
 فعاليت هايي كه كارگران مي توانستند اعتصاب را شدند اما تمامي

اما كارگران به تحركات خود ادامه .موثر سازند هنوز غير قانوني بود
 اصالحيه ي الحاقي قانون جزايي رسما و 1875دادند و در سال 

در عين حال اقدامات ديگري به تصويب .بي قيد و شرط لغو شد
عيت حقوقي رسيد كه مستلزم به رسميت شناسي كامل وض

در نهايت حق تجمع تضمين شده .اتحاديه ها و روش هاي آنها بود
  .بود 

همزمان با اين مبارزه براي حق اتحاد و تجمع،عالقه به موضوعات 
كارگران انگليسي شروع به تبليغ براي .سياسي هم احيا شده بود

گسترش حق راي كردند و خواستار اين شدند كه كانديداهاي 
اين جنبش در .رگر بايد وارد مجلس شوندمستقل طبقه ي كا

انگلستان همزمان بود با جنبش هاي مشابهي در فرانسه و 
با وجود اين، .آلمان،اما در قاره انگيزه هاي متفاوتي وجود داشت

جنبش انگلستان اساسا جنبشي بورژوا دموكراتيك و فاقد روحيه 
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اهداف آن به مانند اهداف .ي پرولتري و آگاهي طبقاتي بود
تبليغات چارتيستي پيروزي انقالب اجتماعي نبود،برعكس هدفش 

اين سازمان .از كسب منافع تنگ نظر و فرصت طلب فراتر نمي رفت
هاي سياسي كه اكنون براي تبليغ گسترش حق راي شكل گرفته 

مطالبه ي نمايندگان طبقه ي .بودند خاصيت مشابهي داشتند
مايندگان بايد افرادي كارگر در مجلس تنها بدين معناست كه اين ن

مطلع از قوانين مربوط به كارگران باشند و به خصوص از مسائل 
آنها در صورت نياز بايست براي تهييج .مربوط به اتحاديه آگاه باشند

احساسات كارگران سازمان دهي شده و آريستوكراسي كارگري آنها  
  .داراي صالحيت باشد

 مجلس عوام راه شمار اندكي از اعضاي طبقه ي كارگر كه به
اولين .يافتند،بنده ي ليبرال ها و مدافعان خط مشي بورژوايي بودند

كانديداهاي طبقه ي كارگر كه بعد از تصويب اصالحيه ي حق راي 
 نام نويسي كردند به جناح چپ ليبرال ها تعلق 1867در سال 

،كه در آن زمان رييس )Odger( داشت،آنها عبارت اند از اودگر
،دبير )Cremer( من بين المللي كارگران بود،كرمرشوراي كل انج

،دبير شوراي كارگران )Hartwell(  پيشين همين شورا و هارتول
هارتول و  اودگر قبل از .كرمر در انتخابات شكست خورد.لندن
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اودگر توسط ليبرال ها براي اين كار ترغيب .انتخابات كناركشيدند
  .شده بود

 از رهبران اتحاديه ي انگلستان ماركس سريعا از اين قهرمانانش كه
 در 1867 سپتامبر 11در نامه اي در تاريخ .مي آمدند نااميد شد

زماني كه هيچ نشاني از اختالف در شوراي كل نبود،ماركس، اودگر 
مشكل  اين .را حسود و بخيل توصيف كرد) Potter( وكرمر و پاتر

 مي بود كه آنان اتحاديه گرايان را از قدرت موثر بين الملل
ترساندند و نسبت به رشد و نفوذ آن در انگلستان به آنها هشدار 

هدف آنها استفاده ازبين الملل براي رسيدن به اهداف .مي دادند
خود نبود ،اما نسبت به جريان انقالبي و سوسياليستي آن سمپاتي 

با وجود اين ،پايگاه اصلي بين الملل در طول حيات .نداشتند
رگر انگلستان بود،تا زمان كنگره ي كوتاهش جنبش طبقه ي كا

  .هاگو شعب اصلي شوراي كل در لندن بود

علي رغم تمامي امتيازاتي كه به كارگران انگليسي  داده مي شد به 
خاطر اين واقعيت كه شعب اصلي شوراي كل در لندن بود،الحاق 

در فوريه ي .آنها به بين الملل در آغاز پيشرفت آهسته اي داشت
 آجرچين ها اصول بين الملل را پذيرفتند و تصميم   بناها و1865
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در كنگره ي كفاش ها در مارس .گرفتند به بين الملل بپيوندند
ارزش اين عضوگيري ها . تصميمي با همين نتيجه اتخاذ شد1865

را بدون تبليغات اوليه در ميان توده ي اعضاي اتحاديه ها ،بدون 
ضاي عادي نبايد توضيح اصول اين سازمان جديد،بدون آراي اع

در هر حالت اين الحاق هاي يكجا به بين الملل .مالحظه كرد
چيزي جز يك ظاهر زود گذر نبود،بخشي از كارگران واقعا نمي 

تا سال بعد يعني .فهميدند كه در حال انجام چه كاري هستند
 ،با شكست حكومت ليبرال و به خطر افتادن جنبش حق 1866

لل توسط كارگران سازمان دهي شده راي بود كه حمايت از بين الم
كنفرانس اتحاديه در شفيلد تصميم گرفت تا .حركتي آگاهانه داشت

از انجمن بين المللي كارگران به خاطر تالش هايش براي اتحاد 
كارگران تمامي كشورها در يك ليگ دوستانه تشكر كند و به 

ن اتحاديه هايي كه در كنفرانس نماينده داشتند توصيه كرد به بي
  .الملل بپيوندند

بعد از كنفرانس شفيلد،الحاق گسترده ي اتحاديه ها به بين الملل 
مطابق گزارش شوراي كل تا قبل از كنگره ي ژنو پانزده .آغاز شد

اتحاديه و تا قبل از كنگره ي لوزان،سيزده اتحاديه به بين الملل 
 شمار اعضاي برخي از اين اتحاديه ها به ده هزار نفر هم.پيوستند
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براي مثال انجمن مهندسين فلزكار سي و سه هزار و . مي رسيد
اما اين الحاق .انجمن اتحاد حفاران بيست و هشت هزار عضو داشت

هاي گسترده كه از ميانه روها تشكيل شده بود خطري براي بنيان 
حتي سازمان شبه بورژايي و .هاي بين الملل محسوب مي شدند
ان در قرن معاصر با الحاق توده ميانه رويي مثل حزب كارگر انگلست

اي اتحاديه ها كه اعضايشان ديدگاه هاي سياسي متضاد داشته 
به نظر ماركس براي بين الملل كه مهم تر . باشد ، به خطر مي افتد

از هر چيز مي خواهد مانند يك حزب كمونيستي بين المللي عمل 
  .كند، چنين جذب توده اي مي تواند يك خطر بزرگ باشد

ر طول بهترين دوره ي فعاليت هاي مشترك شوراي كل و حتي د
اتحاديه هاي انگلستان درك واقعي بين آنها چه از نظر وحدت 

شوراي كل پيشنهاد .نظري و چه شباهت سازماني وجود نداشت
كرد كه شوراي اتحاديه هاي لندن بايد به بين الملل بپيوندند يا 

 بين الملل بايست اگر اين پيشنهاد قابل پذيرش نيست نمايندگان
اجازه داشته باشند كه در نشست هاي شوراي اتحاديه ي لندن 
حضور داشته باشند تا بتوانند اعضاي اين شورا را از اعتصاب هاي 

اما شوراي اتحاديه ها هر دو پيشنهاد را .قاره مطلع كنند
اتحاديه ها در حفظ استقاللشان حتي بر سر مسئله ي .نپذيرفت
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اگرچه با  آنها  تماس برقرار مي شد اما واقعا .اعتصاب مصر بودند
  . نمي توانستند هيچ نوع تلفيق سازماني با بين الملل را بپذيرند

اما مذاكرات ادامه  يافت و دو سال بعد از شكل گيري بين الملل، 
هم در رابطه با مبارزه ي .اين مذاكرات به نتايج قطعي منتهي شد
مان طور كه پيش تر ه.سياسي و صنفي توافقاتي حاصل آمد

 شوراي اتحاديه هاي لندن تصميمي را 1866مالحظه شد در سال 
به تصويب رساند كه كارگران تمامي كشورها براي حفظ روز كاري 

به سبب قصور در انجام .متعارف و نرخ برابر دستمزدها متحد شوند
با .اين امر وضعيت طبقه ي كارگر به جاي بهتر شدن بدتر شد

 كه هدف بين الملل ترويج وحدت كارگران براي مالحظه به اين
اهداف مذكور بود،شوراي اتحاديه هاي لندن در  بحث بر سر 
مسائلي كه به منافع كارگران مربوط مي شود پيمان بست اما با 
تاكيد بر اين واقعيت  كه حتي در اين اتحاد، شوراي اتحاديه ها 

ي اتحاديه  شورا1866در سال .مطلقا مستقل باقي خواهند ماند
هاي لندن با شركت در تبليغ براي رفورم انتخاباتي،در مطالبه براي 
دموكراتيزه كردن همه ي حكومت ها با بين الملل انگيزه ي 

  .مشتركي داشت
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 پس مي بينيم كه در آن تاريخ حتي پيشرفته ترين سازمان هاي 
طبقه ي كارگر انگلستان، بين الملل را از چشم انداز خاص خود 

هيچ كدام به گسترش حوزه ي نفوذ بين الملل اهميت .دندمي دي
نمي دادند،هيچ كدام خود را با برنامه هايش تطبيق نمي 

بين الملل براي .دادند،هيچ كدام اين برنامه را واقعا نمي فهميدند
آنها صرفا به عنوان سازماني سودمند بود كه مي توانست در مبارزه 

زي ساعات كاري ،افزايش مزد براي حق سازماندهي  براي كوتاه سا
فقط براي .ها،و نهايتا برا ي گسترش حق راي به ايشان كمك كند

كسب اين اهداف محدود بود كه آنها با انجمن بين المللي كارگران 
متحد شدند ،اما به عنوان اتحاديه به بخش هاي دروني بين الملل 

  .تبديل نشدند

المللي طبقه ي هدف بين الملل تبديل شدن به حزب سياسي بين 
  .كارگر بود

احزاب سياسي در .اما بين الملل هرگز پايگاه سازماني الزم را نيافت
كشورهاي مختلف  وجود نداشت كه سازنده ي عناصر حزب بين 

بين الملل بايد از همين منابع موجود ساخته مي .المللي باشد
اين منابع اول  سازمان هاي بي ثباتي بودند كه از جنبش هاي .شد
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در مرتبه ي دوم انجمن ها و . وده اي و اعتصابات برخاستندت
سازمان هايي  كه اهداف تعاوني داشتند و براي فعاليت هاي 

و سوم ،اتحاديه هاي انگليسي كه به . سياسي كامال نا مناسب بودند
اندازه ي كافي زيرك بودند اما منحصرا براي مبارزه ي صنفي شكل 

سياسي بين الملل براي تحقق گرفته بودند و به ايده ي حزب 
واضح بود كه اتحاد ميان بين .كمونيسم عالقه ي اندكي داشتند

دير يا زود وقتي .الملل و اتحاديه ها تنها مي توانست موقتي باشد 
مطالبات اتحاديه ها بي درنگ تامين مي شد طرفداري آنها از بين 

لل الملل به افول  مي گراييد ،خصوصا بعد از اين كه بين الم
اين وضعيت در .مطالبات سياسي اش را دقيق تر فرمول بندي كرد

چون به خاطر تعقيب و آزارهاي پليس حكومت .فرانسه بدتر بود
بناپارتيست ،نه انجمن كارگري قدرتمندي وجود داشت و نه 

جنبش كارگري . اتحاديه اي و مهم تر از همه نه سازمان سياسي
نبود، و بعضا تحت نفوذ فراتر از يك جنبش ابتدايي پيشه وري 

تمايالت خائنانه ي بالنكيست ها بود كه از تماس با توده ها به دور 
بودند و بعضا تحت نفوذ آنارشيست هاي صلح جوي 

اينجا و آنجا آشوب هاي بي فايده اي رخ مي داد كه .پرودونيست
نتيجه ي جريان هاي آنارشيستي و شورش طلب بود و در آينده ي 
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ول پرودونيست صلح طلب ، مهر خود را بر جنبش نزديك بعد از اف
اين امر خصوصا وقتي قابل توجه بود كه نفوذ .پرولتري فرانسه زدند

  .باكونين و پيروانش حاكم شد

از آنجايي كه ماركسيست ها با مطالعه ي قوانين پيشرونده ي 
جامعه ي سرمايه داري براين اعتقادند كه جامعه در مسير طبيعي 

مي اجزاي ذهني و مادي نظم اجتماعي را فراهم تكامل خود تما
مي آورد،و از آنجايي كه ماركسيست ها تمامي تاكتيك هاي خود 
را براين فرض استوار مي كنند ،اما آنارشيست ها اميدوارند كه با 

آنارشيست ها به .جنبشي يك جانبه بر سرمايه داري غلبه كنند
امعه ي بورژوايي جاي تحليل بر اساس تضادهاي دروني و ناگزير ج

به جهت تامين شالوده ي استوارتر و گسترده تر براي جنبش 
كارگري ، برعكس چه شورشي باشند و چه صلح طلب،سعي دارند 
مسئله ي اجتماعي را مستقل از وجود جامعه ي بورژوايي و 

  .مبارزات سياسي و اجتماعي آن حل كنند

ستي و در واقع آنارشيست ها، در هر دو عقيده ي باكونيني
پرودونيستي ،مشاركت طبقه ي كارگر در مبارزه ي سياسي را 
اگرچه نه يك خيانت مستقيم به منافع پرولتاريا اما يك خطاي 
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اما در ضمن باكونينيست ها . مصيبت آميز در نظر مي گيرند،
اميدوارند كه رهايي طبقه ي كارگر را با تبليغات نظام مند شورش 

ه شورش عمومي براي پيروزي اتكا ب( هاي جزئي تامين كنند
پرودونيست ها به كارگران توصيه مي ).انقالب اجتماعي از پايين

كردند نه با روش هاي سياسي ،بلكه با اقدامات خرد اقتصادي و 
خصوصا با سازمان دهي اعتبارهاي رايگان و مبادالت برابر ميان 

پرودون مايل بود اين . توليد كنندگان،براي رهايي خود بكوشند
وليد كنندگان را به شكل پيشه وراني مستقل و كم بضاعت تصور ت

بنابراين باكونينيسم تجلي غرايز مخرب اليه هاي عقب افتاده .كند
و پرودونيسم تجلي خواسته .تر پرولتاريا و دهقانان شورش طلب بود

هاي قشر باالي طبقه ي  كارگر و كساني است كه هنوز اميدشان 
لي از سرمايه از دست نداده را براي كسب حداقل استقال

پرودونيسم نمايانگر ايدئولوژي خرده بورژوايي پرولتاريا در .اند
كشورهاي التين بود كه پيشرفت صنعتي در آنجا نسبت به 

  .كشورهاي اروپاي مركزي و غربي كمتر بود

پرودونيسم به عنوان يك نظام در يك دوره ي بي اندازه ارتجاعي 
سه با سركوب قيام پرولتري در جون سازمان دهي شد كه در فران

از طرف ديگر با بي تفاوتي سياسي عجين . به وقوع پيوست1848
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بود كه انعكاسي بود از بي تفاوتي سياسي توده ها در دوره ي 
به همين خاطر بالنكيست ها اين نقد برنده را به .امپراتوري دوم

ي بين الملل وار د مي كردند كه اين سازمان در خدمت ِ خط مش
چون در طول روزهاي اول اعضاي فرانسوي اين .( بناپارتيسي است

از طرف ديگر پرودونيسم آموزه ).سازمان عمدتا پرودونيست بودند
در جامعه اي مبتني بر سلطه ي گسترده ي .اي كوته نظر بود 

سرمايه و تحت تمركز زندگي اقتصادي ،پرودونيست ها اميدوار 
اتي اقتصادي حل كنند كه از بودند مشكل اجتماعي را با اقدام

دشواري هاي حاصل .حدود توليد و مبادله ي خرد فراتر نمي رفت
از استثمار كار مزدي توسط صنعت ماشيني گسترده در جامعه اي 
كه سرمايه ي بانكي به شدت متمركز شده بود به زعم پرودونيست 
 ها با سازمان دهي بانك هاي مردمي با اعتبارات رايگان و مبادله ي

برابر محصوالت در ميان توليد كنندگان مجزا، مغلوب مي 
پرودونيست ها قوانين پيشرفت سرمايه داري را نمي فهميدند و .شد

ازاين رو در تقابل هميشگي با جنبش واقعي طبقه ي كارگر 
بودند،جنبشي كه زاييده ي طبيعي سرمايه داري بود اما 

آنها اهميت .دندپرودونيست ها آن را در مسيري كاذب تصور مي كر
منفعت ذاتي .مبارزه ي اتحاديه هاي پرولتاريا را درك نمي كردند
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كارگران را در مبارزه ي سياسي يا اهميت قوانين حامي كارگر را 
آنها اعتصابات و رهايي زنان را باطل اعالم مي .درك نمي كردند

كردند،حتي اصل سوسياليسم را با احترام به پيش داوري هاي 
آنها هر نوع تاكتيك [يي دهقانان فرانسه رد مي كردند،خرده بورژوا

انقالبي را رد مي كنند،منظور من تمامي تاكتيك هاي مبتني بر 
مبارزه ي طبقاتي است،هر نوع جنبش اجتماعي متمركز را رد مي 
كنند و در نتيجه هر جنبشي را كه خود را ابزاري سياسي 

مشخصه ي ].ري رابداند،براي مثال محدود كردن قانوني ساعات كا
افراطي در اين رابطه فعاليت هاي اولين گروه بين الملل گراي 

  .پاريسي بود

كتاب معروف فرايبورگ ،يادبود حيرت انگيز كوته نظري 
پرودونيست ها و بدفهمي كامل آنها نسبت به وظايف جديد 

فرايبورگ به طور رقت انگيزي مي .پرولتارياي آن روز بود
يك . ي آهني را تولن به جلسه آورديك بخاري شكسته:نويسد

ميزتحرير وجود داشت كه در طول روز فرايبورگ در كارش ازآن به 
عنوان دكور استفاده مي كرد و عصرها آن را به ميزي براي نامه 

يك جفت صندلي دست دوم به اضافه ي .نوشتن تبديل مي كرد
چهار صندلي ديگر،بيشتر از يك سال جزو وسايل كف اتاق بود كه 
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به سمت شمال روبه روي حياطي چيده شده بودند كه هميشه از 
در اين اتاق كوچك ده در دوازده فوتي .آن بوي گند بيرون مي آمد

به جرات مي توانم بگويم كه مهمترين مسائل اجتماعي دوران ما 
  .مورد بحث قرار مي گرفت

اما واقعا آنچه مهم بود اين است كه دقيقا اين مسائل چگونه مورد 
ث قرار مي گرفت و چه راه حل هايي پيشنهاد مي بح
پرودونيست هاي پاريسي عاري از هر گونه درك نسبت به .شد

مسائلي كه طبقه ي كارگر در نتيجه ي رشد تجارت و صنعت 
گسترده،رشد اعتبار سرمايه داري و ايجاد بازار جهاني مواجه بود 

ران ،مسئله ي اجتماعي را از ديدگاه خرده مالكين و پيشه و
در جلساتي كه هر پنج شنبه برگزار مي .مستقل بررسي مي كرد

شد،آنقدر كار مي كردند تا يك مشت الگوي خيالي براي اعتبار 
رايگان بپرورانند تا هر كارگري بتواند يك صاحبكار مستقل 

همين طور مسائل چشمگير برآمده از پيشرفت جامعه ي .شود
كي اتوپيايي و بعضا بي معاصر را يا ناديده مي گرفتند يا به سب

فرايبورگ با صراحتي از سر خود .اندازه ارتجاعي حل مي كردند
شيريني از روشي مي گويد كه گروه پاريسي پرودونيست به مسئله 
ي نيروي اعضاي تازه بعد از كنگره ي ژنو پرداختند،در زماني كه 
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پرولتارياي بين الملل پيشتر در حال درك وظايف عظيم بازسازي 
عي بود و در زماني كه  طبقه ي كارگر در فرانسه به لحاظ اجتما

  .سياسي شكوفا مي شد

 كميته ي مركزي پاريس زمان زيادي را 1867 و 1866در سال "
  "... صرف مطالعه ي بانك هاي سرمايه گذاري كرد 

آنچه اين پرودونيست ها بيش از همه از آن مي ترسيدند مشاركت 
تي از اين ديدگاه كه سوسياليسم را آنها ح.در مبارزه ي سياسي بود

اگرچه آنها از پذيرش اعضايي .از سياست جدا مي كرد فراتر نرفتند
كه فقط سياستمدار بورژوازي بودند و سعي مي كردند از طبقه ي 
كارگر ابزاري براي استفاده ي بورژوازي در جنگ با شرايط 

يست ها پيشاسرمايه داري بسازند،امتناع مي كردند،اما خود پرودون
در واقع آنها نمي توانستند دريابند كه .هم همان منظور را داشتند

در مبارزه ي پرولتاريا در رهايي كامل از قانون طبقات حاكم،مبارزه 
اين ناتواني خود .ي اقتصادي و سياسي از هم الينفك هستند 

نتيجه ي ديدگاه كلي آنها درباره ي مسائل اجتماعي بود كه 
وسيله ي راهكار هاي آرام بخش و اصالح طلبانه و اميدوار بودند به 

از .مستقل از مبارزه ي سياسي و ملي، اين مسائل را حل كنند
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طرف ديگر همان طور كه درباال ديديم پرهيز از سياست با 
مالحظاتي  ديكته مي شد كه صرفا فرصت طلبانه بود و همراه بود 

ت امپراتوري با اكراه آنها از انجام هر كاري كه حمله به سياس
  .محسوب مي شد

حلقه ي كارگران .در اين رابطه آنها كامال متناقض بودند
پرودونيست پيش از شكل گيري بين الملل كه تولين در راس آن 
بود در مبارز ه ي سياسي شركت داشت و عالقه ي فعالي به 

بنابراين اعضاي اين  گروه به نفع .مسائل سياسي نشان مي داد 
 كردند ،اگرچه آنها خود را با ناپلئون سوم لهستان تبليغ مي
در همان سال اين گروه با ابتكار  به اصطالح .همسان كرده بودند

نامزدهاي  طبقه ي كارگر، نقش فعالي در كمپين انتخاباتي 
با  وجود اين ، آنها به تنفر از سياست كه آن را بدتر از زهر .داشتند

جمهوري خواهان طبقه مي دانستند ادامه دادند،و به همين دليل 
اين امر به موفقيت بين الملل .ي كارگر نسبت به آنها ظنين بودند

  .در فرانسه لطمه وارد ساخت

آنها مبادرت به تفسير قوانين و نهاد بين الملل با همان روح ضد 
سياسي و بورژوايي كردند كه نمايندگان بورژوازي ليبرال پيشتر 
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ش كردند توجيهي براي بي به خصوص آنها تال.انجام داده بودند
تفاوتي سياسي شان پيدا كنند و قوانين و اساس نامه ي بين الملل 
را طوري تفسير مي كردند كه مبارزه ي سياسي ابزاري براي يك 

وقتي بين .فرجام و تابع وظيفه ي اقتصادي طبقه ي كارگر باشد
الملل شكل گرفت،آنها آن ترديد قديمي را از سر گرفتند كه تولن 

شركايش با رويال پاالس ،مركز بناپارتيست هاي تبليغات چي در و 
با اين رفتار اعضاي اوليه ي .ميان كارگران هم پيمان شده است

فرانسوي بين الملل، جمهوري خواهان كهنه كار را از اين سازمان 
نمي توان انكار كرد كه جمهوري خواهان كهنه كار .دور نگه داشت

 ي كارگر را درك نمي كردند و از  واقعا جنبش جديد طبقه1848
اگرچه اين  به وضوح نقشي  بود كه .جهت رهبرانشان در رنج بودند

انتظار مي رفت آنها ايفا كنند ،اما پرودونيست هاي  كارگر تولن 
بهتر از آنها روح جنبش جديد را نمي فهميدند و بهتر از آن در 

 پرودونيست در اين رابطه بين.تناسب با بين الملل قرار نداشتند
 Henri(هاي پاريسي و هنري لوفور  Lefort( يكي از جمهوري،

اين امر در طول مراحل اوليه ي .خواهان قديمي درگيري رخ داد
  .بين الملل در فرانسه بود
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جمهوري خواهان مي خواستند كه به بخش فرانسوي بين الملل 
جازه لوفور در مصاحبه اي با فرايبورگ اعالم كرد كه آيا ا.بپيوندند

دارد به بين الملل بپيوندد كه مي خواست به سازمان مهر 
اما تولن و فرايبورگ . جمهوري خواهي بي چون و چرا را بچسباند

  . به عنوان نماينده به عضويت لوفور شديدا اعتراض كردند

  :روشي كه ماركس به مسائل نگاه مي كرد به صورت زير بود

 كرد ،جنبشي كه از او فعاالنه در جنبش پرولتري مشاركت مي
همان بدو تاسيس قرار بود به پيروزي سوسياليسم منتهي 

مسئله ي اساسي اين بود كه تمامي جنبش هاي ملي بايد در .شود
جنبشي شكل يافته از تمامي كارگران كشورهاي سرمايه داري 

توده هاي كارگر كه در اين زمان در آغاز مبارزه ي .مشاركت كنند
د بايد به آنها كمك مي شد تا تجربه كسب سياسي و اجتماعي بودن

كنند تا منافع طبقاتي ماندگار و ماموريت  تاريخي شان را بفهمند 
و بدين وسيله بتوانند اميدوار شوند كه اين ماموريت را به انجام 

بنابراين از يك طرف ضروري بود تا مانع پيشرفت .رسانده اند
آن جلوگيري  طبيعي جنبش كارگري نشوند و از مسير معمولي 

از طرف ديگر همان قدر الزم بود تا جنبش را از جهش به .نشود
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به عالوه الزم بود كه ايدئولوژي .سوي مراحل فوري بازدارند
  .پرولتاريا از عناصر محفل گرا رها شود

بخش پيشتازي كه ماركس در بين الملل بر عهده داشت كامال 
 تجربياتش به لطف آموزش علمي او و ماهيت.قابل توضيح است

توانست توضيح درستي از مسير تاريخي مبارزه ي پرولتاريا ارائه 
از ميان مراحل متغير جنبش طبقه ي كارگر او توانست ذات .دهد

جنبش را به چنگ آورد،داليل بنيادي اش را به دست آورد و 
در .شرايط پيشرفت در مطابقت با قوانين ثابت را توضيح دهد

يعتا به رشد جنبش منجر مي شد او برخورد او با مسائل كه طب
توجه همكارانش را تعمدا به نكاتي جلب مي كرد كه اقبال عمومي 

او كارگران را به فعاليت مشترك مي .كارگران را تامين مي كرد
كشاند و مستقيما آنها را به مبارزه ي طبقاتي و تبليغ براي سازمان 

 يك هدف ماركس هميشه.دهي طبقاتي كارگران ترغيب مي كرد
  .گام در پيشرفت توده ها بود اما نه بيشتر از يك گام 

تاريخ بين الملل كارگران و كنگره هاي آن در مبارزه بين اين دو 
از يك سو سيستم هاي اتوپيايي و محفل .جريان در نوسان بود
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گرايي كه در جنبش طبقه ي كارگر مسلط بودند و از طرف ديگر 
  .  ي آن كارل ماركس بودسوسياليسم علمي كه بهترين نماينده
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  كنگره بين الملل در ژنو
اولين كنگره ي عمومي انجمن بين الملل كارگران از سوم تا هشتم 

در اين كنگره بيست و دو بخش . در ژنو برگزار شد1866سپتامبر 
از بين الملل را چهل و شش عضو نمايندگي مي كردند كه شش 

( عني ادگر،كارترعضو آنها از شوراي كل بودند ي
Carter(يونگ،ايكاريوس،كرمر و دوپون، .  

