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 المللبين برایمارکس  رهاورد. 1
سازمانی بود با چندين جريان  گذاری شد ــدر لندن پايه 1864سپتامبر  28المللی کارگران ــ که در انجمن بين

 هميارانگرايان رفرميست از انگلستان، زيستی با يکديگر را داشتند. اتحاديهتوان همکه   سياسی مختلف
)mutualists(  از ای ملغمهداری، و ر ژوزف پرودون، مخالفان سرمايهيهای پینظريهفرانسوی متأثر از

 همکاری کردند تاهشت سال دشوار ، »تخيلی«های أثير سوسياليستتحت ت افرادی از جملههای ديگر، گروه
    ]1[ی جنبش کارگری را شکل دهند.يتلفرامی سياسی نخستين تجربه

 رويکردی بسيار متفاوت باای واحد، حول برنامه تشکيالتها در يک اين جريان تمامی تضمين همراهی
سياسی  هایتوانايیدستاورد بزرگ کارل مارکس بود. ، از آن آغاز کرده بودندها که هريک از اين جريان

 المللبينو مراقب باشد ، کردندجلوه می ناپذيرآشتی دهد که آشتیهايی را جريان ساختاو را قادر مارکس 
فراموشی سپرده نشود. مارکس بود که ی بوتهبه  سرعتبه های پيشين کارگریسياری از انجمنب همچون

بنياد دست طور قاطع طبقه، اما بهبا درهای گشوده ی سياسیابه برنامهبخشيد و  المللبينبه  هدفی روشن
سياسی شورای  روحمارکس همواره بخشيد. میگرايی ای ورای هرگونه فرقهکه به آن خصلتی تودهيافت 

را تهيه  هاتمام کنگرهرا نوشت و گزارش  المللبينهای اصلی نويس تمام بيانيهپيش بود: المللبينعمومی 
  کرد. 

های بود. مارکس در اين متن المللبين ی موقتاساسنامهو  ی افتتاحيهخطابهی مارکس همچنين نويسنده
دی و سياسی را به ی اقتصاقاطعانه مبارزه، نوشت پس از آنکه  یديگرهای مانند بسياری متنهبنيادين، 

 لطفعمدتاً به  توصيف کرد. ناپذيربرگشت ایگزينهالمللی را المللی و کنش بينتفکر بينداد، يکديگر پيوند 
ملی مختلف را  هایخاستگاهو سياسی خود را بسط داد،  سنتزکارکرد  المللبينهای مارکس بود که توانايی

از  را هاآن کاملِ توجه، اما نه استقالل خودمختاری قابلی مشترک متحد کرد که ای برای مبارزهدر پروژه
که ديدگاه  ويژه از آن روبود، بهوحدت گاهی اوقات فرساينده  حفظشناخت. به رسميت می فرماندهیمرکز 

تدريج، تا حدی بهحال با ايننداشت.  تشکيالتموقعيت سياسی غالبی درون داری مارکس هيچگاه ضدسرمايه
ای وزهارکس به آممی های گاه و بيگاه، انديشهو تا حدی از طريق انشعاباز طريق سرسختی خودش، 

ای گونهبه موضوعات سياسیشرح و بسط تالش برای فرسا بود، اما اين کاری طاقتهژمونيک بدل شد. 
تحرکات کارگری، چالش ضدنظام کمون پاريس،  سرشتتوجه از مبارزات سياسی آن دوران سود برد. قابل

ها درپی با ديگر گرايشای، و مجادالت پیبزرگ و پيچيده تشکيالتسر پا نگه داشتن چنين مانند بیی وظيفه
را به ورای مرزهای تمام اين موارد مارکس در جنبش کارگری پيرامون موضوعات نظری و سياسی متعدد، 

اغلب نيروهای سياسی  تضعيفو  1848ای که پس از شکست انقالب سوق داد، حوزهاقتصاد سياسی صرف 
  بخش اعظم توجه مارکس به آن جلب شده بود. 

