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  فصل اول

 

  رى طبقه كارگريگ دوران شكل

 

 دارى هيدايش سرماي مرحله آغازين پ-١

رو  نياز ا. ست یدار هيد سرمايوه توليده شييك طبقه اجتماعى زايطبقه كارگر به عنوان 
دارى  هيگردد كه مناسبات سرما امى بازمىيا به ايرى پرولتاريگ ش و شكليدايدوران پ

ن ين مناسبات در بطن جامعه فئودالى شكل گرفتند و در واپسيا. ش نھاديدايآغاز به پ
ھاى نظم فئودالى متزلزل شده اما ھنوز  ن جامعه ھنگامى كه شالودهيمرحله از تكامل ا
ن جاست كه به يا. افتندير سر برآوردند و گسترش يناپذ ى مقاومتيرويمسلط است، با ن

خ يھاى كارگر بر پھنه تار ن استثمارش، تودهيدارى و شكل نو هيد سرمايھمراه تول
 .جھانى ظاھر شدند

ھاى چھاردھم و پانزدھم در  دارى در سده  هيد سرمايھاى مناسبات تول ن نطفهينخست
ن كشورى يا اوليتاليخى، ايتقدم تاربه لحاظ . ترانه شكل گرفتيبرخى شھرھاى حوزه مد

ی چھاردھم در تعدادى از  طى سده. دارى شكل گرفت هياست كه در آن مناسبات سرما
ا، صنعت مانوفاكتورى كه شكل يا از جمله در فلورانس و بولونيتالين شھرھاى ايتر مھم

ام تنھا يان يدر ا. افته بودياى دست  ست به رونق قابل مالحظهيدار هيد سرماين تولينخست
اى  ا وجود داشت كه تعداد قابل مالحظهيتاليبافى در ا صد مؤسسه بزرگ ماھوتيحدود س

وران  شهين كارگران از نظر منشأ، پيا. ھا مشغول به كار بودند ر در آنيكارگر مزدبگ
روى كار خود را در ازاى يد سرواژ بودند كه نيورشكسته و دھقانان آزاده شده از ق

ا در آن دوران يتاليجه رونق اقتصادى ايفروختند و در نت داران مى هيدستمزد به سرما
 .شدند ًعا جذب مؤسسات مانوفاكتورى مىيسر

دارى زودتر از كشورھاى  هيد سرمايا كه توليتاليدر ا: "سدينو ن مورد مىيماركس در ا
در آن جا ھر . وستيز زودتر به وقوع پيافت، انحالل مناسبات سرواژ نيگر گسترش يد

كردند تا نتوانند بر اثر مرور زمان براى خود حقى در  ھا را آزاد مى  زودتر سرفچه
ًد سرواژ فورا آنان را مبدل به يھا از ق ى آنين رھايبنابرا. ن به دست آورنديملك و زم

ان، يمانده از دوران رومياى مسلوب الحقى كرد كه اغلب در شھرھاى باقيپرولتار
 )١(."آوردنداربابان حاضر و آماده به دست 

ن يد و ايا طى سده پانزدھم به نقطه اوج خود رسيتاليدارى در ا هين روند توسعه سرمايا
ش يام است كه روندھاى كمابين ايًبا در ھميتقر. استيتاليدارى ا هيى سرمايدوران شكوفا

ه يوندد كه ھر چند به لحاظ دامنه و وسعت به پايپ ا به وقوع مىيمشابھى در آلمان و اسپان
 .كنند رسند، معھذا ھمان راستا را طى مى ا نمىيتاليا

ھای  صنعت آلمان در سده. "ًبا ملغا شده بوديی چھاردھم، سرواژ تقر در آلمان تا سده
ع ين صنايھاى اصناف شھرى جانش ل آمد، حرفهيتى نايچھارده و پانزده به جھش پر اھم

ر و حتا بازارھاى دور گيھاى د ع بومى محلى شده بود كه براى بخشيفئودالى و صنا
به دست آوردن ... داشت ز ھمراه با صنعت گام برمىيبازرگانى ن... كرد د مىيافتاده تول

كارگران معادن آلمان در سده . افته بوديادى يش زين نسبت افزايز به ھميمواد خام ن
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ن شكفتگى شھرھا موجب يھم چن. ن كارگران جھان در رشته خود بودنديپانزده ماھرتر
ط ين شرايدر ا... ديى درآيى قرون وسطايز از حالت ابتدايد كه كشاورزى نيگرد

دى در يافت و طبقات جدير ييمانده از دوران قرون وسطا به كلى تغيت طبقات باقيموقع
  )٢(."م به وجود آمديكنار طبقات قد

ست كه در اواسط سده  یدار هيد سرماين تحوالت و رشد مناسبات توليجه ھميدر نت
 .ون شكل گرفتيى موسوم به رفرماسي جنبش بورژواشانزدھم

د گفت يا، بايًضا اسپانيا، آلمان و ايتالين دوران در ايدارى در ا هيبه رغم توسعه سرما
ست كه يتى نيخى در موقعين ھنوز به لحاظ تارين مرحله آغازيدارى در ا هيكه سرما

ن كشورھا ي معكوس در ابالعكس، حتا روندى. ت كندين كشورھا تثبيبتواند خود را در ا
ز يًعتا توده پرولتر نيگردد و طب ا مىيسرواژ اح. رديگ گرد صورت مى عقب. شود طى مى

