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دو هزار كارگر در همايش حضور . در قلب لندن انباشته از جمعيت بود "سالن سنت مارتين" 1864 سپتامبر 28روز 
ي اروپايي برپا هاي كارگري انگليس و گروه كوچكي از كارگران كشورها مراسم به دعوت رهبران اتحاديه. دداشتن

  1.شده بود

ي آنها اين بود كه در يك هدف اصل. اندركاران گردهمايي از پيامدهاي سياسي اقدام خود هيچ تصوري نداشتند دست
آنها در اصل قصد نداشتند كه  .المللي، مهمترين مشكالت مشترك كارگران را به بحث و رايزني بگذارند جمع بين

اما در عمل همين . و سياسي طبقه كارگر تشكيل دهنداتحاديه اي هاي  اليتماني با هدف هماهنگ ساختن فعساز
طلبانه و هم  هاي اصالح رگري بدل شد و از آن پس هم جريانالگويي براي تمام تشكالت جنبش كاهمايش به 

 2.الهام گرفتند "المللي كارگران انجمن بين"هاي انقالبي از  جريان

انترناسيونال نه . اي بلند شد وپا شور و هيجان تازهل نگذشته بود كه در سراسر ارزمان چنداني از تأسيس انترناسيونا
: تنها همبستگي طبقاتي را بيدار كرد، بلكه زنان و مردان بيشماري را برانگيخت تا در راه هدفي بنيادين مبارزه كنند

توليد  تري از وجه درك روشن توانستانترناسيونال جنبش كارگري نه تنها پاس برپايي به . دگرگون ساختن جهان
 طبقاتي ي تري از مبارزه تر شد و به اشكال تازه هاي خود آگاه دست آورد، بلكه نسبت به توانايي داري به هسرماي
  .رسيد

  نقش برجسته ماركس

هاي اتحاديه نيروي محرك انترناسيونال . هاي رنگارنگ شكل گرفته بود اسيونال از همكاري تعدادي سازمانانترن
ط زندگي و آنها براي بهبود شراي. نداشتدبه مسائل اقتصادي عالقه نخست يتانيايي بودند كه رهبران آنها در درجه بر

                                                            

  :ته بر مقدمه کتاب زیر استوار است که اسناد اساسی انترناسيونال را در بر دارداین نوش  ١

Marcello Musto (Hrg.), WorkersUnite! The International 150 YearsLater, New York/London: 
Bloomsbury, 2014. 
Anmerkungen zur Geschichte der Internationale,Marcello Musto 

ای نوشته از صورت جلسات رسمی گرفته شده اند که در دو مجموعه در دسترس تمام نقل قول ھ
:ھستند  

„General Council ofthe First International“, 5 Bde., Moskau 1963-1968  
„Première Internationale“, 4 Bde., Genf 1962 und 1971. 

بحثی " شورای کل"ر منشور تشکيالت، در در دوران پایانی فعاليت انترناسيونال و ھنگام بازنگری د  ٢
درباره جنسيت اعضا در گرفت، که پيرو آن انگلس تأکيد کرد که انترناسيونال به روی ھم مردان و ھم 

  .زنان باز است
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براي بسياري از آنها انترناسيونال حكم افزاري . داري كاري نداشتند كردند، اما به نظام سرمايه كار كارگران مبارزه مي
  .دري كناز اعتصابات احتمالي جلوگي را داشت كه بايد

مدتي دراز در فرانسه نيرومند بودند و بودند كه  متمايل به آنارشيسم (Mutualists) "رانوهميا"گروه عمده ديگر 
آنها به تأثير از نظريات پير ژوزف . زبان سويس نيز هواداراني داشتند ه در بلژيك و همچنين بخش فرانسويبه عالو

اي سياسي  يز به عنوان حربهكردند، بلكه با اعتصاب ن ارگر را رد ميعاليت سياسي طبقه كپرودون نه تنها هرگونه ف
از سيستمي تعاوني . كارانه داشتند با رهايي زنان نيز موضعي محافظه هاي داخلي در رابطه آنها در بحث. مخالف بودند

توان گام به گام  ي ميهاي مال شتند كه با دسترسي همگان به سهامكردند و گمان دا بنا به الگوي فدرالي پشتيباني مي
  .دادند توان گفت كه آنها در عمل جناح راست انترناسيونال را تشكيل مي مي. داري را اصالح كرد سرمايه

نيروهاي پراكنده ديگري هم وجود داشتند، براي نمونه دادند،  ن دو گروه كه اكثريت را تشكيل ميدر كنار اي
آنها در مخالفت با اساس . حاضر در انترناسيونال بودندهاي هوادار كارل ماركس سومين نيروي  كمونيست
برانداختن نظام آنها عليه نظام توليدي مسلط بودند و از ضرورت اقدام سياسي براي . كردند داري فعاليت مي سرمايه
  .كردند داري دفاع مي سرمايه

هاي  بودند كه با برنامه تأسيس انترناسيونال در آن تعدادي از نيروهاي دموكراتيك فعال در مراحل آغازين
يكي از مشكالت ديگر اين بود كه برخي از كارگران عضو انترناسيونال، نظريات . سوسياليستي هيچ پيوندي نداشتند

آنها : پيروان السال نيز نقشي مخرب داشتند. درهم و برهمي به همراه خود آورده بودند كه گاه يكسره تخيلي بودند
كردند و اقدام  ، جنبش كارگري را رد ميدادند شدند بلكه در پيرامون آن جوالن مينكه هرگز وارد انترناسيونال 

  .دانستند اي ملي مي سياسي را مسئله

رفت؛  از بنيادهاي نظري آنها فراتر مي بدين سان چندين جريان پراكنده در سازماني گرد آمده بودند كه برنامه آن 
 او به دليل توانايي هاي سترگ تئوريك و. جام رسانداركس به انم اي بود كه ها وظيفه جلب همكاري اين جريان

ترناسيونال به سرنوشت سايرانجمن نيرومندش توانست نيروهاي پراكنده را به هم پيوند دهد تا اناستعداد سياسي 
به تعيين كرد،  ماركس براي انترناسيونال هدفي روشن 3.هاي كارگري دچار نشود و به فعاليت ثمربخشي دست بزند

يدا اي پ توده گرايي، نفوذ و با پرهيز از فرقه كننده صبغه طبقاتي داشته باشد اي كه اين تشكل به شكلي تعيين گونه
هاي مهم و بيشتر  تمام قطعنامه: اركس به عهده داشترا هميشه م "شوراي كل" هيئت رهبري يا هدايت سياسي. كند

يكي از رهبران جنبش كارگري ه يوهان گئورگ اكاريوس، همان گونه ك. نوشت هاي كنگره را خود او مي گزارش
  4.قرار گرفته بود "او فرد درستي بود كه در محل درست": آلمان به درستي گفته

انترناسيونال توانست برنهادي سياسي بسازد كه بسياري از هاي ماركس بود كه  قابليت به دليلپيش از هرچيز 
 نده بود، زيرا كمونيسمامري شكن وحدت دروني .زاتي متحد كندهاي ملي را پيرامون يك محور مبار گزاره

                                                            

3 Vgl. Henry Collins/ChimenAbramsky, Karl Marx and the British Labour Movement, London 
1965, S. 34. 

4 Johann George Eccariusto Karl Marx, 12 October 1864, in: Marx-Engels-Gesamtausgabe, Bd. 
III/13, Berlin 2002, S. 10. 
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به پيدا كرد، از با اين همه، در طول زمان انديشه ماركس غل. داري ماركس هيچگاه بر تشكيالت مسلط نشد ضدسرمايه
 .هاي ديگر هاي دروني گرايش گيري خود او و از طرف ديگر به خاطر ضعف و پراكندگي طرفي به خاطر پي