يكي از وظايف اصلي كنگره تصويب اساس نامه ي بين الملل و 
پيش نويس نهايي اساس نامه از .اصول اصلي برنامه ي آن بود

اين پيش .قوانين موقتي و اهداف كلي انجمن تفاوت اندكي داشت
يه شد و توسط نويس جديد توسط يك كميته ي سيزده نفره ته

تشكيالت بين الملل بر اساس سنتراليسم . كنگره به تصويب رسيد
از آنجايي كه تشكيالت متمركز و ملي در .دموكراتيك استوار شد

اغلب كشورها هنوز وجود نداشت، طبيعتا قدرت بسياري به شوراي 
كل واگذار شد اما آنقدر گسترده نبود كه امكان رشد مستقل 
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به بيان كلي .رهاي متعدد را محدود كندجنبش كارگري در كشو
  :تشكيالت بين الملل شكل زير را به خود گرفت

واحد اصلي بين الملل شاخه هاي محلي بود به عالوه انجمن هاي 
متعددي كه به عضويت پذيرفته مي شدند مانند اتحاديه ها ،انجمن 

تمامي شاخه هاي يك كشور مشخص براي . هاي آموزشي و غيره
كميته ي مركزي كشوري متحد مي شدند كه بعدا انتخاب يك 

در مناطق و محدوده هاي متعدد هر .شوراي فدرال نام نهاده شد
كشور اين بخش ها براي شكل دادن شوراهاي منطقه اي متحد 

هر شاخه در فعاليت هاي خود مستقل بود و هر كدام .مي شدند
ي بين مستقيما با شوراي كل ارتباط داشته و البته مطيع اصول كل

در  راس كل .الملل ،تصميمات كنگره و قوانين تشكيالت بودند
سازمان، شوراي كل قرار داشت كه توسط كنگره انتخاب مي شد و 

كنگره .كنگره عالي ترين ارگان بين الملل بود.مسئول آن بود
تصميم مي گرفت كه شوراي كل در فواصل بين كنگره ها در كجا 

ب مي كرد و مكان و زمان كنگره اعضاي شورا را انتخا.تشكيل شود
شورا اين قدرت را داشت كه مكان .ي بعدي را تعيين مي كرد

كنگره را تغيير دهد اما اين امكان را نداشت تا زماني را كه كنگره 
وظايف شوراي كل چنين .ي قبلي تعيين كرده بود تغيير دهد
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اجراي تصميمات كنگره ،ايجاد ارتباط بين تشكيالت :بود
 تماس با آنها با مكاتبه،هدايت كلي كار بين الملل مختلف،حفظ

،جمع آوري اطالعات آماري درباره ي وضعيت كارگران،ارائه ي 
  .گزارشات دوره اي كه بخش ها را از موقعيت امور آگاه مي كرد

در طول بحث درباره ي قوانين، برخي از نمايندگان فرانسوي اين 
كه عضويت را به مسئله را مطرح كردند كه آيا مطلوب نيست 

كارگران يدي محدود كنيم يا حداقل به هيچ كس جز كارگران 
اين تصميم . يدي اجازه نمايندگي در كنگره بين الملل را ندهيم 

طبقه ي كارگر را از كمك رهبران پيشتاز و مجرب محروم مي 
خوشبختانه  نمايندگان انگليس به اين پيشنهاد كه بين الملل . كرد

د ، اعتراض كردند و بين الملل از خطري كه را به زمين مي ز
نزديك بود در همان مراحل اوليه فعاليت خود سربريده شود، نجات 

اما اين تصميم نشان داد كه نمايندگان فرانسه تا چه از حد . يافت
اين فاصله در بحث برسر مسائل ديگر نيز . كل جنبش فاصله دارند

 كارگران برعليه سرمايه مانند كمك متقابل بين الملل به مبارزه ي
، اتحاديه گرايي ،جنبش تعاوني ،محدوديت روز كاري، كار زنان و 
كودكان، ماليات مستقيم و غيرمستقيم ، اعتبار بين الملل ، ارتش 
ثابت ، ايده هاي مذهبي و نفوذ آن در جامعه و جنبش روشنفكري 
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در بحث بر سر مسئله ي كمك متقابل بين . و سياسي مشهود بود
ملل به مبارزه ي كارگران برعليه سرمايه ،  نمايندگان فرانسوي با ال

تعهد به ايده هاي پرودونيستي  درباره ي خطر اعتصاب صحبت 
كردند و توصيف كردند كه كارگران به جاي اعتصاب بايد تعاوني 

درآمد "هاي توليدي تاسيس كنند تا بدين طريق مزد كارگران به 
رشي كه توسط ماركس در راستاي گزا. تبديل شود"حاصل از كار

ايده هاي رهبران اتحاديه ي انگليس گردآوري شده بود، اعالم مي 
كرد كه يكي از وظايف اصلي بين الملل خنثي كردن دسيسه ي 
سرمايه داران است كه هميشه آماده اند در موقع اعتصاب و دست 
 ازكار كشيدن ِ كارگران ، از منبع كار ِ كارگران خارجي استفاده

كنند و بدين طريق سرمايه داران مي توانند در مقابل ادعاهاي 
براي دستيابي به اتحاد بين . كارگران هموطن خود مقاومت كنند

المللي كارگران در عمل و نه در حرف ، گزارش ، نهادي براي 
پژوهش آماري نظام مند در رابطه با شرايط كارگران را نيز توصيه 

ونيست در مسئله ي كاهش روز شاخه هاي مختلف پرد. مي كرد
گزارش شورا براساس زمينه هاي بهداشتي . كاري انگشت نما بودند

و اقتصادي ، خواهان تصويب قانوني كردن هشت ساعت روز كاري  
اما دو تن از نمايندگان ژوراي سوئيس كه . و فسخ كار شبانه شد
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مشهور بود خواهان ده ساعت روز ) Coullery(يكي از آنها كولري 
با وجود اين حتي نمايندگان فرانسوي هم از آنها .كاري شدند

از . حمايت نكردند و كنگره هشت ساعت روز كاري را تصويب كرد
آنزمان به بعد ، اين مطالبه يكي از شعارهاي عمده ي جنبش طبقه 

گزارش شوراي كل در رابطه با كار .ي كارگر در جهان بوده است
معاصر نسبت به جذب كودكان زنان و كودكان ، از گرايش صنعت 

و نوجوانان از هر دو جنس در فرآيند توليد اجتماعي خبر مي داد و 
به شدت اين رفتار را كه تحت سلطه ي سرمايه تحقق مي يابد ، 

عالوه بر اين گزارش طرح يك برنامه ي چندجانبه را . محكوم كرد
براي آموزش فني ، بدني و ذهني كودكان و نوجوانان ريخت كه 

 سال ، 15 تا 12 سال ، 12ودكان را در سه رده ي سني نه تا ك
كار مولد نيز بايد با آموزش .   سال  گروه بندي مي كرد18 تا 15

جسماني و پرورش ذهني قرين شود و براي تحقق اين امر اقداماتي 
طبقه ي كارگر با تحميل . قانوني بايد توسط دولت انجام شود
صبان قدرت را تقويت نخواهد تصويب چنين قوانيني ، صاحب من

كرد ، بلكه برعكس  نيروهاي آنها را به ابزاري برعليه خود و منافع 
پرولتاريا با به هم پيوستن نيروهاي خود . شان تبديل خواهد كرد

قادر است به نتايجي دست يابد كه تالش براي تامين اين نتايج  در 
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ي مخالف اگرچه برخ. زماني كه پراكنده باشد ، بي نتيجه است
بودند ، اما كنگره گزارش مذكور را پذيرفت و سپس مسئله ي كار 

گزارش شوراي كل با خاطر نشان كردن . تعاوني را مد نظر قرار داد
اين نكته آغاز مي شد كه وظيفه ي بين الملل توسعه و اتحاد 
جنبش خودانگيخته ي طبقه ي كارگر است، بدون آنكه آموزه  و 

كه البته اين بي شك توهم .(  كندمكتبي را بر آن تحميل
بنابراين كنگره نبايد خود را به هيچ سيستم خاص .) پرودونيسم بود

اين گزارش . تعاوني متعهد كند و به توضيح چند اصول قناعت كند
با تصريح عبارات خطابيه ي افتتاحي ، جنبش تعاوني را به عنوان 

بتني بر يكي از نيروهاي تغيير دهنده ي جامعه ي معاصر كه م
شايستگي بزرگ . مبارزه ي طبقاتي است ، به رسميت مي شناسد

تعاون در اين گواه عملي نهفته است كه نظام موجود كه در آن كار 
منقاد سرمايه است را با نظامي جمهوري از انجمن هايي با توليد 

اما جنش تعاوني تنها به . كنندگان آزاد و برابر جايگزين مي كند
اين . توانايي دگرگوني نظم سرمايه داري را ندارداتكاي قدرت خود 

دگرگوني تنها با تغيير كلي در كل ساختر اجتماعي ميسر است و 
جز با نيروهاي سازمان يافته ي جامعه به هيچ روش ديگري ممكن 

به همين دليل است كه كارگران بايد قدرت اجرايي را .  نيست



 61تاريخ بين الملل اول                                                          

ين داران بيرون تصرف كرده و آنرا از چنگ سرمايه داران و زم
عالوه بر اين گزارش به دور از اين عقيده ي عمومي تعاوني . آورند

هاي توليدي را ارزشمند تر از تعاوني هاي توزيعي مي داند نظر به 
اين واقعيت كه تعاوني هاي توزيعي تنها ارتباطي سطحي با جامعه 
ي معاصر دارند در حاليكه تعاوني هاي توليدي به بنيان جامعه 

به تعاوني توصيه مي شود كه  بخشي از عايدي . ه مي زنندضرب
خود را به ترويج اصول خود و بنيان اجتماعات جديد اختصاص 

نهايتا گزارش توصيه مي كرد كه به تمامي كارگران شاغل . دهند
در تعاوني ها بايد همان دستمزدهاي استاندارد كاري پرداخت 

شند يا نباشند و اين شود، صرف نظر از اينكه عضو اين انجمن با
كار مانع انحطاط تعاوني ها به شركت هاي متعارف سرمايه داري 

با يك مصالحه ي موقتي ، مسئله ي سودهاي حداقلي . مي شود
  .براي تعاوني ها جايز است

 به قلم " اتحاديه ، اكنون و آينده "گزارش شوراي كل درباره
تحاديه ها با ا. ماركس قدرت و برجستگي تفسير خود را نشان داد

متحد ساختن كارگران به رقابت متقابلي كه موجب تضعيف 
آنهاست خاتمه مي دهند و اين امكان را فراهم مي آورند كه از 
شرايط نامطلوب در مواجه  واحدهاي نيروهاي كاري با  نيروهاي 
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وظيفه ي فوري اتحاديه ها به نياز مبارزه . متمركز سرمايه فرا روند
ر و سرمايه و در يك كالم مسئله ي مزد و ي هر روزه بين كا

تا زماني كه نظم موجود ادامه دارد ، . ساعات كاري محدود مي شود
فعاليت اتحاديه ها به ناگزير بايد خط تعاون و متحد كردن كارگران 

از طرف ديگر ، اتحاديه ها خود به خود به مراكز . را پيش گيرد
 درست همان طور سازماندهي طبقه ي كارگر تبديل مي شوند ،

كه در قرون وسطي كمون ها و شهرداري ها مراكز سازماندهي 
با وجود اين، در حاليكه اتحاديه ها مطلقا .  براي بورژوازي بودند

نبايد از مبارزه ي هر روزه بين كار و سرمايه صرف نظر كنند ، 
جنبه ي مهمتر آنها كمك شان به عنوان ابزاري براي دگرگوني 

در حال حاضر .   و براندازي ديكتاتوري سرمايه استنظام كار مزدي
، اتحاديه بسيار مشغول مبارزات فوري هستند و به حد كافي 
ضرورت گالويز شدن با بنيان هاي نظام سرمايه داري را تشخيص 

به .( اما در اين رابطه يك بهبودي حاصل شده است . نمي دهند
يم كنفرانس شفيلد عنوان تاييدي بر اين مدعا ، اين گزارش به تصم

از اين پس ، اتحاديه ها عالوه بر اجراي مبارزه ي .)اشاره مي كند
روزانه  برعليه ستم سرمايه داري ،  بايد عامدانه به عنوان مراكز 
سازماندهي طبقه ي كارگر عمل كنند  تا به هدف واالي رهايي 
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اتحاديه ها بايد از جنبش هاي اجتماعي و . كامل دست يابند
  .  ه در اين جهت قرار دارند ، حمايت كنندسياسي ك

در اين مورد ، كنگره تصميم زير را موافقت كرد كه تا حدي با 
مداخله ي پرودونيست ها وشعارهاي  بي معني شان لوس شده بود 

كنگره اعالم مي كند كه در شرايط واقعي صنعت كه يك ": 
ا وضعيت جنگي است ، بايد هدفي متقابل در دفاع از دستمزده

اما وظيفه ي كنگره اين است كه در عين حال .وجود داشته باشد
  ".اعالم كند هدف بلندپايه تري يعني نابودي كار مزدي وجود دارد

نياز به جلوگيري از نفوذ روسيه  " بخش ديگر گزارش شوراي كل ، 
در اروپا از طريق تقويت حق تعيين سرنوشت و بازسازي لهستان 

 اين گزارش به سكوت ".و اجتماعي استبر شالوده اي دموكراتيك 
مطبوعات بورژوازي نسبت به شرارت هاي تزاريسم اشاره كرده و 
اين سكوت را با اين واقعيت توضيح مي دهد كه طبقات حاكم اروپا 
اين حكومت مستبد را آخرين سنگر خود در قيام مردم برعليه 

ه مند به همين دليل طبقه ي كارگر عالق. سرمايه قلمداد مي كنند
بر براندازي استبداد است كه تنها با اعاده استقالل لهستان ميسر 

راه حل مسئله ي لهستان به پيشرفت بيشتر خط مشي . است



 64تاريخ بين الملل اول                                                          

آلمان، به علت مشاركت پروس در . سياسي آلمان وابسته بود
. جنايت برعليه لهستان، از نفوذ استبداد روسي تاثير پذيرفت

ينكه آلمان يكي از متهمين در پرولتارياي آلمان با مشاهده ي ا
تجزيه لهستان است، ناگزير است كه براي آزادسازي اين كشور 

نمايندگان فرانسه به اين فرمول بندي مسئله . اقدامي انجام دهد
اعتراض كردند و خواهان اين شدند كه تمام مستبدين مانند هم 

به . در نهايت ، يك تصميم مصالحه آميز اتخاذ شد. محكوم شوند
ين موضع كلي فرانسه ،  يك ارجاع خاص به نياز براي قيام برعليه ا

خط مشي امپرياليستي تزاريسم و اعاده ي آزادي يك لهستان 
  .سوسياليستي الحاق شد

مسئله ي مذهب در دستور كار نمايندگان فرانسوي بود، اما در 
. گزارش شوراي كل به طور اهانت آميزي ناديده گرفته شده بود

بحث بي فايده ، مالحظه ي بيشتر در اين مورد به بعد بعد از يك 
 1867زمان و مكان كنگره ي بعد در لوزان در سال . موكول شد
  .تعيين شد

در نگاه اول به نظر مي رسيد كه نيروي جديدي در جهان سر 
برآورده است كه مقدر شده است تا مسير كل تاريخ بشر را 
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 در بالتيمور گردهمايي همزمان با كنگره ي  ژنو ،. دگرگون سازد
اين . افتتاحي  اتحاديه كارگري كشوري اياالت متحده برگزار شد

اتحاديه نيز مطالباتي تقريبا مشابه كنگره ي ژنو پيش كشيده بود و 
در سال بعد ، در گردهمايي دوم در شيكاگو ، اتحاد كارگري 

  .كشوري تصميم به همكاري با بين الملل گرفت

،  در مطبوعات بورژوازي بحث قابل مالحظه بعد از كنگره ي ژنو 
همانطور كه فايربورگ گزارش . اي در مورد بين الملل شكل گرفت

مي دهد برخي از روزنامه هاي سرمايه داري توجه مقامات را به 
. اين سازمان جديد جلب كردند و خواهان اقدامي سركوبگر شدند

. مدلي كردندنشريات ديگر با اين تالش ها براي رهايي كارگران ه
اصول انقالبي و سوسياليستي كه بين الملل بر آن استوار بود با 
صراحت كافي در كنگره ي اول توضيح داده نشد و بورژوازي خود 
. را به دست توهماتش سپرد و آرزوهايش را با واقعيت اشتباه گرفت

بورژوازي دورانديشي الزم در مقابل پيشرفت آتي بين الملل را 
  .نداشت
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  يشرفت بين الملل ، بين الملل و اعتصابات پ
بزودي رويدادها نشان داد كه ماركس در درك خود از جنبش 
طبقه ي كارگر تا چه حد برحق بود ، و پرودونيست ها در مخالفت 
خود با شكل واقعي جنبش برخطا بودند كه تالش مي كردند نظام 

 و مبادله "ياعتبارهاي رايگان و تعاون"هاي آموزه اي خود را يعني 
آنچه سبب شد تا بين الملل . ي منصفانه را بر جنبش تحميل كنند

نفوذ خود را به سرعت گسترش دهد ، روي عقايد تاثير بگذارد و 
هواداري توده ي عظيم مردم را جلب كند، همانا مشاركت فعال 
سازمان در تمامي بازنمود هاي جنبش طبقه ي كارگر بود، تمامي 

 ي صنفي و سياسي كارگران و خصوصا بازنمودهاي مبارزه
مشاركت بين الملل در جنبش اعتصاب كه در اين زمان در بين 
توده هاي كارگر و بيش از هركجا در قاره، هرچه بيشتر گسترش 

 يك عامل عمده در رشد اين 1866بحران اقتصادي . مي يافت
  .اعتصاب ها بود
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ل از همه او: بين الملل از مداخله در اعتصابات دو هدف داشت
براي مثال در اعتصاب ( جلوگيري از ورود اعتصاب شكنان خارجي 

و دوم كمك ) غربال سازان ، خياطان و سبدسازان در لندن
اين دو . مستقيم به اعتصاب كنندگان با جمع آوري و ارسال پول

كار بين الملل را در محافل كارگري بي اندازه محبوب ساخت و 
ران رشد مي كرد كه بين الملل اكنون اين ايده در بين كارگ

قهرمان معتمد پرولتاريا است و با شجاعت براي منافع كارگران در 
در اين رابطه ، اعتصاب مفرغ سازان در پاريس  در . حال نبرد است

وقتي . ،  از اهميت عمده اي برخوردار بود1876فوريه ي 
ان كارفرمايان تصميم گرفتند تا تشكيالت تازه شكل يافته ي كارگر

را در هم بشكنند ، به ناگهان چند صد تن از آنان را كه به اتحاديه 
پيوسته بودند را اخراج كردند ، اتحاديه براي كمك به لندن روي 

شوراي كل متقاعد شد كه كل مسئله ي حق كارگران براي . آورد
سازماندهي در گروي اين مبارزه است، با اتحاديه هاي انگليسي 

بخش . يسي ها اعتبار مالي نامحدود دادندمشورت كرده و به پار
بين الملل در ديگر كشورها نيز به رفقاي پاريسي كمك كرد و 

در مقابل . كارفرمايان بزودي مجبور شدند كه امتيازاتي بدهند
وقتي اعتصاب خياطان در لندن هفت ماه به طول كشيد ، كارگران 
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ستان قاره نيز با جلوگيري از ارسال اعتصاب شكنان به انگل
نارضايتي خود را نشان دادند اما همچنين كمك مالي هم ارسال 

اين . كردند و بنابراين به پيروزي اعتصاب كنندگان ياري رساندند
گواهي آشكاري بر ارزش مستقيم اتحاد بين المللي بود، و اين 
انجمن قدرتمند در يك دوره ي زماني مختصر توانست در ميان 

  .ل برادري كار را منتشر كندتوده هاي كارگران روح و عم

پرودونيست ها با پيشرفت جنبش اعتصاب كه مغاير با ايده هاي 
اتوپيايي و تمامي الگوهاي تخيلي و ضايع خود مغاير بود، به 

  .وحشت افتادند

اعتصاب ، اعتصاب بيشتر و بازهم اعتصاب ، نه مطالعه و نه چيزي "
با اشاره به  اين جمله نفرت فرايبورگ را "...مانند مطالعه

 نشان مي دهد كه تنها چندماه قبل از كمون 1870رويدادهاي 
رهبران جنبش كارگري مانند فرايبورگ نااميد . نوشته شده بود

او كامال قابل اعتماد بود ، اما به سادگي دركي از مبارزه ي . بودند
او به جنبش گذشته تعلق . توده اي پرولتارياي معاصر نداشت

. قطه نگاه او پرولتري نبود بلكه خرده بورژوايي بودن. داشت نه آينده
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حتي رهبران انقالبي پاريسي مانند وارلين نيز مدت زمان قابل 
  .مالحظه اي تحت تاثير تعصبات پرودونيستي بودند

  

  :  در دفاع از خود خطاب به دادگاه گفت 1868 مي 22وارلين در 

را ضداقتصادي آنها . بين الملل دراصل  با اعتصابات مخالف است"
  ".در ژنو اعالم كرد و در هرجاي ديگري نيز اعالم مي كند. مي داند

او وقتي داشت عقايد گروه كوچك پرودونيست ها را بيان مي كرد ، 
كه در . ( صادقانه معتقد بود كه به نام بين الملل صحبت مي كند

واقع بين الملل اعتصاب را شكل ضروري و طبيعي مبارزه ي 
سرمايه در نظر مي گرفت كه از اهميت بسياري براي كارگران با 

با اين حال وارلين زود از ) بيداري و اتحاد پرولتاريا برخوردار است 
  .پرودونيست ها گسست و در مسير انقالب اجتماعي حركت كرد

از طرف ديگر انگلستان به سرعت و به همان اندازه ي نظر  در 
 به خصوص به سبب .عمل نيز، ارزش بين الملل را مي آموخت

سهمي كه در حمايت از اعتصابات و جلوگيري از ورود اعتصاب 
چرا كه جنبش . شكنان خارجي ايفا كرده بود ، مورد احترام بود
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اتحاديه در جزاير انگليس  بسيار بيشتر از پيشرفت اتحاديه ها در 
دستمزد ها در انگلستان باالتر بود ، ساعات . قاره ، رشد كرده بود

  . وتاه تر بود و در كل شرايط كارگر بهتر بودكاري ك

كامال طبيعي بود كه بورژوازي كه دسيسه ي سكوت را برعليه بين 
الملل تدارك ديده بود، سپس به مبالغه بر اهميت آن پرداخت و  
به بين الملل هرچه  را كه در تمامي ابعاد زندگي اقتصادي و 

اما براي ما . بت دادسياسي مغاير با طبقه ي سرمايه دار است ، نس
بين الملل بيشترين تالش خود را . فاكت هاي واقعي جالب است

  .براي حمايت از مبارزات جنبش كارگري براي رهايي انجام داد

اما بتدريج تجربه نشان داد . در ابتدا اعتصاب خود يك هدف بود"
كه  يك اعتصاب به قدرت بين الملل كمك مي كند، تا آنجا كه 

بنابراين . گان را به ارتش سازمان وصل مي كنداعتصاب كنند
هر اعتصابي موفق يا . اعتصاب از يك هدف به ابزار تبديل شد

  ".ناموفق ، كارگران مشغول اعتصاب را جذب بين الملل مي كند

اين يك واقعيت قابل مالحظه بود، و با كل تاريخ بين الملل تاييد 
دف افزايش نفوذ در شد همانطور كه بين الملل اعتصاب ها را به ه

ميان توده هاي كارگر و جذب اعضاي جديد دامن مي زد، البته ، 
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حماقت هاي به خصوصي نيز از سوي مورخين و سياستمداران 
اما اين درست است كه شوراي كل ، كميته . بورژوايي سر مي زد

هاي مركزي كشوري و كميته هاي محلي ِ بين الملل براي كمك 
 مبارزه برعليه ستم و استثمار صف آرايي به توده هاي كارگر در

بين الملل براي اين كار ، تمامي تجارب و منابع خود . كرده بودند
اگرچه با وجود داستان هاي خيالي مطبوعات . را به كار گرفت

نتيجه اينكه كارگران عادت كردند . بورژوايي اين منابع ضعيف بود
آنها بين .ود بدانندكه بين الملل را  معتمدترين دوست و قهرمان خ

الملل را تجلي واقعي منافع خود مي ديدند و به بين الملل مي 
تاريخ جنبش كارگري در تمامي كشورهايي كه در آنها . پيوستند

 گسترش مي يافت ، اين امر را 1866اعتصاب به سبب بحران 
  .تاييد مي كند

اره قبال به حمايت بين الملل  از اعتصاب در فرانسه و انگلستان اش
يك نقش مهم در محبوب شدن نام بين الملل در ميان . كرديم 

توده هاي گسترده ي پرولتاريا ، كه در حال بيداري در زندگي 
در . سياسي بود، مداخله بين الملل در مورد كارگران بلژيك بود

بلژيك يك جنبش توده اي در نتيجه ي افزايش باور نكردني 
مطالبات . صت نشان داداستثمار، خود را در اواسط دهه ي ش
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كارگران كه از ستم سرمايه داري خسته و دلزده بودند، با حكومت 
  .و سازمان خونخوار و نظام مندي روبرو شد

 در تاريخ "قتل عام در بلژيك " در مانيفست شوراي كل با عنوان 
  : ماه مي مي خوانيم4

تنها يك كشور در جهان متمدن است كه مقامات با حرص و "
اين .  كارگران را به بهانه ي اعتصاب كشتار مي كنندشادماني

سرزميني كه مدل .كشور در اين مورد بي همتا ، بلژيك است
بهشت كوچك زمين داران ، سرمايه . مشروطه خواهي در قاره است

قتل عام حكومت بلژيك سال به سال  با انقالب . داران و كشيش ها
 كه قتل عام يك تفاوتي.هاي خورشيدي به ضرورت تكرار مي شود

سال با سال قبل دارد در اين است كه  قتل عام اين سال قربيان 
بيشتري مي گيرد، دست نيروي نظامي بازتر بوده و هلهله و شادي 
مطبوعات سرمايه دار و روحاني پر سر و صداتر ، و بي پايه و اساس 

  ".بودن بهانه هاي قصابان حكومتي بي شرمانه تر بوده است

پيشتر از وجود بين الملل آگاه بوده اند ، هدف آنرا توده ها كه 
درك كرده و  كار آنرا ديده بودند، پس آنرا سازمان خود در نظر 

پيوست هاي جديد در ابتدا تك تك بود . گرفتند و به آن پيوستند
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البته . اما رفته رفته  به صورت گروهي به بين الملل مي پيوستند
 ي بزرگ  و بي شكل به بين اين پيوستن جمعي به شكل يك توده

الملل نبود ، بلكه گروه ها و افراد فعال از توده ها جدا مي شدند و 
شاخه هاي محلي تشكيل مي دادند و اين كار پيوند اخالقي بين 

بدين ترتيب ، . سازمان  و توده هاي زحمتكش را شكل مي داد
  .نفوذ اخالقي و سياسي بين الملل پيوسته افزايش مي يافت
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  بين الملل در لوزان ي كنگره 
در دوره ي بعد از كنگره ژنو، جنبش طبقه ي كارگر به موفقيت 

در اياالت متحده ، هشت ساعت روز . برجسته ي خود ادامه داد
با اصالحيه . كاري براي بنگاه هاي اقتصادي دولتي به تصويب رسيد

) يافتكه بالفاصله بعد به اسكاتلند و ايرلند هم بسط (  ،1867
كارگران مرد شهري حق راي پارلماني بدست آوردند و بنابراين 
طبقه ي كارگر حداقل در ظاهر امر ، به موقعيت سياسي دست 

.  دست يافته بود1832يافت كه طبقه ي متوسط با اصالحيه ي 
در تمام اين سال پيوستن اتحاديه ها به بين الملل ادامه يافت، 

  .وداگرچه اين رشد آهسته تر شده ب

در فرانسه كه قبال هفده ي شاخه وجود داشت ، نه شاخه ي ديگر 
، تعداد Beckerدر سوئيس ، بر طبق گزارش بكر . تاسيس شد

اعضايي كه  تنها به كميته ي مركزي آلمان ملحق شدند ، سي 
  .هزار نفر بود
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در بلژيك بعد از بروز اعتصابات و گلوله خوردن بعضي از كارگران ، 
در ايتاليا نيز چندين شاخه ي . ه بين الملل پيوستندچند اتحاديه ب

  .بين الملل شكل گرفت

 در لوزان 1857 سپتامبر در 8دومين كنگره بين الملل از  دوم تا 
هفتاد و يك نماينده در آن حضور داشتند كه . سوئيس برگزار شد

اعضاي شوراي ) دوپون ، ايكاريوس ، كارتر و لسنر(چهار تن از آنان 
دو نماينده از انگليس ، دو نماينده از ايتاليا، يك نماينده . كل بودند

از بلژيك ، هجده نماينده از فرانسه و سي و هشت نماينده از 
  .سوئيس شركت داشتند

كنگره ي لوزان با توجه به پيشرفت نظريه سوسياليستي را نمي 
همچنين بايد توجه داشت كه . توان در رديف كنگره ي ژنو قرار داد

يست هاي پاريسي  از حمايت نمايندگان سوئيسي فرانسوي پرودون
در اين كنگره ها ي اوليه هر فرد صرف نظر .( زبان برخوردار بودند

از اينكه چه تعداد را نمايندگي مي كند ، يك راي داشت و اين 
  .)راي گيري را پيچيده مي كرد