ًن كشورھا عجالتا بازگشتى به ياما اگر در ا. تواند به رشد و تكامل خود ادامه دھد نمى
ه، در ي جھانى سلطه سرما-خى يست كه روند تاريرد، بدان معنا نيگ عقب صورت مى

س و فرانسه با يا آغازگر آن بود، ھلند و انگليتاليروندى را كه ا.  آن سد گرددتيكل
ی شانزدھم به بعد با رشد و  دھند و از سده شتر ادامه مىيتر و استحكامى ب عياى وس دامنه

دارى آغاز  هيت سرمايم و تثبيس است كه روند تحكيدارى در ھلند و انگل هيتوسعه سرما
روست كه ماركس  نياز ا. نديآ د مىيا پديع پرولتاريھاى وس تودهگردد و توأم با آن  مى
جاد نمود يدارى را ا هيد سرمايوه توليه شيى كه پايھا ش پرده آن دگرگونىيپ: "ديگو مى

اى از  توده. افتيش يھاى اول قرن شانزدھم نما در ثلث آخر سده پانزدھم و دھه
جه انحالل اسلوب خدم و حشم يخانمان و از ھمه جا رانده در نت اى بىيپرولتار
 )٣(."ختيبه بازار كار ر... فئودالی

رند كه صدھا يگ دارى شكل مى هيی شانزدھم به بعد مؤسسات بزرگ سرما از سده
ی شانزدھم، مانوفاكتورھاى بافندگى در  در ھلند سده. ھا مشغول به كارند كارگر در آن

ی بزرگ در  در يک چاپخانه. دندآمستردام صدھا كارگر را به استخدام خود درآورده بو
بافى  شميك كارگاه ابريدر اوترخت .  کارگر مشغول به کار بودند١٠٠آنتورپ حدود 

ھای شانزده و ھفده، ھزاران  در انگلستان سده.  كارگر را در استخدام داشت۵٠٠
در مانوفاكتور كاغذسازى . كارگر در مانوفاكتورھاى نساجى مشغول به كار بودند

 ۴٠٠٠گرى مانسل حدود  شهيدر مانوفاكتور ش. كردند  كارگر كار مى۶٠٠ن ما ِاسپيل
ی  در سده. ى بوديك مورد استثنايكارگر استخدام شده بودند كه البته براى آن دوران 

كردند، به نحو قابل  جدھم تعداد مؤسساتى كه ھزاران كارگر را استخدام مىيھ
سى ير ھاى پنبه  كارگر در كارخانه٢٠٠٠٠ر الاقل يدر النكشا. افتيش ياى افزا مالحظه

ى در لندن و چند شھر يھا بافى كه شعبه شميك مانوفاكتور ابريدر . متمركز شده بودند
 ٣٢٧۵ھای کنت  سازی در کشتی. بافنده مشغول به كار بودند ١۵٠٠گر داشت، يد

م يرمنگھايھاى فلزكارى ب  ھزار كارگر در كارگاه۴۵حدود . کارگر استخدام شده بودند
ر استخدام شده يسازى استافوردشا كي كارگر در صنعت سرام١٠٠٠٠تا . كردند كار مى

 كارگر معدن، بارانداز و ۴٠٠٠٠وكاسل حدود يسنگ ن ع زغاليدر مركز صنا. بودند
ھاى  ی شانزدھم تعداد كارگران چاپخانه در فرانسه سده. گر وجود داشتنديكارگران د

ھاى شانزدھم و ھفدھم صدھا كارگر در  طى قرن.   تن بود١۵٠٠ون حدود يل
ون يبافى ل شميھاى ابر كارگاه. حاتى مشغول به كار بودنديھاى بافندگى و تسل كارگاه
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ی  در اواسط سده.  بود۴٠٠٠٠ن تعداد در تور يا.  كارگر در استخدام داشتند١٢٠٠٠
نى تاي كارگر بافنده در كارخانجات كتان و پنبه رنه و بر۵٠٠٠ھجدھم متجاوز از 
ھاى آھنگرى  ن كارگاهيتر كاى دوران مستعمراتى، بزرگيدر آمر. مشغول به کار بودند

 كارگر ١۴۴ھاى ذوب فلز  ن كارگاهيكى از ايدر . متجاوز از صدھا كارگر داشتند
 زن كارگر را در ۴٠٠ا يالدلفيك مانوفاكتور پنبه در في ١٧٧۵در . استخدام شده بودند

  )۴(.استخدام داشت

ن رشد مانوفاكتور و يتر، ھم نييز در سطوحى پايگر نياز كشورھاى ددر تعدادى 
 .مينيب كارگران را مى

عنى در فاصله يدارى مانوفاكتورى  هيدھند كه در دوران سرما ھا نشان مى ن فاكتيا
م خود را طى يت و تحكيدارى، دوران تثب هي كه سرما١٨ی   تا اواخر سده١۶ی  سده
رى يگ شود و طبقه كارگر دوران شكل ارگران افزوده مىكند، به سرعت بر تعداد ك مى

ن، به رغم رشد كمى، ھنوز عدم تمركز و پراكندگى يبا وجود ا. گذراند خود را مى
رغم ين است كه عليز در ايعلت آن ن. دھد ل مىيت بارز پرولتاريا را تشكيخصوص