  

  و ساختار عضويت

آن همواره ارقامي  شمار اعضايي شد، اما درباره  ازماني بزرگ و نيرومند شناخته ميانترناسيونال هميشه س
كارگري اقامه  عليه برخي از فعاالن 1870كه در سال براي نمونه دادستاني فرانسه . ها بود آميز بر سر زبان اغراق

يك سال بعد و پس از شكست  5.هزار نفر برشمرد 800پا دعوا كرد، اعضاي انترناسيونال را در سراسر ارو
اما درست اين است  6.نفر دانست و نيم ميليون تايمز چاپ لندن، اعضاي آن را دوي ، روزنامه "كمون پاريس"خونين

در آن زمان حتي رهبران و فعاالن تشكيالت از شمار اعضا اطالع درستي . كه اعضاي انترناسيونال خيلي كمتر بودند
شمار  1872و  1871هاي  نترناسيونال، يعني سالاوج كار ا ي دهد كه در دوره اما مطالعات امروزي نشان مي. تنداشند

  .هزار نفر بيشتر نبوده است 150اعضاي آن از 

هاي همگاني كارگري آلمان، تشكيالت  هاي انگليسي و اتحاديهاتحاديه از  اما اگر در نظر بگيريم كه در آن زمان غير
 افزون بر اين، بايد توجه داشته باشيم كه انترناسيونال. توجهي بود مي وجود نداشت، همين هم رقم قابلي مهكارگر

در . اش، تنها در كشورهاي بريتانيا، سويس، بلژيك و اياالت متحده فعاليت آزاد قانوني داشت در تمام دوران فعاليت
با وجود اين انترناسيونال اين . آن با پيگرد روبرو بودندعلني داشت و اعضاي  نيمه يكشورهاي ديگر حداكثر فعاليت

نال تنها ظرف چند سال انترناسيو. را در صفوف خود متحد كندكارگري هاي گوناگون  توانايي را داشت كه انجمن
 [و هايي در اسپانيا به وجود آمدند اتحاديه 1868پس از سال . صدها تشكل كارگري را به يكديگر پيوند دهد توانست
هلند،  در ايتاليا، كارگريمبارز  تشكالت  "كمون پاريس"تشكيل يعني ]  سترگ ترين اقدام عملي پرولتاريا به دنبال

  . نددانمارك و پرتغال پا گرفت

براي . دادند كوچكي از طبقه كارگر را تشكيل ميتنها بخش  در آن روزگار با وجود اين ارقام، اعضاي انترناسيونال
بيشتر اعضا در  7.، غير از صنايع فوالد، انترناسيونال در ميان پرولتارياي صنعتي حضور ضعيفي داشتنمونه در بريتانيا

هايي كه كارگران در آنها تشكلي بهتر و آگاهي  ي و نجاري فعال بودند، يعني حرفهبافي، كفاش صنايع نساجي، پارچه
اندكي داشت و اين حكم به ويژه در مورد كشورهاي  هاي بزرگ نفوذ انترناسيونال در كارخانه. طبقاتي باالتري داشتند
، ي ها در آستانه اولين كنگره با وجود برخي موفقيتمانع ديگر رشد انترناسيونال اين بود كه . جنوب اروپا صادق است

   8.مشكل داشت و غيرماهر در عضوگيري از ميان كارگران ناآموخته به طور كلي اين سازمان

                                                            

5 Siehe Oscar Testut, L'Association internationale des travailleurs, Lyon, 1870, S. 310. 

6 The Times, 5 June 1871. 

7 Collins/Abramsky, a.a.O., S. 70; Jacques D’Hondt, Rapport de synthèse, in: Colloque 
International sur la première Internationale, La Première Internationale: l’institution, 
l’implantation, le rayonnement, Paris 1968, S. 475. 

8 Collins/Abramsky, a.a.O., S. 70; Jacques D’Hondt, a.a.O., S. 289. 
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  پيدايش انترناسيونال

هزار عضو  4بنايان با حدود اتحاديه ي  1865در فوريه . هاي تقاضاي عضويت در بريتانيا تقسيم شدند لين برگهاو
  . وارد انترناسيونال شدند و اندكي بعد انجمن كارگران ساختماني و كفاشي به آنها پيوستند

سه شكل گرفت، اما رشد زيادي انترناسيونال در فراندر پاريس،  كارگري با تأسيس اولين واحد 1865در ژانويه 
با وجود اين حاميان . نفوذ ايدئولوژيكي محدودي داشت و نتوانست ساختار تشكيالتي متحدي تشكيل دهدنكرد، 

زمان دومين گروه پيرو پرودون بودند، در اولين كنفرانس سا "رانوهميا"فرانسوي انترناسيونال، كه بيشتر آنها از 
  .رفتند بزرگ به شمار مي

خود را در بلژيك و منطقه  بيشتري پيدا كرد و اولين واحدهاي تشكيالتي در اروپا انكشافل بعد انترناسيونال يك سا
هاي انقالبي در پروس، انترناسيونال نتوانست در آلمان  به خاطر ممنوعيت فعاليت. كيل دادزبان سويس تش فرانسه

شود،  ولين حزب كارگري تاريخ شناخته ميهزار عضو كه ا 5اتحاديه عمومي كارگران آلمان با . تشكيالتي داشته باشد
ي هاي موجوديت خود تمايل چندان سالكرد و در اولين  سمارك از سياستي دوگانه پيروي ميبا اتو فون بيدر رويارويي 

يم ويلهلم ليبكنشت نيز با اين كه به ماركس نزديك بود، در اين عدم تمايل سه. انترناسيونال نداشت همكاري با به
  .بود

  .نهايت اهميت داشت لندن براي تقويت انترناسيونال بيدر  شوراي كلفعاليت 

نماينده از بريتانيا، فرانسه، آلمان و سويس در شهر  60انترناسيونال با حضور ي نخستين كنگره  1866در سپتامبر 
زيرا در اين  اليت خود ارائه دهدسازمان در اينجا توانست به بيالن بسيار مثبتي از دو سال اول فع. ژنو برگزار شد

كنندگان در  شركت. نترناسيونال دست زده بودندو نيروي سياسي به پشتيباني از ااتحاديه مدت اندك بيش از صد 
هاي آلماني و اكثريت اعضاي سويسي، از  چهره گروه اول شامل نمايندگان بريتانيايي، برخي از: كنگره دو گروه بودند

. توسط ماركس به بيان آمده بود، هرچند خود او در ژنو حضور نداشتكرد كه  پيروي مي "شوراي كل"دهاي رهنمو
در . بودند "رانوهميا"زبان سويس، پيرو  برخي از نمايندگان منطقه فرانسويگروه دوم شامل نمايندگاني از فرانسه و 

  . اين مرحله از فعاليت انترناسيونال بيشتر به مواضع ميانه گرايش داشت

را در كنگره  "رانوهميا"هايي كه ماركس آماده كرده بود، موفق شدند  با تكيه بر قطعنامه "شوراي كل" النمسئو
در پياده «: ماركس در اين مورد تصريح كرده بود. هاي سياسي بكوبند گيري نزوي كنند و مهر خود را بر تصميمم

را كه امروزه عليه او  قدرتي كند، برعكس، ميه هيچوجه از قدرت دولت حمايت نكردن چنين قوانيني طبقه كارگر ب
  9».رود را به خدمت خود در خواهد آورد به كار مي

 .ها تأكيد كردنداتحاديه ژنو بر وظايف بنيادين  در جريان كنگره "هاي ماركس آموزه"افزون بر اين، 

  

                                                            

9 Musto, a.a.O., Dokument 2 (= Karl Marx, Vorschläge für das Programm der Internationalen 
Arbeiterassoziation [IAA], in: MEW 16, S. 194). 