هنگام مسئله ي سازماندهي ، شوراي كل تصميم گرفت گزارش 
يك حق . كميته ي مركزي كشورهاي مختلف ارسال كندهايي به 
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عضويت ساالنه ي يك شكل به صورت يك پني در ازاي يك نفر در 
مسئله ديگر مورد . چهار قسط براي شوراي كل در نظر گرفته شد

بحث را پرودونيست ها و چارلز النگو پيش كشيدند كه در مورد 
د بانك هاي ملي اين گزارش ايجا. بانك هاي مردمي و اعتباري بود

تصميمي . براي تهيه ي اعتبار رايگان به كارگران را توصيه مي كرد
كه توسط ايكاريوس مطرح شد و توسط كنگره پذيرفته شد از اين 

  : قرار بود 

كنگره اصرار دارد كه اعضاي بين الملل در زمينه هاي مختلف از "
ي توليد نفوذ خود استفاده كنند تا اتحاديه را ترغيب كنند كه برا

مشاركتي سرمايه گذاري كنند،  نظر به رهايي طبقه ي كارگر اين 
بهترين راهي است كه آنها مي توانند اعتباري را كه به طبقه ي 

  ". متوسط و حكام مي دهند را به دست خود گيرند

نقش دولت ، ": دستور جلسه بعدي به صورت زير خوانده شد 
 ".افع فردي و جمعي حمل و نقل ، خدمات عمومي و مبادله، من

. دولت به عنوان حافظ عدالت و قراردادها در نظر گرفته شد
تصميمي كه پذيرفته شد اين بود كه دولت چيزي جز مجري 
قانون نيست كه با راي شهروندان بايد انتخاب و به رسميت 
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. شناخته شود و اين افراد بايد با حق راي همگاني انتخاب شوند
وردار بود اما بخش دوم تصميم اعالم مي اين از اهميت اندكي برخ

كرد كه تمامي ابزار حمل و نقل و مبادله بايد برعهده ي دولت 
اين تصميم ديدگاه . باشد، تا انحصار شركت هاي بزرگ نابود شود

را باز كرد و اولين فرمول بندي مشخص ايده ي مالكيت اشتراكي 
ديدي مي داد كه بر ابزار توليد و مبادله بود و خبر از مبارزه ي ش

 De(دي پاپ . بعدا موجب خشم فراواني شد Paepe ( تمايل
بعد از يك .داشت يك الحاقيه به نفع ملي كردن زمين ضميمه شود

بحث پر تب و تاب، از اين الحاقيه صرف نظر و موضوع به كنگره ي 
  .بعدي محول شد

دستور جلسه ي بعدي مسئله ي حكومت دولت در رابطه با مسئله 
ما قبال از خطابيه  . زه ي سياسي طبقه ي كارگر بودي مبار

وقوانين موقتي بين الملل و از گزارش  شوراي كل به كنگره ي ژنو 
در آغاز قوانين موقتي مي . دانستيم كه ديدگاه ماركس چه بود

 رهايي اقتصادي طبقه ي كارگر هدف بزرگي است كه ": خوانيم 
 آيا اين بدان ".ع آن باشدهر جنبش سياسي بايد مانند يك ابزار تاب

معناست كه پرولتاريا بي نياز از مبارزه ي سياسي است يا بدين 
معناست كه در شرايط خاص مبارزه ي سياسي ضروري است؟ 
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حتي ماركس ، كه بسيار دور از اين نظر بود كه به آزادي سياسي 
به عنوان هدفي در خود اهميت فراوان بدهد ، به اهميت آن در 

نبش عام رهايي پرولتاريا اذعان داشت و قبول داشت كه رابطه با ج
طبقه ي كارگر در مرحله ي خاصي از پيشرفت خود بايد درگير 

اما ماركس نه تنها بي ميل بود كه نظامي .  مبارزه ي سياسي شود
را به كارگران تحميل كند كه نتيجه ي مستقيم تجارب شان در 

يع اجباري سرعت زندگي روزمره نيست ، بلكه همچنين از تسر
در اين رابطه  ، با نظر به بي . حركت پرولتاريا اجتناب مي كرد

) براي مثال در فرانسه ( تفاوتي عمومي كارگران به مسائل سياسي 
و نياز به حفظ اتحاد پرولتاريا در زماني كه جنبش پرولتري هنوز 
در كودكي  و در معرض آزار سياسي است ، بايد به تاريخي كه اين 

ماركس بر اين عقيده بود كه . ع گرفته مي شود توجه كنيمموض
گسترش مبارزه صنفي و صنعتي  كارگران را رودر روي مبارزه ي 
سياسي در يك مقياس ملي خواهد كرد كه در ابتدا مبارزه اي براي 
دموكراسي كردن نظام سياسي است و سپس مبارزه اي براي 

 اي در مقياس بين آنها همچنين در اين مسير با مبارزه. قدرت
المللي مواجه مي شوند و مبارزه به سطح انقالب بين المللي 

سوسياليست هاي مكاتب قديمي تر . سوسياليستي كشيده مي شود
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كه در جواني ديدگاه هاي ماركس  تا حدي تحت نفوذ آنها شكل ( 
مبارزه ي سياسي را عملي اعال مي دانستند كه با خيزش ) گرفت

تصرف قدرت سياسي به دگرگوني اجتماعي مي مسلح پرولتاريا و 
اما حتي ماركس هم در آغاز درك كاملي از مبارزه ي . رسيدند

سياسي به معناي مشاركت پايدار ، دور انديش و هوشمندانه توسط 
پرولتاريا در تمامي نبردها با بورژوازي كه اين نبرد را به نفع اهداف 

تمام )  گاه مبارزه پرولتاريايعني براي توسيع نظام مند پاي(پرولتاريا 
 مستعد چنين "به مانند ابزار "اگرچه عبارت . كند، نداشت

  .تفسيري هست

ديديم كه در گزارش ژنو ، ماركس همان خط مشي خطابيه را 
دنبال كرده بود كه با مهارت راه را براي وظايف مستلزم مبارزه 

او . دسياسي به عنوان فعاليت عملي جنبش كارگري هموار كرده بو
ابتدا : به مبارزه ي سياسي در هر دو شكل خود اشاره كرده بود 

تصرف قدرت براي دگرگوني نهايي جامعه ي سرمايه داري به 
جامعه ي سوسياليستي  و دوم مبارزه ي براي اصالحات جزئي كه 
موقعيت طبقه ي كارگر را تحكيم كرده و به آن پالتفرم تازه اي 

 كنگره ي لوزان اين مسئله ي در. براي پيشرفت آتي مي دهد
فعاليت سياسي  توسط ماركس يا هر نماينده ي شوراي كل 
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اين مسئله چند روز زودتر در . طرفدار ماركس، پيش كشيده نشد
به عقيده ي نمايندگان ژنو ، . يك جلسه عمومي پيش كشيده شد

بحث درباره ي اين مسئله سنگ محك خلوص نمايندگان 
 كه همانطور كه ديديم تمايالت جمهوري خواه پاريسي است

  .پرودونيستي داشتند

  : بند هفتم دستور جلسه به صورت زير بود 

آيا محروميت از آزادي سياسي مانعي بر رهايي اقتصادي كارگران  "
و يكي از عوامل اصلي بي نظمي اجتماعي است؟ چگونه مي توان 

  "برقراري دوباره ي آزادي سياسي را شتاب بخشيد؟

 با فرمول بندي به اين صورت، بحث اندكي برانگيخت و اين موضوع
حدودا موافقت عموم را جلب كرد به طوري كه حتي گويام كه بعدا 
يكي از رهبران باكونيستي شد و نيز فرصت طلبان فرانسوي به اين 

  .تصميم راي مثبت دادند

به عنوان تاييد ) Perron( بعد از پاسخ به سئواالت فوق، پرون
  : د كه بيان مي دار
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 گزارش هاي متعددي كه پيشتر در كنگره خوانده شد به وضوح "
نشان داده كه كارگراني كه به زندگي محروم از آزادي سياسي 

اين . رضايت داده اند به حركت در يك دور تسلسل محروم اند
محروميت سياسي براي منافع آنها مصيبت بار است و براي آنها 

همين گزارش ها نشان مي . بندضروري است كه راه چاره اي بيا
دهد كه در ميان مردم محروم از حقوق خود به عنوان شهروند آزاد 

و در تمامي كشورهايي كه حقوق انساني مانند تجمع ، آزادي بيان  
و آزادي مطبوعات محدود شده است، كار بين الملل تضعيف تر مي 

در برعكس پيشرفت بين الملل . شود و نتايج حاصله سست تر است
در نتيجه تا زماني كه آزادي سياسي . كشورهاي آزاد حاكم است

براي كارگران تضمين نشود،  غيرممكن است كه بين الملل به 
سرنوشت عظيم خود دست يابد و تمامي اروپا را در بر گيرد و آنچه 
بايد بشود، بشود و اتحاد قدرتمند و نيرومند طبقه ي كارگر  به 

بنابراين براي پايان بخشيدن . يل شودبازسازي اجتماعي جهان تبد
به اين بن بست كه در غير اين صورت تا هميشه ادامه خواهد 

و براي اين . يافت،  بايد بالفاصله خواستار آزادي سياسي شويم
  ".مطالبه نبايد انرژي كمتري از مطالبه آزادي اقتصادي صرف كنيم

  : سپس تصميم زير اتخاذ شد 
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  كنگره و با توجه به اينكه محروميت از 7با نظر به بخش اول بند "
آزادي سياسي ، سنگ بناي آزادي اجتماعي مردم و رهايي 

رهايي اجتماعي كارگران را .  1:  پرولتاريا است ، اعالم مي شود 
برقراري آزادي . نمي توان بدون رهايي سياسي بدست آورد 

ه با در رابط. سياسي به عنوان يك گام ابتدايي مطلقا ضروري است
تصميم فوق را هر . 1:  بخش دوم سئوال  كنگره تصميم مي گيرد 

به تمامي كارگران بين . 2. ساله اعالم كرده و بر آن تصريح كند
الملل  يك اعالميه رسمي درباره اين تصميم ارسال كند و نيز به 
كنگره ي صلح  به انگيزه مشاركت فعال آن براي برقراري  حقوق 

  " 1789اساسي مردم  از 

 در آنزمان كسي فكر نمي كرد كه اين سئوال يك مبارزه اي 
به بين الملل ضربه ي كشنده اي مي . طوالني را در برمي گيرد 

  .زند

ورود . دستور جلسه ي بعدي موضع پرولتاريا نسبت به جنگ بود
اين سرفصل به بين الملل ، بر پيشرفت آتي اين سازمان تاثير نهاد 

ائل مبرم جامعه ي معاصر بود و از زمان ، چرا كه جنگ يكي از مس
كنگره ي لوزان ، موضوع جنگ به ندرت در كنگره هاي بين الملل 
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اين موضوع به صورت زير پيش . سوسياليستي غايب بوده است
دموكرات هاي بورژواي اروپا كه آنها هم از نياز براي . كشيده شد

دي را اتحاد بين الملل ميان خود آگاه بودند، ليگ صلح و آزا
اين سازمان رامي توان نسخه ي كمرنگي . سازماندهي كرده بودند

. از بين الملل دانست اما اهداف اين سازمان محدود به  سياست بود
 سپتامبر در ژنو در سال 9اولين كنگره ي ليگ صلح و آزادي  در 

 برگزار شد، يعني بالفاصله بعد از پايان كنگره ي لوزان ِ 1867
ي كارگران و سازمان دهندگان كنگره ي صلح از انجمن بين الملل

بين الملل دعوت كرده بودند تا نمايندگان خود را به كنگره 
  .بفرستند

در كنگره ي ژنو بين الملل ، مسئله ي جنگ تلويحا در ارتباط با 
دورنماي بين الملل درباره ي جنگ . ارتش هاي دائمي مالحظه شد

ي كه راهنماي آن است ، در ، با فرمول بندي انضمامي تر از اصول
تصميمي كه شوراي كل راجع به جنگ پروس و اتريش در سال 

در اين تصميم جنگ پروس و اتريش . گرفت ، بيان شده بود1866
نبردي بين دو استبداد ذكر شد كه پرولتاريا نبايد نسبت به 

طبقه ي كارگر بايد تحت نفوذ يك . هيچكدام هواداري داشته باشد
اده باشد يعني تمركز نيروهاي خود براي براندازي ايده و يك ار
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. تمامي مستبدين كه منجر به رهايي كامل اين طبقه خواهد شد
دعوت ليگ صلح و آزادي به بين الملل اين فرصت را داد تا اصولي 

  : كه راهنماي نگاه او به جنگ است را تبيين كند 

ش مي  نظر به اينكه بار جنگ را اساسا طبقه ي كارگر بر دو"
كشد، از آنجايي كه جنگ تنها كارگران را از ابزارهاي معيشتي 
خود محروم مي كند و آنها را مجبور مي سازد كه خون يكديگر را 

 "صلح مسلح"از آنجايي كه وضعيت آماده به جنگ و . بريزند
نيروهاي مولد را فلج كرده است و از كارگران چيزي جز كار بي 

.  با تهديد هميشگي جنگ مي ترساندفايده نمي خواهد و توليد را
صلح از آنجايي كه اولين نياز براي رفاه عمومي است بايد با نظم 
جديدي تحكيم شود كه ديگر جامعه را با دو طبقه كه يكي از آنها 

بنابر . استثمارگر و ديگري استثمار شده اند به رسميت نمي شناسد
م گرفت حمايت تمامي اينها ، انجمن بين المللي كارگران ، تصمي

فعال و كامل خود را از كنگره ي صلح كه در نهم سپتامبر در ژنو 
افتتاح شد ، اعالم كند و در هر فعاليتي كه ليگ صلح و آزادي 
ممكن است منجر به براندازي ارتش هاي دائمي و حفظ صلح شود 

هدف انجمن بين المللي كارگران  نهايت تالش براي .، سهيم شود
رگر و آزادي آن از قدرت و نفوذ سرمايه و رهايي طبقه ي كا
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همچنين تالش براي ايجاد كنفدراسيوني از دول آزاد درسراسر 
  ". اروپا است

در بخش اول به . اين تصميم آشكارا دو نظرگاه متضاد را در بر دارد
وضوح اعالم مي كند كه متاركه ي جنگ پيش نياز نابودي نظام 

 اجتماعي عاري از تقسيم سرمايه داري و جايگزيني آن با نظم
طبقاتي است، بخش دوم بر ايده ي صلح گرايي بورژوايي و ائتالف 

اين تصميم حمايت كامل و . با دموكرات هاي بورژوايي استوار است
فعالي را از كنگره ي صلح ارائه مي دهد، كنگره اي  كه توسط 
ا سازماني كامال بورژوايي مانند ليگ صلح و آزادي تبليغ شده بود ب

اين عقيده كه اين ليگ صرفا براي برقراري صلح فعاليت مي كند و 
روش هاي آن مي تواند كمكي براي آزادي كارگران از سلطه ي 

اين توهم صلح گرايي و دموكراتيك چگونه قابل . سرمايه باشد 
توجيه است؟ تنها با اين واقعيت كه جنبش طبقه ي كارگر در 

عيت كه پرودونيست ها كه در مرحله ي كودكي خود بود و اين واق
  .كنگره ي لوزان مسلط بودند از پالتفرم بورژوايي دفاع مي كردند

 سپس كنگره ي لوزان سه نماينده به نامهاي گويام ، دوپاپ و 
تولن را انتخاب كرد تا اين تصميم بين الملل را به كنگره ي صلح 
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( در آنجا گويام اين تصميم را به فرانسوي و باچنر. برسانند
Buchner (با اين حال تفاوت هاي بين . آنرا به آلماني قرائت كرد

دموكرات هاي بورژوا و پرولتاريا هنوز مشخص نبود طوري كه 
تصميم بين الملل عاري از هر مخالفتي با تشويق و تحسين كنگره 

 با iچند عضو ديگر بين الملل  همرا. نشين هاي بورژوا مواجه شد
گاريبالدي . وا در اين كنگره حاضر بودندبرخي از دموكراتهاي بورژ

  .كهنه كار و باكونين از آن جمله بودند

كنگره ي لوزان بين الملل نسبت به كنگره ي ژنو توجه بيشتر 
يك علت بي شك اين واقعيت . مطبوعات بورژوايي را جذب كرد

بود كه بين الملل در اين مقطع حساس است كه خود را به عنوان 
ظهور سازماني با هدف . درتمند نشان مي دهديك نيروي سياسي ق

وحدت طبقه ي كارگر و نيز در يك مقياس بين المللي در عرصه 
  .ي سياسي ،عالقه ي گسترده ي بورژوازي را به خود جلب مي كند

از كنگره ي لوزان به بعد، بين الملل يك خط مشخص در مورد 
مبارزه ي سياسي پي گرفت كه بيش از همه موجب رنجش 

پرودونيست ها .پارتيست ها و به همان اندازه پرودونيست ها شدبنا
به خوبي آگاه بودند كه در پيش آمدن مسئله ي سياسي تا حدي 
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تا وقتي كه اين موضوع از مرز تصميمات . خود نيز دخيل بودند
ايده آل فراتر نمي رفت ، پردونيست ها  در ذهن خود بي شك 

يوارهاي اتاق جلسه فراتر احساس مي كردند كه اين تصميمات از د
اما وقتي دريافتند كه پيش . نمي رود و بنابراين نتايج عملي ندارد

  .بيني شان غلط از آب در آمد، بر نااميدي آنها افزود
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  موفقيت هاي بيشتر ، كنگره ي بروكسل
بعد از كنگره ي لوزان رشد بين الملل شتاب بيشتري به خود  

اتحاديه ها در انگلستان اگرچه تا .  يافتگرفت و نفوذ آن ادامه
حدي به بين الملل پيوستند، اما از قبل آشكار بود كه ارتباط 

عالقه ي .رهبران اتحاديه با بين الملل بيشتر نوعي همراهي بود
اصلي آنها اهداف عملي و بالواسطه ي جنبش كارگري انگلستان 

ها بر اين گمان آن. بين الملل صرفا ابزاري براي اين هدف بود. بود
بودند كه بين الملل مي تواند كمك بزرگي براي تحقق اهداف شان 

مي . مي تواند از ورود اعتصاب شكنان خارجي جلوگيري كند. باشد
اساسا . تواند به گسترش حق راي و جنبش تعاوني كمك كند

اتحاديه ها هيچ قصدي براي گسست از جامعه ي بورژوايي 
ل به مصالحه با آن بودند تا بدان طريق برعكس كامال ماي. نداشتند

سازمان ها و بنيان هاي مالي آنرا حفظ كنند و مجلس بورژوايي و 
دادگاه هاي قانوني را ترغيب كنند تا حقوق مدني بيشتري به 

در اين تاريخ بود كه نامه هاي ماركس . اتحاديه ها واگذار كنند
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ا پيش بيني مي نشانه اي از خيانت ادگر و شركايش به بين الملل ر
  .كرد

در فرانسه بواسطه ي تصميمي كه در مورد مبارزه براي آزادي 
سياسي در كنگره ي لوزان گرفته شده بود ، آزار و تعقيب بين 

( تعقيب اعضاي كميته ي اجرايي پاريس .الملل آغاز شده بود
 1867در دسامبر ) تولين ، فرايبورگ، ليموزين ، وارلين و غيره

 ، پانزده عضو كميته  به پرداخت 1868ستم مارس در بي. آغاز شد
صد فرانك جريمه به سبب عضويت در يك سازمان غيرقانوني 

در بيست و دوم . محكوم شدند و شاخه ي پاريس منحل اعالم شد
 عضو كميته ي دوم را به پرداخت 9  اين دادگاه 1868ماه مي 

بين از آن به بعد .جريمه به عالوه ي سه ماه حبس محكوم كرد
اما اين محاكمات به . الملل در فرانسه يك سازمان غيرقانوني بود

لطف دفاع درخشان متهمين و افشاي اصول بنيادين بين الملل ، 
در ميان كارگران طرفدار جذب كرد و منجر به افزايش عضويت در 

  .سازمان شد

جنبش اعتصاب توده اي در قاره گسترش يافته و بستر مناسبي 
بين الملل فعاالنه با كمك مالي .  الملل فراهم آورد براي تبليغ بين
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در . و توصيه به كارگران تالش مي كرد در اعتصاب مداخله كند
آنزمان جنبش توده اي كارگران يك پديده ي كامال جديد بود 

كه هشداري .) رويدادي كه اكنون عمال بي توجه باقي مانده است(
د براي انقالب اجتماعي بود به جامعه و حركتي آغازين اما نيرومن

 به 1868اعتصاب در صنف ساختمان سازي در ژنو در بهار . بود
كارگران خواهان . خصوص توجه عموم را به بين الملل جذب كرد

 درصد افزايش مزد و كاهش ساعت كاري از دوازده ساعت به 20
كارفرمايان از بحث درباره ي اين موضوع سرباز . ده ساعت بودند

نتيجه كارگران هدايت اعتصاب را به كنگره ي مركزي در . مي زدند
ژنو سپردند كه وضعيت امور را به لندن ، پاريس و بروكسل گزارش 

كارفرمايان مطلقا از مذاكره با كميته ي ژنو سرباز مي زد با . مي داد
اين بهانه كه كارفرمايان اساسا دخالت يك سازمان خارجي را در 

بنابراين جنگ به . ل نمي كنندمورد منازعات داخلي كشور تحم
آنچه در ابتدا منازعه ي ساده بين كارگران ". يك اصل تبديل شد

بناي ژنو و كارفرمايان بود اكنون به مبارزه ي بين بورژوازي و 
چنانچه توجه تمام مطبوعات اروپايي . پرولتاريا گسترش يافته بود

مذاكره ،  بعدا از سرپيچي كارفرمايان از ".به اين موضوع جلب شد
كميته ي بين الملل ساكنين ژنو را فراخواند تا يك جلسه ي بزرگ 
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برگزار كرده تا كساني كه در اين كار نقش دارند كوس جنگ را راه 
بورژوازي با وحشت خانه و مغازه هاي خود را بست ، .بياندازند

كمك . اشياي گرانبهاي خود را پنهان كرده و خود را مسلح كرد
لندن بخشي به عنوان . ب از همه سو سرازير شدمالي براي اعتصا

هديه و بخشي به عنوان وام ، مبلغي معادل چهل هزار فرانك در 
مبالغ ديگري نيز از پاريس ، بروكسل و شاخه .ماه قول كمك داد

كارگران متخصص . هاي بين الملل سوئيس جمع آوري شد
رده كارخانه ي ژنو يعني ساعت سازان كه تا كنون كناره گيري ك

در پايان كارفرمايان با . بودند، به كارگران ساختمان سازي پيوستند
توجه به هواداري عمومي از اعتصاب كنندگان مجبور شدند كه ده 
درصد افزايش مزد  و كاهش ساعات كاري به ده ساعت را قبول 

اين اعتصاب بر اعتبار بين الملل افزود و منجر به رشد . كنند
ژنو تعداد اعضاي بين الملل به هزاران نفر تنها در . اعضاي آن شد
  .به عالوه چند اتحاديه تازه نيز پيوستند. افزايش يافت

رشد نفوذ بين الملل در بلژيك نيز با جنبش مقدماتي توده ي 
از دهه ي . كارگر در اين كشور كوچك اما پرجمعيت مرتبط بود

شصت به بعد ، اعتصابات و خيزش هاي مردمي  پايان ناپذير 
ودند؛ اما تنها جوابي كه حكومت به مطالبات مردم داده بود گلوله ب
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 بعد از به گلوله بستن جمعيت گرسنه در  مارچين. و سرنيزه بود

Marchienne شوراي كل براي قربانيان درخواستي كرد كه ، 
اين عمل طرفداران . كارگران انگليس آزادمنشانه پاسخ گفتند

  . ملل فراهم آوردبسياري را در بلژيك براي بين ال

در عين حال نفوذ بين الملل در اتريش و آلمان نيز گسترش مي 
در اتريش سازمان هاي منفرد به بين الملل پيوستند و در . يافت

آلمان ، اتحاديه كارگران آلمان كه تحت نفوذ دوست قديمي 
ماركس ، ويلهلم اليبنخت بودند و پيشرفت قابل مالحظه اي در  

 بودند ، در كنگره ي نورنبرگ درباب مسئله ي جنوب آلمان كرده
.  موافقت شد46 به 68پيوستن به بين الملل بحث كرده و با راي 

برخالف آنها ، الساليست ها از پيوستن به بين الملل خودداري 
  .كردند

 1868 سپتامبر 15 تا 6كنگره ي سوم بين الملل در بروكسل از 
ده تن از فرانسه ، پنج هج. نماينده حضور داشتند99. برگزار شد

تن از آلمان ، دو نفر از ايتاليا و يك نفر از اسپانيا ، پنج نفر از 
 نماينده ي باقي مانده، 55.انگلستان  و شش نفر از شوراي كل

  .يونگ به عنوان رئيس جلسه انتخاب شد. بلژيكي بودند
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اولين موضوع مورد بحث در كنگره مسئله ي جنگ بود كه توسط 
نظر به امكان جنگ بين آلمان و فرانسه ، امري كه دو آلماني ها 

سئوال به صورت زير فرمول . سال بعد واقعيت يافت ، مطرح شد
كارگران در مواجهه با جنگ بين قدرتهاي اروپايي چه ": بندي شد 

   "رفتاري بايد پيشه كنند؟

كنگره در اين مورد اين تصميم را اعالم كرد كه اگرچه علت 
و بنابراين جنگ را تنها . ام اقتصادي موجود استاساسي جنگ ، نظ

با وجود اين مردم . با از بين بردن اين نظام مي توان از بين برد
  . تنها با اعتصاب عمومي مي توانند در مقابل جنگ مقاومت كنند

  :تصميم بروكسل برعليه جنگ به صورت زير عنوان شد

 مردم را تعديل  با نظر به اينكه عدالت بايد روابط بين گروه هاي
اگرچه علت اصلي . كند درست همانطور بين شهروندان منفرد

جنگ عدم تعادل اقتصادي است ،جنگ را تنها با سازماندهي 
با وجود اين استفاده ي . اجتماعي دوباره مي توان به پايان برد

اختياري از قدرتها كه منجر به تمركز قدرت و استبداد مي شود 
  .مزيد برعلت است
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راين مردم با مخالفت با كساني كه اعالم جنگ مي كنند، مي  بناب
اين امر خصوصا براي طبقه . توانند تناوب جنگ ها را كمتر سازند

ي كارگر مصداق دارد كه بيش از هر كس ديگري خدمت نظامي 
ارائه مي دهد و تنها آنها مي توانند اجازه ي جنگ را به  قدرت ها 

ش قابل تحقق و عملي و مشروع در اين مورد آنها يك رو. بدهند
زندگي اجتماعي را نمي توان ادامه داد اگر كه توليد براي . دارند 

بنابراين كافي است كه نيروهاي مولد دست از . مدتي متوقف شود
  .توليد بردارند تا از اقدامات حكام مستبد جلوگيري كنند

كنگره ي انجمن بين المللي كارگران در بروكسل ، بيشترين 
  : اض خود برعليه جنگ را چنين ثبت مي كند اعتر

كنگره از تمام بخش هاي انجمن در كشورهاي مربوطه و نيز 
تمامي انجمن هاي طبقه ي كارگر و گروه هاي كارگري و از هر 
نوعي دعوت مي كند نهايت كوشش خود را براي جلوگيري از 
جنگ بين مردم كه  امروز چيزي جز يك جنگ مدني نمي تواند 

، به كار برند و آنرا جنگي بين توليدكنندگان  و مبارزه اي باشد 
  .بين برادران و شهروندان در نظر گيرند
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كنگره اصرار دارد كه كارگران براي شكستن جنگ  در كشورهاي 
كنگره به روح اتحاد بين كارگران . مربوط ، دست از كار بكشند

رعليه جهان اعتماد كافي دارد تا حمايت آنها به جنگ ِ مردم ب
  .جنگ تبديل شود

كنگره در اين رابطه بايد موضع خود را نسبت به كنگره ي صلح و 
آزادي تعيين مي كرد كه كنگره ي دوم خود را در برن برگزار مي 

از بين الملل دعوت شده بود كه يك نماينده ي رسمي . كرد
اين بار ، بين الملل از ليگ صلح و آزادي گسستي قطعي . بفرستد

ه ي بروكسل با تصميم بر اينكه هيچ نماينده اي نفرستد كنگر. كرد
و در عوض سه نفر را معرفي كرد تا به كنگره ي برن بروند و 

آنها . اعضاي ليگ صلح و آزادي را از تصميم بين الملل آگاه كنند
اين عقيده ي بين الملل را توضيح دادند كه از نظر اعضاي بين 

گ ، هيچ دليلي براي وجود الملل و تالش هاي آن براي پايان جن
از ليگ صلح و آزادي دعوت شد . مجزاي ليگ صلح و آزادي نيست