داشته شد، ن دوران در جھت تمركز و اجتماعى شدن كار بريھاى بزرگى كه در ا گام
معھذا ھنوز تعداد مؤسسات بزرگ محدود بود و تنھا بخش كوچكى از كارگران در 

ت كارگران ھنوز در ياكثر. مانوفاكتورھاى متمركز مشغول به كار بودند
. ھاى كوچك و در منازل مشغول به كار بودند ر متمركز، در كارگاهيمانوفاكتورھاى غ

اى نامتجانس و نامنسجم را  ظر ساختار، تودها از نين دوران، پرولتارين در ايھم چن
معھذا از . ط كار و زندگى متفاوتى دارنديھاى مختلف آن، شرا دھد كه گروه تشكيل مى

اى كه  دارى واحد است و در ھمان محدوده هيى كه جوھر استثمار سرمايآن جا
ط كار و يكره جمعى از شرايك پيد و كارگران به عنوان يآ د مىيمانوفاكتور متمركز پد
  .رنديگ ه قرار مىيگردند، رو در روى سرما زندگى ھمانند آگاه مى

 

 ط كار و زندگى كارگران در دوران مانوفاكتوري شرا-٢ 

د يوه تولينى از استثمار كه مختص شيدارى، شكل نو هيش سرمايدايبا پ
 روى كاريكارگر روزمزد كه ن. ديآ د مىيعنى استثمار كارگران پديست، يدار هيسرما

ك ارزش يد يفروشد، در پروسه تول دار مى هيخودش را در ازاى دستمزد به سرما
لذا . گردد ر مىيب او سرازيدار است و به ج هيند كه سر منشأ سود سرمايآفر اضافى مى

دارى، كارگران در معرض استثمارى قرار  هيش سرمايدايه پياز ھمان دوران اول
 .نان حفظ شده استرند، كه جوھر آن تا به امروز ھم چيگ مى

ساعات . اى قرار داشتند انهيدر دوران مانوفاكتور، كارگران در معرض استثمار وحش
.  ساعت كار كند١٨ر بود روزانه حتا تا يالعاده طوالنى بود و كارگر ناگز كار فوق

د تا يكوش شتر ساعات كار روزانه مىيتر كردن ھر چه ب ق طوالنىيدار از طر هيسرما
ن ييز در مجموع پاين دوران، دستمزد كارگران نيدر ا. ديافزايضافى ببر حجم ارزش ا

ژه كارگران خانگى به علت پراكندگى و رقابت، دستمزدھاى يبه و. ز بوديو ناچ
ستم يس. بار بود رو زندگى كارگران به راستى اسف نياز ا. گرفتند نى مىييالعاده پا فوق

ر ماھر ي را بر استثمار كارگران غم كارش راهيق تقسين از طريمانوفاكتورى ھم چن
ت زنان و يوضع. انه زنان و كودكان ھموار نموديط را براى استثمار وحشيگشود و شرا
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ھا  زان دستمزدى كه آنيم. بارتر از مردان بود تر و اسف ميكودكان كارگر به مراتب وخ
ستثمار د ايه براى تشديسرما. ك چھارم دستمزد مردان بوديكردند نصف تا  افت مىيدر

ت يدر دورانى كه به قول ماركس ھنوز تبع. اى فروگذار نبود لهيچ وسيكارگران از ھ
ه يژه در دوان اوليعنى به ويل نشده بود، يت واقعى تبديك تبعيه به يكار از سرما

ن يماركس در ا. د استثمار بوديگرى براى تشديمانوفاكتور، فشار و قھر دولتى، ابزار د
بورژوازى نوخاسته به قدرت "دارى  هيد سرمايش توليدايان پدر او: سدينو مورد مى

عنى دستمزد را يكند  استفاده مى" م دستمزديتنظ"ازمند است و از آن به منظور يدولتى ن
ى كار را درازتر كند  فشارد، تا روزانه خورد مى كارى مى در حدودى كه به درد افزون

ك مرحله اساسى در آن ين خود يا. و خود كارگر را در  حد عادى وابستگى نگاه دارد
دار شد، يى آخر قرن چھاردھم پد مهيطبقه مزدور كه در ن. باصطالح انباشت بدوى است

... داد ل مىيار كوچكى از توده مردم را تشكيدر آن ھنگام و طى قرون بعد فقط جزء بس
لت د خود ھنوز خصيوه توليعنى شيه ھنوز جنبه صورى داشت يتابع بودن كار به سرما

ادى بر ركن ثابت آن يه به مقدار زير سرمايركن متغ. دارى را دارا نبود هيخاص سرما
 )۵(."ديچرب مى

دارى  هيھا سرما ى كه در آنيی چھاردھم به بعد در كشورھا روست كه از سدهنياز ا
ت ينى به منظور طوالنى كردن روز كار، تثبيش و توسعه نھاده بود، قوانيدايآغاز به پ

 .ديت اتحاد كارگران وضع گرديممنوعدستمزد و 

ًنى كه ذاتا مبتنى بر ين درباره كار مزدور، قوانيوضع قوان: "دھد كه ماركس ادامه مى
ز ھمواره دشمنى خود را نسبت به كارگر ادامه داده ياستثمار كارگر بوده و از آن پس ن

در . گردد مى آغاز ١٣۴٩نامه كارگران ادوارد سوم در سال  نيياست در انگلستان با آ
قانونگزارى . نه آنستي كه به نام پادشاه ژان صادر شد قر١٣۵٠فرانسه، فرمان سال 