ولتاریخ انترناسيونال ا 5  

 revolutionary-socialism.com  گرايش سوسياليزم انقالبى

  انترناسيونال قدرت روزافزون

گروه عظيمي از كارگران با شركت . عتصابات زيادي در گرفتااري از كشورهاي اروپايي در بسي 1866از پايان سال 
  . ها به موج ديگري از مبارزات ميدان دادند اعتصاب. ي باالتري دست يافتنددر اين اعتصابات به آگاهي سياس

ها دانستند، اما واقعيت اين است كه بيشتر  ت انترناسيونال را مسئول ناآراميهاي وق با اين كه برخي از حكومت
بار زندگي و  علت اصلي اعتراض آنها شرايط مشقت. رگران درگير در مبارزه از وجود چنين تشكيالتي خبر نداشتندكا

هاي اعتصابي و انترناسيونال  ها موجب شدند كه ميان جنبش اين حركت. ناچار بودند تحمل كنندكاري بود كه 
هاي مالي از كارگران اعتصابي حمايت  همچنين كمكهاي پشتيباني و  انترناسيونال با پيام. شودهايي برقرار  تماس
  . كه سعي داشتند مقاومت كارگران را تضعيف كنند، مقابله كرد "رؤسا"انترناسيونال با تالش . كرد

همين نقش عملي انترناسيونال بود كه به كارگران نشان داد اين سازمان مدافع منافع آنهاست و برخي را برانگيخت 
در كشورهاي ديگر كارگران براي اعتصابگران پول گردآوري كردند و تصميم گرفتند كاري را  10.كه به آن بپيوندند

هاي  وا داشت كه به بسياري از خواسته را "رؤسا"اين اتحاد . تبديل كند "مزدوران صنعتي"قبول نكنند كه آنها را به 
انترناسيونال در د، صدها نفر به عضويت ودنرا از سر گذرانده ب اين تجربه مناطقي كهدر . اعتصابگران توجه كنند

كشاند، بلكه اين اعتصاب است كه  سيونال كارگران را به اعتصاب نميانترنا«: در اين باره نوشت "شوراي كل". آمدند
  11».راند رگران را به سوي انترناسيونال ميكا

در سراسر قاره اروپا  1867از سال انترناسيونال كه با افزايش اعضا و تقويت تشكيالت، نيروي بيشتري گرفته بود، 
  .حضور پيدا كرد

با پيوستن چند سازمان كارگري ديگر،  1867در سال . اما انترناسيونال بيش از هرجاي ديگر در بريتانيا حضور داشت
اما در سالهاي بعد، . در هيچ كشور ديگري چنين پيشرفتي ديده نشد 12.هزار نفر رسيد 50شمار اعضا در انگلستان به 

داشت اما مهمترين علت آن اين بود كه  ركودي پيش آمد كه داليل گوناگون 1867تا  1864رخالف دوره ب
  .مهارت را جذب و متشكل كند ها و كارگران بي اسيونال نتوانست كارگران كارخانهانترن

ها اتحاديه شدن قانوني . بايد توجه داشت كه نهادينه شدن جنبش كارگري در ركود فعاليت انترناسيونال مؤثر بود
  .اجازه داد كه در جامعه حضور يابد "قوه چهارم"خطر پيگرد و سركوب را از اعضاي آنها دور كرد و به 

. كارگران آلماني هنوز به قراردادهاي اشتغال معتبري نرسيده بودند. اروپا متفاوت بود نواحي گوناگون اما وضعيت در
بگران همچنان با سوءظن در سويس حاكميت به اعتصا. شد ورد ميو خشونت برخدر بلژيك با اعتصابگران با شدت 

                                                            

10 Jacques Freymond, Introduction, in: PI, I, S. XI. 

11 Report ofthe [French] General Council, 1 September 1869, in: PI, II, S. 24. 

12 Henri Collins, The International andthe British Labour Movement: Origin ofthe International 
in England, in: Colloque International, La Première Internationale, a.a.O., S. 34. 
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ها همچنان اتحاديه قانوني شناخته شده بود، اما فعاليت  1864در فرانسه با اين كه اعتصاب از سال . كرد برخورد مي
  .با تضييقات فراوان روبرو بودند

ماركس كه يكسره در ويرايش . زار كردبرگ 1867در چنين شرايطي بود كه انترناسيونال كنگره خود را در سال 
، كه تدوين اسناد را به عهده داشت، شركت كند "شوراي كل"هاي  نتوانست نه در نشست غرق بود، "سرمايه"كتاب 

دهي درباره  سويي كنگره كار خود را به گزارش از: اين امر اثرات ملموسي به دنبال داشت 13.و نه در خود كنگره
خط پرودون  "رانوهميا"اي گوناگون محدود كرد و از سوي ديگر به خاطر حضور گسترش تشكيالت در كشوره

  .غلبه پيدا كرد

چهار سال  .از همان اولين روزهاي تشكيل انترناسيونال، انديشه پرودون بر بخش فرانسوي انترناسيونال حاكم بود
هاي بريتانيايي كه بيشتر اعضا اتحاديه . ندكرد مي روترين جناح انترناسيونال را نمايندگي طرفداران پرودون ميانه تمام

باور نداشتند اما در عين حال از نفوذ سياسي طرفداران ماركس  سوسياليسم آنتي كاپيتاليستي بودند، البته به با آنها 
  .پرودون محروم بودند

 ي انكشافاي او براه ايده. پرودون نقش كليدي ايفا كردگمان در مبارزه درازمدت براي جلوگيري از نفوذ  ماركس بي
و بحث داخلي نظريات خود را  بود و او قادر بود در هر رويارويينهايت مهم  انترناسيونال بيرهبران وهموندان نظري 

ها به  به ويژه كارآيي اعتصاب. گرفتند فته از نظريات پرودون فاصله مياما كارگران خود رفته ر. پيش ببرد
  14.توان مسائل اقتصادي را از مسائل سياسي جدا كرد پرودون هرگز نمي كه برخالف تصور نشان داد "رانوهميا"

پپ، سزار دو اوج اين اجالس آنجا بود كه تقاضاي. را چيد "رانوهميا"برگزار شد، بال  1868كنگره بروكسل كه در 
اقتصادي  ي اين گامي بلند در جهت تعريف شالوده. جمعي كردن تمام ابزارهاي توليد، به تصويب رسيدمبني بر 

وارد شد، بلكه به صورت  انقالب پرولتاري هاي روشنفكران از آن پس اين مفهوم نه تنها به نوشته. سوسياليسم بود
هاي كشاورزي، معادن و ترابري، كنگره به اين نظر رسيد كه  در عرصه. در آمدبخشي از برنامه يك سازمان فرامليتي 

ها براي محيط  جنگلكنگره حتي به پيامدهاي وحشتناك تصاحب  15.شناخته شود "ثروت جمعي"زمين به طور كلي 
سوسياليستي براي  نظرياتداد كه  بود و نشان مي بين الملل ينها همه دستاوردهاي مهم شوراي كلا. زيست پرداخت

  .اند دهشه دوانير فرامليتي اولين بار در برنامه سياسي يك تشكيالت بزرگ كارگري

ن كه به برگزار شد نيز بسيار جالب بود به ويژه به خاطر حضور ميخائيل باكوني 1869 كه در سال) بال(كنگره بازل 
بيون مشهور روسيه در اندكي پس از ورود او به انترناسيونال، نفوذ انقال. ها شركت داشت عنوان نماينده در مشاوره