قديمی  هایيقينهايش را بسط دهد و گاهی اوقات بازبينی کند، ايده شد کهبرانگيخته میهمچنين  مارکس
 داری را با ترسيمسرمايه نقدش از ويژهو به طرح کند،خود  های جديدی برایرا به بحث بگذارد و پرسش

رامون نقش مارکس قديمی پي ارتدوکسديدگاه  از اين رو کند. تيزتری کمونيستی جامعه کلیهای وارهطرح
ای سياسی را بر تاريخ اعمال کرد که پيش از طور مکانيکی نظريهکه بر اساس آن مارکس به المللبيندر 

  سراسر دور از واقعيت است.پژوهشش ساخته و پرداخته بود،   حصار تنگ آن در
ترکيب « را اينگونه خالصه کرد: آنمارکس کارکرد ، المللبينکليدی  تشکيالتی در يکی از اسناد سياسی ـ

المللی کارگران است، اما ی انجمن بينوظيفه عموميت دادن به آنْ و ی کارگر ی طبقههای خودانگيختهجنبش



ای که به مالحظهفارغ از خودمختاری قابل ]2[»ديکته يا تحميل کند.را اعتقادی نظام  نوعی نه اينکه
رهبری سياسی باقی ماند. شورای عمومی  جايگاهدر همواره  المللبينهای محلی داده شد، و شعبه هافدراسيون

ای از موضوعات را در نظر داشت، موضوعاتی از طيف گسترده بخش ازوحدت سنتزای بود که آن بدنه
، کارگریهای آالت جديد، حمايت از اعتصابات، نقش و اهميت اتحاديهقبيل شرايط کاری، تأثيرات ماشين

  ی آينده. سياست خارجی، و البته، چگونگی ايجاد جامعه موضوعاتی ايرلند، مسئله
  

 پيروزی بر همياران. 2
کنندگان در کنگره اساساً به دو بود. شرکت المللبينی شهر ژنو ميزبان نخستين کنگره 1866در سپتامبر 

از ها، ، چند آلمانی و اکثريت سوييسینمايندگان بريتانياشامل  اردوگاهتقسيم شدند. نخستين  اردوگاه
مارکس بود (که خود در ژنو حضور نداشت).  یکردند که نوشتههای شورای عمومی پيروی میبخشنامه
سوييس، متشکل از همياران بود. در واقع،  یهازبانی نمايندگان فرانسه و فرانسویدربرگيرندهدوم،  اردوگاه

 در آن ای را در نظر داشتند کهشايع بود و همياران جامعه المللبينروانه در مواضع ميانه در آن زمان
را ابزاری  آزادآنها اعطای اعتبار کننده باشند. دار و مصرفوليدکننده، سرمايهکارگران در آِن واحد ت

شمردند؛ و زننده میکار زنان را از منظر اخالقی و اجتماعی  دانستند؛ه برای دگرگونی جامعه میکنندتعيين
اعت) گزاری برای کاهش روز کاری به هشت سدر مناسبات کاری (شامل قانونبا هرگونه دخالت دولت 

نظاِم ی خصوصی بين کارگران و کارفرمايان را تهديد و به اين علت که چنين کاری رابطهمخالف بودند، 
  کند. بر سر قدرت را تقويت می

گروِه از لحاظ هايی که مارکس آماده کرده بود موفق شدند برنامهرهبران شورای عمومی با تکيه بر 
ی دولت را کسب عددی پرقدرت همياران را در کنگره به حاشيه برانند، و رأی الزم در حمايت از مداخله

مسائل  هايی برای نمايندگان شورای عمومی موقتدستورالعملدر  مارکس ،اخيرموضوع  پيرامونکنند. 
  را به روشنی توضيح داد:

 تحت شرايطی معين، و شود،عملی می نيروی اجتماعیبه  اجتماعیی انگيزهاين امر تنها با تبديل 
که قدرت دولت آن  قوانين عمومیی ديگری برای انجام اين کار وجود ندارد جز از طريق هيچ شيوه

کند. برعکس، قدرت دولتی را تقويت نمیی کارگر در اجرای اين قوانين، طبقهرا به اجرا در آورد. 
آنها با قانون کنند. شود، به کارگزار خود بدل میکارگران آن قدرتی را که اکنون عليه آنها استفاده می

ای در پی آن کنند که انبوهی از تقالهای فردی مجزا بی هيچ نتيجهچيزی را عملی می سراسری
   ]3[است.

  
های بر کارکرد اساسی اتحاديه ،ی ژنو نوشترهکه مارکس برای کنگ هايیدستورالعملعالوه بر اين، 

ن در بريتانيا و پيروان فرديناند السال در ئکه نه تنها همياران، که پيروان رابرت اوکرد تأکيد می کارگری
 های کارگری نه فقط قانونی، که ضروریاين فعاليت اتحاديه«گرفتند: شدت عليه آن موضع میبه هم آلمان
پوشی کرد. بر عکس، بايد با تشکيل ها چشمتوان از اتحاديهی توليد پابرجاست نمیلتا زمانی که نظام فع است.