  .كه به بين الملل بپيوندند

در رابطه با مسئله ي كاهش ساعات كار ، كنگره اولويتي ضروري 
براي هرگونه پيشرفتي در شرايط كارگران در نظر گرفت و به اتفاق 
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 كه انجمن بين المللي آرا موافقت شد كه در تمامي كشورهايي
كارگران تاسيس شده، زمان آن رسيده براي  اين اقدام مشروع  

  .تبليغ كنند كه مدت زمان زيادي معوق مانده است

درباب مسئله ماشين آالت ، بين عقايد اشتراك گرايان و تعاوني 
گرايان موافقت وجود داشت و اكثريت كنگره با انتقال ماشين آالت 

اما پرودونيست ها موفق . ارگران موافق بودندبه مالكيت جمعي ك
شدند كه اين تصميم را باافزودن يك بند در رابطه با اعتبارات آنرا 

 : تصميم زير نهايتا گرفته شد . تغيير دهند

از يك طرف ديده مي شود كه ماشين آالت يكي از ابزارهاي "
قدرتمند  استبداد و اجحاف دردستان سرمايه داران است  و از 

رف ديگر پيشرفتي كه ماشين آالت فراهم مي آورند براي ط
  .جايگزيني نظام مزدي با شيوه ي اجتماعي توليد ضروري است

ديده مي شود كه ماشين آالت در خدمت واقعي به كارگران 
نخواهد بود تا زماني كه تشكيالت عادالنه تري در جامعه در دستان 

  .كارگر قرار گرفته باشد

  : د كنگره اعالم مي كن
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تنها بوسيله ي انجمن هاي تعاوني و سازماندهي اعتبارات توليد 
  .كننده قادر به تصرف ماشين آالت خواهد بود

دوم اينكه با وجود وضع موجود ، كارگران الزم است كه براي 
اهداف دفاعي متشكل شوند و بايد در ارتباط با ورود ماشين آالت 

شود كه ورود ماشين آالت به كارخانه ، ابراز نظر كنند  تا تضمين 
  ".منجر به عدم ضمانت كاري و تعديل نيروي كار نخواهد شد

  

 كنگره همچنين مسئله ي اعتصاب و فدراسيوني بين اتحاديه ها 
براي اهداف دفاعي و سازماندهي شوراهاي حكميت براي اقتضاي 

اين مسئله قبال شكلي . مشروعيت اعتصابات را هم به بحث كشيد
تا زمان كنگره ي بروكسل بين الملل . مي داشتعملي و انضما

همانطور كه مي دانيد . تجربه ي عظيمي در مورد اعتصابات داشت
در طول اواخر دهه ي شصت جنبش گسترده اعتصابات در كل 
اروپا وجود داشته و اعتصاباتي با مشاركت مستقيم بين الملل و 

  حتي پرودونيست هاي مكتب. سازمان هاي آن رخ داده بود
پاريسي كه در بنيان هاي نظري خود كامال مخالف اعتصاب بودند 
مجبور بودند در مقابل واقعيات سر تسليم فرود آورند و بپذيرند كه 
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تحت شرايط اجتماعي معاصر ، اعتصابات چاره ناپذير 
بنابراين تولن در توضيح گزارش بروكسل از طرف خود و .هستند

  : ت كساني كه ديدگاه مشابهي دارند ، گف

اعتصاب بايد يك ائتالف باشد و به همين دليل هم محكوم مي "
اما چرا كارخانه داران  به خاطر ائتالفي مشابه با بانكداران ، . شود 

ماموران كميسيون و تجار صادر كننده كه بار سنگيني را بر روابط 
تجاري تحميل مي كنند، محكوم نمي شوند؟ اعتصاب يك عمل 

ار يك جنگ نامنصف و شرور ، جنگي وجود اما در كن. جنگي است
دارد كه مردم از حقوق خود دفاع مي كنند و اين جنگي مقدس 

  ".است

تمامي اين مسائل موضوعات رايج بودند كه از يك كنگره به كنگره 
اما عالوه بر اينها ، مسائل مشخصي است .ي بعد تصويب مي شد

ار مي گيرند و كه بارها در كنگره هاي بين الملل مورد مالحظه قر
يكي از اين . كيلومتر شمار پيشرفت ايدئولوژي پرولتاريا هستند

مسائل بنيادين ، مسئله ي مالكيت است و همانطوركه قبال گفتيم 
و ديديم در كنگره ي لوزان در ارتباط با اين تصميم كه كاركرد 
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دولت چه بايد باشد ،  دو  پاپ موافق مالكيت اشتراكي زمين و 
  .مخالف آن بود) Charles Longuet (چارلز النگو

  : فرايبورگ مي نويسد 

در كنگره ي ژنو ، به جز نمايندگان بلژيك و آلمان ،  هيچ عاليق "
در لوزان مسئله . مشخصا كمونيستي در بين نمايندگان ظاهر نشد

براي اولين بار ، دو مكتب درباره ي مسئله ي . كامال متفاوت بود
ين مسئله را سزار دو پاپ به نفع مالكيت ا... مالكيت تصميم گرفتند

جمعي بر زمين  و براندازي حق وراثت با بحثي  طوالني مطرح 
مبارزه . كرد كه در اين بحث تمامي نمايندگي ملل شركت داشتند

بين كمونيست و حق مالكيت خصوصي بوجود آمد،  آلماني ها، 
 زمين و انگليسي ها و فالندرزي ها طرفدار مالكيت اشتراكي هم  بر

هم بر ابزار توليد بودند  و از طرف ديگر فرانسوي ها و ايتاليايي ها 
از حق مالكيت خصوصي دفاع مي كردند و نمي خواستند مطلقا از 

  ". آن دست بردارند

سپس در كنگره ي بروكسل بود كه كمونيست پيروزي آرام اما 
  :  مي نويسد ) Meyer(مي ير. مطمئني را بدست آوردند
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در كنگره ي بروكسل ايده هاي كمونيستي كامال پيروز شدند ، "
مسئله مالكيت بر زمين اكنون در راستاي تصميمي كه يك كميته 

اساسا اين تصميم اعالم كرد . نفري گرفته بود، بحث شد9ي خاص 
كه معادن و همچنين راه آهن بايد به كل جامعه تعلق داشته 

گل ها ، جاده ها ، كانال ها همچنين زمين هاي زراعي ، جن. باشند
، تلگراف و ديگر ابزارهاي ارتباطي بايد به كل جامعه تعلق داشته 

پرودونيست ها اگر چه آماده بودند اجتماعي شدن ماشين .باشد
آالت و ابزار آالت توليد صنعتي را  بپذيرند، اما قطعا با كمونيسم 

رانسه ، ارضي  به خاطر تعصبات فردگرايانه ي خرده دهقاني در ف
 نماينده ي حاضر 50از . اما مخالفت آنها بي ثمر بود.مخالف بودند

  ". نفر ممتنع  بودند15 نفر مخالف  و 5سي نفر موافق تصميم و 

در كنگره ي بروكسل  كمونيست ها يك پيروزي بزرگ بدست 
براي اولين بار ، بين الملل آشكارا طرفداري از كمونيسم . آوردند

پرودونيست ها نسبت به . ا اعالم كردحتي كمونيسم ملكي ر
پيروزي كمونيست ها نگران بودند و احساس مي كردند كه تصميم 

فرايبورگ . بروكسل اتوپياي بين الملل گراي آنها را كنار مي زند
در كنگره بين صد نماينده كمونيست . نتايج را مصيبت آميز خواند

  .ها اكثريت غالبي را بدست آوردند
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   بازل  درگره ي بين المللكن
  

رشد بين الملل ارتباط نزديكي با جنبش اعتصاب عمومي و سهمي 
جنبش اعتصابي در . كه بين الملل در آن ايفا مي كرد ، داشت

 ادامه يافت ، نبردها حاد تر شد و مكررا تحت حمله 1869طول 
  .نيروهاي ارتشي دولت قرار گرفت

در انگلستان . اشاره كرديم ما قبال به اعتصاب عمومي در بلژيك 
نيز برخوردهايي بين سربازان و معدنچيان ولز روي داد و به 

نبرد بورژوازي انگليس با كارگران ادامه يافت و . خونريزي منجر شد
وقتي پاي اتحاديه ها به ميان مي آمد ، كارگران به سبكي انقالبي 

ه مدت سخن مي راندند ، اگرچه متاسفانه  اين شور انقالبي كوتا
كنگره ي اتحاديه هاي بيرمنگام كه اندكي قبل از كنگره ي . بود

بازل برگزار شد، اعالم كرد كه بين الملل قهرمان قابل اعتماد منافع 
پرولتاريا است  و به اتحاديه هاي انگليسي توصيه كرد كه به بين 

  . الملل بپيوندند
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شوراي . اددر فرانسه اعتصاب كارگران پارچه بافي در نرماندي رخ د
كل بين الملل و اتحاديه ها عالقه ي فعالي به اين اعتصاب نشان 
دادند و در نتيجه شماري اتحاديه ها در ميان اين كارگران تاسيس 

در نزديكي سنت اتين ، جوش و خروش در ميان معدنچيان . شدند
ذغال سنگ به زد و خوردهاي خونباري با نيروهاي امپراتوري 

 جنبش انقالبي در ميان كارگران فرانسه منجر شد و در نتيجه
. ريسندگان ابريشم كه اكثرا زن بودند، اعتصاب كردند. تقويت شد

. با وجود تهديد پليس ، آنها به طور صوري به بين الملل پيوستند
در اين اعتصاب عناصري فعال بودند كه گرد باكنونين جمع شده 

ز زنان كارگر بودند ، كسي كه قيموميتش را در كنگره ي بازل ا
  .ليون دريافت كرد

در سوئيس اعتصابات زيادي رخ داد كه براي آنزمان اندازه ي قابل 
براي مثال اعتصاب تسمه سازان و رنگرزان در . مالحظه اي داشتند

. بازل، اعتصاب جديد بنايان در ژنو؛ اعتصاب كارگران چاپ و غيره
 در بلژيك جنگ طبقاتي در سراينگ Seraingو بوريناژ  

Borinage فعال تر از قبل شد و در ارتباط با اين اعتصابات ، بين 
  .الملل يك بيانيه تهييج برانگيز صادر كرد
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بين الملل با تاكتيك هاي درست خود فعاالنه به پيشرفت جنبش 
در نتيجه ، اقتدار آن پيوسته افزايش . توده اي كارگران كمك كرد

تالش براي . ي شدمي يافت و تعداد اعضاي آن همواره زياد م
پيگرد قانوني كارگران تنها به تقويت انجمن بين المللي كارگران 

اتحاديه هاي جديد و شماري از . ياري رساند و بر تعدادش افزود
بين الملل تنها در بلژيك .افراد مستقل به بين الملل پيوستند

  . عضو داشت64000

سته بودند بلكه در آلمان ، از اتحاديه هايي كه به الساليست ها نپيو
حول آگوست ببل و ويلهلم اليبنخت گرد آمده بودند، در كنگره اي 

 آلمان  حزب سوسيال دموكرات را تشكيل Eisenachدر شهر 
 هم شناخته مي شدند و به دنبال Eisenachersدادند كه به نام 

ببل در رابطه با بين الملل بر اين عقيده . آن رشد بسياري كردند
ر شرايطي ، سوسيال دموكراسي در آلمان بايد تحت  ه"بود كه 

ابتدا خود را سازمان بخشد ، چرا كه  همراه با يك سازمان بين 
المللي الزم است كه يك سازمان ملي هم وجود داشته باشد و 

 در اين ".بدون اين دومي، بين الملل سايه اي بيش نخواهد بود
يشرفت واقعي عبارتي كه بيان شد  و همانطور كه خواهيم ديد ، پ

درست است كه .بين الملل بعد از فروپاشي بين الملل رخ داد
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  اعضاي حزب را برانگيخت تا به عضويت Eisenachكنگره ي 
در عين . بين الملل در آيند ، اما اين توصيه  روي كاغذ باقي ماند

حال ، كنگره سازماندهي اتحاديه هاي بين المللي را ضروري در 
 Eisenachس اتحاديه هايي كه به حزب نظر گرفت و از اين پ

با وجود . پيوستند واقعا خود را اتحاديه هايي بين المللي ساختند
اين ، اين نوع سازماندهي ، حتي در شكل جنيني خود به يك 
واقعيت تبديل نشد و بايد قبول كنيم كه اتحاديه هاي بين الملل 

  .هنوز هم وجود ندارند

ه عنوان شاخه اي از جنبش جنبش طبقه ي كارگر در اتريش ب
اما از قبل .  پيوست Eisenach كلي در آلمان رشد كرد و به حزب

هم معلوم بود كه آنها پيشقراوالن يك جنبش مستقل در اتريش و 
 پيوست رسمي Vorboteبكر در روزنامه ي . مجارستان هستند

اش را به صورت فردي و همچنين چند گروه از سوسياليست هاي 
  . اري به بين الملل اعالم كرداتريشي و مج

 در مجموع تا زمان كنگره ي بازل جنبش طبقه ي كارگر در تمام 
  .كشورها از نظر تعداد و قدرت رشد كرده بود
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 نماينده 75.  برگزار شد1869 سپتامبر 12 تا 6كنگره ي بازل از 
 نماينده ي شوراي كل ،  از فرانسه 6از انگلستان :  شركت كردند 

 22 نماينده ، سوئيس 10 نماينده ، آلمان 5بلژيك  .  نماينده26
 نماينده 2 نماينده و  اسپانيا و اتريش هر كدام 1نماينده ،ايتاليا 

. اياالت متحده ي نيز توسط كامرون نمايندگي مي شد. فرستاد
  .يونگ به عنوان رئيس جلسه انتخاب شد

مطرح يكي از باارزش ترين مسائل براي بحث را نمايندگان زوريخ 
 آنها توسط نمايندگان آلماني ،اليبنخت و ريتينگ هازن.كردند

)Rittinghausen(مسئله ي نمايندگي . حمايت مي شدند
اما زوريخي ها كه موفق شده .مستقيم مردم در دستور جلسه نبود

بودند رفراندوم را وارد قانون اساسي كنند، و اين امر به حل 
كرد و مشتاق بودند بين بسياري از مسائل اجتماعي كمك خواهد 

. الملل را با امتيازاتي كه مشروعيت جديد الزم است ، آشنا كنند
به شدت با اين پيشنهاد مخالفت كردند با ) Hins(باكونين و هاينز

مالحظه به اينكه بين الملل نبايد در هيچ جنبش سياسي هدفش 
 در پايان به اتفاق آرا. صرفا رفرم دولت بورژوايي است شركت كند

موافقت شد كه بحث درباره اي اين موضوع مهيج را ، بعد از بررسي 
اما از آنجايي كه از پنج . ديگر موارد دستور جلسه بررسي كنند
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. مورد تنها به سه تا رسيدگي شد ، عمال اين تصميم بي نتيجه ماند
با وجود اين، شور و حالي كه از اين بحث ناشي شد، بدشگون بود و 

ر بين الملل بين دو جريان سياسي سازگار نشان مي داد كه د
مبارزه بين اين دو بزودي .ناپذير اما در حال بلوغ وجود دارد

  .عنقريب بين الملل را به دو بخش متخاصم تقسيم كرد

  :كنگره سپس به بررسي مسائل  زير از دستور جلسه  ادامه داد

مي همانطور كه . اولين و مهمترين اين مسائل مالكيت بر زمين بود
دانيم ، كنگره ي بروكسل  به نفع مالكيت اشتراكي بر زمين 

كه ادعا مي ( از نظر مخالفين اشتراكي شدن . تصميم گيري كرد
مسئله بايد ) كردند اين موضوع به اندازه ي كافي بحث نشده است

يك كميته ي خاص شامل چهارده عضو  دو . در بازل مالحظه شود
  :ند تصميم زير را در كنگره مطرح كرد

كنگره اعالم مي كند كه جامعه بايد مالكيت فردي بر زمين را  .  1
  .براندازد و مالكيت بر زمين را اشتراكي كند

به عالوه اعالم مي كند كه همين امروز است كه بايد زمين .  2
  .مالكيت اشتراكي شود
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بر سر روشي كه جامعه بايد توليد كشاورزي را سازماندهي كند ، 
اما اكثريت معتقد بودند كه زمين . ف وجود داشتدر كميته اختال

  . بايد با كمون هاي متحد مورد كشت و بهره برداري قرار گيرد

پرودونيست هاي پاريسي به دفاع از مالكيت خصوصي بر زمين 
و برخي از كمك هاي تعاوني بي معنا و رقت انگيز ، . برخاستند

گان شوراي كل و نمايند. آزادي مبادله و مانند آنرا پيش كشيدند
همچنين باكونين و هاينز در دفاع از اشتراك گرايي و كمونيسم 

 راي آري در مقابل 54سرانجام تصميم اول راي  . سخنراني كردند
 53تصميم دوم .    غايب، گرفت4 ممتنع و 13  راي مخالف ، 4

.  راي ممتنع  تصويب شد10 راي مخالف و 8راي موافق در مقابل 
  . ي كشاورزي اشتراكي به بعد موكول شدمسئله ي روش ها

 تا آنجايي كه به تعاوني گرايان مربوط مي شود ، كار پايان يافته 
از اين پس ، آنها تمامي اميدهاي خود را حتي براي مخالفت . بود

عناصري كه در ديدگاه آنان شريك .  كردن هم از دست دادند 
بلژيكي ها از آنها بودند مانند وارلين و تعداد قابل مالحظه اي از 

  .جدا شدند
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بدين ترتيب ، بين الملل به طور قطع و به كرات طرفداري خود از 
ديگر هيچ جايي براي دموكراتهاي .. كمونيسم را اعالم كرد

بورژوايي مانند كولري يا فردگراياني مانند پرودونيست ها در بين 
اما به جاي پرودونيست هاي درهم شكسته شده ،  . الملل نبود

: اكنون دشمن خطرناكتري در شكل آنارشيسم  ظاهر مي شد 
اينان در مكتب پرودونيسم آموخته بودند اما در . هواداران باكونين

مخالفت با كنش سياسي حتي از پرودونيست ها هم افراطي تر 
اين واقعيت در كنگره ي بازل در طول بحث دوم مشخص . بودند
  .شد

ود كه توسط نمايندگان اين بحث درباره ي مسئله ي وراثت ب
 كه از طرف Brismee .فرانسوي به رهبري باكونين مطرح شد

كميته ، براي گزارش مسئله منصوب شده بود، به كنگره اطالع داد 
كه اكثريت كميته موافق اين ديدگاه باكونين هستند و سپس 

حق وراثت كه . باكونين تصميمي را در جلوي نمايندگان گذاشت
مالكيت خصوصي است ،  قويا به تحكيم مالكيت يكي از صور اصلي 

بر زمين  و ثروت اجتماعي در دستان اندكي  و به ضرر بسياري 
كمك كرده است و اين يكي از بزرگترين موانع در سر راه انتقال 

از طرف ديگر ، حق وراثت  ، صرف . مالكيت زمين به عموم است
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 را از برخورداري نظر از اينكه چقدر محدود مي تواند باشد ،  افراد
امكانات يكسان براي رشد اخالقي و ذهني محروم مي سازد و 
امتيازي ناعادالنه ايجاد مي كند كه خطري است براي برابري 

بنابراين كنگره با قبول اصل مالكيت اشتراكي بر زمين  ، . اجتماعي
اين . منطقا براندازي ريشه اي و كامل حق وراثت را هم مي پذيرد

  .كي از پيش نيازهاي الزم براي اعطاي حقوق كارگر استبراندازي ي

ايكاريوس از طرف شوراي كل ، گزارش ديگري مطرح كرد كه 
در اين باره ، حق . مشخصا ديدگاه هاي ماركس را بيان مي كرد

وراثت نه علت بلكه معلول حقوقي نظام اقتصادي موجود توضيح 
عي ِ دگرگوني در نتيجه ، حق وراثت نتيجه ي طبي. داده مي شود

. كل جامعه در اثر الغاي مالكيت خصوصي بر ابزار توليد خواهد بود
اما الغاي حق وراثت نمي تواند نقطه ي آغازي باشد براي دگرگوني 

تالش براي چنين توالي ميان لغو حق وراثت و سپس . اجتماعي
دگرگوني اجتماعي از لحاظ نظري سفسطه آميز و از لحاظ عملي 

حق وراثت را تنها مي توان به طور موفق در .  بودارتجاعي خواهد
طول مرحله اي از گذار اجتماعي مورد حمله قرار داد كه پايگاه 
اقتصاد كهن هنوز دوام داشته باشد ، و پرولتاريا قدرت سياسي 
كافي براي ايجاد تغييرات راديكال در نظام حقوقي كسب كرده 
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خدمت به هدف احقاق در ميان چنين اقدامات انتقالي براي . باشد
حقوق كارگران ابتدا افزايش مالكيت بر ارث و سپس محدوديت 

  .حق وراثت قرار دارد

او . باكونين سخنراني قدرتمند در دفاع از گزارش كميته ايراد كرد
در حالي كه قبول مي كرد در طول تاريخ ، آنچه حقوق مدني يا 

از پيش سياسي خوانده مي شود چيزي جز تجلي محصول واقعيات 
موجود نيست ، در ادامه مي گفت كه در مقابل، قانون هم به  علت 

از اينرو قانون يك پديده ي . واقعيات بعدي تبديل مي شود
قدرتمند و واقعي است  و قانون بايد توسط كساني كه مي خواهند 

بنابراين حق . نظام اجتماعي جديدي راه اندازي كنند بايد لغو شود
جه ي انحصار شديد بر ثروت اجتماعي و طبيعي وراثت در ابتدا نتي

است كه نهايتا بنياد دولت سياسي و از نظر حقوقي خانواده را 
به همين . ايجاد مي كند كه مالكيت فردي را تضمين مي كند

او مدعي شد كه در تالش . خاطر است كه حق وراثت بايد لغو شود
لب درست است كه  س. براي لغو اين حق كامال عملگرا است

مالكيت جبري از كشاورزان كوچك مخالفت شديدي ايجاد خواهد 
بنابراين . كرد و خرده مالكين را به دامن ارتجاع خواهد انداخت

اما چه اتفاقي . الزم است براي مدتي  به مالكيت آنها دست نزنيم
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خواهد افتاد اگر حق مالكيت لغو نشود؟ دهقانان دارايي هاي خود 
ل خواهند كرد ، همينطور مالكيت را به كودكان شان منتق

اما اگر سيستم . خصوصي را و همراه با آن مجوز وجود دولت را
اجتماعي موجود برچيده شود برچيدن حقوقي و سياسي دولت نيز 

اگر حق وراثت ملغا شود، چه بر سر . همزمان كسب خواهد شد
و اين . دهقانان خواهد آمد؟ هيچ چيزي جز واقعيت مالكيت

ي از مجوز حقوقي و حمايت جبري دولت ، با فشار مالكيت عار
  .رويدادها و نيروهاي انقالبي به آساني تغيير خواهد كرد

 نتيجه ي راي گيري درباره ي تصميم كميته درباب حق وراثت به 
 7 نفر و 13 نفر خير ، ممتنع 23 نفر آري ، 32: ترتيب زير بود 

به ترتيب زير درباره ي تصميم شوراي كل راي گيري . نفر غايب
از .  نفر غايب13 نفر ممتنع و 6 نفر خير ، 37 نفر آري ، 19: بود 

اينرو تصميم كميته نتوانست اكثريت قاطع تمامي نمايندگان را 
اما اكثريتي هم برعليه . تامين كند و بنابراين صورا پذيرفته نشد

اولين .  نماينده62 نفر از كل 37شوراي كل وجود داشت يعني 
.  ماركس و باكونين با پيروزي دومي به پايان رسيدچالش بين

وبنابراين شوراي كل دريافت كه چگونه در بطن بين الملل خطري 



 113تاريخ بين الملل اول                                                          

اين آغاز مبارزات بي رحم بين گرايش هاي . در حال رشد است
  .مبارزه اي كه بين الملل را از هم شكافت. رقيب هم بود
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  رشيسم شكوفايي ، آغاز ِ پايان  و آنافصل
طي سالهاي پس از كنگره ي بين الملل در بازل ، و نزديك به 

انجمن . وقوع كمون پاريس ، بين الملل به اوج پيشرفت خود رسيد
بين المللي كارگران موفق شده بود تا نكات اصلي برنامه ي خود را 
. فرمول بندي كرده و خطوط اصلي تاكتيك خود را تعيين كند

امه ي كامل و مشروح و دسته بندي درست است كه هنوز يك برن
شده حول يك مركز تصميم گيري  وجود نداشت اما در خطابيه ، 
مقدمه و قوانين موقتي ، در گزارش هاي شوراي كل و در مباحث و 
تصميمات كنگره هاي بين الملل ، عناصري از يك برنامه ي كامل 

تاكتيك مبارزه ي صنفي  تقريبا در تصميمات هر . وجود داشت
به تدريج يك مركز سازماندهي براي . هار كنگره مطرح شده بودچ

جنبش جهاني ايجاد شده بود و نفوذ آن روز به روز گسترش مي 
  .يافت
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 قدرت واقعي گردآمدن حول اين مركز چه بود؟ نمي توان دقيقا 
تنها به اين خاطر كه مطابق گزارش هايي كه . اين را تعيين كرد 

. ن الملل در وضعيت متغيري قرار داشتنشان داده ايم تاثيرات بي
اتحاديه ها و تشكيالت محلي با شادماني پيوست خود را به بين 
الملل اعالم مي كردند، اگرچه از آن حمايت اخالقي مي كردند و 
بارها به آن نفوذ سياسي قابل مالحظه اي مي بخشيدند، اما به آن 

ل نمي وجوهات مالي نمي دادند و قدرت واقعي به بين المل
بورژوازي در اخطارهايش مايل به تخمين بيش از حد  .بخشيدند

اين سياست موجب مبالغه در . اعضا و منابع مالي بين الملل بود
 "سازمان فرقه اي مخفي"قدرت و نفوذ به اصالح بورژوازي اين  
  .شد تا نفوذ خود را بر مردم افزايش دهد

 در پاريس رخ 1870 در محاكمه ي سوم بين الملل  كه در جون 
داد، مدعي العموم  تعداد اعضاي بين الملل را به صورت زير اعالم 

 150,000 ،  آلمان 45,000 ، سوئيس 433,785فرانسه :  كرد 
 ،  اسپانيا 80,000 ،  انگلستان 100,000 مجارستان -، اتريش
تستوت اعالم مي كرد كه در آلمان بيش از يك ميليون . 2,728

 مجارستان تعداد اعضا به -در اتريش. د داردعضو بين الملل وجو
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اما او كل تعداد اعضا را در سراسر اروپا . پنجاه هزار تا نمي رسيد
  .حدود پنج ميليون برآورد مي كرد

واقعيت اين .  اين ارقام آشكارا تخيلي  و تنها يك جعل ساده اند
 ،  جمعيت بين الملل رشد 1870است كه در آغاز دهه ي 

بود و تعدادش اگر نه اعضاي واقعي ، حداقل مناسبي كرده 
اما يك سويه ي تاريك در اين . هوادارانش قابل مالحظه بودند

ضعف و در برخي موارد فقدان كامل مراكز :  تصوير وجود داشت 
كشوري  فشرده  و ثابت در  جنبش طبقه ي كارگر كه ناشي از 

نروزها سازمان هاي كشور در آ. احزاب سياسي و اتحاديه ها بود
و در ) سازمان هاي اتحاديه ها( تنها در انگلستان وجود داشت 

 ها يعني Eisenacherآلمان دستجات سياسي الساليست هاو
در كشورهاي ديگر جنبش طبقه ي كارگر . سوسيال دموكرات ها 

در اين كشورها هيچ حزب . هنوز شكل  ثابتي به خود نگرفته بود
 اتحاديه ها نيز به شكلي سوسياليستي وجود نداشت ،حتي جنبش

همراه با زايش و رشد اين سازمان هاي . ناقص وجود داشت
كشوري ، بين الملل ضعيف تر مي شد و بنيانش را از دست مي 

. در آنروزها ، واژگوني متقابل اين دو فرآيند هنوز آشكار نبود. داد
اما مسير حوادث نشان داد كه شكل ثابت بين الملل نمي تواند بر 
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سازمان هاي كشوري ثابت ساخته شود ، در طي رشد و روي 
توسعه ي سازمان هاي كشوري  ، بين الملل قديمي موقتا صحنه 

  .را ترك مي گويد

. نياز مبرم آن لحظه ، ايجاد احزاب سياسي طبقه ي كارگر بود
مبارزه ي صنفي پرولتاريا ، از شرايط اقتصادي آنزمان برخاسته بود 

خواستار مشاركت و اتحاد بين المللي  در و ) سرمايه و كارمزدي(
اما مبارزه ي سياسي پرولتاريا با شرايط . بخشي از كارگران بود