به  )از تشكيل كمون پاريس و همچنين ايتاليايي به ويژه پس( هاي سويسي، اسپانيايي و فرانسوي برخي از بخش
و  "همياوران"پس از غلبه بر . ها باقي گذاشت ، باكونين تأثير زيادي بر رايزنيدر همان كنگره بال. سرعت باال رفت

                                                            

بود که او ) ١٨٧٢(ره پراھميت الھه تنھا در کنگ. ھا حضور یابد مارکس مایل نبود که شخصا در کنگره ١٣
    .حضور پيدا کرد

14 Freymond, Introduction, in: PI, I, S. XIV. 

15 Musto, a.a.O., Dokument 3. 
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نارشيستي كوشيد عقايد آ باكونين مي. سرسخت روبرو شده بودفراري دادن شبح پرودون، ماركس اكنون با دشمني 
 .رناسيونال مسلط كندخود را بر انتوفرقه گرايانه 

  

  پيشرفت در اروپا و مخالفت با جنگ فرانسه و آلمان

بسياري از كارگراني كه . بود ه سرمايهي سرشار ازمبارزات نيروي كار عليا دوره 1870و اوايل دهه  1860اواخر دهه 
  .هاي اعتراضي شركت داشتند، تصميم گرفتند با انترناسيونال تماس بگيرند در اكسيون

حدي نفوذ  در هر كشور اروپايي كه انترناسيونال تا. انترناسيونال در سراسر اروپا گسترش يافته بود 1869 در سال
ها اتحاديه اما در بريتانيا كه . هاي موجود دادند يكسره مستقل از سازمان هايي تشكيل مي داشت، اعضاي آن سازمان

 "شوراي كل"بدين ترتيب . دست ندادنديالتي خود را از كارگران ساختارهاي تشكشالوده اصلي انترناسيونال بودند، 
انترناسيونال به شمار  "ستاد مركزي"في از طر: داد را در كنار هم انجام مي كه در لندن اقامت داشت، بايد دو وظيفه

بر حدود هاي تابعه اتحاديه در اينجا . و از طرف ديگر هدايت بخش بريتانيايي انترناسيونال را به عهده داشت رفت مي
  .نفوذ داشتندهزار عضو  50

اما سال بعد . به بحراني عميق فرو برد 1868آميز امپراتوري دوم در فرانسه، انترناسيونال را در سال  سياست اختناق
. پشت كرده بودند "همياوري"از آن انترناسيونال جاني تازه گرفت و رهبراني كار را به دست گرفتند كه به مواضع 

 38به ثبت رسيد، اما با وجود اين پيشرفت، سازمان در  1870ش فرانسوي انترناسيونال در سال اوج فعاليت بخ
 16.شود هزار نفر برآورد مي 40تا  30بين شمار اعضاي سازمان در فرانسه . منطقه هيچ نفوذي نداشت 90منطقه از 

بخش ترديد از  نبود، اما بي وده اي گستردهيونال در فرانسه سازماني با پايه تناسدر عين حال بايد گفت با اين كه انتر
  .ميليتانت بين الملل به شمارمي رفتمهم وهاي 

به باالترين حد رسيد و بر چند ده هزار نفر بالغ شد كه از شمار اعضا در فرانسه  1870در بلژيك شمار اعضا در بهار 
اعضا را داشت، بلكه از نفوذ بااليي در جامعه نه تنها از نظر جمعيت بيشترين در بلژيك انترناسيونال . نيز بيشتر بود
  .در سويس نيز با روندي مشابه روبرو هستيم. برخوردار بود

اتحاديه عمومي كارگري طرفدار السال و حزب سوسيال : در قلمرو شمال آلمان دو سازمان كارگري فعال بودند
تا . ونال براي كارگران جذابيت زيادي نداشتدموكرات كارگري طرفدار ماركس؛ اما با وجود اين پيوستن به انترناسي

اما از . سركوب حاكميت هيچ توجهي به آن نشان ندادندآلماني از بيم  س از تأسيس انترناسيونال كنشگرانسه سال پ
و پيشرفت انترناسيونال در سراسر اروپا هر دو سازمان يادشده مشتاق بودند كه چونان نماينده  1868سال 

  .لمان شناخته شوندانترناسيونال در آ

در شرايطي كه كشورهاي اروپايي از نظر حاكميت سياسي و سطح رشد بسيار متفاوت بودند، انترناسيونال در تدارك 
. كنگره برگزار نشد 1870برگزاري كنگره پنجم بود، اما به خاطر در گرفتن جنگ ميان آلمان و فرانسه در سال 

                                                            

16 Jacques Rougerie, in: Les sectionsfrançaises de l’Association Internationale des 
Travailleurs, in: Colloque International sur la premieère Internationale, a.a.O., S.111. 
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ضعي اكنون وقت آن بود كه جنبش كارگري به مو :ديشه دگرگون كراروپا اوضاع را از ر كشمكش نظامي در قلب
 "درباره جنگ آلمان و فرانسه وراي كلنخستين پيام ش"در . گرايانه فاصله بگيرد مستقل برسد و از شعارهاي ملي

ده سال پيش برپا كر 18اپارت را سرنگون كنند و به حكومتي كه از ماركس از كارگران فرانسوي دعوت كرد لويي بن
بناپارت به تهاجم به مردم  يوظيفه كارگران آلماني هم اين بود كه اجازه ندهند شكست و بركنار. بود، پايان دهند

كند و  باز مي در برابر ما اي روشن را ي نخستين بار در تاريخ راه آيندهبرا واقعيت امروزه اين«: فرانسه منجر شود
اي تازه پديد  بت اقتصادي و خفقان سياسي قرين بودند، جامعهبا نك كه دهد كه برخالف تمام جوامع گذشته نشان مي

سازمان ! كار: ها به يك اصل متكي هستند ها تن للي آن خواهد بود، زيرا تمام ملتالم بين بنيادآيد كه صلح  مي
 17».كند پايي اين جامعه تازه را هموار ميالمللي كارگران است كه راه بر بين

  

  اريسانترناسيونال و كمون پ

در فرانسه جمهوري سوم  1870سپتامبر  4بناپارت، در  افتادنپيروزي ارتش آلمان در سدان و به اسارت پس از 
كند و هر رفرم اجتماعي را رد  كارگران پاريس با حكومتي روبرو شدند كه قصد داشت شهر را خلع سالح. اعالم شد

به نخستين اقدام بزرگ جنبش كارگري جامه  1871مارس  18در و قيام كردند  ،آدولف تيرآنها عليه دولت . كرد مي
  .كمون پاريستشكيل : عمل پوشاندند

 "شوراي كل"، اما 18پرستانه را به جنگ انقالبي بدل كنند رگران دعوت كرده بود كه جنگ ميهنهرچند باكونين از كا
نترناسيونال در اين باره متني انترناسيونال در لندن نخست سكوت پيشه كرد و سپس از ماركس خواست كه به نام ا

هم از تناسب قوا در پاريس و  ماركس. تأملي داشت قابلعلل پيچيده و  امر تهيه كند، اما اين متن منتشر نشد و اين
اي  بيانيه. كمون محكوم به شكست است دانست كه بينانه داشت و به خوبي مي اقعهم از ضعف كمون برآوردي و

در سراسر اروپا پديد آرد كه بعد به  انتظاراتي باطل توانست خطر را داشت كه ميع از كمون اين پرشور در دفا
كمون در خون  1871مه  28در . پايه نبوده است به زودي روشن شد كه بدبيني او بي .نوميدي و درماندگي منجر شود

تن م. كت كردشر در نشست شوراي كل "خلي در فرانسهجنگ دا"نوشته  دو روز بعد ماركس با دست. رقه شدغ
هاي بعد بيش از تمام اسناد جنبش  اين سند در هفته. به نام تمام اعضاي شورا منتشر شد درنگ قرائت شد و بي

  . كارگري در قرن نوزدهم تأثير گذاشت

سركوب خونين كمون در پاريس و باال گرفتن موج اختناق و سركوب در مبارزات دالورانه كموناردها وبا وجود 
داران و بورژواها خطري بود كه نظم مسلط را  براي سرمايه. تر شد تر و شناخته انترناسيونال مدام قويسر اروپا، سرا

                                                            

17  Musto, a.a.O., Dokument 54. (= Karl Marx, Erste Adresse des Generalrats über den 
Deutsch-Französischen Krieg, in: MEW 17, S. 7). 