   ]4[»های کارگری در تمامی کشورها آن را عمومی کرد.اتحاديه ادغامو 
مصمم  فقط و فقط«. چرا که آنها داردرا از نقدش مصون نمیهای موجود اتحاديهدر همين سند، مارکس 

ً قدرتشان  واسطه با سرمايه [بودند] وبه مبارزات محلی و بی برای فعاليت عليه خود نظام را هنوز تماما



ماعی و سياسی بسيار دور اجت های عمومیرو از جنبشازاينبردگی مزدی درک نکرده [بودند]. 
  ]5[»اند.مانده
 المللبين های سياسی،ها و فرهنگها، زبانگوناگونی مليت ناشی از یهاتمام دشواریبا وجود  بنابراين، 

 .دست يابد ها و مبارزات خودانگيختهاز سازمانای ميان طيف گسترده هماهنگیبه اتحاد و توانست 
اش های اوليهطور قطعی از خصلت محدود اهداف و استراتژیاين بود که به المللبينترين امتياز بزرگ

 المللبين، 1867پس از را اثبات کرد. المللی بين همکارینياز مطلق به همبستگی طبقاتی و  فراتر رفت و
رفته بود، در نيرو گ دهی کارآمدتری اعضا و سازمان، شمار فزايندهکه از موفقيت در دستيابی به اين اهداف

  کرد. رویپيشای سراسر اروپای قاره
ی شک نقشی کليدی در مبارزهبودند. مارکس بی المللبينپراهميت در در طول چهار سال همياران جناحی 

ری رشد نظ تأثيری اساسی برهای مارکس داشت. ايده المللبين اثرگذاری پرودون برطوالنی برای کاهش 
حمايت  توانايی چشمگيری در درون سازمان، عمدهبا پيروزی در هر کشمکش  ، و اوداشت المللبينرهبران 

هايی برای شورای دستورالعملدر  1866، او در سال تعاونیبرای مثال در مورد از آنها از خود نشان داد. 
های به توليد تعاونی وارد شوند نه فروشگاه«کرد که  ، به کارگران توصيهعمومی موقت: مسائل متفاوت

   ]6[»برد.به پايه و اساس آن يورش می زند، اولیدومی تنها به سطح نظام اقتصادی موجود آسيب میتعاونی. 
ی اوج بساط همياران را جمع کرد. نقطه در نهايت برگزار شد، 1868، که در سپتامبر لی بروکسکنگره

توليد پذيرفت ــ گام بزرگی رو  پيرامون اجتماعی کردن وسايل را سزار دو پاپ مجمع پيشنهادِ آنجا بود که 
ً اقتصادی سوسياليسم،  بنيانبه جلو در توصيف  های روشنفکرانی خاص در نوشتهای ايدهکه ديگر صرفا
، مجمع موافقت کرد که: زمينداریدر خصوص ی وارد شد. يتفرامل تشکيالتیی نبود بلکه در برنامه

عمومی جامعه،  به دارايی مزروعی هایی مدرن ضرورت اجتماعی تبديل زمينی اقتصادی جامعهتوسعه«
با شرايطی که  قياسقابلتحت شرايطی  نيابت از دولتْ بههای کشاورزی را به شرکتی زمين اجاره و

   ]7[».، خلق خواهد کردآهن بيان شدهپيرامون معادن و را
به ها به اشخاص از آنجا که اعطای جنگل«ی جالب توجه پيرامون محيط زيست: در آخر، چند نکته

از ميان به ، راستاو در همين ، هستندبرای بقای سرزندگی طبيعت ضروری که  انجامدمی نابودی درختان
ها بايد در ، کنگره معتقد است جنگلشودو زندگی مردم ختم می، و نيز سالمتی های حاصلخيزخاکرفتن 

   ]8[»د.نتملک جامعه باقی بمان
سازی وسايل ی اجتماعیدربارهرا ی رسمی روشنش اظهار عقيدهدر بروکسل نخستين  المللبين بنابراين

برای شورای عمومی و نخستين ظهور  یپيروزی پراهميت یهتوسط مقامات دولتی انجام داد. اين نشان توليد
  بزرگ بود. کارگری  تشکيالتی سياسی يک اصول سوسياليستی در برنامه

مورد  1869ی بازل در سپتامبر در کنگره ديگر بار زمينداریی بروکسل پيرامون کنگره هایتصميم
کرد جامعه حق دارد متنی را تأييد کردند که اعالم می هاتن از فرانسوی هتأکيد قرار گرفت. تا آنجا که يازد

ديگر س از بازل، پها فرانسوی. کند بخشی از اجتماع آن را  زمين را از ميان ببرد و بر مالکيت خصوصی
 ی همياری نبودند. پيرو نظريه المللبيندر 