خاص هركشور مرتبط بود ، با درجه اي از پيشرفت سياسي ، مقدار 
. آزادي سياسي ، نظام روابط موجود ، حقوق انتخاباتي  و مانند آن

ان  وهمينطور به پرولتاريا در زمينه ي صنفي به تصميمات يكس
تاكتيك ها  و كار تشكيالتي مي رسيد در همه جا ، يك بخش 
. مهم جنگ ، افزايش دستمزدها و كاهش تعداد ساعات كاري بود

اما كارگران در . اين وظيفه ي اصلي اتحاديه ها و تعاوني ها بود
در برخي از . مورد وظايف سياسي خود افق مشتركي نداشتند

 جنگ براي آزادي سياسي و براي گسترش كشورها ، اولين وظيفه
در برخي كشورهاي ديگر كه كارگران حقوق . حق راي بود

انتخاباتي خود را بدست آورده بودند، در جنگ هاي پارلماني 
به . شركت مي كردند و اميد به افزايش مشروعيت خود داشتند
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همين خاطر است كه اتحادي كه در حوزه ي صنفي بود در حوزه 
در واقع  در . از هم گسست)  به هر حال در ابتدا (ي سياسي 

زمينه ي سياست ، بين الملل مبارزه اي ناگوار را آغاز كرد كه به 
  .فرو پاشي آن منجر شد

 اين مبارزه بين جرياني آغاز شد كه تاريخ آنرا به نام ماركسيسم يا 
سوسيال دموكراسي مي شناسد و جرياني كه آنرا آنارشيسم 

ين الملل نمايندگان برجسته ي جريان اول ماركس و در ب. ناميدند
 .جريان دوم باكونين بود

عالقه ي دراماتيك مبارزه بين ماركسيسم و آنارشيسم تنها از 
شخصيت اين دو نفر كه جريان هاي مربوط به خود را ايجاد كردند 
، ناشي نمي شود بلكه همچنين از اهميت تاريخي اين مبارزه ي 

در اينجا برخوردي بين دو ايدئولوژي . ودغول آسا حاصل مي ش
وجود داشت كه دو مرحله از يك جنبش جهاني را نمايندگي مي 

آنارشيسم نتيجه ي انگيزه ي مقدماتي ، پرتب وتاب و غريزه . كرد
ي توده ي پرولتاريا بود در زماني كه تنها به امكان فعاليت مستقل 

ي تقويت تالش ماركسيسم مجاهدتي آگاهانه برا. پي برده بودند
هاي پرولتاريا در مسير درست رهايي آن ، به روش فعاليتي 
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هدفمند ، سازماندهي و بهره برداري از تمامي امكانات سياسي و 
در اين مبارزه ي تراژيك و . اجتماعي در يك فعاليت واقع گرا بود

برادركش ،  گذشته ي پرولتارياي ِ بين الملل برعليه آينده اش سر 
. د و موقتا پيشرفت جنبش كارگران را به توقف كشاندبه شورش نها

پيروزي را بدست آورد و بدان ) يعني ماركسيسم( اما اين آينده 
طريق  هم به لحاظي عملي و هم نظري به قدرت هاي مستقل 

گواه اين امر از اين . انتقادي، عزم بخشيده و جنبش را تقويت كرد
 كه براي مدت زماني  واقعيت مي آيد كه توده هاي عظيم كارگران

توسط باكونينيست ها  از مسير اصلي پرولتاريا منحرف شده بودند 
  .، در نهايت به جريان اصلي سوسياليسم بين الملل بازگشتند

ديدگاه هاي او در طول پنج . باكونين خصلتا يك رهبر شورشي بود
دهه از قرن نوزدهم شكل گرفته بود ، در  دوره اي بحراني در ثبات 

سي ، دوره اي كه مشخصه اش تهييج اجتماعي و سياسي سيا
باكونين در تبعيد در سيبري ، تمامي آتش انقالبي سابق اش را .بود

بنابراين براي او ، آشوب جهاني و بي ثباتي . حفظ كرده بود
مسلما اگر زماني باشد كه تغيير . گسترده با هم متجانس بودند

رژيمي كه كارگر بر راس مستقيم از رژيم فئودالي و ارتجاعي به 
قدرت باشند ، رژيمي كه آزادي سياسي و اجتماعي كامل كارگران 
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اين زمانه ، يك زمانه . را تامين كند، ممكن باشد ، همين زمان بود
جامعه بورژوازي  زنجيرهايي كه نظام پيشا سرمايه . ي بحراني بود

 داري بر آن تحميل مي كرد را از هم گسالند و بنيان هاي نظم
اما خودش هنوز بي ثبات بود ، هنوز نتوانسته . كهن را از ريشه كند

بود نيروهايش را براي جنگ در دو جبهه سازماندهي كند، از يك 
طرف با فئوداليست ها و از طرف ديگر با نيروهاي رو به رشد طبقه 

شخصيت بزرگ باكونين ، وقتي كه نظم پيشا بورژوايي . ي كارگر
رژوايي مي دهد ، نتيجه ي طبيعي رشد جاي خود را به نظم بو

شخصيت او ، با چنين دوره اي . چنين دوره ي انتقادي بوده است
كامال متناسب بود ، دوره اي كه پيوندهاي اجتماعي ، نهادهاي 

متناسب با ايامي بود كه . سياسي و ايده ها همگي پادرهوا بودند
اكم طبقه ي حاكم قديمي شكست خورده بود  و طبقه ي جديد ح

. هنوز ضعيف بود ، اما از اميدهاي بزرگ اما مبهم ملهم بود
اميدهايي كه از دوره بي قراري كه مشخصه ي دوره ي گذار است 

طبيعتا ذهن مردم به آساني تغيير مي كرد ، . بوجود مي آمد
از اين رو ، . خصوصا اگر مانند باكونين عجول و بي پروا بودند

 تالش هاي جامعه ي بورژوايي اگرچه اين آشوب تاريخي چيزي جز
براي بيرون آمدن از قنداق خود نبود، اما باكونين در اين توهم بود 
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چيزي كه به . كه فروپاشي نهايي سرمايه داري قريب الوقوع است
واقع حاصل آمده بود ،  پايان مرحله ي اول در پيشرفت جامعه ي 

فته بود و معتقد سرمايه داري بود ، اما او آغاز را با پايان اشتباه گر
. بود كه اين پيش در آمد يك انقالب اجتماعي قريب الوقوع است

اين اشتباه از اين واقعيت نشات مي گيرد كه او هيچ حرف 
ايدئولوژيكي درباره ي پرولتارياي صنعتي نداشت كه اكنون 
. دستخوش يكپارچگي شده بود و همراه با بورژوازي رشد مي كرد

وژيكي ، نماينده ي كشورهاي از نظر باكونين به بيان ايدئول
در اين كشورها ، . اقتصادي عقب مانده مانند ايتاليا و روسيه بود

خصوصا در روسيه ، سرمايه داري هنوز در مرحله اي بود كه 
 خوانده مي شود و استثمار سرمايه دارانه ي "انباشت اوليه"

ليه كارگران و بخش هاي شبه پرولتري دهقاني  تنها در مراحل او
با وجود اين واقعيت ، آمال ، غرايز و اعتراضات مقدماتي . اش بود

دهاقيني كه با پيشرفت سرمايه داري رو به نابودي بودند ، نقش 
اينها علت . قابل مالحظه اي در فلسفه ي باكونين ايفا مي كرد

خصومت او با كمونيسم و دشمني بزرگتر او با دموكراسي اجتماعي 
تند براي مخالفت او با دولت در تمامي اشكال آنها دليلي هس. بود
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خود كه براي فعاليت هاي آنارشيستي او هم فرم و هم محتواي 
  .فلسفه ي شورشگري او را تعيين مي كردند

  به محيط آژيته 1861باكونين بعد از فرار خود از سيبري در سال 
باكونين در اروپا با موعظه ي نوعي . شده ي اروپاي آنروز بازگشت

ان اسالويسم انقالبي سعي كرد با اسالوهاي جوان در اتريش و پ
 ، كمك 1864 و 1863بالكان رابطه بگيرد و به قيام لهستان در 

 1864بعد از شكست در اين تالش ها در سال . هاي شاياني كرد
 ديده 1848به لندن بازگشت  و سپس ماركس را كه قبال در سال 

روزها بيش از هر چيز ديگري ماركس كه در آن .بود ، مالقات كرد
در اين جهان مشغول ايجاد بناي بين الملل بود،  عضويت باكونين 
را در بين الملل پذيرفت و باكونين قول داد كه نهايت تالش خود را 

باكونين به ايتاليا رفت و تا پاييز . به نفع انجمن بين المللي بكند
  .  در همان جا باقي ماند1867سال 

ل قول باكونين ، خطابيه و قوانين موقتي را براي او  ماركس با قبو
ارسال كرد تا به وي براي تبليغ ايده هاي بين الملل در ايتاليا 

اما در واقع در خالل اين سالها ، فعاليت هاي باكونين . كمك كند
نه براي بين الملل كه براي سازمان مخفي اخوت انقالبي بود كه 
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در برنامه ي . كي شورشي داشتيك برنامه ي آنارشيستي و تاكتي
اين سازمان كه باكونين چندتن از ايتاليايي ها ، فرانسوي ها ، 

  : اسكانديناوي ها و اسالوها را گرد آورده بود، موارد زير را مي يابيم 

آته ئيسم نفي كامل تمامي قدرت ها، لغو قانون ، انكار وظايف 
. اشتراكي استمدني ، جايگزيني آزادي انسان با دولت و مالكيت 

كار در اين برنامه ، بنيانگذاري سازماندهي اجتماعي است كه خود 
  .را به شكل فدراسيون بزرگي از پايين به باال نشان مي دهد

به نظر باكونين ماركس بيش از حد بر اهميت پرولتاريا اغراق مي 
كرد و اهميت دموكراسي بورژوايي را درك نمي كرد چرا كه خود 

د داشت كه دموكراسي بورژوايي را به خدمت نابودي باكونين اعتقا
خصوصا او در پي كمك گرفتن از دموكرات . اجتماعي به كار گيرد

 1848هاي كهنه كاري بود كه دوستان و هم پيمانان وي در 
  .او بزودي دچار نااميدي عميقي از اين بابت شد. بودند

 ايتاليا را باكونين تمامي پرس و جو ها از لندن درباره ي جنبش در
. بي پاسخ گذارد و اين سكوت لجوجانه، ظن ماركس را برانگيخت

نگراني ماركس با اين واقعيت افزايش يافت كه باكونين وقتي كه  
به صورت علني وارد عرصه ي سياست شد ، به عنوان عضو بين 
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الملل جلو نيامد بلكه به سازمان بورژوايي ليگ صلح و آزادي 
لها ماركس را خاطر جمع مي كرد كه از پيوست ، اگرچه اين سا

اين پس فعاليت هاي خود را به سوسياليسم و جنبش طبقه ي 
 ، باكونين در ليگ صلح 1867در سال . كارگر محدود مي كند

تا اين . حاضر شد و به عنوان عضو هيات اجرايي آن برگزيده شد
زمان ديدگاه هاي وي درباره ي مسائل سياسي و اجتماعي هنوز 

 بود ، و اينرا از اين واقعيت در مي يابيم كه وي تصور مي كرد مبهم
كارگران بايد در . اتحاد ميان بين الملل و ليگ صلح ممكن است

مبارزه براي آزادي سياسي به بورژوازي كمك كنند و در مقابل ، 
كنگره ي !  بورژوازي نيز به آزادي اقتصادي پرولتاريا كمك مي كند

باكونين .  برگزار شد1868ر برن در سال دوم ليگ صلح و آزادي د
و پيروانش كه به انجمن مخفي تعلق داشتند پيشنهاد هاي 

وقتي اكثريت بورژوازي به اين . آنارشيستي خاصي پيش كشيدند
پيشنهاد ها راي پاييني داد ، باكونين و رفقايش از ليگ كناره 
 گيري كردند و سازمان اتحاد بين المللي سوسيال دموكراسي را

بنيان نهادند كه همچين اتحاد انقالبيون اجتماعي نيز خوانده مي 
  .شود
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 ، گروه اخوت مخفي بين المللي " اتحاد"در درون اين سازمان 
شكل گرفت كه بنيان گذاران اتحاد به آن تعلق داشتند اما به 

بنابراين اتحاد به . باكونين قدرتي ديكتاتوري بخشيده بودند 
بديل شد كه در راس آن برادران بين سازمان سلسله مراتبي ت

اعضاي سازمان مخفي اتحاد به اتحاديه هاي . الملل قرار داشت
صنفي و شاخه هاي انجمن بين المللي كارگران نفوذ مي كردند تا 

 يعني انقالب اجتماعي و نابودي دولت ، "اتحاد"آنها را با اهداف 
  .تعليم دهند

راي كل با حفظ برنامه ي  ، سازمان اتحاد از شو1868 در دسامبر 
خاص سازماني اش، در خواست پذيرش به عنوان بخشي از بين 

در اين پيشنهاد سازمان اتحاد بايد حقوق برابري با . الملل را كرد
شوراي كل داشته باشد و وقتي به عنوان شاخه هاي بين الملل 
پذيرفته مي شود و وقتي بين الملل كنگره هايش را برگزار مي 

مان اتحاد بايد كنگره هاي خاص خود را بتواند حفظ كند كند، ساز
شوراي كل كه دشمني خطرناك را در اين .و حقوقي مانند آن

سازمان باكونينيستي مي ديد و متقاعد شد كه آنها موجب اختالف 
بي . در صفوف بين الملل خواهند شد ، پيشنهاد اتحاد را نپذيرفت

ه اتحاد حاضر است درنگ ، اتحاد به شوراي كل اطالع داد ك
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سازمان خود را منحل كرده و آماده است تا شاخه هاي خود را به 
شاخه هاي بين الملل منتقل كند، با اين شرط كه به آنها اجازه 

شوراي كل با اين .دهند برنامه ي نظري خود را حفظ كنند
اولين سازماني كه توسط شوراي كل .درخواست موافقت كرد

اما شوراي .زي ژنو ِ سازمان اتحاد بودپذيرفته شد، شاخه ي مرك
فدرال سوئيس فرانسوي زبان از پذيرش آن به عنوان بخشي از 

از همين جا . فدراسيون سوئيس فرانسوي زبان خودداري كرد
اختالفاتي آغاز شد كه ابتدا مربوط به سوئيس بود اما بالفاصله در 

  .تمامي انجمن بين المللي كارگران گسترش يافت

 در واقع رخ نداد و در واقعيت امر اين "اتحاد "زمان انحالل سا
 موفق 1873اين سازمان پيش از . سازمان به حيات خود ادامه داد

نشده بود كه خود را به عنوان يك سازمان بين المللي استوار 
تحكيم كند ، اما اتحاد به عنوان يك دسيسه ي هميشگي برعليه 

 تالشي مخفيانه براي بين الملل همواره وجود داشت، به عنوان
ايجاد يك سازمان مخفي در درون بين الملل ، تا فرم و سازمان آنرا 

سازماني كه اهداف خاص خود را دنبال مي كرد و . تغيير دهد
تالش مي كرد فدراسيون هاي مختلف كشوري بين الملل را با اين 

شايد سازمان دهندگان اتحاد در آغاز طرحي . اهداف سازگار كند
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ممكن است تنها مي .ابودي بين الملل نداشتندبراي ن
خواستندمستقل از شوراي كل باشند و براي خويش ، امكاني براي 
تحقق تحليل خود فراهم آورند و به دنبال اين نبودند كه با تامين 

اما توطئه . اكثريت در شوراهاي شان بين الملل را در دست بگيرند
وطئه در بين الملل دير يا ها منطق خودشان را دارند و به ناگزير ت

در ضمن ، توطئه هاي . زود منجر به نابودي كل مجموعه مي شود
باكونينيستي اين بود كه به جاي بحث هاي دوستانه كه به راه حل 
هاي مفيد منجر شود،  صرفا به پرخاش درباره ي تفاوت عقيده 

با وجود اين ، .منجر مي شد و چنين بحث هايي بيشتر مي شد
ين مباحث نشان دهنده ي تفاوت هاي گسترده هم در تاحدي  ا

شوراي كل مجبور مي شد كه در . برنامه و هم در سازمان بود
  .مباحث شركت كند و نتيجه گسست كامل بين الملل بود

 مشكل اعضاي ژوراي سوئيس بين الملل به اين خاطر بود كه آنها 
فرصت طلبي بين الملل گرايان ژنو و كولريست ها را 

كولري  يك جراح در ژورا و نماينده ي انسان گرايي و .ندداشت
او از همان آغاز به بين .دموكراسي در سوئيس فرانسوي زبان بود

الملل پيوست و تعدادي از شاخه هاي بين الملل را در شهرهاي 
اما او در ديدگاه خود بنيادا بورژوا بود و . سوئيس پايه گذاري كرد
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ن دمدمي مزاجي اش باعث نگاهش روي هم رفته مبهم وهمي
او گاهي وارد .دردسر بود و ضرري جدي به انگيزه ي بين الملل زد

يك اتحاد انتخاباتي با تجار ليبرال نوشاتل مي شد و زماني ديگر 
سوسياليست هاي طبقه ي كارگر را تحريك مي كرد تا از 

نتيجه ي نهايي اين نوسان ها . سياستمداران راديكال پيروي كنند
ردن كارگران از فعاليت سياسي بود و باعث شد آنها از بيزار ك

باكونينيست ها ي . مشاركت در مبارزه ي انتخاباتي پرهيز كنند
سوئيسي به تدريج به تحليل اين جريان نپرداختند و رهبر آنها 
جيمز گويام ، يك معلم مدرسه  و مردي  بود كه مي توانست نفوذ 

وصا بر ساعت سازان داشته قابل مالحظه اي در منطقه ي ژورا  خص
اين كارگران در صنعت كشوري  به زير سلطه ي سرمايه در .  باشد

مي آمدند اما هنوز تا حد قابل مالحظه اي خصلت پيشه وران 
مستقل را داشتند و به همين دليل آمادگي اين را داشتند كه تحت 

آنها كه در كوهستان ها . تاثير تبليغات آنارشيستي قرار بگيرند
زوي و در گروه هاي كوچك در ميان دهقانان و  توده هاي خرده من

بورژوا بودند نمي توانستند با قدرت خويش از منافع طبقاتي خود 
دفاع كنند يا حتي نفوذي قابل مالحظه بر زندگي سياسي سوئيس 

به همين دليل طبيعتا مايل به . يا بلوك هاي آن داشته باشند
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جتماعي را بدون دخالت در پرهيز از سياست بودند و مشكل ا
آنها متاثر از اين ديدگاه كوته نظر .  مبارزه ي سياسي حل كنند

پيشه وري با فعاليت هاي تخصصي در صنعت ساعت سازي كه آنها 
اما شهر . را به صورت كارگران كارخانه در مي آورد ،  مخالف بودند

ژنو تحت تاثير ديدگاه هاي ماركسيستي قرار داشت و از اعضاي 
در مبارزه ي ساعت سازان ژنو ، . عالقه مند به بين الملل بودند

اعضاي ژوراي بين الملل از كارگران ساده حمايت كردند براي مثال 
  .از بناها و غيره

وقتي آنارشيست ها  به كنش سياسي فكر مي كردند مصالحه ي  
فعاليت .  پايان ناپذير با  احزاب بورژوايي را در ذهن داشتند

تقل براي طبقه ي كارگر  هرگز به ذهن آنها خطور سياسي مس
در چارچوب جامعه ي سرمايه داري، فعاليت مستقل . نمي كرد

اين پيشنهاد كه كارگران بايد از . غيرممكن به نظر مي رسيد
تمامي ابزارهاي مبارزاتي در دسترس خود در جامعه ي سرمايه 

ان بايد در داري استفاده كنند و به خصوص اين پيشنهاد كه كارگر
مبارزه ي سياسي شركت كنند  براي آنارشيست ها خيانت به 

آنها سوسياليست هايي را كه . انگيزه ي انقالبي به نظر مي رسيد
در پي تامين اصالحات قانوني به نفع طبقه ي كارگر بودند را 
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اندكي بهتر از خائنين مي دانستند ، چرا كه چنين اصالحاتي تنها 
آنها از درك ارزش تبليغي  .  كمك مي كندبه تقويت نظم موجود

مبارزه براي اصالحات قانوني كامال ناتوان بودند چه در سالن هاي 
مجلس انجام مي شد و چه در ديگر مجموعه هاي نمايندگي و 

از نظر آنها وظيفه ي سوسياليست هاي انقالبي . هرجاي ديگري
راني و البته نابودي دولت بود كه اساسا بر اصل اقتدار ، زور ، حكم

حتي  دولت دموكراتيك و جمهوري چيزي جز  . استثمار استوار بود
در نتيجه از ديدگاه .استثمار شدن اكثريت توسط اقليت نيست

كارگري ، تالش براي دموكراتيزه كردن دولت تاكتيكي غلط 
. محسوب مي شد چرا كه هر دولتي دشمن منافع كارگران است

باه است تصور كنيم  كه تغييرات آنها اعالم مي كردند اين اشت
اين ديدگاه كه  رهايي . سياسي شرايط توده ها را بهبود مي بخشد

سياسي شرط مقدماتي براي رهايي اقتصادي پرولتاريا است ، از 
خصوصا از نظر آنها مصيبت آميزتر . نظر آنها توهمي خطرناك بود

 جامعه اي اين نظريه بود كه پرولتاريا براي رهايي اقتصادي و ايجاد
بر بنيادي جديد ، بايد قدرت سياسي را تصرف كند و بر دستگاه 

اين تالش به گفته ي آنارشيست ها  كارگران را . دولتي مسلط شود
به اتحاد كور با مصالحه جويان با بورژوازي منتهي مي كند، چرا كه 
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دولت . هر حركت سياسي در ذات خود حركتي بورژوايي است
وكرات ها مي خواستند روزي بوجود آورند ، مردمي كه سوسيال دم

اساسا هر دولتي بر . به مانند هر دولت ديگري  توهم و دروغ است
نمايندگان حتي اگر از طبقه ي . سلطه و انقياد ديگري استوار است

كارگر باشند ،  به محض آنكه نماينده يا مدير مردم باشند به 
 و مردم را از حاكمين و آزاردهندگان مردم تبديل خواهند شد

بنابراين . نقطه نگاه حاكم يعني به چشم دشمن نگاه مي كنند
. ديكتاتوري پرولتاريا صرفا شكل ديگري از سلطه  و استثمار است

در ديكتاتوري پرولتاريا اين تصوري جنون آميز است كه  مردم 
دولت و . بتوانند براي هميشه خود را از شر هر حكومتي رها كنند

  . آن بايد از ريشه بركنده شوندتمامي نهادهاي

براي كسب اين هدف ، يعني تنها هدف ارزشمند ، نيازي نيست 
وارد عرصه ي سياست شويم ،  يا به طور نظام مند نيروهاي خود 

كساني كه از اين رژيم .را براي كسب قدرت سياسي بسيج كنيم
مردم فطرتا انقالبي هستند و . كنوني رنج بردند در اكثريت هستند

حتي اگر . رمان آنها نابودي دولت و تمامي اشكال استثمار استآ
برخي از كارگران ماهر  كه توسط تبليغات ماركسيستي گمراه شده 
اند ، روح انقالبي خود را از دست داده اند ، توده هاي دهقان و 
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) لومپن پرولتاريا ، فقير ترين بخش( كارگر در پايين ترين قشر 
  .اده اندبراي انقالب اجتماعي آم

نقد باكونين از آريستوكراسي طبقه ي كارگر تاحدي حقيقتي را 
همچنين در اين نقد . دربرداشت و نيز يك پيشگويي خوب بود

باكونين از پارلمانتاريسم بورژوايي ، توهمات دموكراتيك، حق راي 
اما مشكل باكونين و در كل .همگاني و دموكراسي اجتماعي
. ركي از فرآيند تاريخي ندارندباكونينيست ها اين است كه د

باكونين  تمامي انواع پديده هاي متمايز را به محض اينكه كيفيت 
بنابراين وقتي باكونين . ناخوشايندي يراي او داشتند ، يكي مي كرد

از آريستوكراسي به عنوان بخشي از طبقه ي كارگر صحبت مي 
ذهن خود كند كه ابزاري است براي نفوذ بورژوازي بر كارگران، در 

نه تنها رهبران كارگران متخصص متشكل در اتحاديه هاي 
كه در حقيقت شكلي از بوروكراسي ( انگلستان را مد نظر دارد

و نه فقط بوروكراسي هاي مشابه بلكه )  اتحاديه اي هستند
همچنين بخش هاي كمتر توسعه ي يافته در ديگر كشورها را هم 

 كارگران پيشرفته اي را او همچنين تمامي. مد نظر قرار مي دهد
كه  ايده ي تاكتيك هاي آنارشيستي را نمي پذيرفتند را هم 

اين هيچ معنايي براي او . مشمول آريستوكراسي كارگري مي كرد
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ندارد كه اين عناصر پيشرو پرولتاريا بودند كه اولين بار آگاهي 
طبقاتي در آنها فعال شد و همين ها بودند كه اولين سازمان هاي 

 مستقل را ايجاد كردند و فعاليت آنها توده هاي عظيم صنفي
براي باكونين هركسي كه ادعاي . كارگران را بيدار ساخته است

مبارزه سياسي ، تصرف قدرت توسط پرولتاريا و سازماندهي 
يك شك . هوشمندانه ي انقالب را مي كرد ، مورد لعن و نفرين بود

پيروزي انقالب ساده نسبت به داروي شفا بخش او  و امكان 
. اجتماعي به روش شورش و قيام ،كافي بود تا او را خشمگين سازد

تمامي اين مخالفين به عنوان اشخاصي كه پيشداوري بورژوايي 
دارند تقبيح مي شد، به عنوان كساني كه اعضاي رده پايين تر 
پرولتاريا را تقبيح مي كردند، كساني كه هدفشان اعمال قدرت 

  .محروم بودخود بر توده هاي 

 وقتي باكونين از آريستوكراسي طبقه ي كارگر صحبت مي كرد، 
آنرا به كل طبقه ي كارگر به استثناي قشر پايين كه او آنرا عوام يا 

او به يكباره از . توده هاي زحمتكش مي خواند ، بزرگ مي كرد
آريستوكراسي طبقه ي كارگر به سوي پايين ترين قشر طبقه ي 

يعني به لمپن پرولتاريا ي مانيفست كمونيست و كارگر مي رسيد،  
در واقعيت ، توده هايي از طبقه ي كارگر . پرولتارياي زاغه نشين
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كه بين اين دو حد قرار داشتند براي باكونين كم تعدادتر از آن 
بودند كه قطبي محسوب شوند، و آنها را بسيار كم شمارتر از زاغه 

آريستوكراسي . مي دانستنشينان و آريستوكراسي طبقه ي كارگر 
طبقه ي كارگر بي شك مايل به همراهي با بورژوازي است و به 
سوي فرصت طلبي سياسي مي گرايد و گاهي تعمدا به منافع كلي 

از طرف ديگر ، لمپن پرولتاريا ، . طبقه ي كارگر خيانت مي كنند
اگر اصال براي فعاليت آماده باشد ، در بهترين حالت آشوبي بي 

 بي هدف خواهد بود و در بدترين حالت به ابزار كور ارتجاع نتيجه و
تبديل مي شوند و نيروهاي مبارزه جوي فاشيسم را فراهم مي 

در كل زاغه نشين ها قابليتي براي سازمان دهي ندارند و نه . آورند
اما ذات واقعي طبقه ي . ثباتي و نه توانايي براي اقدام هدفمند

كونين آنها را ناديده مي گرفت ، شامل كارگر ، اكثريت كساني كه با
كساني است كه آماده اند ، متشكل مي شوند و براي رهايي كار از 

  .يوغ سرمايه مبارزه مي كنند

ماركس مانند باكونين نقطه ضعف آريستوكراسي طبقه ي كارگر را 
درك مي كرد، اما چيزي را مي دانست كه باكونين نمي توانست 

تا يك نقطه ي مشخص پيشرفت او مي دانست كه . بفهمد
آريستوكراسي كارگري، موجب پيشرفت كل جنبش كارگري 
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كارگران را به سوي جنبش مي كشانند و موجب بيداري .است
در برخي موارد ، به واقع . آهسته و جلب آنها مي شوند

آريستوكراسي كارگري از كل جنبش دور مي شد و درمقايسه با 
 تر نشان مي دهد و گاهي مانند توده هاي بيدار شده خود را عقب

اما در برخي موارد ديگر ، به . مانعي بر سر راه جنبش عمل مي كند
منفعت كل كارگر وفادار است و به خاطر هوش ، ثبات و تجربه ي 

تا كنون ، جايگاه پيشتاز را . پخته اش، سهم مترقي ايفا مي كند
خصص احزاب كارگري و اتحاديه ها دارند كه توسط كارگران مت