18 Arthur Lehning, Introduction, in: Ders. (Hrg.), Bakunin-Archiv, Bd. VI: Michel Bakouninesur 
la Guerre Franco-Allemande et la RévolutionSociale en France (1870-1871), Leiden 1977, S. 
XVI. 
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خيزش كموناردها  19.عدالتي بود بي نابرابري وكشي و كرد، اما براي كارگران اميد به دنيايي بدون بهره هديد ميت
اتخاذ  وضد سرمايه داريتر مواضعي راديكالبرانگيخت كه هردم پاريس جنبش كارگري را آبديده كرد و آن را در
است و هدف آن بايد برپايي  پذير امكان پرولتاري نشان داد كه انقالب ]خونين ،شكوهمند وگرانبها[تجربه  اين. كند

كارگران همچنين نشان داد كه پرولتري تجربه آغازين  اين. داري شد يكسره متفاوت با جامعه سرمايهاي با جامعه
  20.سياسي تشكيل دهند انجمن ها واحزابمحكم و پردوامي ازبايد اشكال 

نشريات  شمار .دو برابر شد "شوراي كل"هاي  مشاركت در گردهمايي. اين قدرت تازه در همه جا محسوس بود
واحدهاي انترناسيونال كه در بلژيك و اسپانيا رشدي . باال رفت و تيراژ آنها نيز افزايش يافتوابسته به انترناسيونال 

با اين كه جوزپه . سازمان در ايتاليا نيز راه باز كرد. كردند تند، پس از كمون باز هم بيشتر انكشاف پيدابه سزا داش
به پشتيباني از آن برخاست و در  "قهرمان دو جهان" اين اما 21گاريبالدي تنها برداشتي مبهم از انترناسيونال داشت،

در برخي از نشريات و انتشار اين نامه  22."يد آينده استانترناسيونال خورش": تقاضاي عضويت خود نوشت
  . هاي كارگري باعث شد كه بسياري از افراد مردد به انترناسيونال روي آورند اعالميه

هاي اتحاديه در همان ماه انترناسيونال موفق شد . اي در پرتغال تأسيس كرد تازه بخش 1871اسيونال در اكتبر انترن
كارگران در همين مدت در بريتانيا چندين تشكيالت . ر كپنهاگ و يوتلند با هم متحد كندنوبنياد دانمارك را د

روندي . با ايرلند خوانده شد بين الملل ر آنها بود كه عضو رابط شوراي كلدانل رهب جان مك. ايرلندي پا گرفت
ارگران انگليسي د، نه تنها ككر ي جهان تقاضاي عضويت دريافت مي هانترناسيونال از چهارگوش بود كه انگيز شگفت

نترناسيونال هاي كارگري از ويكتوريا در استراليا و كريستچرچ در نيوزيلند نيز خواهان پيوستن به ا كلكته، بلكه گروه
 .درآرژانتين آيرس صنعتگران بوئنوساي از  همين طور عده. بودند

  

  در لندن 1871كنفرانس 

نيامده بود، از  نال، هنوز شرايط مساعدي براي تشكيل كنگره به وجوداز آخرين كنگره انترناسيو دو سالبا گذشت 
ها براي گسترده كردن اين  با وجود تمام تالش. تصميم به برگزاري كنفرانسي در لندن گرفت اين رو شوراي كل

ماركس پيشاپيش اعالم كرده بود كه . نبود ت بيش از يك اجالس وسيع شوراي كلرويداد، در واقع اين نشس
  .هاي نظري جايي در آن نخواهند داشت و بحث 23پردازد، مي "مسائل تشكيالتي و استراتژيك تنها به"فرانس كن

                                                            

19 Dazu Georges Haupt, L'internazionalesocialistadallaComune a Lenin, Turin 1978, S. 28. 

20 Ebd., S. 93-95 

21 Nello Rosselli, Mazzini e Bakunin, Turin 1927, S. 323-324. 

22 Giuseppe Garibaldi an Giorgio Pallavicino, 14 November 1871, in: Enrico Emilio Ximenes, 
Epistolario di Giuseppe Garibaldi, Bd. I, Milano 1885, S. 350. 

23 Karl Marx, 15. August 1871, in: GC, Bd. IV, S. 259. 
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بازسازماندهي انترناسيونال، دفاع از آن در برابر نيروهاي : ماركس تمام نيروي خود را در چند محور متمركز كرد
بار به  102او : ترين نماينده بود انس فعالماركس در طول كنفر. ونينمخالف، درهم شكستن نفوذ روزافزون باك

هاي او مغاير بودند جلوگيري كرد و موفق شد برخي از افراد مردد را به  با برداشتكه  طرح تقاضاهايي سخن آمد، از
لندن جايگاه ماركس را نه تنها به عنوان مغز متفكر انترناسيونال، بلكه به عنوان نشست ها در 24.جانب خود جذب كند

  .ز مبارزترين و تواناترين افراد اين سازمان تثبيت كرديكي ا

. دپيشنهاد ش ادوارد وياناهميت آن تصويب نهمين قطعنامه بود كه از سوي  واقعي انس و علتمهمترين تصميم كنفر
ند، پس از پايان كمون پاريس به انترناسيونال پيوسته بود ي آنها نيروهاي باقيمانده اين رهبر طرفداران بالنكي، كه

 با وجود اين كه .، به حزبي با برنامه و نظمي استوار بدل شود"شوراي كل"پيشنهاد كرد كه اين تشكيالت زير رهبري 
را براي انقالب كافي  ي كوچك اما متشكل يك هسته رزمندهمثال  مواضع متفاوتي داشتند وطرفداران بالنكي 

هاي  آنارشيستهدف اين اقدام تنها تقويت مقاومت در برابر  .دانستند، اما ماركس از اتحاد با آنها استقبال كرد مي
اي  ديد مبارزه طبقاتي پيوندهاي تازهبه اين درايت بود كه در مرحله ج بيشتر معطوف طرفدار باكونين نبود، بلكه

بقات اكميت طپرولتاريا در مبارزه با ح«: اي كه در لندن به تصويب رسيد تصريح شده بود در قطعنامه. ضرورت داشت
در برابر تمام  تواند به عنوان يك طبقه وارد ميدان شود كه به عنوان حزب سياسي خاصي فرادست تنها وقتي مي
يابي پرولتاريا به عنوان حزبي سياسي براي پيروزي انقالب  سازمان. هاي حاكم متشكل شود احزاب پيشين طبقه

يگانگي نيروهاي طبقه كارگر كه با مبارزه . تام دارد اجتماعي و برترين هدف آن، يعني برچيدن نظام طبقاتي ضرورت
در پيكار با حاكميت سياسي طبقات فرادست به كار اقتصادي به دست آمده، بايد توسط همين طبقه به عنوان اهرمي 