طبق ... كساننديث محتوا يكنند و از ح گر حركت مىيكديس و فرانسه به موازات يانگل
اى قانونى براى دستمزدھا در شھر و در روستا، در مورد  نامه مزبور تعرفه نييآ

ستى ساالنه و كارگران يبا ى مىيكارگران روستا. ديقرر گردمزدى م كارمزدى و گاه
ى مقرر در  پرداخت مزدى باالتر از تعرفه. شدند ر مىياج" بازار آزاد"شھرى در 

دتر از پرداخت آن يشتر، شديافت مزد بيفر زندان بود ولى درينامه مستلزم ك نييآ
ح يآموزى كه به توشى كار نامه نيي آ١٩ و ١٨ن نحو بندھاى يبه ھم. مجازات داشت

پرداختند ده روز زندان و  ده است براى كسانى كه مزد باالتر از مقرر مىيزابت رسيال
در دوران خاص ...  روز مقرر داشته بود٢١ستاندند  شتر مىيھا كه مزد ب براى آن

م قانونى يافته بود كه تنظيدارى به اندازه كافى قوت  هيد سرمايوه توليمانوفاكتورى، ش
خواستند براى روز مبادا سالح  كن نمىيد سازد، لير عملى و زاي را غدستمزد

ب ي قانونى به تصو١٧٩٩باز ھم در سال ... مى را از دست بدھنديى قد زرادخانه
ى  نامه نييستى طبق آيان اسكاتلند بايچ ن كه دستمزد معدنيد ايير به تأيد دايپارلمان رس

 اما )۶(."م گرديتنظ١۶٧١ و ١۶۶١ھاى  الزابت و دو قانون اسكاتلندى مربوط به سيال
ن و مقررات در مورد طوالنى ين قوانيا. ك جنبه از مسئله بوديت دستمزد تنھا يتثب

نى براى طوالنى كردن روز يس، ھلند و فرانسه قوانيدر انگل. ز بوديكردن روزكار ن
ان يوم بنامه كارگران ادوارد س نيين مورد در آيآن چه كه در ا. ديب رسيكار به تصو

ن مقررات دولتى، روزانه كار يبر طبق ا. ز تكرار شده استي ن١۴٩۶نامه  نييشده در آ



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ١٠

 شب ادامه داشته باشد و ساعات غذا عبارت بودند از ٧ صبح تا ۵ستى از ساعت يبا مى
م ساعت براى نان ساعت يم براى ناھار و نيك ساعت و نيك ساعت براى صبحانه، ي

در . ر باقى گذاردييز مدت روزانه كار را بدون تغي ن١۵۶٢در زابت ينامه ال نييآ. چھار
 ٨ صبح تا ۵س را از يھاى پار  كار روزانه چاپچى١۵٢٩فرانسه، دستورالعمل سلطنتى 

در . كردند  ساعت كار مى١٨ون روزانه يكرد و كارگران بافنده ل ن مىييبعد از ظھر تع
ن ضد يتوأم با قوان. ه بودن شديي ساعت تع١۶ تا ١٢ھلند ھم ساعات كار روزانه 

ه تشكل كارگران و ينى عليل روزانه كار، قوانيت دستمزد و تطويكارگرى در مورد تثب
 .ديب رسياعتصاب به تصو

ب شد كه ھر گونه اتحاد كارگران را به منظور يس تصوي قانونى در انگل١۵۴٩در 
 ١٨٢۵ا سال ی چھاردھم ت از سده: "به قول ماركس. ساخت ش دستمزد ممنوع مىيافزا

مانى و اتفاق كارگران مانند يپ ت اتحاد كارگران است، ھمين ممنوعيكه سال الغاء قوان
 -  در فرانسه حتا در بحبوحه انقالب بورژوا )٧(."ديگرد مى تلقى مىيت عظيجنا

د كه ھر گونه تشكل يب رسيه به تصويك ھم قانون ارتجاعى ضد كارگرى لوشاپليدمكرات
  .ساخت منوع مىو اتحاد كارگران را م

  

 هيه سرماين نبردھاى كار علي  دوران آغاز-٣

د آن، البته يه دولتى براى تشديانه بورژوازى و استمداد از قوه قھرين استثمار وحشي ا
اى كه از  مبارزه. د مقاومت و مبارزه كارگران را در پى نداشته باشديتوانست تشد نمى

: به قول مارکس. د آمده بوديدارى پد هيد سرمايوه توليش شيداين روزھاى پيھمان نخست
اش بر ضد بورژوازى  مبارزه. ديمايپ ا مراحل گوناگون رشد و تكامل را مىيپرولتار"

 )٨(."گردد ش آغاز مىيموازى با زندگ

ه شكل يد كه سرمايآ د مىيه از ھمان ھنگام پدي منازعه و كشمكش كار و سرما
داران در  هيه سرمايبرد كارگران علات نين تجلين روست كه نخستياز ھم. رديگ مى

د يكند كه مناسبات تول عنى در كشورى بروز مىيا يتالي در ا١۵ و ١۴قرون 
آن چه كه از . گر شكل گرفته بوديدارى در آن جا زودتر از ھر جاى د هيسرما