كه با وجود موقعيت ممتاز ) براي مثال مهندسين( ايجاد شده است
اما . شان  پيشقراول طبقه ي كارگر در مبارزه براي آزادي بوده اند

در واقع تاريخ نمونه هاي برعكسي را ثبت كرده است و از گرايش 
ماركس به سوي رهبران اتحاديه هاي انگليس خواهيم ديد كه او 

اي تقبيح آريستوكراسي طبقه ي كارگر براي هر كمتر از باكونين بر
  .خيانت به جنبش كارگري آماده بود

عالوه بر اين ماركس مي دانست كه تنها راه جلوگيري از 
آريستوكراسي طبقه ي كارگر از رها كردن جنبش، مجبور كردن 
اين كاست كارگري ِ براي توجه و خدمت به منفعت كل طبقه 

ماندهي توده اي استوار كه از اكثريت اين امر با ايجاد ساز. است
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سازماني كه توده ي . طبقه ي كارگر ايجاد شده باشد ، ميسر است
كارگران متوسط عضو آن باشند ، به آنها تعليم بدهد و آنها را از 
نفوذ ايدئولوژي بورژوايي و تمامي تمايالت فرقه گرايي و منفعت 

 الزم است كه طلبي محدود دور نگاه دارد در يك كالم سازماني
چنان قدرتي اعمال كند كه كل پرولتاريا از ماموريت تاريخي 

بيگانه . كارگران آگاه شوند و حول هسته هاي مركزي گرد آيند
اگر اين اصطالح را نه ( ساختن از آريستوكراسي طبقه ي كارگر 

تنها به رهبران فرصت طلب و خائن بلكه به  كارگراني موقعيت 
منجر به انزواي توده ي ) هم به كار بردنسبتا مناسبي دارند 

كارگران آنگاه از مشاركت نخبگان طبقه ي . كارگران مي شود
كارگر محروم مي شوند، يعني از كساني كه رهبران طبيعي 

اين تاكتيك طبقه ي كارگر را به نابودي . پرولتاريا هستند
  .گريزناپذير خواهد كشاند

ه كردن لمپن پرولتاريا بود، يك اشتباه جدي تر باكونين ، ايده آليز
روح و قدرت انقالب "كساني كه همانطور كه ديديم او آنها را 

اما در واقعيت امر ، لمپن پرولتاريا يا .  مي خواند"اجتماعي آتي
پرولتارياي زاغه نشين  منش صرفا پرولتري ندارد ، نه تنها از 
كارگران يدي حاصل شده بلكه همچنين از ميان كساني مي آيد 
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پيشه وران مستقل ( كه توسط بورژوازي به نابودي كشيده شده اند
) ورشكسته، كشاورزان دهقان ، كارمندان رده پايين و مانند آن

گذشته از اين تقسيمات پرولتاريا ، لمپن پرولتاريا حداقل قابليت را 
براي متشكل شدن دارد، حداقل قدرت و به بيان كلي تر حداقل 

كل تاريخ اين بخش خاص از . اتي آگاه داردتمايل را به فعاليت طبق
جامعه نشان مي دهد كه چقدر به سادگي به ابزار ارتجاع تبديل 

اين واقعيتي است كه در فرانسه ، اسپانيا و به خصوص . مي شوند
در كشوري كه باكونين به آن رجوع مي كرد ، يعني ايتاليا اثبات 

  .شده است
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  پاريس آلمان و كمون -جنگ فرانسه 
  

در حاليكه مبارزه اي در درون بين الملل برقرار بود، حوادثي در 
بيرون رخ داد كه انجمن را مجبور ساخت لباس رزم بپوشد و 

  .پرولتاريا را وا دارد تا تمامي نيروهاي خود را بسيج كند

 5در كنگره ي بازل تصميم گرفته شد كه كنگره ي بعدي در 
ما با توجه به حمالتي كه ا.  در پاريس باشد1870سپتامبر 

حكومت امپراتوري فرانسه به بين الملل گرايان وارد ساخت شوراي 
كل مصلحت ديد كه مكان جلسه را به ماينز منتقل كند، اين شهر 
به اين خاطر انتخاب شد كه بين الملل گرايان آلماني آرزو داشتند 

 در. كنگره ي انجمن بين الملل كارگران در آلمان برگزار شود
دوازده ي جوالي ، شوراي كل دستور جلسه ي كنگره را منتشر 

در . كرد، اما بعد از يك هفته، فرانسه به آلمان اعالم جنگ كرد
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نتيجه شوراي كل  تصميم گرفت كه كنگره را تا بعد از جنگ به 
تعويق بياندازد و پيش بيني نمي كرد كه جنگ زخمي مهلك بر 

  .بين الملل وارد خواهد آورد

ا تمامي  اعضاي بين الملل هم عقيده بودند كه رشد سريع تقريب
بين الملل در آينده ي نزديك منجر به انقالب اجتماعي و ايجاد 

جنگي كه با اراده .برادري بين المللي در ميان كارگران خواهد شد
ي دو دولت مستبد انجام شد ، طوفان سهمناكي بود كه اين 

ده در ميان كارگران فرانسه بيهو. اميدهاي پر شور را در هم شكست
اگر در سال .و انگليس تالش به عمل آمد تا از جنگ خودداري شود

 ،بين الملل هنوز چنين وظيفه ي ناممكني داشت ،چطور 1914
 از جنبش طبقه ي كارگر كه در كودكي خود بود مي 1870در 

توان انتظار داشت ، از عبارات نظري براي حسن نيت طرفين بين 
  ر رود؟الملل فرات

  

از همان آغاز جنگ ، بين الملل گرايان فرانسه  ، خصوصا كساني 
كه به فدراسيون پاريسي تعلق داشتند ، فعاليت هاي خود را به 
اعتراض به اين جنگ برادركش محدود نكردند بلكه همچنين 



 140تاريخ بين الملل اول                                                          

. گوش به زنگ فرصتي مطلوب براي براندازي امپراتوري دوم بودند
سياليستي و حل وفصل مصالحه آميز آنها قصد اعالم جمهوري سو

با آلمان را داشتند و اگر با خودداري از صلح مواجه مي شدند ، نه 
به مردم آلمان كه به حكام آلماني اعالم جنگ انقالبي مي كردند ، 
بدين وسيله آنها اميد داشتند كه پاسخي از سوي سوسياليست 

فوذ و فعال، طي اما اغلب بين الملل گرايان با ن. هاي آلمان بشنوند
با وجود اين ، . محاكمات سوم بين الملل پاريسي در زندان بودند

يك كميته ي اجرايي شكل گرفت و در جلسه آغازين در نهم 
آگوست اعالم شد كه بايد به كاخ بوربون به اميد ايجاد انقالب 

اين طرح به خاطر بازداشت غيرمنتظره ي پيندي . حمله شود
)Pindy(بنابراين تصميم گرفته . هبر گروه، اجرا نشدبا نفوذ ترين ر

بين الملل گرايان در . شد كه منتظر فرصت مطلوب بعدي باشند
 آگوست 8مارسي همراه با تعدادي از جمهوري خواهان محلي در 

اما قيام بزودي خاموش شد . آنها فرمانداري را گرفتند. قيام كردند
بس در يك و بيست و هشت شورشي در يك دادگاه نظامي  به ح

  .بازداشتگاه نظامي محكوم شدند

پرولتارياي آلمان در مجموعه اي از جلسات با اعتراضات برلين 
با وجود ناهمگوني كه . برعليه اين جنگ دودماني همدردي كرد
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كميته ي برونزويك ِ حزب سوسيال دموكرات كه اعالم كرد آلمان 
مايت از درگير يك جنگ دفاعي است و كارگران آلماني بايد در ح

تعدادي از اعضاي كميته ي محلي . سرزمين پدري بسيج شوند
برعليه برونزويك ها اعتراض كردند كه در واقع پيش قراوالن اين 
ادعا بودند كه تمامي طرفين جنگ درگير يك جنگ دفاعي 

 شمال Reichstag ويلهلم اليبنخت و آگوست ببل ،  در. هستند
مارك و هم ناپلئون سوم آلمان دشمني برابري هم نسبت به بيس

از طرف ديگر الساليست ها . نشان دادند و برعليه جنگ راي دادند
 نظر دادند كه پيروزي ناپلئون Fritzsche  و  Eisenacher و

انگيزه ي كارگران سوسياليست فرانسه را نابود خواهد كرد و كل 
اروپا را تحت فرمان چكمه ي اتحاد بناپارتيستي قرار خواهد داد و 

  .ه تجزيه ي آلمان منجر خواهد شدب

 ام جوالي ، مانيفستي اعتراضي برعليه جنگ 23شوراي كل در 
. صادر كرد و پيوستن به حكومت پروسي و ناپلئوني را سرزنش كرد

مانيفست با خاطر نشان كردن اينكه جنگ براي آلمان مسلما 
منشي دفاعي داشت ، به كارگران آلمان هشدار داد كه اگر آنها 

زه دهند، اين جنگ به جنگي براي فتح تبديل خواهد شد و اجا
براي پرولتاريا مصيبت آميز خواهد بود چه با پيروزي به پايان برسد 
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چرا كه آلمان در هر دو حالت تحت نفوذ ناميمون . و چه با جنگ
در عين حال اين عقيده شايع . تزاريسم روسيه قرار خواهد گرفت
تي ماركس و انگلس هم اين ح. بود كه آلمان يك مدافع است

ديدگاه را داشتند چرا كه هيچ كس چيزي درباره ي حقه ي 
بيسمارك كه مفاد تلگراف را در مالقات با سفير فرانسه تغيير داده 

اما نويسندگان مانيفست از فرصت طلبي دفاعي . بود، نمي دانست
برونزويك اجتناب ورزند و سر موضع پالتفرم بين الملل خود 

در اولين . و اتحاد تمامي كارگران را خواستار شدندبايستند 
مانيفستي كه شوراي كل در طول جنگ فرانسه و آلمان صادر كرد، 

  : مي خوانيم 

 زماني كه صاحب منصبين فرانسه و آلمان وارد يك جنگ 
برادركش مي شوند، كارگران آلمان و فرانسه پيام هاي صلح آميز و 

ن واقعيتي بزرگ و بي همتا در تاريخ اي. برادرانه رد و بدل مي كنند
نشان مي دهد كه . است كه مبين اميد به آينده اي است درخشان

در تضاد با اين جامعه ي كهن با بدبختي ها و حماقت هايي كه 
شرايط اقتصادي حاكم موجب مي شد، جامعه ي نويني برخواهد 
خاست كه موجب صلحي بين الملل خواهد شد ، چرا كه در هر 

  .كارگر: ني يك بنياد وجود دارد سرزمي
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 بين الملل گرايان كشورهاي بي طرف مانند سوئيس ، اسپانيا و 
  .بلژيك به اين اعتراض پيوستند

 ارتش آلمان به سرعت نيروهاي امپراتوري فرانسه را در هم 
 يك انقالب سياسي در فرانسه 1870در چهارم سپتامبر . شكست 

لملل رسما نقش قابل مالحظه بين ا.رخ داد و جمهوري اعالم شد
البته بين الملل گرايان ِ طبقه ي . اي در انقالب سپتامبر نداشت

آنها از امپراتوري دوم متنفر . كارگر در اين جنبش مشاركت كردند
بودند و آنرا مانعي بر سر راه تحقق ايده هاي سوسياليستي خود 

دايت اما كارگران  پاريسي آنروز به طور كلي تحت ه. مي ديدند
بين الملل گرايان كه . بالنكيست هاي وطن پرست و جنگجو بودند

قدرت تغيير جهت مسير حوادث را نداشتند ، اميدوار بودند كه 
انقالب سپتامبر موجب تقويت سازمان هاي طبقه ي كارگر شوند 

  .تا پيش درآمدي باشد بر انقالب اجتماعي 

 كه در تماس نظريه پردازان بين الملل فرانسه ، خصوصا كساني
نزديك با شوراي كل بودند در مقابل فرياد بورژوازي به بسيج براي 

حمله به دشمن " ، فرياد "دفاع از كشور در مقابل دشمن خارجي"
بين الملل .    را براي كارگران سر دادند"بورژوازي: در دروازه ها 
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 سپتامبر نداشتند و نيز هيچ 4گرايان نقش فعالي در انقالب 
در حكومت جديد و قدرت سياسي كامال در انحصار سهمي هم 
در روزهاي اول بعد از انقالب سپتامبر ، آنها به نقش . بورژوازي بود

منتقدين حكومت جمهوري خواه بورژوازي تقليل يافتند كه 
  .كمربند خود را براي پيروزي بيشتر محكم تر مي كرد

حل بورژوازي كه قدرت را كسب كرده بود ، وقت خود را صرف 
اولين مشكل يعني پايان دادن به جنگي كرد كه براي فرانسه 

طبقات حاكم و حكام پروس و ديگر اياالت . مصيبت آميز شده بود
آلمان واقعا جز حفظ ملت آلمان هيچ هدف ديگري نداشتند ، 
آلمان كه هيچ طرحي براي حمله نداشت مي توانست  به آساني 

 سپتامبر كميته ي 5در . يك صلح افتخار آميز با فرانسه بكند
بورنزويك مانيفستي به قلم ماركس منتشر كرد كه كارگران آلمان 

به آنها يادآوري مي شد كه جنگ تاكنون . را خطاب قرار مي داد
اكنون ناپلئون سوم معزول . تنها براي اهداف دفاعي بوده است

. گشته  و صلح افتخار آميز با  جمهوري فرانسه ضرورت دارد
قه ي كارگر در سراسر آلمان در اعتراض به جداسازي تظاهرات طب

Alsace و Lorraineاز فرانسه مي بايست سازماندهي مي شد  .
در نهم سپتامبر اعضاي كميته  توقيف شدند، توقيف سوسيال 
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ببل و .دموكرات ها در ديگر شهرهاي فرانسه نيز بزودي شروع شد
حبس در يك اليبنخت به خيانت بزرگ محكوم شدند و به دو سال 

در نهم سپتامبر شوراي كل  براي . زندان نظامي محكوم گشتند
شاخه هاي بين الملل مانيفستي منتشر كرد كه خاطر نشان مي 
كرد تجزيه ي فرانسه توسط مرتجعين آلماني تا چه مصيبت آميز 
. است و به بين الملل گرايان براي وارد عمل شدن فراخوان مي داد

اتاق جنگ پروس  براي تبديل جنگ "ه مانيفست نشان مي داد ك
 ماركس مي گفت كه الحاق "به جنگي تهاجمي تصميم مي گيرد

 به پروس  فرانسه را به آغوش Lorraine و  Alsace اجباري
ارتش روسيه مي اندازد و تزاريسم روسيه را قدرت مسلط در 

آلمان در نتيجه ي الحاق اياالت فرانسه به . اروپاي غربي مي كند
 بايد بنده ي سياست تزاري شود يا اينكه آماده ي جنگ خود، 

اين جنگ جديد برعليه اتحاد بين فرانسه و روسيه . جديدي شود
خواهد بود كه ديگر يك جنگ محلي نيست بلكه يك جنگ نژادي 

در نتيجه . جنگي برعليه نژاد هاي متحد اسالو و التين. است
ن مي داد  تا در مانيفست به طبقات كارگر تمامي كشورها فراخوا

  .دفاع از اصول بين الملل بسيج شوند



 146تاريخ بين الملل اول                                                          

با خبر اولين پيروزي هاي ارتش پروس ، باكونين  دلگرم شد كه 
پيروزي پروس بتواند منجر به پيروزي انقالب اجتماعي حداقل 
براي پنجاه سال شود و با حرارت تمام مشغول سازماندهي براي 

 ملت فرانسه بايد در او مدعي بود كه. بسيج توده هاي كارگر شد
يك لحظه مهاجمين آلماني را بيرون اندازد و اعالم انقالب 

دسته دسته نامه توسط او به هوادارانش در سوئيس . اجتماعي كند
طرح باكونين و دوستانش . ، فرانسه ، ايتاليا و اسپانيا ارسال شد

از اغتشاش حاصل از جنگ، يك . براي يك انقالب اجتماعي بود
بي گسترده در فرانسه ، ايتاليا و اسپانيا و سوئيس ِ جنبش انقال

او معتقد بود كه اين جنبش به ناگزير رنگ . روماند ايجاد مي شود
و بوي آنارشيستي دارد؛ به نابودي دولت و از هم پاشي اجتماعي 

تنها چنين جنبشي با شورش دهقاني  مي تواند . منجر خواهد شد
اما وقوع چنين جنبشي نه . ازدپيشرفت فاتحين آلماني را متوقف س

تنها ارتش آلمان را بيرون خواهد انداخت بلكه منجر به جنگ 
  .داخلي در سرزمين خود خواهد شد

باكونين در پانزدهم سپتامبر براي انجام وظيفه ي خود يعني  
از زمان .  به ليون رسيد"نجات فرانسه بوسيله ي آنارشيسم "

يته ي امنيت عمومي  كه چهارم سپتامبر در اين شهر ، يك كم
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اعضايش جمهوري خواهان بورژوا و معدودي از بين الملل گرايان 
چند روز بعد اين كميته . بودند، در فرمانداري تاسيس شده بود

توسط انجمن شهر منتخب كه اغلب اعضاي جمهوري خواه بورژوا 
در ميان توده ها، شور و حال بي هدفي در . بودند، توقيف شد

 باكونين قصد كرد از آن براي  هدف خودش استفاده جريان بود و
كند و در جلسه ي عمومي در هفده سپتامبر براي امنيت فرانسه 

در ميان اعضاي اين كميته ، . كميته ي مركزي ايجاد شود
 26طرح براي قيام در . باكونينيست هاي ليون وجود داشتند

 سپتامبر مطرح شد و سپس يك فراخوان براي نيروهاي مسلح
براندازي ماشين :  گام هاي قطعي زير توصيه شد . صادر شد

حكومتي و اداري دولت ،  لغو دادگاه جرايم و مدني ، لغو ماليات و 
. شكل گيري كميته هاي امنيت عمومي در تمامي شهرها. وام ها 

ارسال نمايندگي از اين كميته ها براي مالقات در ليون كه در آنجا 
اين نارضايتهاي . ت فرانسه تاسيس مي شدمجمع انقالبي براي امني

قابل مالحظه ي شهر ليون به خاطر كاهش دستمزد ها بود كه 
 28در . باعث مي شد بتوان روي اين نارضايتي ها حساب باز كرد

سپتامبر ، گروه انقالبيون اجتماعي كه حول باكونين جمع شده 
خود را كميته ي امنيت فرانسه . بودند، فرمانداري را تصرف كردند
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در اتاق جلسه ي انجمن شهرداري تاسيس كرده و شروع به صدور 
آنها . مقامات با اتكا به قوت خود ، در خواب نبودند. حكم كرد

ياغيان متفرق . گرداني از گاردهاي ملي بورژوازي جمع آوري كردند
باكونين بازداشت شد اما به خاطر قانون فراريان نظامي . شدند

در يك مسير بيست و چهار ساعته آنجا را ترك او . روسيه ، رها شد
  .كرد و سپس با قلبي از غم و اندوه به مارسي گريخت

براي كسب امتياز از موقعيتي كه جنگ ايجاد كرده بود در  
در برست . شهرهاي مختلف فرانسه تالش هاي انقالبي به عمل آمد

 و. بين الملل گرايان كميته ي آمادگي و دفاع ملي تشكيل دادند
در دوم اكتبر تالش هاي ناموفق براي تصرف فرمانداري و قيام 

 اكتبر  در مارسي كارگران، فرمانداري را 31در . مسلح انجام شد
تصرف و اعالم كمون انقالبي كردند اما اين حركت در چهارم نوامبر 

 نوامبر در ليون براي ايجاد يك كميته ي انقالبي 4در . سركوب شد
 دسامبر قيام مردمي تازه اي 20در . رفتتالش ناموفقي صورت گ

در پاريس . رخ داد كه حكومت ترور بورژوازي را به دنبال آورد
 ،  1871 ژانويه 22 ،  و 1870 اكتبر 31در . تبليغات ادامه يافت

تالش هايي براي قيام مسلح صورت گرفت كه بين الملل گرايان 
مون پاريس فعاالنه در آن مشاركت كردند كه از پيش حكايت از ك
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 18خيرش قطعي كه منتهي به كمون پاريس شد ،  در . مي داد
با رسيدن اخبار قيام پاريس  ، در شهرهاي .  رخ داد1871مارس 

مختلف فرانسه شورش هايي صورت گرفت كه تالش داشت قدرت 
اين شورش ها در . را تصرف كرده و از رفقا در پاريس حمايت كنند

در تمامي موارد تالش .  غيره رخ دادليون ، ناربون ، لو كروسو و
آخرين قيام . براي ايجاد كمون انقالبي توسط بورژوازي سركوب شد

  . انجام شد1871 آوريل 20در 

اين جا ، فرصتي براي تاريخ دقيق كمون پاريس نيست كه تنها تا 
اما چند كالمي را بايد . حد كمي با تاريخ بين الملل مرتبط است

  .ملل گرايان در كمون پاريس ذكر كرددرباره ي نقش بين ال

جنبشي كه با اعالم كمون پاريس شكل گرفت در هدف خود كامال 
بعضا ، اين جنبش . سردرگم بود و كار سازمان مشخصي نبود

اعتراض مقدماتي توده هاي پاريسي بود كه از جنگ و محاصره ي 
تا حدي هم نتيجه ي وطن پرستي . پاريس خسته شده بودند

 و احساساتي بود كه بر اثر موقعيت غيرقابل تحمل در فداكارانه
عامل ديگر اين باور عمومي بود كه  . فرانسه ، برانگيخته شده بود

حكومت دفاع ملي  كه نماينده ي سرمايه داران بزرگ است ، به 
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با اين حال عامل ديگر اين بود .انگيزه ي مردم خيانت كرده است
جمهوري خواهي بود، به كه پاريسي ها كه احساساتشان قويا 

كه مدتي در بوردو برگزار مي شد و ( انجمن ملي بدگمان بودند 
چرا كه با تلفيقي از سلطنت طلبان ) بعدا به ورساي منتقل شد

عامل واپسين ، تمايل سردرگم توده هاي . تشكيل شده بود
جرقه اي كه در . پرولتري بود تا انقالب اجتماعي را بوجود آورند

انفجار رسيد ، تالش حكومت براي خلع سالح كردن  مارس به 18
كموني كه اعالم شد نوعي شوراي شهري با انتخاب . گارد ملي بود
  .همگاني بود

 مارس ايفا 18 اعضاي بين الملل نقش برجسته اي در تدارك قيام 
تا آنجا كه كارگران در اين مرحله از امور فعال بودند ، بيش . نكردند

ين الملل گرايان باشند، از بالنكيست ها متاثر از آنكه تحت تاثير ب
توده ي بين الملل گرايان فرانسه معتقد بود كه انقالب . بودند

اجتماعي قريب الوقوع است و آماده بودند كه در آينده ي نزديك ،  
سازمان دهي نظام مند نيروهاي پرولتاريا را برعهده بگيرند ، پس 

ارزه اجتماعي در شرف وقوع آنها بايد طبقه ي كارگر را براي مب
اما آنها يك قيام فوري براي تصرف قدرت را در نظر . آماده كنند
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برعكس بين الملل گرايان هر جا كه مي توانستند تالش . نداشتند
  . مي كردند افراطيون را كنترل كرده تا از كار سنجيده دور نشوند

و دو عضو از نود  . در خود كمون بين الملل گرايان در اقليت بودند
كل كميته ي كمون تنها هفده نفر بين الملل گرا بودند و سيزده تا 

عضو ) از مجموعه  بيست و پنج عضو طبقه ي كارگر ( از اين هفده
در كارهاي جزئي كمون ،  بين الملل گرايان  .طبقه ي كارگر بودند

عمدتا در كارهاي اقتصادي ونه كميته هاي سياسي اشتغال 
كميته .  كميته هاي مالي ، تجارت ، پست و كاربراي مثال. داشتند

هاي كار اجتماعي كه بين الملل گرايان برعهده داشتند كميته ي 
به لطف نفوذ بين الملل گرايان . ماليات و كميته ي امور مالي بود

شماري از اقدامات اجتماعي طرح شد كه متاسفانه به خاطر دوره 
 از اين اقدامات مي توان .ي كوتاه كمون هرگز به اجرا در نيامدند

لغو كار شبانه در تنورخانه ها ،  تصرف :  موارد زير را برشمرد 
كارخانه هايي كه بسته شده اند به قصد واگذاري آنها به كارگران 

لغو جرايم و تاسيس يك كميته براي آمارگيري از كار و . تعاوني
ع در جنگ با حكومت جمهوري خواه در ورساي كه مناف. مانند آن

زمين داران و سرمايه داران را نمايندگي مي كرد،  اعضاي بين 
الملل بر اين عقيده بودند كه  بايد تا به آخر ، از كمون حمايت 
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كنند چرا كه كمون نماينده ي منافع دموكراسي انقالبي يعني 
اما آنها نسبت به برگزاري جلسات . پرولتاريا و خرده بورژوازي است

 داشتند چرا كه كنترل عمومي را براي به صورت خصوصي اعتراض
همچنين نسبت به تاسيس . كارهاي اجرايي الزم مي دانستند 

كميته ي امنيت عمومي اعتراض داشتند چرا كه آنرا معادل 
تاسيس ديكتاتوري مي دانستند كه برخالف اصول اصالح اجتماعي 

مي توان گفت .  مارس از آن حاصل شده است18است كه انقالب 
  .يته  بازگشت خطرناكي به گذشته استاين كم

اما  اقليت كمون ، در بين كساني كه بين الملل گرايان عضو 
. برجسته ي آنها بودند در حمايت از اكثريت كمون كم نگذاشتند

تمامي اعضاي كمون دوشادوش يكديگر جنگيدند و با گوشت و 
خون خود ، پيوند بين خويش و توده ها ي انقالبي را استحكام 

يكي از قربانياني كه براي كمون جان خود را فدا كرد ، . شيدندبخ
وارلين بود ، بين الملل گرايي كه محبوب و مورد افتخار پرولتاريا 

  .بود

مطبوعات بورژوايي بعد از سركوب كمون ، آنرا با دروغهاي خود 
ماركس در مانيفستي با عنوان جنگ داخلي در . بدنام ساختند
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اي كل ، مي كوشد تا ارزش تاريخي راستين فرانسه ،  به نام شور
كارگران پاريسي بعد از تمامي . اين حكومت بزرگ را نشان دهد

خيانت ها و شكست هايي كه از طبقات حاكم خورده اند ، وقتي 
كه گذشت زمان ( كه بايد از ميراث خود دفاع كنند ، فهميدند 

شان كه بايد حكومت را در دست بگيرند و خود) معلم آنها بود
اما  طبقه ي كارگر نمي تواند دستگاه دولتي . قدرت را تصرف كنند

بايد سازمان . حاضر آماده را نگه دارد و آنرا براي خود اداره كند
در اين مورد ما شاهد تالشي . خودش را به شكل كمون ايجاد كند

سردرگم براي ايجاد يك جمهوري كه هدفش نه تنها نابودي شكل 
  . بودي حكومت طبقاتي به طور كلي بودسلطنتي حكومت كه نا

تعجب برانگيز نيست كه بعد از سركوب كمون، قهرمانان مبارز 
طبقه ي كارگر به تدريج  دريافتند كه الزم است يك حزب 

يك سازمان سياسي طبقه ي كارگر كه .  كارگري تاسيس كنند
بتواند نيروهاي پرولتري را هدايت كند و در موقع شرايط عيني 

اگر معدودي از آنارشيست ها . ه آنها وحدت عمل ببخشدمشخص ب
را مستثني كنيم ،  همه با ديدگاه هاي متفاوت در مسائل ديگر ، 

بالنكسيست هايي مانند . در اين نكته متفق القول بودند
)  Lafargue(، ماركسيست هايي مانند الفارگ )Vaillant(وايان
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ع از شركت كارگران و پرودونيست هايي مانند چارلز النگو در دفا
همه ي آنها به نياز براي ايجاد . در مبارزه ي سياسي مشهور بودند

حزب كارگر كه كامال مجزا از احزاب بورژوازي و متخاصم با آنها 
باشد ، تاكيد ورزيدند و آمادگي اين را داشتند كه مبارزه ي طبقه 
ي كارگر  را به سمت هم مبارزه ي سياسي و هم صنفي هدايت 

 ، در 1872  و كنگره ي هاگو در 1871كنفرانس لندن . كنند
تصميم معروف شان ، اين استنتاج از  تجربه ي مصيبت آميز 

  .كارگران در كمون پاريس را به طور خالصه بيان كردند
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   1871 در سال كنفرانس لندن  
  

 اگرچه بين الملل اول نقش غير مستقيمي در كمون پاريس داشت 
از سركوب كمون ، آزار و تعقيب انجمن كارگران  در ، اما بعد 