  ».رود

  25».رهايي اجتماعي كارگران از رهايي سياسي آنها جدا نيست«: قطعنامه يادشده پيامي روشن داشت

ها تأكيد داشت، اما كنفرانس لندن گامي فراتر برداشت و اتحاديه بر اهميت  1866كنگره ژنو در سال  چنانكه ديديم
اما نبايد از ياد برد كه در آن زمان از ماهيت . تشكيل حزب سياسي: سالح بنيادين جنبش كارگري نوين تأكيد كردبر 

  26.برداشتي كامال متفاوت با قرن بيستم وجود داشت "حزب"و نقش 

ه سخن گفتند، اما پيروزي ماركس نتيجا اين كه در كنفرانس لندن تنها چهار نماينده در مخالفت با قطعنامه نهم ب
همچون يك حزب سياسي  ند كهجداگانه تشكيل شو هايي ر كشوري سازمانكه در ه زيرا اين رهنمود. زيادي نداشت

                                                            

24 MiklósMolnár, Le déclin de la première internationale, Genf 1963, S. 127. 

25 Musto, a.a.O., Dokument 74 (= Karl Marx/Friedrich Engels, Beschlüsse der 
Delegiertenkonferenz der Internationalen Arbeiterassoziation, abgehalten zu London, vom 17. 
bis 23. September 1871, in: MEW 17, S. 421). 

متشکل بود، از این رو ھم برای " حزب"طبقه کارگر تنھا در آلمان به صورت  ١٨٧٠در اوایل دھه   ٢۶
را " حزب"چندان شناخته نبود، حتی مارکس گاه " حزب"طرفداران باکونين و ھم برای مارکس واژه 

زبان آمد و در کنگره الھه تنھا واژه حزب در کنفرانس لندن تنھا دو بار به . برد به کار می" طبقه"مترادف 
ھای انترناسيونال نه به تشکيل حزب سياسی بلکه بيشتر به کاربرد صفت  بنابرین بحث. پنج بار

 .گشت برمی" سياسی"
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. دروني انترناسيونال اثرات عميقي باقي گذاشت باشند، بر زندگي كلو در عين حال زير رهبري شوراي ند، نعمل ك
  27.به جمعيتي متشكل و متحد تبديل شود ثبات بياين تشكيالت هنوز آماده نبود كه به اين سرعت از جمعي 

هاي كنفرانس حمايت  اي تابع انترناسيونال از قطعنامهه ها و جمعيت مينان داشت كه تقريبا تمام انجمنماركس اط
 ناسيونال در استان ژوراي سويس، روزهاي انتر براي نمونه يكي از فدراسيون. كرد اين مورد اشتباه ميكنند، اما در  مي
اي تشكيل داد و با اين كه باكونين در آن حضور نداشت، يك جناح مخالف  نوامبر در منطقه سونويليه كنگره 12

  . رهبري تشكيل داد

كار در هاي ناخرسندي و حتي شورش آش اما ماركس با ديدن نشانهد، اين فدراسيون خيلي نامنتظره نبو با اين كه اقدام
در بسياري از كشورها تصميمات كنفرانس لندن را دخالت ناروا در . زده شد ، شگفتبرابر خط مشي شوراي كل

كنفرانس سعي كرده بود ميان  حتي فدراسيون بلژيكي كه در. اختيارات واحدهاي سياسي محلي ارزيابي كردند
كرده بود، چندي بعد  اي گوناگون ميانجيگري كند، حال در برابر مركزيت لندن موضعي انتقادي اتخاذه جناح

تر هم بود، مخالفان پشتيباني  در جنوب اروپا كه جبهه مقابل قوي. ها هم در برابر شوراي كل قرار گرفتند هلندي
عضاي انترناسيونال در برابر شوراي كل قرار در ايبري، شامل اسپانيا و پرتغال، اكثريت بزرگ ا. زيادي كسب كردند

، تا آنجا كه كنگره در ايتاليا نيز اعضا از نتايج كنفرانس لندن ناخرسند بودند. گرفتند و از عقايد باكونين دفاع كردند
مؤسسان فدراسيون ايتاليا تندترين موضع را در برابر خط شوراي كل اتخاذ كرد و تصميم گرفت در كنگره بعدي 

كنگره سراسري "هرچه زودتر يك ) سويس(پيشنهاد كرد كه در نوشاتل اسيونال شركت نكند و به جاي آن انترن
  .كند انشعاب انترناسيونال را تهديد مياين رويداد نشان داد كه خطر  28.تشكيل شود "اقتدارستيز

روابط ماركس با دو تن از براي نمونه . اعضاي شوراي كل در لندن نيز تأثير گذاشت ها بر روابط ميان كمشكشاين 
. هاي داخلي آغاز گشت در بريتانيا نيز اولين درگيري هيلس و يوهان گئورگ اكاريوس، تيره شد وهمكارانش، جان 

ها طرفدار بالنكي كه بيشتر آن(اكثريت اعضاي سويسي، فرانسوي  :زيادي برخوردار بود شوراي كل همچنان از حمايت
شرقي متعلق به  هاي اروپاي انماركي، ايرلندي، پرتغالي، گروههاي نوبنياد د نجمنهاي پراكنده، ا ، آلماني)بودند

  .اين همه بسيار كمتر از چيزي بود كه ماركس پس از كنفرانس لندن تصور كرده بوداما . مجارستان و بوهم

در  :د داشتعوامل منفي زيادي وجو .هاي شخصي داشت هايي متفاوت و بيشتر انگيزه مخالفت با شوراي كل، رنگ
متحد كند،  اين توانايي را داشت كه مخالفان را با هم "گيوم" دوست او وبرخي از كشورها هنوز نفوذ باكونين باال بود 

دند به اين بود كه طيف نيروهاي انترناسيونال هنوز آماده نبو "سياست طبقه كارگر"ت با قطعنامه اما علت اصلي مخالف
ها و  اكونين، بلكه بسياري از فدراسيونبدين ترتيب نه تنها جريان ب. ندگام بگذار كرد راهي كه ماركس پيشنهاد مي

ارزيابي نادرست ماركس از اين . ديدند هاي محلي اصل استقالل و احترام به شرايط مشخص را در خطر مي شعبه
  29.موضوع، به بحران داخلي انترناسيونال شدت بخشيد

                                                            

27 Jacques Freymond/MiklósMolnár, The Riseand Fall oft he First International, in: Milorad M. 
Drachkovitch, The RevolutionaryInternationals, 1864-1943, Stanford 1966, S. 27. 

28 Verschiedene Autoren, Risoluzione, programma e regolamento della federazioneitalianadell' 
AssociazioneInternazionaledeiLavoratori, in: Gian Mario Bravo, La Prima Internazionale, Rom 
1978, S. 787. 