  
 اهميت حزب سياسی پس از کمون پاريس. 3



کمون و  ،دندير شوريیعليه آدولف تها در نبرد سدان و اسارت بناپارت، مردم پاريس پس از پيروزی آلمانی
بنيان نهادند. اما در  1871در مارس  ، نخستين رخداد سياسی عظيم در حيات جنبش کارگری، راپاريس
بدون تشريفات قانونی هزار کمونارد در نبرد کشته يا چند ده)، 1871مه  28ـ21» (ی خونينهفته«خالل 

، به زندان افتادند ديگر نفر 43.000کم اعدام شدند؛ اين خونبارترين کشتار در تاريخ فرانسه بود. دست
در مرکز  المللبيناز آن پس ی يا تبعيد محکوم شدند. عاقبت به مرگ، حبس، کار اجبارنفر از آنان  13.500

در اين ی تلخی با طعنهآمد. مارکس مظنون اصلی هر حرکتی عليه نظم مستقر به شمار میمناقشات بود و 
ی تلگراف در سراسر جهان آن را کردار شريرانهسوزی بزرگی در شيکاگو رخ داده، آتش«فکر بود که 

ديوآسای  اعمالطوفانی که هند غربی را ويران کرده به هنوز  است که آورشگفتاعالم کرده؛ و  المللبين
     ]9[»اند.نسبت نداده المللبين

تری اتخاذ آن را وادار کرد مواضع راديکالشورشی جنبش کارگری را تقويت کرد،  پاريِس با اين حال، 
ند و بايد بنا تواهدف میکه است،  پذيرامکاناش را تشديد کند. تجربه نشان داد که انقالب جويیمبارزهکند و 

همچنين  برای دستيابی به اين هدفکارگران اما داری، اوت با نظم سرمايهفکلی متای باشد بهکردن جامعه
ی سازمان ها در اساسنامهاين ايدهسياسی را خلق کنند.  ی جمعيتيافتهسازمانپايدار و  هایشکل مجبورند

  کرد:اهدافی که در لندن به تصويب رسيد اعالم میمطرح شد. يکی از  1871در کنفرانس لندن در سپتامبر 
مگر  ،تواند کاری کندنمیجمعی طبقات مالک  در برابر قدرتِ عنوان يک طبقه، ی کارگر، بهطبقه

تمام احزاب کهنی که طبقات و نيز در مقابل ، مجزا را در قالب حزبی سياسی برگمارداينکه خود 
پيروزی انقالب اجتماعی و  برای حزب سياسی در يکی کارگر طبقه برساختن؛ داندهمالک شکل دا

پيشتر  ی کارگرکه طبقه يینيروها ترکيبو است؛  ناپذيراجتنابفرجام نهايی آن ــ نابودی طبقات ــ 
برای مبارزاتش عليه  اهرمیدر حکم زمان بايد مه، رسانده است به انجاماش مبارزات اقتصادی توسط

     ]10[.عمل کندداران داران و سرمايهقدرت سياسی زمين
  

ناپذير همبسته ای جدايیگونهبهی کارگر] و کنش سياسی آن صادی [طبقهجنبش اقت«گيری روشن بود: نتيجه
  ]11[».است

، کنفرانس لندن در تثبيت کرد 1866در سال های کارگری را اهميت اتحاديهی ژنو در حالی که کنگره
باور مارکس، کارگری مدرن يعنی حزب سياسی معطوف کرد. بهتمرکز را به ديگر ابزار جنبش  1871سال 

ً برخالف نظريه ی کارگر نيازمند فرآيندی طوالنی و دشوار بود ــخودرهايی طبقه های ها و فعاليتدقيقا
را محکوم کردند، های مخفی دفاع او از انجمننمايندگان در لندن اثر سرگئی نچايف، که  تعاليم يک انقالبی

  کرد.اما ميخاييل باکونين با شور و حرارت از آن حمايت می
دانستند. نه فقط  ای احمقانهلندن، بسياری آن را مداخله عطفنقطه نظرات موافق سودمندیِ با وجود 

احترام به و اصول خودمختاری  ،های محلیها و شعبهمرتبط با باکونين، که اغلب اتحاديههای گروه
اين برآورد غلط  کردند.قلمداد می المللبين بنيادهایيکی از  را المللبينی پديدآورنده گوناگونِ  هایواقعيت

  از نقش مارکس بحران تشکيالت را سرعت بخشيد.
رخ  1872در سپتامبر  الههی در کنگره» طرفداران خودمختاری«و » هاسانتراليست«نبرد نهايی بين   