حكومت ضد انقالبي فرانسه اولين گام در . سراسر اروپا ادامه يافت
وزير ترير از تعقيب كمونار در كشور . اين آزار و تعقيب را برداشت

راضي نبود ، بلكه اين جسارت را به خرج  داد كه از حكام ديگر 
كه به بخش هاي خارجي نشين پناه خواهان استرداد آوارگاني شود 

. تنها بلژيك و اسپانيا با اين درخواست موافقت كردند. آورده بودند
.  ،  قانون دوفور در فرانسه به تصويب رسيد1872 مارس 14در 

اين قانون مجازات سختي را براي كساني كه عضو بين الملل باشند 
  .، در نظر گرفته بود
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نزاع هاي دروني كه بين الملل را در  اما آزارهاي حكومتي درمقابل 
تا اندازه اي اين دعوا بين . برگرفته بود ، چيزي محسوب نمي شد

ماركسيست ها و باكونينيست ها بود و اكنون به خاطر حساسيت 
هايي كه نفوذ آوارگان بي شمار خصوصا در سوئيس و بريتانيا 

ن تند مشربي و عصبانيت اي. بوجود آورده بود ، افزايش يافت
پناهنده ها به طبع در بخش هاي محلي بين الملل باعث دعوا و 

با وجود كمك هايي كه از شوراي كل  و .درگيري مي شد
سوسياليست هاي محلي مي رسيد ، فقر حاد پناهجويان در 

  .كشورهاي  پناهنده پذير را هم بايد اضافه كرد

ده  از آنجايي كه گردهمايي كنگره ي بين الملل در زمان توافق ش
)  پروس و سركوب كمون–به خاطر جنگ فرانسه .( غيرممكن بود

شوراي كل با رضايت اكثريت فدراسيون ها تصميم گرفت كه 
 23 تا 17اين كنفرانس  از . كنفرانسي در لندن برگزار كند

شامل بيست و سه عضو بود كه .  برگزار شد1871سپتامبر سال 
 تن از آنان براي هر سيزده تن از آنان عضو شوراي كل بود كه هفت

ماركس براي آلمان ،  انگلس براي ايتاليا ، . كشور دبير بودند
ايكاريوس براي اياالت متحده ،  هالس براي انگلستان ،  روشه 

)Rochat ( براي هلند،  كوهن)Cohn ( براي دانمارك و زابيكي
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)Zabicki (اين هفت تن همگي حق راي داشتنداما . براي لهستان
  .ي مانده همگي فقط براي مشاوره  حضور داشتندشش عضو باق

مهمترين مسئله ي پيش روي كنفرانس بررسي خطر شكاف در 
درست است كه كنفرانس روي مسائل ديگر نيز  .بين الملل بود

تصميم گيري كرد از جمله  تشكيل شاخه هاي مستقل زنان كارگر 
ت در عين اينكه هم زن و مرد به عنوان اعضاي شاخه ها مشارك

كنند و يا تالش براي جمع آوري آمار درباره ي موقعيت كارگران 
در تمامي سرزمين ها ، اما اين مسائل فرعي بودند و چيزي نبودند 

مبارزه با آنارشيسم . كه كنفرانس را در تاريخ بين الملل مهم سازند
و تهديدي بود بر ) كه قدرت آن روز به روز افزايش مي يافت( 

لملل ، تقويت سازمان بين الملل و شوراي كل ، نابودي كامل بين ا
كنترل نيروهايي كه از مركز بين الملل گريزان اما در حال رشد 
بودند و نهايتا تصميم قاطع درباره ي موضوع به شدت جنجالي 

  .شركت در مبارزه ي سياسي ، موارد اصلي كنفرانس لندن بود

ي و رسمي  اما شوراي كل به سختي توانست با يك اعالميه صور
. يك بار و براي هميشه ، دشمن دروني بين الملل را شكست دهد

مسير بعدي حوادث نشان داد كه آنارشيست ها ، سواي اينكه بعد 
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از كنفرانس تازه نيرويشان را به كار گرفتند ، از آنزمان به بعد 
رفتار آنها در اين . شروع به جنگ آشكاري برعليه بين الملل كردند

همانطور كه قبال ذكر كرديم . ه نابودي بين الملل شدمورد منتهي ب
، يكي از مهم ترين مراكز تبليغات باكونينيست ها فدراسيون ژورا 

كنفرانس لندن مسئله ي اين فدراسيون را به بحث . در سوئيس بود
) La Chaux‐de Fonds(و الچو دو فوند ) Locle(الكل.كشيد 

مايندگي فدراسيون از فعالين اين سازمان بودند كه مدعي ن
فدراسيون ژورا كمپين وحشيانه اي را .سوئيس روماند را هم داشتند

برعليه  فدراسيون روماند قديمي آغاز كرد كه در مركز ژنو بود و از 
نمايندگان بيش از همه ، در . موضع شوراي كل دفاع مي كرد

ارتباط با شكاف در بخش هاي سوئيس  تالش ژورا را براي بي 
آنها اعالم كردند . دن كنفرانس لندن به چالش كشاندنداعتبار كر

. در چنين مواردي اين كنفرانس صالحيتي بيش از شوراي كل دارد
اكنون كه كنگره ي بازل تصميم گرفته بود زماني كه بخش هاي 
محلي دچار اختالف شدند ، شوراي كل حق دارد چنين تنازعاتي 

گره ي بعدي واگذار تصميم را مي توان به كن. را حل و فصل كند
در تصويب . كرد كه آخرين كالم را در اين مورد خواهد گفت

كه هيچ دعوت نامه اي براي شركت ( شكايت دوم فدراسيون ژورا 
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در كنفرانس خاصي كه در لندن برگزار مي شود دريافت نكرده 
كنفرانس لندن اعالم كرد كه يونگ كه دبيري بخش سوئيس ) بود

يل زير دعوت نامه اي به كميته ي بخش را برعهده داشت به دال
در تخلف آشكار با تصميم شوراي كل در : ژورا نفرستاده است

 ، اين كميته ، خود را كميته ي 1870بيست و هشتم جون 
اين كميته حق دارد كه از كنگره ي بعدي . فدراسيون روماند خواند

اما حق ندارد كه چنين . برعليه تصميم شوراي كل اعتراض كند
با چنين كاري كميته هيچ موضعيت . صميمي را ناديده بگيردت

حقوقي براي شوراي كل نداشته و به دبير مربوطه نصيحت شده 
شوراي كل كميته ي ژنو را به عنوان .بود كه دعوت نامه نفرستد

  .مركز فدراسيون روماند تشخيص داد

اين كنفرانس براي تقويت شاخه هاي انگليسي بين الملل ، تصميم 
فت كه شوراي كل بايد به شاخه هاي لندن توصيه كند شوراي گر

فدرالي براي لندن تاسيس كند كه بعد از ارتباط با شاخه هاي 
ايالتي  و انجمن هاي ملحق شده ، وبعد از دريافت پيوست آنها به 
اين كميته ، بايد توسط شوراي كل به عنوان شوراي فدرال 

  .انگلستان به رسميت شناخته شود
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نس اعالم كرد كه كارگران آلماني وظايف خود را در طول كنفرا
كنفرانس تشكرات دوستانه .  آلمان انجام داده بودند–جنگ فرانسه 

به اعضاي فدراسيون اسپانيا براي سازماندهي در بين الملل فرستاد 
كسي كه با . جدا شده بودند) Nechaeff(كه از توطئه ي نچايف

را ) Utin(كنفرانس اوتين.  مي كرد تقلب از نام بين الملل استفاده
. مامور كرد تا تحليل خالصه اي از محاكمه ي نچايف منتشر كند

نهايتا زمان و مكان كنگره ي بعدي كه مناسب ترين جا باشد ، به 
اگر كنگره نتواند تشكيل شود ، . صالحديد شوراي كل واگذار شد

  .كندشوراي كل است كه بايد كنفرانسي را به جاي آن برگزار 

مسئله ي بنيادين مبارزه ي سياسي نيز در كنفرانس مورد بحث 
بعد از كمون پاريس ، مبارزه ي سياسي خاصيتي . قرار گرفت

اساسا تهاجمي به خود گرفته بود كه نياز به ايجاد حزب سياسي 
چنين حزبي قبال در آلمان شكل . مستقل كارگران را آشكار كرد

 آن موفقيت قابل مالحظه اي گرفته بود و فعاليت هاي اوليه ي
آنارشيست ها تحت تاثير اين موفقيت ها قرار نگرفتند بلكه . داشت

برعكس ، تالشش شان را براي مبارزه با موفقيت هاي سياسي 
دوچندان كردند و عمل سياسي را انحرافي از مسير راستين 

تا آنجايي كه كنفرانس  به طور كلي با . پرولتاريا مي دانستند



 161تاريخ بين الملل اول                                                          

ت ها در زمينه هاي سازماني و ديگر زمينه ها مبارزه كرده آنارشيس
  .بود ، نمي توانست بحث درباره مبارزه سياسي  را كنار بگذارد

 با توجه به كالم خطابيه و قوانين موقتي انجمن بين المللي 
كارگران و نيز تصميم كنگره ي لوزان ، اين نتيجه كه رهايي 

ذير است و با نظر به فعاليت اجتماعي  از رهايي سياسي جدايي ناپ
هاي خيره سرانه ي ارتجاعيون كه تمامي تالش كارگران براي 
دستيابي به آزادي شان را سركوب مي كردند ، و با نيروي وحشيانه 
اي تمايزات طبقاتي و سلطه ي سياسي طبقات مالك را حفظ مي 
كردند، كنفرانس لندن تصميم گرفت كه پرولتاريا به عنوان يك 

 برعليه قدرت جمعي طبقات مالك، تنها با شكل گيري خود طبقه،
در قالب يك حزب سياسي مستقل و در تقابل با احزاب سياسي 
قديمي بوجود آمده توسط  طبقات مالك ، است كه مي تواند 

تشكيل اين حزب سياسي مستقل ضرورتي حتمي . فعاليت كند
آن يعني براي پيروزي انقالب اجتماعي و دستيابي به هدف نهايي 

وحدت طبقه ي كارگر كه قبال بوسيله ي . نابودي طبقات است
مبارزه ي صنفي صورت گرفته بايد اهرمي شود تا توده هاي كارگر 
بتوانند از آن در مبارزه ي خود برعليه قدرت سياسي زمين داران و 

به اين داليل ، كنفرانس  به اعضاي بين . سرمايه داران بهره برند
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مي كند كه در فعاليت هاي مبارزاتي طبقه ي الملل ياد آوري 
كارگر، كنش سياسي و صنفي همواره دست در دست يكديگر 

  .دارند

. باكونينيست ها خودشان را شكست خورده تصور نمي كردند
برعكس بر اين عقيده بودند كه شوراي كل تصميم گرفته از موضع 
دفاعي به موضع تهاجمي برود كه آنرا دعوت به مبارزه مي 

  آنها كنگره اي در سانويليه 1871 نوامبر 12در . پنداشتند
Sonvillier  برگزار كردند كه از بخش هاي سازمان اتحاد در

اين كنگره اعالم كرد كه فدراسيون . سوئيس تشكيل شده بود
قديمي روماند منحل شده است و بخش هاي آنارشيستي 

د فدراسيون جانشينان مشروع آن هستند و اين بدنه ي جديد را باي
اين كنگره قوانين فدراسيون جديد را تنظيم . ژورا نامگذاري كرد

كرده  و آنها را براساس اصل استقالل كامل از شاخه ها  بنيان 
  .نهاد

 

مهمترين نتيجه ي اين كنگره انتشار بخشنامه اي به تمامي 
در اين بخشنامه . فدراسيون هاي انجمن بين المللي كارگران بود
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اي بين الملل ترغيب مي شدند با پيوستن به فدراسيون ه
فدراسيون ژورا به سرعت ممكن، براي ايجاد يك كنگره تاكيد 

قدرت انجام اين كار كه در دستان شوراي كل بود و تصميم . ورزند
آن در كنگره به تصويب رسيده بود، دچار فساد شده است و 

 از شوراي كل. شوراي كل را به مسيرهاي خطرناكي كشانده است
افرادي تشكيل شده ، كه در جريان متعارف امور،سعي مي كنند 
برنامه ي خاص خود را به بين الملل تحميل كنند و انجمن را با 

اين افراد هر عقيده اي را . ديدگاه هاي شخصي خود تطبيق دهند
بنابراين . كه مطابق با عقايد خود نباشد ، كفرآميز تلقي مي كنند

ود در لندن  كه نمايندگانش اعضاي شوراي آنها  با پايگاه هاي خ
شوراي .كل هستند ، به تدريج نوعي راست كيشي درست كرده اند

كل به مكاني براي توطئه تبديل شده و حداقل به انجمن اعالم 
در طول سالهاي سپري شده از كنگره ي بازل ، . جنگ كرده است

بهانه جنگ فرانسه و آلمان  .شوراي كل به حال خود رها شده است
 ، 1871در سال . 1870اي شد براي عدم فراخواني به كنگره  در 

كنگره جاي خود را به كنفرانس مخفيانه اي داد كه توسط شوراي 
اين كنفرانس را نمي توان نماينده ي بين . كل گرد هم آمده بودند
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الملل دانست چرا كه بسياري از بخش ها از جمله فدراسيون ژورا 
  .دعوت نشده بودند

عالوه بر ارسال بخشنامه  به هر بخش كشوري ِ بين الملل ،  
باكونين و دوستانش با رفقاي همفكر خود در ايتاليا ، اسپانيا ، 

 ،  گروهي 1870در سال .بلژيك و سوئيس مكاتباتي داشتند
مخفي به نام برنامه ي اتحاد باكونينيستي ِ سوسيال دموكراسي 

شيستي در اسپانيا تبديل شكل گرفت كه به پايگاه تبليغات آنار
گروه هاي مشابهي نيز در مادريد، والنسيا ، سويل ، كوردوا و . شد

همانطور كه مبارزه ي بين باكونينيست ها و . غيره شكل گرفت
شوراي كل حادتر مي شد ، مبارزه بين گروه هاي آنارشيستي و 

داماد . بخش هاي بين الملل در اسپانيا نيز شدت مي گرفت
فارگ كه از اسپانيا بازديد كرد ، اين موضوع را مطرح ماركس ، ال

الفارگ تشخيص داد كه آنارشيسم جنبش طبقه ي كارگر در . كرد
اسپانيا را به تباهي كشانده است و اعالم جنگ آشكاري برعليه آن 

او با شوراي فدرال اسپانياي بين الملل ، كه توسط . كرده است
 انتخاب 1871ر سپتامبر كنگره ي والنسيا ي شاخه ي اسپانيا د

شده بود، تماس گرفت و يك شريك فعال در يكي از اعضاي شورا 
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يافت كه سردبير نشريه ي ) Jose Mesa(به نام  خوزه مسا
  . شد"رهايي"رسمي بين الملل در اسپانيا يعني نشريه 

 ، 1872تعقيب و آزار بين الملل گرايان اسپانيايي در ژانويه ي 
( الملل در  كشورهاي شبه جزيره ي ايبري مانع رشد شتابان بين 

نشد، اگرچه موجب تشديد نبرد در درون سازمان ) اسپانيا و پرتغال
شوراي فدرال ، با توجه به رفتار تهديد آميز حكومت ، دريافت . شد

كه سازمان مخفي به نام آليانزا بايد بالفاصله منحل شود اگر كه 
فدراسيون محلي مادريد .بين الملل بخواهد به كار خود ادامه دهد

كه در آن ، آنارشيست ها اكثريت را داشتند، شش عضو نشريه 
رهايي را از بين خود اخراج كردند كه در بين آنها اعضاي شوراي 

 ،فدراسيون اسپانيا  1872در آوريل . فدرال اسپانيا هم بودند
براي حل و فصل . كنگره ي ساالنه را در زاراگوزا برگزار كرد

 دروني با اين پيشنهاد كه دو عضو قديمي دوباره در اختالفات
شوراي فدرال انتخاب شوند و با ترغيب فدراسيون مادريد و نشريه 

اما . ي رهايي براي حل اختالفات خود ، تالش هايي به عمل آمد
الفارگ و دوستانش هنوز . با وجود اين مصالحه، نبرد ادامه يافت

وقتي . از بين الملل بودندخواهان اخراج اعضاي آليانزاي مخفي 
شوراي فدرال كه در آنزمان به والنسيا انتقال يافت ، از دخالت در 
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اين موضوع سرباز زد، الفارگ و دوستانش فدراسيون جديد مادريد 
را تاسيس كردند كه توسط شوراي فدرال اسپانيا به رسميت 
شناخته نشد اما توسط شوراي كل در لندن به رسميت شناخته 

.  اين پس ، دو سازمان متخاصم در اسپانيا وجود داشتاز. شد
  .جريان غالب به نفع آنارشيسم بود

 در تماس نزديك با انجن 1860باكونين حتي از اوايل دهه ي 
بحث وي با مازيني بعد از كمون پاريس  پيوند . اخوت در ايتاليا بود

 از بين او و انقالبيون جوانتر ايتاليايي را تقويت كرد، كساني كه
تاثير ايده آليسم بورژوايي جمهوري خواه بيرون آمده بودند و  

در ميان كساني . سعي مي كردند به جهان طبقه ي كارگر بپيوندند
) ( Carlo Cafiero(كه با اين كنگره اعتراض كردند  كارلو كافيرو

و آلبرتو ) كه در آن زمان ماركسيسم  و  در مكاتبه با انگلس بود
 Carlo(توچي Cafiero (و دي منتل)De  Montel (بودند .

گاريبالدي كهنه كار نيز به نفع اين جريان جديد موضع گرفت و در 
بين ": تقابل با سازمان هاي مازينيستي خرده بورژوا اعالم كرد 

سازماني كه در چهارم دسامبر در . ".الملل خورشيد آينده است
. د كار مي ناميدبولونيا بنيان نهاده شد، انجمني بود كه خود را اتحا
در اين سازمان .اتحاد كار در شهرهاي سراسر ايتاليا گسترده شد
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يك دانشجو در دانشگاه بولونيا ) Andrea Costa(آندره كوستا
تقدير اين بود كه . وجود داشت كه كار سياسي خود را آغاز كرد

اين مرد جوان نقش مهمي در پيشرفت جنبش سوسياليستي در 
و در ابتدا ديدگاه هاي آنارشيستي داشت كه ا. ايتاليا ايفا كند

سپس نظريات ماركسيستي را  پذيرفت و سپس  به قهرمان طبقه 
  .تبديل شد

بخشنامه ي سانويليه  در چند روزنامه ي ايتاليايي همراه با 
اما اكثريت بين الملل گرايان . توضحياتي هوادارانه منتشر شد

ن شوراي كل و ايتاليايي  به قدر كافي اطالعي از جنگ بي
باكونينيست ها نداشتند و نمي دانستند كه جانب كدام سمت را 

 1871اتحاد كارگري كه در كنفرانس بولونيا در دسامبر . بگيرند
افتتاح شد، اكنون كنفرانس دومي را براي جنگ با حزب 

نمايندگان .  برگزار كرد1872مازينيستي در همان شهر در مارس 
كارگر بايد شوراي كل در لندن را به بحث كردند كه آيا اتحاد 

كنفرانس به اين . رسميت بشناسد يا فدراسيون ژورا در سوئيس را
نتيجه رسيد كه  هم با شوراي كل و هم فدراسيون ژورا از طريق 

اما اين توازن به تدريج . شاخه هاي اتحاد كارگر ارتباط گرفته شود
نروز ايتاليا به نفع باكونينيست ها شد كه با شرايط اجتماعي آ
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 ، كنفرانسي از بيست شاخه 1872 آگوست 4در . مطابقت داشت
ي بين الملل در ايتاليا در راميني برگزار شد كه تا آنزمان مستقل 
از يكديگر كار كرده بودند ،  اما اكنون تصميم گرفته بودند كه يك 

نمايندگان اعالم كردند كه . فدراسيون ايتاليايي تشكيل دهند
 ، سعي كرده است انجمن را مجبور كند 1871دن كنفرانس لن

انجيل اقتدارگراي بخشي از برنامه ي كمونيست هاي آلماني را 
اين كنفرانس پيشنهاد كرد كه شوراي كل بايد فرونشانده . بپذيرند

نهايتا . شود و بايد قوانين كلي سازمان را مورد بررسي قرار داد
گره ي هاگو نفرستند ، تصميم گرفته شد كه هيچ نماينده اي به كن

  .كنگره اي كه به پيشنهاد شوراي كل تشكيل مي شد

در بلژيك نيز بين الملل گرايان طرفداراي خود از شوراي كل  را به 
كنگره ي ساالنه ي فدراسيون در .سوي مخالفان آن تغيير دادند

اين كنگره .   در بروكسل برگزار شد1871 دسامبر 25 و 24
ث  كرد كه در آنزمان كل بين الملل را به درباره ي مسئله اي بح

بعد از بحث طوالني تصميم گرفته شد كه برعليه . هيجان آورده بود
تهمت هاي گسترده ي مطبوعات بورژوازي اعتراض كنند كه قصد 

انجمني مستبد تحت "داشتند انجمن بين المللي كارگران را 
 كنند، انضباط و در يك كالم تحت فرمان ِ شعب اصلي آن قلمداد
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 اين ". كه تمامي اعضا را با يك حكم از باال به خدمت مي گيرد
تصميم اعالم كرد كه بين الملل براي واكنش نسبت به استبداد و 
تمركزگرايي ، هميشه معتقد بوده كه سازمان بايد خود را با 
اصولش هماهنگ كند و شوراي كل چيزي بيش از يك مركز براي 

 فدراسيون بلژيك از تمامي .مكاتبات و اطالع دهي نيست
فدراسيون كشورهاي ديگر دعوت كرد تا اعالميه اي مشابه صادر 

نتيجه گرفته شد كه بازنگري بر قوانين كلي سازمان ضروري . كنند
است و اين وكالت را به شوراي فدرال بلژيك داد كه پيش نويس 
قواعد جديد را بنويسد تا در دستور جلسه ي كنگره ي بين المللي 

بدين ترتيب بلژيكي ها اگرچه قصد بسيج شدن .تي قرار گيردآ
برعليه شوراي كل را نداشتند اما به سوي فدراسيون ژورا متمايل 

  .در همه جا ، گرايشي به سوي تمركز زدايي احساس مي شد.شدند

انگلستان تا زمان اتمام كنفرانس لندن ، هيچ شوراي فدرالي 
ال ايفا كند را شوراي كل نقشي كه قرار بود شوراي فدر. نداشت

شوراي كل مخالفت خود را با شكل گيري شوراي .انجام مي داد
فدرال خاص ِ انگلستان اعالم كرده بود، چون معتقد بود كه انقالب 

ماركس . اجتماعي قريب الوقوع در انگلستان صنعتي رخ خواهد داد
در ارتباطات محرمانه شوراي كل، اين اتهام باكونينيستي را كه 
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وراي كل مخالف راه اندازي شوراي فدرال خاص انگلستان است ش
را پاسخ داد و اعالم كرد كه بارها اين پيشنهاد توسط اعضاي 
انگليسي شوراي كل  پيش كشيده شده اما به اتفاق قريب به 

  .اكثريت آرا رد شده بود

 ، تصميمي به 1870در جلسه ي شوراي كل در اول ژانويه 
ه ي فدرال سوئيس روماند در ژنو ارسال تصويب رسيد و به كميت

گويام مي گويد به قلم ماركس بوده و معموال اين فرض ( شد 
بخشي از اين تصميم به صورت زير ). پذيرفته شده است

اگرچه احتماال انگيزه اوليه ي انقالب از فرانسه مي آيد ، اما ":است
 انگلستان است كه اهرم يك انقالب اقتصادي واقعا جدي خواهد

انگلستان تنها كشوري است كه در آنجا ديگر چندان دهقاني .شد
. وجود ندارد، و مالكيت زمين ها در دستان عده ي معدود است

تنها كشوري است كه شيوه ي سرمايه داري شيوه ي حاكم كل 
به بيان ديگر ، كار در مقياسي بزرگ توسط . ( توليد شده است

نها كشوري است كه ت.) شركت هاي سرمايه دار انجام مي شود
تنها . اكثريت عظيم جمعيت شامل كارگران مزدي مي شود

كشوري است كه نبرد طبقاتي و تشكيالت طبقه ي كارگر توسط 
اتحاديه ها به درجه ي مناسبي از بلوغ و پختگي رسيده 
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انگلستان به لطف سلطه اش بر بازار جهاني ، تنها كشوري .است
دي اش، تاثير فوري بر كل است كه هر تغييري در شرايط اقتصا

اگرچه زمين داري و سرمايه داري در اين كشور . جهان مي گذارد
ريشه دارد، اما در همين جاست كه شرايط مادي با نابودي آن مهيا 

شوراي كل در اين موقعيت مطلوب اهرم مناسب انقالب .مي شود
 چقدر احمقانه و تبه كارانه است كه اجازه.پرولتري را در دست دارد

انگليس . دهيم كنترل اين اهرم صرفا در دستان انگليسي ها باشد
تمامي ماتريال الزم براي انقالب اجتماعي را دارد ، چيزي كه آنها 

  ". ندارند روح كليت بخشي و شور و حال انقالبي است

 اما وقتي بعد از سقوط كمون پاريس ، معلوم شد كه اولين گام 
ارگر باشد و اين مركز ثغل بايد ايجاد حزب سياسي و مستقل ك

جنبش پرولتري به قاره تغيير مي يافت، پس ماركس پيشروترين 
شخص در تاييد اين نكته بود كه الزم است در انگلستان هم مانند 
هرجاي ديگر شوراي فدرال تاسيس كرد تا بتواند نفطه ي حزب 

بنابراين كنفرانس لندن به شكل گيري . كارگر انگلستان باشد
  .رال انگلستان راي دادشوراي فد
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اولين .  به اجرا در آمد1871در نتيجه اين تصميم در پايان اكتبر 
شاخه هاي .فعاليت هاي اين فدرال جديد با موفقيت قرين بود

بسياري شكل گرفتند و حتي تعداد زيادي از اتحاديه ها به بين 
در ايرلند نيز بين الملل بزودي شاخه هايي تشكيل . الملل پيوستند

اد و در دفاع از اين شاخه هاي ، شوراي كل ، رفتار خصومت د
اما تشكيالت . آميزي در قبال حكومت انگلستان از خود نشان داد

ايرلندي بخشي  از فدراسيون انگليس نبودند بلكه مستقيما تحت 
اما همانطور كه حوادث نشان داد، تمامي . كنترل شوراي كل بودند

ارگر مستقل در انگلستان ، كه اين كوشش ها براي ايجاد حزب ك
توانايي رقابت با بورژوازي هم از نظر اقتصادي و هم از نظري 

  .سياسي را داشته باشد ، در اين دوره موفقيت آميز نبود

قبال نشان داديم كه كارگران انگلستان بين الملل را تنها با چشم 
آنها به بين الملل به چشم سازماني .شديدا عملگرا مي نگريستند

مي نگريستند كه مي توانست از ورود كارگران خارجي ارزان به 
كشور جلوگيري كند و در مبارزه  براي حقوق انتخاباتي و معرفي 

 ": همانطور كه ماركس مشاهده نمود . قانون اصالحي كمك كند
خود را دور از بين الملل نگاه مي دارند تا اينكه زمانه ...اتحاديه ها 

نوقت براي كمك به بين الملل سرازير مي آ... بر آنها تنگ شود
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 و در واقع وقتي اعتصاب رخ مي داد ، بين الملل فعاالنه از ".شوند
اعتصاب حمايت مي كرد و از ورود اعتصاب شكنان از كشورهاي 

اما بين الملل قدرت كافي براي گرفتن . خارجي جلوگيري مي كرد
 تا آنها را در پرولتارياي انگليس از ديدگاه هاي بورژوايي نداشت

كارگران انگليسي  و خصوصا . حزب سياسي كلي متحد كند
رهبران آنها كه از پيروزي هاي خود در عرصه ي صنفي خشنود و 
راضي بودند، و از گسست از سازمان هاي بورژوايي كه انتقام جويي 
خود را نشان داده بودند، هراس داشتند ، در آنروزها تقريبا خود را 

طبقه ي كارگر تحكيم كرده بودند كه نياز براي در بوروكراسي 
. پيوستن به بورژوازي ليبرال را براي فعاليت سياسي قبول داشت

ماركس درباره ي اين رهبران جنبش در كنگره ي هاگو اعالم كرد 
كه  يك رهبر رسمي كارگران نبودن را بايد افتخار شمرد وقتي مي 

زب ليبرال حمايت بينيم كه تمامي رهبران رسمي كارگران از ح
نمونه ي اين رهبران را مي توان ادگر و دوستانش را . مي كنند

برشمرد كه به لطف چاپلوسي هاي بورژوازي  از بين الملل استعفا 
  .دادند كه اين وحشت آنها از كمون پاريس را نشان مي داد