29 Siehe Freymond/Molnár, a.a.O., S. 27-28. 
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  پايان انترناسيونال

در ماه سپتامبر پنجمين كنگره انترناسيونال در الهه . فرود آمد 1872ترناسيونال در پايان تابستان آخرين ضربه بر ان
اهميت باالي اجالس ماركس را وا داشت . كشور شركت داشتند 14نماينده از  65در اين اجالس . برگزار شد) هلند(

  .كس در آن حضور پيدا كرداي بود كه مار اين تنها كنگره 30.كه به همراه انگلس در آن شركت كند

با تناسب واقعي نيروهاي درون  كنندگان تركيب شركت مشروعيت حقوقي اين اجالس زير سؤال بود زيرا
 بيشترين بودند؛ آنها براي نمونه واحدهاي فرانسوي به فعاليت زيرزميني روي آورده. انترناسيونال همخواني نداشت

از طرف ديگر يك . بود حاليكه وضعيت نمايندگي اين افراد ناروشن، دردنمايندگان را به اجالس فرستاده بودن شمار
نمايندگان . چهارم نمايندگان از آلمان آمده بودند، درحاليكه آنها در داخل انترناسيونال هيچ حضور رسمي نداشتند

  .گي نداشتنداز طرف هيچ واحد تشكيالتي نمايندديگر نيز تنها به دعوت شوراي كل به اجالس آمده و در نتيجه 

مهمترين تصميمي كه در الهه . توانست به تصويب برسد تنها توسط جمعي چنين پرابهام مي قطعنامه كنگره الهه
بدين . به عنوان اصل هفتم در منشور جمعيت پذيرفته شد) 1871(گرفته شد اين بود كه قطعنامه نهم كنفرانس لندن 

اربابان امالك و «: ي براي براندازي نظام اجتماعي مطرح شد، زيراافزاري ضرورترتيب مبارزه سياسي رسما به عنوان 
ط بر كارگران استفاده اربابان سرمايه پيوسته از مزاياي سياسي براي دفاع از منافع و حاكميت سياسي خود و تسل

  31».مهمترين وظيفه طبقه كارگر شده است امروز از اين رو تصرف قدرت سياسي. كنند مي

جناح دموكراتيك راديكال كه به . اسيونال نسبت به دوران تأسيس خود به شدت تغيير كرده بودبدين ترتيب انترن
ات نشيني كرده و بسياري از فعاالن آنها به نظري عقب "همياوران". را ترك كرده بودانزوا فرو رفته بود، سازمان 

اكثريت نداشتند و ضديت با شكيالت يگر در تها، به استثناي اتباع بريتانيا، د ميسترفر. ماركس پيوسته بودند
گرايانه و آنارشيستي نيز ديگر حرفي براي گفتن  جمع هاي جريان. داري به سياست اصلي تبديل شده بود سرمايه
از فشار بر هاي فعاليت انترناسيونال، جامعه شاهد رشد اقتصادي معيني بود كه گاهي  با اين كه در سال. نداشتند

ات جزئي بلكه دريافته بودند كه تحول واقعي وضعيت كار و زندگي آنها نه با اين تغيير نهااما آ ،كاست كارگران مي
آنها . پذير است امكان دادن به نظام ضد انساني سرمايه داري پايان  درهم شكستن ماشين دولتي بوررژوازي  تنها با

ديگر گوش به  كردند و خود تكيه مي هايي مشخص مطابق با نيازهاي مادي زندگي به خواسته بيش از پيش مبارزهدر 
  . دندنبو طئه گر،فرقه گرا ورفرميستتو هاي سياسي گروه فرمان

دوران  1871براي نمونه با تحقق و اعالم وحدت آلمان در سال . وضعيت عمومي اروپا نيز يكسره تغيير كرده بود
اين  در پرتو .و هويت ملي شناخته شد اي  آغاز شد كه در آن حكومت واحد مرجع تمام مسائل سياسي و حقوقي تازه

                                                            

30 Siehe Karl Marx an Ludwig Kugelmann vom 29. Juli 1872, in: MEW Band 33, S. 505 

در کنگره انترناسيونال مسئله زندگی و مرگ «: گوید ای که به کوگلمان نوشته می مارکس در نامه
طلب را  خواھم دست عناصر انحالل رون بيایم، میانترناسيونال مطرح است و من پيش از آن که از آن بي

  از آن کوتاه کنم

31 Musto, a.a.O., Dokument 65. 
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شد، ناچار  در مناطق جداگانه تأمين ميهر جمعيت فراملي كه مخارج آن پيش از آن توسط حق عضويت افراد  فراشد
در همان حال ناهمگوني . نظر كنند مهمي از اختيارات سياسي خود صرف بود از اعضاي خود بخواهد كه از بخش

ها، مانع از آن بود كه شوراي كل بتواند خط مشي سياسي  اگون رشد كشورها و سازماناحل گونهاي ملي در مر جنبش
  . واحدي تدوين كند كه بتواند به تمام نيازها پاسخ دهد

سنخيت  بود كه هاي سياسي بسيار متنوعي ا و انجمنهاتحاديه واقعيت اين است كه انترناسيونال از آغاز تجمعي از 
هاي  سازمان 1872اما در سال . روز كندب ميان آنها در هاي زيادي اختالف عي بود كهزيادي با هم نداشتند و طبي

هاي طبقاتي كارگران تنها به برنامه سياسي روشني مجهز نبودند، بلكه از  تابع انترناسيونال و همچنين جنبشگوناگون 
ايي، آنها به بخشي از سياست ملي يبا قانوني شدن سنديكاهاي بريتان. نظر تشكيالتي نيز بهتر سازمان يافته بودند

اسي فعال بود كه به طور فدراسيون بلژيكي وابسته به انترناسيونال، سازماني وسيع با رهبري سي. ل شده بودنديبدت
حزب : در آلمان اكنون دو حزب كارگري وجود داشت. توانست درباره مشي سياسي خود تصميم بگيرد مستقل مي

كارگران فرانسوي، . گران آلمان و هر دو گروه هم در پارلمان ملي نمايندگي داشتنددموكرات و انجمن كارسوسيال 
  رفت تا به زودي به سازماني توده خيز برداشته بودند؛ فدراسيون اسپانيايي مي "فتح آسمان"اريس، براي از ليون تا پ

  .شد ديگر نيز روندهاي مشابهي ديده ميدر كشورهاي . بدل شود اي

وظيفه . شكل و شمايل اوليه انترناسيونال تغيير كرده و هم رسالت آغازين آن به پايان رسيده بود بدين ترتيب هم
هايي برگزار  كه كنگرهاين وظيفه نيز . اين جمع ديگر اين نبود كه در سراسر اروپا از جنبش اعتصابي حمايت كند

ليد آشنا كنند، اهميت خود را از دست وحدت و تشكيالت يا جمعي كردن وسايل توضرورت را با كارگران شوند تا 
به دنبال كمون پاريس چالش واقعي جنبش . تعلق داشتند ها اين مسائل اكنون به ميراث جمعي تمام سازمان. داده بود

داري و سرنگوني دولت بورژوايي چه بايد كرد؟  توليد سرمايهوجه  براي برانداختن: بودكارگري الب كارگري امر انق
اي  توان جامعه تازه ح كرد، بلكه اين بود كه چگونه ميتوان جامعه موجود را اصال نبود كه چگونه مي ر اينپرسش ديگ

  32.بنا كرد

بايستي خود را به  نميهاي رنگارنگ در كشورهاي گوناگون پديد آمده بودند،  با اين كه احزاب كارگري به شكل
ه سوسياليسم بايد به همبستگي بقه كارگر در مبارزه در رابه ويژه در شرايط تاريخي تازه، ط 33.منافع ملي محدود كنند

داري تأمين  يكپارچگي نظام سرمايه يگانگي كشورها و خود را در برابر مصونيت المللي وفادار بماند و با اين افزار بين
  .كند

به روي صحنه  اي بود كه آخرين پردهدر كنگره انترناسيونال گذشت،  1872سپتامبر  6آنچه در نشست بامدادي روز 
در  1873و  1872در ميان حيرت حاضران، انگلس از جا برخاست و پيشنهاد كرد كه شوراي كل در سال هاي . رفت

بدين ترتيب ماركس و ساير  34.شود و تركيب آن نيز توسط اعضاي فدراسيون همان جا انتخاب شود نيويورك مستقر
يگري اين وظيفه را ركزيت تشكيالت باشند و به جاي آنها كسان دتوانستند عضو م يادگذاران انترناسيونال ديگر نميبن