ن آن يده است، نخستيام به ثبت رسين ايدادھاى مبارزاتى كارگران در اين رويتر برجسته
گردد كه تالشى براى اتحاد در صفوف كارگران  ا بازمىيتالي در ا١۴ی   سدهبه اواسط

ًن جنبش قھرا در ھم يا. ان صورت گرفتيه كارفرمايھا عل نساجى و مبارزه مشترك آن
. ر و به مرگ محكوم گرديديك كارگر فلورانسى بود، دستگيده شد و رھبر آن كه يكوب

به . ھا سر باز زدند از حضور در كارگاهن سركوب بود كه كارگران يدر اعتراض به ا
ھاى اعتراضى بعدى  د، سرآغازى براى جنبشين جنبش سركوب گردين كه ايرغم ا

وست و يا به وقوع پيتاليھاى كارگرى در چند شھر ا  شورش١٣٧١در . كارگران بود
ام چومپى در فلورانس يام كارگرى آن دوران موسوم به قين قيتر  معروف١٣٧٨در 

ك ياسى و يش دستمزد، حقوق سيام، افزاين قيھاى كارگران طى ا خواست. ديزبانه كش
 در سراسر دوران مانوفاكتورى كه )٩(.اسى كارگران بوديافته قدرت سيشكل سازمان 

د آمده بود يدارى پد هيى كه سرمايست، در ھمه كشورھاين نبردھاى پرولتريدوران آغاز
ن كه در يبه رغم ا. رديگ ختلف شكل مىه بورژوازى در اشكال ميمبارزه كارگران عل

ر فعال و منفى ين دوران كارگران به اشكال مختلفى از مبارزه، از شكل مبارزه غيا
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ن شكل مبارزه يتر آورند، معھذا برجسته ھاى كارگرى روى مى اميھا و ق گرفته تا شورش
ر به ون در فرانسه مكريھاى ل ی شانزدھم، كارگران چاپخانه در سده. اعتصاب است

 ماه به طول ۵ دست به اعتصابى زدند كه ١۵۴٩ھا در  آن. اعتصاب متوسل شدند
ر در جدول كار و محدود ييش دستمزد، غذاى بھتر، تغيھا افزا مطالبات آن. ديانجام

  )١٠(.كردن استخدام شاگردان بود

. ان كارگران استيد در ميه صنفى و رقابت شدين مطالبه آخر ھنوز حاكى از روحيا
س ھم موارد متعددی از يدر انگل. ًعا وجود داشتي كه در دوران مورد بحث وسزىيچ

به عنوان نمونه در . اين رقابت در ميان کارگران دوران مانوفاکتور وجود داشت
د دست به اعتصاب يچ در اعتراض به استخدام كارگران جدي بافندگان شھر نورو١۶٠١

گر يش دستمزد و ديه خاطر افزاون بيبه ھر رو اعتصاب كارگران چاپچى ل. زدند
ن سال كارگران يدر ھم. ى نبوديد، نمونه استثناي ماه به طول انجام۵مطالبات خود كه 

ن يمه دوم ايدر ن. ز با مطالبات مشابھى دست به اعتصاب زدنديس نيھاى پار چاپخانه
 ١۶٨٨در . ھا صورت گرفت گرى توسط كارگران چاپخانهيز اعتصابات ديسده ن

حاتى لندن و كارگران مانوفاكتور در كاغذسازى دست به يمانوفاكتور تسلكارگران 
ن كارگران كوتاه كردن روزكار، غذاى بھتر و عدم اخراج يمطالبات ا. اعتصاب زدند

ی ھجده كارگران مانوفاكتورھاى متمركز   در ھلند سده)١١(.خودسرانه كارگران بود
ك ي ١٧١٨ – ١٩در فاصله . ن دادندان از خود نشايدى در برابر كارفرمايمقاومت شد

. ديدوزى بر پا گرد سازی و نساجى و لباس رشته اعتصاب توسط كارگران كشتى
ن يد كه اوليك قرارداد دسته جمعى انجامي كارگران ھلندى به انعقاد ١٧٢٩اعتصاب 

 )١٢(.ستيخ جنبش كارگرينمونه در تار

در . ن چند كشور استياى از اعتصابات كارگران در يھا ن موارد تنھا نمونهيا
 .ن دست وجود داشته استيز اعتصاباتى از ايگر نيكشورھاى د

ھاى   شورش١۶١٧در . ز رخ داديھاى متعدد كارگرى ن در دوران مانوفاكتور، شورش
ه حكومت حاكى از آن بود كه يانيب. وستيكس انگلستان به وقوع پيدل سيبزرگى در م

ان ياز كارفرما." كشور وارد آورده استھاى جدى به صلح و آرامش  بيآس"شورش، 
ھا در  ى آنيتى به كارگران ندھند و مانع گردھمايخواسته شده بود كه بھانه نارضا

كى از مانوفاكتورھاى ي شورشى در ١۶۴٢ن در يھم چن. ساعات استراحت گردند
كارگران دست . وستنديز به آن پيگر نيوكاسل رخ داد كه كارگران مانوفاكتورھاى دين

 مقاومت مسلحانه زدند و رفقاى خود را كه توسط مقامات حكومتى بازداشت شده به
روھاى نظامى كمكى به شھر بود كه شورش سركوب يتنھا با ورود ن. بودند آزاد كردند