ادگر و شركا تنها اولين خائناني بودند كه سازماني كه آنرا ناراحت 
 1871اصالحيه قانوني .خطرناك مي دانستند ترك گفتندكننده و 
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، در عين حال كه اتحاديه ها را قانوني شمرد ، مجازات سختي 
براي كساني در نظر گرفت كه اعتصاب را ترويج مي كردند ، قانوني 

آنرا يك پيروزي ) Applegarth(كه  رهبراني مانند اپلگارث
رد بياسايند و انرژي شگرف مي دانستند چرا كه به آنها كمك مي ك
اين آغازي بود بر . خود را براي تشكيالت مصالحه جو صرف كنند

دوره ي مشاركت طبقاتي كه ليبراليسم طبقه ي كارگر توصيف مي 
  .شود

 جوالي 21اولين كنگره ي شوراي فدرال انگلستان ِ بين الملل در 
اعالم كرد كه  يك حزب مستقل . در ناتينگهام تشكيل شد1871
ي كارگر براي هدايت مبارزه سياسي پرولتاريا ضروري است، طبقه 

برنامه اي تهيه كرد كه به معناي كلي كلمه ، از ايده هاي 
سوسياليستي ملهم بود و اتحاديه ها را برانگيخت تا به حزب جديد 

عالوه بر اين كنگره موافقت خود را با . كارگر و بين الملل بپيوندند
م كرد و به شايعات مطبوعات تصميمات كنفرانس لندن اعال

در اين رابطه . بورژوازي درباره ي شكاف در بين الملل اعتراض كرد
با . ، گام هاي اوليه ي فدراسيون انگليسي كامال موفقيت آميز بود

وجود اين ، برخي از گرايشات خاص در كنگره ي ناتينگهام آشكار 
 درباره در بحث. شد كه تهديدي براي تشديد شكاف بين الملل بود
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ي قوانين فدراسيون ، كه مبتني بر بين الملل به عنوان يك كل 
  الحاقيه اي پيشنهاد كرد كه شوراي فدرال Halesبود،  هالز 

انگليس كه روابط مستقيمي با فدراسيون ديگر كشورها داشته 
اين الحاقيه به رغم مخالفت ها . باشد و شوراي كل را ناديده بگيرد

ن مي داد كه فدراسيون انگليسي نيز به صفوف اين نشا. ، تاييد شد
  .مخالفين شوراي كل پيوسته بود
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   هاگو بين الملل دركنگره ي
 جون و به كولژمان 21در ) Sorge(ماركس در نامه اي به سورژ 
)Kugelmann ( اين كنگره  ": ، نوشت 1872 جوالي 29در 

ر او كنگره  منظو".براي بين الملل مسئله ي مرگ و زندگي است
در اين كنگره بود كه نبرد تعيين كننده بين مدافعين . ي هاگو بود

مبارزه ي سياسي پرولتاريا و سانتراليسم دموكراتيك در 
سازماندهي بين الملل از يك سو و مدافعين آنارشيسم در حيطه ي 
. سياسي و ديگر موضوعات از سوي ديگر انجام مي گرفت

 كارگر را براي مدتي مديد تصميمات كنگره سرنوشت طبقه ي
تعيين مي كرد و طبيعي بود كه هر دو سوي جنگ بايد براي 

  .مبارزه كامال مجهز باشند

 نفر شركت كردند 65.  آغاز شد 1872 كنگره در دوم سپتامبر 
نوزده نماينده از آلمان .  نفر آنان عضو شوراي كل بودند21كه 

انسه سه نماينده فر. بودند كه سيزده تاي آنان حق راي داشتند
داشت كه با احتساب پناهندگان از انگليس يازده نماينده داشت ، 
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هلند چهار نماينده فرستاد و از سوئيس چهار نماينده . بلژيك نه تا
مجارستان . پنج نماينده از اسپانيا و سه نماينده از آمريكا آمدند.آمد

 يك .، منطقه بوهم و دانمارك نيز هر كدام يك نماينده داشتند
بنابراين . نماينده از استراليا و دو نماينده ي ديگر از انگلستان بودند

  .كنگره ي هاگو بزرگترين گردهمايي بين الملل بود

اين . سه روز آغازين به تعيين اعتبارنامه ي نمايندگان صرف شد
جنگ بر سر اعتبار نامه . وظيفه در نشست هاي خصوصي انجام شد

هر دو سو مي دانستند كه كنگره تاثير ها عميقا تند بود چرا كه 
در اينجا . تعيين كننده اي بر آينده ي جنبش طبقه ي كارگر دارد

پيشرفت بين الملل . جزئيات اتهامات متقابل را بررسي نمي كنيم
در طول سالهاي بعد از كنگره ي هاگو نشان داد كه اقليت 

ه است باكونينيستي پيروان قابل مالحظه تري در بين الملل داشت
اما تاريخ بعدا ديدگاه . كه در زمان كنگره ي هاگو مشهود بود

مسير طبيعي پيشرفت جنبش طبقه ي . ماركسيستي را تاييد كرد
كارگر  در كشورهاي مختلف، بعد از كنگره ي هاگو، نشان داد كه 
. ماركسيست ها به واقع وظايف الزم براي آنزمان را فهميده بودند

 ، بعد از تجارب غمگين و  نااميدي جنبش در كشورهاي مختلف
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هاي دردآور ، به تحكيم خود حول احزاب سياسي مستقل پرداخت 
  .كه مي بايست كارگران را در مبارزات سياسي هدايت مي كردند

 كنگره از همان آغاز بين اكثريت ماركسيست و اقليت 
طبيعتا تمامي اعضاي بخش اكثريت . باكونينيستي تقسيم شده بود

اما در دو مسئله ي بنيادين با هم . ارل ماركس نبودند،حامي ك
نياز كارگران براي مبارزه در عرصه سياسي،  و نياز : توافق داشتند

همين حرف در مورد آنارشيست ها درست . به اتحاد در سازماندهي
است كه اگرچه برخي از اعضاي اقليت آنارشيست نبودند، اما در 

آنها با اين ايده كه . بودندمورد سياست و سازماندهي هم نظر 
مبارزه ي سياسي بايد به ضرورت توسط پرولتارياي تمامي كشورها 
به كار گرفته شود مخالف بودند و به وابستگي به شوراي كل نيز 

  .اعتراض داشتند و از تصور استقالل شاخه ها حمايت مي كردند

اخه  نماينده از ش6 عضو شوراي كل ، 16: اكثريت به قرار زير بود 
 نماينده 2 نماينده از سوئيس ،  3 نماينده از آلمان ، 10فرانسه ، 

 بوهمي ، يك دانماركي و يك 1 نماينده از اسپانيا ، 4از آمريكا ، 
 نماينده از فدراسيون ژورا ، 2 نماينده از اسپانيا ، 4اقليت .  مجاري

سه ،  نماينده از فران1 نماينده از انگليس ، 5 نماينده از بلژيك ،  7
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در مجموع . يك نماينده از آمريكا و چهار نماينده ي شوراي كل
  .    نفر24

نمايندگان شاخه هاي . بخش اكثريت خيلي قوي به نظر نمي رسيد
فرانسه ، حس همسويي با شوراي كل داشتند ، اما آنها بيشتر خود 
را نمايندگي مي كردند و با شكوه گذشته و خاطرات كمون پاريس 

شاخه هايي كه آنها نمايندگي مي كردند هيچ .  دندزندگي مي كر
واقعيت بيروني نداشتند يا گروه هاي كوچك زيرزميني بودند كه 

الفارگ  گروهي را در اسپانيا نمايندگي مي . رو به خاموشي بودند
. كرد كه بزودي فهرستي را برعليه آنارشيسم معرفي كرد

شي را نمايندگي نمايندگان مجاري ، دانماركي و بوهمي صرفا جنب
مي كردند كه در آينده ي بايد برمي خاست، اما براي آن لحظه 

نمايندگان سوئيس و آمريكا در . هيچ نقشي در بين الملل نداشتند
مقايسه سازمان هاي طبقه ي كارگر ضعيفي  را در كشورهاي خود 

در هر دو كشور جنبش بر اين تقدير بود كه . نمايندگي مي كردند
عني احزاب مستقل سياسي را كه خارج از بين الملل مدل آلماني ي

در نهايت اگرچه در آلمان جنبش . رشد مي كنند ، دنبال كنند
طبقه ي كارگر در آنروزها قوي تر از هر كشور ديگري بود و به 
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همين داليل راه خود را زودتر از هر جنبشي ديگري پيمود و 
  .ارتباط آن با بين الملل اخالقي بود تا سازماني

اكنون با نگاه به تركيب بخش اقليت ، درمي يابيم كه در اسپانيا 
اين جنبش سهم نسبتا بزرگي در جنبش طبقه ي كارگر دارد و در  

اعضاي فدراسيون . زمان كنگره ي هاگو به سرعت رو به رشد بود
. ژورا ، بلژيك و هلند پر از اميد به آينده و شور و حال انقالبي بودند

 الملل گرايان ايتاليايي نيز پشتيباني مي شد كه اقليت توسط بين
اين مسئله كه . از فرستادن نماينده به كنگره خود داري ورزيده بود

كدام بخش مي توانست به نمايندگان فرانسه اتكا كند ، عمدا باز 
گروه فرانسوي جانب هر .  اما يك چيز مشخص است . باقي ماند

بخش دروني انجمن بين الملل كدام را كه بگيرند خود را به عنوان 
كارگري مالحظه مي كردند و آماده ي كار در چارچوب اين 

اين رضايت به هر صورت ممكن را شايد بشود با اين . سازمان بودند
واقعيت توضيح داد كه فرانسه هنوز براي ايجاد يك حزب كشوري 

اما واضح بود كه اگر بين الملل بخواهد در چند . قوي آماده نبود
 آتي به فعاليت خود ادامه دهد نه تحت رهبري ماركسيسم كه سال

بين الملل قديمي خود را . تحت هدايت باكونينيسم خواهد بود
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بيش از اين زنده نگذاشت و آنارشيست ها تنها موفق شدند مرگ 
  .آنرا به تعويق بياندازند

اولي درباره ي حقوق و قدرت : دو تصميم مهم در دستور كار بود
بحث . و دومي درباره ي فعاليت هاي سياسي پرولتارياشوراي كل 

يكي از ) Herman(هرمن. درباره ي تصميم اول بسيار حاد بود
نمايندگان بلژيك كه خود عضو شوراي كل بود، توضيح داد كه 
شاخه هاي بلژيك بر اين عقيده اند كه شوراي كل نبايد به عنوان 

يش ببرد و يك مركز سياسي عمل كند و يك نظريه خاص را پ
اين شورا بايد تركيبي . جايگاه هدايت كل بين الملل را غصب كند

از اعضايي باشد كه توسط فدراسيون هاي مختلف انتخاب مي شود 
گويام به نام فدراسيون ژورا بيان كرد كه نه در حيطه ي .و مانند آن

صنفي و نه در حيطه ي سياسي عمل شوراي كل را نمي توان يك 
در عين حال فدراسيون ژورا متمايل به . اندمركز راهنما خو

سركوب كامل شوراي كل نبود و راضي مي شد اگر شوراي كل ، به 
مركزي براي مكاتبات و جمع آوري داده هاي آماري تقليل مي 

يكي از نمايندگان اسپانيا نيز همين فكر ) Morago(موراگو. يافت
  .را داشت
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. فوق سخنراني كردندالفارگ و سورژ در مخالفت با ديدگاه هاي 
آنها مدعي بودند كه حقوق شوراي كل بايد محفوظ بماند چرا كه 

اگر شوراي كل . بين الملل وجودش را به شورا مديون است
الفارگ درباره . فرونشانده شود ، كل بين الملل از بين خواهد رفت

ي شوراي كل آنچيزي را گفت كه پيشتر ولتر درباره ي خدا گفته 
سورژ نشست هايي را . ود نداشته باشد ، بايد آنرا بسازيماگر وج: بود

كه شوراي كل در زمان اعتصاب ترتيب داده بود و موفقيت هايي 
شوراي كل بايد ستاد ". كه در اين حيطه داشت را يادآوري كرد

حاميان استقالل مي گويند كه انجمن ما  نياز " ".كل انجمن باشد 
 مي كنيم كه انجمن به يك ما برعكس فكر. به هيچ راسي ندارد

 وقتي سورژ اين كلمات را ".راس  و مغزي در داخل خود نياز دارد
در نتيجه ، . ادا مي كرد نگاه همه به ماركس چشم دوخته بود

سورژ اعالم كرد كه نياز به مركزيت موثر و قدرت شوراي كل بايد 
  .به جاي كاهش، گسترده تر شود

 از بخش دوم قوانين كلي بين 6 و 2شوراي كل اعالم كرد كه ماده 
الملل كه توسط كنفرانس لندن  اصالح شده بود ، بايد جايگزين دو 
ماده جديدي شود كه قدرت هاي بيشتري به شوراي كل بدهد و 

اين تصميم درباره ي ماده . انضباط دروني بين الملل را تقويت كند
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در اين تصميم .  راي به تصويب رسيد4 ، با چهل در مقابل 2
از اين رو شوراي كل مسئول . گيري يازده نفر راي ممتنع دادند

انجام تصميمات كنگره شد و ببيند كه آيا اصول و قوانين سازمان 
 ، كه مرتبط 6در مورد بحث ماده . مناسب با هر كشور است يا خير

با اختالفات در بين الملل بود،  ماركس خود بحث را برعهده 
 كه شوراي كل  اجرا مي كند يك او ادعا كرد كه قدرتي. گرفت

قدرت فيزيكي براي تحميل تصميماتش نيست بلكه قدرتي معنوي 
راي . است و بي شك الزم است كه از اين قدرت برخوردار باشد

 نفر مخالف بودند كه 6 نفر موافق درمقابل 36براي تغيير اين ماده 
ا اين ماده به شوراي كل قدرتي را اعط.  نفر هم ممتنع بودند15

مي كرد كه هر شاخه ، بخش يا شورا يا فدراسيوني را كه 
با وجود . تصميمات كنگره ي بعدي را انجام ندهد به تعليق بياندازد

اين ، شوراي كل اين حق را بدون مشورت با شوراي فدرال مربوطه 
در مورد محروميت شوراي فدرال ، شوراي كل بايد از شاخه . ندارد

ست كند تا شوراي فدرال جديد را هاي متعدد فدراسيون درخوا
در مورد اخراج كل فدراسيون ، شوراي . ظرف يك ماه تاسيس كند

كل بايد به تمامي فدراسيون هاي ديگر ابالغيه دهد و اگر اكثريت 
فدراسيون ها خواستار آن باشند ، شوراي كل بايد كنفرانسي فوق 
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ر باشد كه العاده بگذارد كه تركيبي از يك نماينده در ازاي هر كشو
 .بايد ظرف يك ماه برگزار شده و مورد بحث قرار گيرد

اين تصميمات و پذيرش افزايش قدرت شوراي كل  شمشير 
دموكلس آماده اي بود تا اگر آنارشيست هاي فدراسيون ژورا تالش 

اميد اين . كنند بين الملل را از هم بپاشند ، بر سر آنان فرود آيد
انجمن بين الملل كارگران را نجات بود كه تصويب ماشين سازماني 

دهد و از اين به بعد جنبش همراه با خطوط تطبيق يافته و بدون 
حداقل اين ايده در ذهن . هيچ نبرد دروني خشني  ادامه يابد

واقعيت اين . كساني بود كه به تكميل قدرت شوراي كل راي دادند
ون است كه بين الملل قديمي نقش خود را ايفا كرده بود و اكن

وظيفه ي اساسي تبيين ساخت يك شكل جديدي از جنبش طبقه 
  .ي كارگر است

در جلسه ي ديگر ، كنگره بحث كرد كه شعب اصلي شوراي كل  
 9 راي مخالف و23 راي در مقابل 26با . جديد بايد كجا باشند

. راي ممتنع تصميم گرفته شد كه پايگاه ها ديگر در لندن نباشند
ه اگر جايگاه شوراي كل در لندن باقي گروه ماركس مي ترسيد ك

بماند ، اين خطر خواهد بود كه بين الملل به دست بالنكيست ها 
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در كنار اين ، . بيافتد كه طرفداران زيادي در اين شهر داشتند
ماركس و همراهانش وظيفه ي نجات بين الملل از نظريات 

آميز آنارشيستي را در ذهن داشتند تا ابزاري براي تدابير توطئه 
انگلس پيشنهاد كرد شعب . توسط پناهندگان كمونار فرانسه نشود

پيشنهاد انگلس براي منتقل شدن به . را به نيويورك منتقل كنيم
  .نيويورك راي آورد

بالنكيست ها .  اين تصميم در بخش اكثريت شكافي بوجود آورد
صبح شنبه .شديدا با انتقال ِ شوراي كل به نيويورك مخالفت كردند

، آنها از شركت در )Dereure(خبر آمد كه به استثناي دورر ،  
رئيس كنگره در )  Ranvier(رانويه .جلسات بيشتر سرباز زده اند

بين متمردين بالنكيست بود و اعالم كرد كه بين الملل از دست 
كنگره از . سورژ به عنوان رئيس جلسه جايگزين او شد. رفته است

اعضايي كه به ضرورتا بايد . ردنو اعضاي شوراي كل را انتخاب ك
دوازده نفر انتخاب شدند كه . ساكن اياالت متحده مي بودند

Bolte و Dereureدر ميان آنها بود .  دو نفر از دوازده نفر به  
اعالم انصراف ) Ward( و وارد) David(نامهاي ديويد 

اين .شوراي كل حق داشت كه سه عضو جديد را انتخاب كند.كردند
او مخالف .  اين گرفته شد كه سورژ هم عضو شورا شودتصميم براي
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انتقال پايگاه ها به نيويورك بود و ثبت نام در شوراي كل را 
نهايتا به احساسات خود در اين موضوع غلبه كرد و اين . نپذيرفت

او سپس به عنوان دبيركل شورا انتخاب . را از نقطه نگاه جمع ديد 
  .شد

ه ي فعاليت سياسي مورد بحث در جلسه ي عمومي جمعه،  مسئل
تعداد مشخصي از اكثريت كه اميدوار بودند كه اين . قرار گرفت

موضوع را يكبار و براي هميشه حل كنند، تصميمي را در كنفرانس 
  : لندن ارائه داده بودند كه اكنون به صورت زير اصالح شده بود 

نها با پرولتاريا در جنگ برعليه نيروهاي جمعي ِ طبقات مالك  ، ت"
سازماندهي نيروهاي خود در يك حزب سياسي مستقل قادر است 

اين سازماندهي پرولتاريا به عنوان . تا به عنوان يك طبقه عمل كند
يك حزب مستقل براي دستيابي به انقالب اجتماعي و بيش از هر 

وحدت . چيز هدف نهايي يعني براندازي طبقات ضروري است
ه ي صنفي تقريبا بدست آمده نيروهاي طبقه ي كارگر در زمين

است وبايد به عنوان اهرمي در دستان طبقه ي كارگر در جنگ 
 برعليه قدرت سياسي استعمارگرانش صاحبان سرمايه و .باشد 

زمين  به ناگزير از امتياز سياسي خود  براي ابقا و دفاع از 
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انحصارات اقتصادي خود بهره مي جويند تا كارگر را بنده ي خود 
نابراين كسب قدرت سياسي نخستين وظيفه ي پرولتاريا ب. سازند
  .است

بالنكيست ها الحاقيه اي ارائه دادند كه در ميان ديگر چيزها ، 
 اگر اعتصاب اسلحه اي در جنگ انقالبي ما "اعالم مي كرد كه 

 آنها ".باشد ،  سنگرها جنگ ديگر و قدرتمندترين سالح ماست
ماندهي نظامي ِ نيروهاي اصرار داشتند كه كنگره مسئله ي ساز

انقالبي پرولتاريا را مطرح سازد كه بايد در دستور كار كنگره ي 
  .بعدي قرار گيرد

 در بحثي كه به دنبال آمد در ستايش از قدرت و )Valliant(وايان
ديكتاتوري پرولتاريا سخن راند و بر اين ضرورت تاكيد ورزيد كه 

 عرصه ي سياسي تمامي اعضاي بين الملل بايد درگير جنگ در
، سوسيال دموكرات آلماني ، اعالم كرد ) Hepner(هپنر.شوند

كساني كه از راي دادن به كار در عرصه ي سياسي خودداري كنند 
گويام به عنوان . ، خواه ناخواه همدست حكام ارتجاعي هستند

او يك تفسير كلي از . بازيگر اصلي ديدگاه آنارشيسم جلو آمد
 ارائه داد كه در تقابل با آموزه ي "اليستي نظريه انقالبي و فدر"
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به نظر او اين تصميم اولين گام به سوي . مانيفست كمونيست بود
وي .حاكم كردن نظريات كمونيسم آلماني بر كل بين الملل است

 كه بر فدراسيون هاي "ممتنع گرايان"مدعي شد كه اين اصطالح 
 گرايان ژورا به كار مي بلژيك ، هلند ، اسپانيا ، ايتاليا  و بين الملل

هدف همقطاران او ، بي تفاوتي سياسي . رود تفسيري دو پهلو است
نيست بلكه شكل خاصي از سياست است كه سياست هاي 
. بورژوايي را نفي كرده و در پي سياست هاي طبقه ي كارگر است

تفاوت بين سياست ايجابي اكثريت و سياست  سلبي اقليت با دو 
اكثريت هدفش را كسب قدرت :  ود پيش فرض بيان مي ش

سياسي مي داند ، اقليت هدف خود را نابودي قدرت سياسي قرار 
چارلز النگو كه زماني پرودونيست بود و ديدگاهش را بعد . مي دهد

از تجارب كمون پاريس تغيير داده بود، در حمايت از فعاليت 
و اعالم كرد كه اگر زمان . سياسي طبقه ي كارگر سخن گفت

ن پاريس پرولتارياي فرانسه در يك حزب سياسي سازماندهي كمو
  .شده بود رويدادها شكل متفاوتي به خود مي گرفت

 نفر راي 9 راي مخالف  و 5 راي در مقابل 29 اين تصميم با 
اين دومين ضربه اي بود كه كنگره به . ممتنع تصويب شد
  .باكونينيست ها زد
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يته ي تفحص درباره ي كم. اما ضربه ي سوم هم منتظر آنها بود
مسئله ي سازمان اتحاد باكونينيستي انتخاب شده بود و تركيبي 

اين كميسيون بعد از بررسي . بود از نمايندگان اكثريت و اقليت
اين گزارش اعالم . مدارك و شواهد ، گزارشي را به كنگره ارائه داد

 كرد كه سازمان مخفي اتحاد ، مبتني بر قوانيني است كه مطلقا با
روح بين الملل مغايرت دارد، قبال وجود داشته اما حضور كنوني آن 

سازمان اتحاد توسط . به طرز رضايت بخشي اثبات نشده است
باكونين تاسيس شده و شهروند باكونين مانورهاي شيادانه اي را 
براي كسب مالكيت ديگران به كار برده است و اينكه براي فرار از 

اشاره به تعهدي كه .( ه تهديد زده اندتعهداتش ، عوامل او دست ب
باكونين براي ترجمه ي كتاب سرمايه ي ماركس به روسي داشته و 
بعد از عدم انجام كارش ، يكي از رفقاي او به نام نچايف ناشر را 
تهديد مي كند كه اگر دست از اين قرارداد برندارد گرفتار خشم 

نگره اصرار به همين دليل اعضاي كميته به ك.) خلق خواهد شد
شهروند باكونين را از انجمن بين المللي كارگران اخراج  ) 1: دارند 
و ) Guillaume(به همين ترتيب شهروندان گويام ) 2. كنيد

را اخراج كنيد چرا كه كميته ) Schwitzguébel(شوئيتزگوبل 
 ) 3. براين عقيده است كه آنان هنوز اعضاي سازمان اتحاد هستند



 190تاريخ بين الملل اول                                                          

، لويي  ) Bousquet(، باسكو)Malon(مالون اخراج شهروندان  
كه به خاطر دسيسه براي از هم ) Louis Marchand(مارچند

در مورد موراگو ،  ) 4. پاشي بين الملل گناهشان اثبات شده است
، ) Marselau(، مارسلو) Farga‐Pellicer(فارگا پليسر

، با نظر به تعهد ) Zhukoffsky(،  زاكوفسكي ) Alerini(آلريني
  .آنها براي جدا شدن از اتحاد ،  هيچ كاري الزم نيست

 راي ممتنع 8 راي مخالف و 7 راي موافق و 27اخراج باكونين  
 راي مخالف و 9 راي موافق ، 25براي اخراج گويام ، . بدست آورد

 17 راي موافق ، 15راي براي اخراج شويئتزگوبل  .  راي ممتنع 9
. براين شويئتزگوبل اخراج نشدبنا.  راي ممتنع بود9راي مخالف و 

اما او بالفاصله اعتراض كرد و اعالم كرد كه اخراج او بر همان 
پوچ است كه يكي را اخراج . داليلي استوار است كه براي گويام

گويام اعالم كرد كه خود را همچنان عضو بين . كنيم و ديگري را نه
  .الملل مي داند

تصميم گرفته بودند كه قبل از كنگره ي هاگو ، ماركس و انگلس 
اين تصميم به . ديگر  نقش مستقيمي در بين الملل ايفا نكنند

خاطر مالحظات بسياري بود كه برخي شخصي و برخي عمومي 
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بيش از هر چيز ماركس احساس مي كرد كه قدرتش رو به . بود
 سرمايه "ضعف است و بايد تمامي توان خود را صرف اثر بزرگش

هايي  مانع از اين مي شد كه نقش فعالي  اين وظيفه به تن. كند"
عالوه بر اين وحدت ديدگاه هاي .در كارهاي شوراي كل ايفا كند

بسياري از اعضاي شورا ، خصوصا . گذشته ديگر وجود نداشت
كساني كه با جنبش طبقه ي كارگر انگليس كار مي كردند، مانند 

اركس هالس ، ايكاريوس و يونگ هرگز از صميم دل رفقاي همراه م
اين اعضا در شورا در حال ايفاي نقشي مخالف بودند و روح . نبودند

جنگجويي با دسيسه هاي نفاق افكن باكونينيستي را خنثي مي 
اما دليل اصلي براي اين تصميم اين بود كه ماركس و . كردند

انگلس دريافته بودند كه بين الملل قديمي وظيفه ي خود به 
نده ي ايده هاي سوسياليستي در عنوان بيداركننده و گسترش ده

ميان توده ها را به انجام رسانده است و جنبش از اين پس بايد 
به جاي وحدت بي شكل و متغير و شل و ول . چرخش تازه اي كند

نيروهاي متفرق پرولتاريا ، آنها بايد وحدت استواري در كشورهاي 
يستي مربوطه ايجاد كنند تا فرآيند مقدماتي ايجاد احزاب سوسيال

در اين راه ، الزم است . در سرزمين هاي مختلف را به انجام رسانند
تا بين الملل جديدي مبتني بر احزاب طبقه ي كارگر ايجاد شود 
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كه از لحاظ ملي مستحكم باشند و تمامي تجارب احزابش را به 
  .طور موثري به كار گيرد

اول  در واقعيت امر كنگره ي هاگو ، آخرين كنگره ي بين الملل 
سرانجام دو بخش بين الملل از هم گسيخته شدند و هر كدام . بود

بخش ماركسيستي چند جلسه . به حيات مستقل خود ادامه دادند
 برگزار نكرد و بخش باكونينيستي 1873بيشتر در ژنو  در سال 

اما فعاليت هاي آنها كامال به . هم چندين كنگره سازماندهي كرد
كه انجمن بين المللي كارگران با افتخار دور از تاثير مستقيمي بود 

 انجام داده بود، انجمني كه كارگران را فرا مي خواند 1864از سال 
تا جامعه ي كنوني را به جامعه اي با مالكيت اشتراكي 

  .سوسياليستي تبديل كند

 مي توان گفت كه همراه با  كنگره ي هاگو بين الملل قديمي 
. انجمن يك اقدام بي ثمر نبوداما از منظر تاريخي . مرده است

اگرچه موفق به حصول پيروزي هاي قطعي نشد يا همانطور كه 
بنيانگذارانش اميدوار بودند مستقيما انقالب اجتماعي را به ثمر 
نرساند ، اما موفق شد در ميان توده هاي عظيم كارگران ، ايده ي 

ين ا. سوسياليسم را محبوب ساخته و آنها را از خواب بيدار كند
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ايده ها هرگز دست از اتحاد پرولتاريا برنداشتند و نيروهاي خود را 
در زمينه ي سياسي ، صنفي و فرهنگي در هر كشوري سازماندهي 

عالوه بر اين ، اين ايده ها نقش مهمي در آماده سازي . كردند
  .كارگران براي حمله ي تازه به پايگاه سرمايه داري ايفا كردند

  پايان

 