  .كه هنوز شناخته نبودند ندگرفت به عهده مي

                                                            

32 Freymond, Introduction, in: PI, I, S. X. 

33 Vgl. Haupt, a.a.O., S. 100. 

34 Friedrich Engels, 5. September 1872, in: PI, II, S. 355. 
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دانستند كه اين  ل به نيويورك رأي دادند، زيرا ميدر مخالفت با انتقال انترناسيونا "اكثريت"حتي بسياري از پيروان 
رأي  23رأي در برابر  26(يشنهاد سرانجام با اكثريتي ضعيف اما پ. امر به معناي پايان كار اين نهاد كارگري است

مايل  "اقليت"خي از نمايندگان نماينده رأي ممتنع دادند و بر 9ب رسيد و علت آن هم اين بود كه به تصوي) مخالف
اين بود كه گمان  يكي از داليل اصلي تصميم بي. ند كه انترناسيونال به جايي دور از منطقه فعاليت آنها منتقل شودبود

افول . يل شودداد انترناسيونال تعطيل شود تا اين كه به دست مخالفان او بيفتد و به عامل تفرقه تبد ترجيح مي ماركس
هاي شديد  آمد، پيش از هر چيز نتيجه كشمكش قال مركزيت آن به نيويورك پيش ميترديد با انت انترناسيونال كه بي

  .داخلي بود

موافق بود، كه رقابت دو جريان اصلي درون انترناسيونال، به  35نظر بسياري از پژوهشگرانتوان با  با اين همه نمي
بيشتر بايد به . دانند را علت اصلي فروپاشي اين تشكل ميرهبري دو چهره بارز يعني ماركس و باكونين 

ي، هاي جنبش كارگر رشد و تحول سازمان: أثير گذاشتندعظيمي توجه كرد كه بر كار انترناسيونال ت هاي دگرگوني
كه (هاي ملي به دنبال يكپارچگي ايتاليا و آلمان، نفوذ انترناسيونال به كشورهايي مانند اسپانيا و ايتاليا  تقويت دولت

روي  هاي بريتانيا به ميانهاتحاديه ايش ، گر)شرايط اقتصادي و اجتماع به كلي متفاوتي با بريتانيا و فرانسه داشتند
هاي اوليه انترناسيونال را  تمام اين عوامل پايه. يس مسلط شدكمون پار تناقي كه پس از سركوببيشتر و سرانجام اخ

  .در دوران تازه به لرزه انداختند

گمان تحوالتي در زندگي اين تشكيالت و  ترناسيونال را به سوي فروپاشي بردند، بيبه موازات روندهاي دروني كه ان
براي نمونه كنفرانس لندن كه ماركس به آن اميد بسيار بسته بود، به . ا كردندقهرمانان اصلي آن نيز نقش مهمي ايف

برعكس با طوالني شدن جلسات بحران دروني هم شدت گرفت، زيرا . هيچوجه نتوانست انترناسيونال را نجات دهد
كنفرانس لندن  36.مسلط رسيدگي نشد و درايت الزم براي جلوگيري از افكار و موضع باكونين پديد نيامد به آراي

هاي  تصميم. هاي دروني را حل كند او به عبث كوشيده بود كه كشمكش. براي ماركس تنها يك پيروزي ظاهري بود
 .تنها روندي را شتاب بخشيدند كه از مدتها پيش شروع شده و جلوگيري از آن ديگر ممكن نبودلندن 

  

  گيري نتيجه

 مبارزاتديگر ها و تنها با موفقيت از اعتصابمدت هشت سال نه به پا گرفت،  1864تشكيالت پراهميتي كه در سال 
به الهام از تجربه . ر الهه فرو مردطرح كرد، سرانجام دمداري  اي ضدسرمايه كارگري حمايت كرد، بلكه برنامه

ش اي سوسياليستي اتخاذ كرد، در اروپا و سراسر جهان گستر هاي بعد برنامه نترناسيونال، جنبش كارگري در دهها
و  1916تا  1889انترناسيونال دوم از سال . اي از روابط فراملي را بنياد گذاشت ازهپيدا كرد و ساختارهاي ت

يام بدين سان پ. هاي انترناسيونال اول استوار بودند ها و آموزه هر يك بر ارزش 1943تا  1919م از انترناسيونال سو
  .هايي بزرگتر از دوران نخست انجاميد به موفقيتهاي بعد منتقل شد و  انقالبي انترناسيونال به نسل

                                                            

35 MiklósMolnár, Quelquesremarques à propos de la crise de l’Internationale en 1872, in: 
Colloque International, La Première Internationale, a.a.O., S. 439. 

36 Molnár, Le Déclin de la Première Internationale, a.a.O., S. 144. 
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ايست كه  حصول نيست، بلكه وظيفه قابل در يك كشور تنها دريابند رهايي كار كمك كرد تاانترناسيونال به كارگران 
 كار خود آنهاست و را القا كرد كه ساختن آينده انترناسيونال به كارگران اين آگاهي. بايد در سطح جهاني انجام گيرد

پيام . ندانتظاري نداشته باش ديگران از متشكل شوند، در مبارزه تنها به نيروي خود تكيه كنند وبه خاطر آن بايد 
كار مزدوري غلبه كنند، زيرا هرچند  نظامداري و توليد سرمايه وجهود كه بايد براي كه ماركس به آنها داد اين ب ويژه

واستبداد  تواند به سيطره كارفرمايان  م موجود مفيد است، اما نميوب نظادر چارچ مبارزه براي بهسازي شرايط كار
  .پايان دهدسرمايه 

و همبستگي  "سرمايه داري دليري ضدنظام"شده است، ميان  ه به دلها نشستهميان اميدهاي اين دوران تا يأسي ك
سرمايه داري  رقابت  سايه در كهدنياي امروز، ونهيليسم ايدئولوژيك و فردگرايي  فالكتدوران انترناسيونال تا 
در سال  ي كهكارگران .است انداخته اي عميق فاصله ، درهشكل گرفتهورياضت اقتصادي  سازي نوليبرالي و خصوصي

امروزه جاي خود را  دادند كه نشان مي ورزي سوسياليستي  شوقي به سياستوشوردر لندن گرد آمده بودند،  1864
  .تسليم داده استتفاوتي و به بي

ه برنام توان از مي ه قرن نوزدهم نزديك شده است،كشي مشاب زمان كه دنياي كار به شرايط بهرهبرهه اي از در 
امپرياليستي  "نظم جهاني"سرمايه داري واقعا موجود ومنشي امروزين دد. تهمچنان آموخنخست انترناسيونال 

ف روزافزون ميان اقليت كوچك ثروتمندان و آيند، شكا توليد كنوني پديد ميوجه كه از  هاي اقتصادي ، فاجعهپسين
پرستي، مصرانه و نژاد ناسيوناليسم،بنيادگرايي مذهبيحقير زنان، تهديد دايمي جنگ، انبوه بزرگ تنگدستان، فشار و ت

در ساختارها و قاطعيت در  فوانعطا تنوع: خواهند كه به دو اصل بنيادين انترناسيونال تكيه كند از جنبش كارگري مي
زمان ديگري سال پيش در لندن به انترناسيونال شكل دادند، امروز بيش از هر  150اهدافي كه . سوسياليستي اهداف

اين  :توجه كند دو ويژگي به هاي زمان ما بايد پاسخ گفتن به چالشانترناسيونال براي  امروزه جنبش. زنده هستند
  .داري باشد ي و ضدسرمايهچندصداي حتما بايد جنبش