 )١٣(.ديگرد

ن دوران، در اعتراض به كمى يھاى كارگرى در ا ھاى متعددى از شورش نمونه
كارگران خانگى اغلب . ازى وجود داشته استكارسيدستمزد، ساعات طوالنى كار و ب

 گروه ١۶٢٧در . زدند انه دست به شورش مىيان اعتراض به استثمار وحشيبراى ب
 ١۶٢٧ل و مه يدر آور. ر دست به شورش زدنديرى از كارگران خانگى در النكشايكث

كردند، در اعتراض به  ك كارفرما در كلچستر كار مىي كارگرى كه براى ۵٠٠حدود 
مقامات كه از گسترش دامنه . دندين بودن دستمزد، انبارھاى كارفرما را به آتش كشييپا
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جنبش ھراسناك شده بودند، كارفرما را واداشتند كه دستمزد كارگران را مطابق قانون 
  )١۴(.بپردازد

گرى از يشكل د. گرفت ز اغلب شكل شورش به خود مىيكاران نيمبارزه و اعتراض ب
ژه در اواخر دوران مانوفاكتور كه تازه كم كم ين دوران، به ويمبارزه كارگران در ا

. ن و مبارزه در برابر كاربرد آن بوديشود، شكستن ماش دا مىين پيسر و كله ماش
ب خود يھا به چشم دشمن و رق نيكارگران كه ھنوز آگاھى الزم را نداشتند به ماش

اى موارد  در پاره. ادندد ھا نشان مى ستند و اعتراض خود را با شكستن آنينگر مى
ًھا رسما  نين ماشيوسعت مقاومت و اعتراض كارگران تا بدان حد بود كه كاربرد نخست

ی ھفدھم  بافى در سده ن تورىين نمونه است ممنوع شدن كاربرد ماشياز ا. شد ممنوع مى
ژه كارگران آلمانى و ھلندى يى به ويجه اعتراض گسترده كارگران اروپايكه در نت
 .رفتصورت گ

ن ين كه طبقه كارگر در ايگردد كه به رغم ا از آن چه كه گفته شد به خوبى روشن مى
اش  ست و مبارزهيست، ھنوز فاقد اتحاد و آگاھى طبقاتيريگ دوران تازه در مرحله شكل

زى، خود به خودى، محدود، محلى و منفرد است، با وجود اين، مبارزه كارگران يغر
ن مرحله ھنوز ين مبارزه در ايا. ن مرحله آغاز شده استيھمه از يه استثمار و سرمايعل

ست كه كارگران بتوانند مطالبات خود را به كرسى بنشانند، معھذا در يدر سطحى ن
ت كارگران و زندگى يى را در وضعياى ولو كوچك و منفرد ھم باشد بھبودھا محدوده

ن مبارزات يجه تداوم ھميتدر ن. ھا به ھمراه دارد و مقاومتى است در برابر استثمار آن
تواند  عنى از دوران انقالب صنعتى مىياست كه طبقه کارگر در مرحله بعد 

 .ًدستاوردھاى کامال محسوس و مشخصى داشته باشد

ھاى خود را در جھت اتحاد و ھمبستگى و  ن گامين كارگران اولين دوران ھم چنيدر ا
ن يھاى كارگران در ا ن تالشيه نخستن بيش از ايپ. دارند ھاى كارگرى برمى جاد تشكليا

كا و برخى يس، فرانسه، آلمان، آمريدر ھلند، انگل. ميا اشاره كرديتالينه به ايزم
ى از يھا ی ھجدھم تالش ی شانزدھم تا اواخر سده گر نيز در فاصله سدهيكشورھاى د

نى يس مكرر قوانيم كه در انگليديد. جاد تشكل صورت گرفتيسوى كارگران براى ا
دھنده تالش كارگران براى ن خود نشانيا. گرديد ه اتحاد و تشكل كارگران وضع يعل

ن دوران يمه مخفى در ايھاى مخفى و ن در واقع تشكل. ن دوره استيمتشكل شدن در ا
ش ين موجود متشكل شدن كارگران را براى افزايقوان. در انگلستان وجود داشت

ھاى خود  ھاى قانونى براى حفظ تشكل اهمعھذا كارگران حتا ر. كرد دستمزد ممنوع مى
ش دستمزد يگفتند كه نه براى افزا ھاى قانونى مى تيكردند و در مقابل محدود دا مىيپ

روى ھم رفته در . اند نه دستمزد، متحد و متشكل شدهين موجود در زميبلكه اجراى قوان
ه دولتى در يانيك بي. ھاى مخفى بود ى كه وجود داشت، تشكليھا شتر تشكلين دوران، بيا

ھا  د و به آنيگو ان كارگران نساجى سخن مىيھاى منظم در م  از وجود تشكل١٧١٨
ى يھا ی شانزدھم تالش در سده.  به اعتبار خود باقى است١۵۴٩كند كه قانون  اخطار مى

ون به منظور اتحاد به يسازان و كارگران روزمرد ل روانىيتراشان، ش از سوى سنگ
 فرمانى از جانب ١۵٢٩اندكى پس از آن در .  صورت گرفتش دستمزديخاطر افزا

ن جا يلذا در ا. ساخت د كه ھر گونه تشكل و اتحادى را ممنوع مىيحكومت صادر گرد
ھاى  ھاى اخوت كارگران چاپخانه ھاى مخفى شكل گرفت، كه نمونه آن انجمن ز تشكلين
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در . افته بودندي سازمان اى نظامى وهيس بود كه جلساتى مخفى داشتند و به شيون و پاريل
گر يع در فرانسه جوامع كمك متقابل و ديًبا در تمام صنايھای ھفده و ھجده تقر سده