در واقع، اين حضور يابد.  در آن همراه انگلساين نشست مارکس را وادار کرد شخصاً بهداد. اهميت حياتی 
ناپذيِر دو اردوگاه مملو از جدال پايان. تمام جلسات کنگره شرکت کردکه او در آن  ی تشکيالت بودتنها کنگره



از آن پس حزب برای هرحال، ی آن ممکن شد. بهتنها به علت ترکيب کژديسه هاتصميمپذيرش بود، و 
لحاظ از بود و بايد حزب بايد مستقل از تمامی نيروهای سياسی میی پرولتاريا حياتی شمرده شد: مبارزه
  شد. ملی ايجاد می ای و سازمانی مطابق با شرايطبرنامه
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اجتناب از  برای الزمنگری آيندهعدم در روحيات غالب ياتوجه به عدم، با های لندن و الههی کنفرانسنتيجه
اين نتيجه برای مارکس پيروزی . تا حد زيادی به بحران درونی دامن زد گيری باکونين و گروهش،قدرت
با تشديد آن مجادالت پايان ای که، در تالش برای حل مجادالت درونی، پيروزی باری از آب درآمد ــزيان

تنها فرآيندی را سرعت های اتخاذ شده در لندن اين را نبايد از نظر دور داشت که تصميمبا اين حال، . گرفت
  پذير نبود. عقب راندن آن امکان وآغاز شده بود  بخشيد که پيش از آن

تشکيالتی، مالحظات ديگری نيز در رابطه با شخصيت اصلی در کنار تمام اين مالحظات تاريخی و 
به نمايندگان يادآوری کرده  1871ی کنفرانس لندن در سال ماجرا وجود دارد. همانطور که مارکس در جلسه

شورا بسيار گسترده شده بود، و اين ضروری بود چرا که بايد هم با مسائل عمومی و هم با  فعاليت«بود، 
تنها مرکب نبود که  1864 سال کوچکِ  ديگر تشکيالت المللبين ]12[»کرد.مسائل ملی دست و پنجه نرم می

که کشورهايی در تمام کشورهای اروپا حاضر بود، الملل بيناکنون  های انگليسی و فرانسوی باشد؛از شاخه
های درونی از کشمکشنه تنها تشکيالت در همه جا  ی خود را داشتند.های ويژهمشکالت و خصلتيک  هر

ها، ناهمگونی از ايدهدر عذاب بود، بلکه رسيدن کموناردهای تبعيدی به لندن، با تمايالت جديد و رهاورد 
  کرد. را برای شورای عمومی دشوارتر می سنتز سياسیی اجرای وظيفه

او با آگاهی از اينکه  شدت خسته شده بود.به المللبينفشرده برای مارکس پس از هشت سال فعاليت 
ـ مهمبودند نشينی نيروهای کارگری در پی شکست کمون پاريس در حال عقب باور ترين حقيقت آن دوران بهـ

عبور از  او به هنگام اختصاص دهد. سرمايههای پيش رو را به تالش برای تکميل تصميم گرفت سالاو ــ 
کشد الجرم آخرين ، البد به اين فکر افتاده که نبردی که انتظارش را میدريای شمال برای رسيدن به هلند

  ست. ماجرامستقيم  شخصيتنبرد مهم او در مقام 
از خود نشان داد،  1864که در نخستين نشست در تاالر سنت مارتين در از شخصيتی آرام پس مارکس 

 المللبينعنوان رهبر بهنه تنها از جانب نمايندگان کنگره و شورای عمومی، بلکه  از سوی افکار عمومی 
 ادینقش زيدار مارکس بود، يقيناً تا حد زيادی وام المللبينشناخته شده بود،. از اين رو، اگرچه به رسميت 

محافل کوچک فعاالن سياسی در  فقط، المللبينپيش از تأسيس مارکس را در تغيير زندگی او داشت.  نيز
ً پس از انتشار اثر سترگش در سال پس از کمون پاريس ــ و نيز  همه. بعدها، و بيش از شناختندمی قطعا

از ی او در ميان انقالبيون در بسياری از کشورهای اروپا پيچيده بود، تا جايی که مطبوعات آوازه ــ 1867
که به او  بود ــ المللبينش او در مسئوليتی که ناشی از نقبردند. نام می» دکتر ترور سرخ«او با عنوان 

برای تأمالتش پيرامون  بارزات اقتصادی و سياسی را تجربه کند ــ محرکی ديگرداد از نزديک ماجازه می
  اش غنای بيشتری بخشيد. داریی ضدسرمايهنظريه به کلِ کمونيسم بود و 
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