ھاى  ھاى اخوت شاگردان و تشكل ز انجمنيدر ھلند ن. ھاى كارگرى وجود داشت تشكل
ن يز چنيگر نيدر آلمان و برخى كشورھاى د. كارگران مانوفاكتور وجود داشت

 .آمده بودد يى پديھا تشكل

ن آگاھى، رقابت يين تالش كارگران در جھت اتحاد و تشكل، به علت سطح پايبه رغم ا
خورد و از  ھا مكرر بر ھم مى ن اتحاديو ساخت درونى طبقه كارگر كه ناھمگون بود، ا

ن يى كه در ايھا ن، تشكليگذشته از ا. رنديتوانستند شكل بگ دار نمیيھاى پا رو تشكل اين
رنده يتوانستند در برگ ه به معناى واقعى كلمه نبودند و نمىيفتند، اتحاددوران شكل گر

ھاى  ھای کمک متقابل و انجمن ن دوره، انجمنيدر ا. ع كارگر باشنديھای وس توده
ھاى صنفى متالشى شده، قرار  ستميھايی بودند که بر پايه س وار تشکل شاگردان، نمونه

ورى كوچك و مانوفاكتورھاى  شهيھای پ اهھا که کارگران کارگ اين انجمن. "داشتند
گرفتند، ھنوز ھمانند قبل، تصوير صنفى خود را نظير انزوای  مختلف را در بر می

ساخت، انضباط و سلسله  ھای اصناف آن را الزامی می مبتنی بر شعائر که اساسنامه
 ھم ھا اين تشکل. حفظ کرده بودند... ھای تمايز و مراتب درونی، رسوم سنتی، نشانه

ھا حفظ سطح  ترين آن چنين بر کارکردھای سنتی و صنفی مبتنی بودند که يکی از عمده
شتافتند،  ھای شاگردان به ياری اعضا می اتحاديه"در ھمان حال ." باالی مھارت بود

کردند،  کردند، برخی از کارفرمايان را بايکوت می ھا را در يافتن کار کمک می آن
نمودند، اعتصابات را  شتغال در کل شھرھا تحميل میھايی را در مورد ا ممنوعيت

 )١۵(."دادند و غيره سازمان می

اى  هيتوانست، تشكل كارگرى در معناى اتحاد ن اوصافى نمىين تشكلی با چنيك چني
ز يمدرن آن باشد و خود از برخى جھات مانعى بر سر راه تشكل گسترده كارگران ن

ھاى صنفى گذشته و  ان تشكليقه واسطى مز كه حلين محدوده نيمعھذا در ھم. بود
  .شد ش محسوب میينده بود، گامى به پيھاى آ هياتحاد

  

  ھاى ضد فئودالى و انقالبات بورژوايی  نقش كارگران در جنبش-۴

ش روزافزون تعداد كارگران، عنصر يدارى و افزا هيش و توسعه سرمايدايزمان با پ ھم
تر آن،  شرفتهي ضد فئودالى و در مراحل پھاى ك جزء فعال جنبشيل به يپرولترى تبد

كنند  كارگران فعاالنه در مبارزات ضد فئودالى شركت مى. گردد ى مىيانقالبات بورژوا
فا يانجامد، نقش مھمى ا اى آن مىيا بقايسم و يو در انقالباتى كه به سرنگونى فئودال

 .ندينما مى

ش و يدايگر تازه در حال پدارى كه طبقه كار هيه توسعه سرمايالبته در مراحل اول
ز يك بخش متمايست، ھنوز يًعتا فاقد آگاھى، تشكل و استقالل طبقاتيست و طبيريگ شكل

ك نشده از جنبش ھمگانى خلقى و باالخص يدھد بلكه جزئى تفك ل نمىيجنبش را تشك
دستان شھرى يى از توده تھين مرحله جزيكارگران در ا. دستان شھرى استيجنبش تھ

ع دستى كوچك، كارگران ياران صناير، شاگردان و دستيوران فق شهي پھستند كه از
ل شده يى تشكياينان از ھستى ساقط شده و باالخره لومپن پرولتاريمانوفاكتور، شھرنش
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دھاى عدوانى از دھقانان يجه خلع يكاران و ولگردانى ھستند كه در نتيًاست كه عمدتا ب
 .ستنديافتن كارى نياند كه قادر به  فتهھا به سوى شھرھا شكل گر ر كردن آنيو سراز

دست كه تمام مظالم و فشارھاى نظم فئودالى را با ھمه وجود خود لمس ياين توده تھ
ت خود يھاى ضد فئودالى در شھرھا بود و در كل روى فعال جنبشيكرده بود، ن

 .شد ن بخش جنبش خلقى ضد فئودالى محسوب مىيتر كاليراد

كرد،  اسى تالش مىي نظم فئودالى و كسب قدرت سبورژوازى كه براى سرنگونى
دستان شھرى در مبارزه ين جنبش تھيبرد مقاصد و تحقق اھداف خود، از ا شيبراى پ

اسى يش به عرصه مبارزه سيكرد و آن را تحت فرمان خو سم استفاده مىيه فئوداليعل
ن بورژوازى و اير بود كه تضاد ميپذ رو امكان ن مسئله در آن زمان از آنيا. كشاند مى

سم برجستگى و يان خلق و فئوداليافته و نھفته بود و تضاد ميا ھنوز انكشاف نيپرولتار
ن مرحله، پرولترھا بر ضد يدر ا: "ديگو روست كه ماركس مى نياز ھم. گى داشت عمده

ا بازماندگان سلطنت يمبارزه آنان بر ضد دشمن دشمن . كنند دشمن خود مبارزه نمى
 معھذا )١۶(."ر صنعتى و خرده بورژوازى استين و بورژواھاى غيمن زيمطلقه، مالك

ژه كارگران، در مبارزات ضد فئودالى يدست شھرھا به ويھمانا مشاركت فعال توده تھ
كند  دھد و آن را وادار مى ى است كه بورژوازى را به جلو سوق مىيو انقالبات بورژوا

ن توده يزان كه ايبه ھمان م.  ادامه دھداى آنيسم و بقايه فئوداليرتر، به مبارزه عليگيپ
د، به ھمان نسبت انقالبات ينما فا مىيكند و نقش ا دست در انقالب شركت مىيتھ

ن يبه عنوان نمونه، نقشى كه ا. ترند تر و موفق كاليى، در تحقق اھداف خود راديبورژوا
ن ي حد است كه اكنند، تا بدان فا مىيدست از جمله كارگران در انقالب فرانسه ايتوده تھ

ھاى جامعه  اى از محدوده دھند كه حتا در مرحله انقالب را چنان به جلو سوق مى
ف ين رو است كه انقالب فرانسه در انجام وظاياز ھم. رود ز فراتر مىيى نيبورژوا
 .كند كال عمل مىيالعاده موفق است و راد اش فوق كي دمكرات–بورژوا 

ن دوران به چند مورد يمبارزات ضد فئودالى ابرای پی بردن به نقش كارگران در 
اى يتالين نمونه در ايد ابتدا به نخستيز باينه نين زميدر ا. ميكن وار اشاره مى نمونه

ه يا عليتاليھا مبارزات پرتالطم و حادى در ا ن سدهيطى ا.  اشاره كرد١۵ و ١۴ھای  سده
ه يا را عليتاليى كه شھرھاى ايھا اميك رشته قيكارگران در . ان بودينظام فئودالى در جر

بورژوازى . فا نمودنديھاى حاكم فئودالى فرا گرفته بود نقشى بس فعال و مھم ا قدرت
ن خشم توده يد كه از ايكوش شد، مى ان فئودالى محسوب مىيب اصلى جريا كه رقيتاليا

 شيش از پيه دستگاه فئودالى به نفع خود استفاده كند و بيكارگر و زحمتكش شھرى عل
د كه كارگران نقش ين مسئله باعث گرديھم. اسى بكشانديآن را به عرصه مبارز س

  .  شھرھاى آن دوران به دست آورند-اسى دولت ياى در زندگى س ژهيو

ن مرحله كارگران تحت رھبرى يت كه در اين واقعين حال، به رغم ايدر ع
كردند،  ارزه مىى مبيت استقرار نظمى بورژوايه فئوداليسم و در نھايبورژوازى عل

. ز داشتندياى ن طلبانه ھاى مبھم تساوى دستان شھرى، خواستيگر تھيمعھذا به ھمراه د
. ن شده باشدياى بودند كه برابرى ھمگان در آن تأم ن مبارزه خواستار جامعهيھا در ا آن

ا را در مورد تساوى و يتاليه كارگران ايھا و آرزوھاى اول ن خواستيانعكاس ھم
ن اثر ياو در ا. ميابي مى" ديشھر خورش"كى بعد در اثر كامپانال به نام برابرى اند

ھمه . ت خصوصى وجود ندارديكند كه در آن مالك م مىيآل را ترس دهياى ا جامعه
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آن چه كه . كند ن مىيكار ھمگانى، وفور و فراوانى را تأم. شھروندان موظف به كارند
ًاش را مجانا  شتيل معيشود و ھر كس وسا گردد به انبارھاى عمومى سپرده مى د مىيتول
 ساعت را به كار عمومى ۴شھروندانى كه ھمگى موظف به كارند تنھا . كند افت مىيدر

ه اوقات را صرف تكامل استعدادھاى جسمانى و فكرى خود يدھند و بق اختصاص مى
  .كنند مى

م فئودالى يھاى عظ ى و جنبشيا، در آلمان با يک رشته تحوالت بورژوايتالي پس از ا
ى از يز در مراحل مختلف جنبش، كارگران به عنوان جزين جا نيدر ا. ميروبرو ھست

ن بخش آن در مبارزه ضد فئودالى شركت يتر دست شھرھا و در ھمان حال فعاليتوده تھ
ھاى دھقانى كه تحت لواى  ان جنگيعنى در جرين مبارزه ين مرحله ايدر باالتر. دارند

روھاى فعال يكى از نيدستان شھرى ي گذشته از دھقانان، تھون صورت گرفت،يرفرماس
ژه كارگران بافنده و معادن يكال آن را عناصر پرولترى به ويجنبش بودند كه ھسته راد

دست شھرھاى آن يمخالفان تھ: "كند كه نه اشاره مىين زميانگلس در ا. دادند ل مىيتشك
ب اتحادى از بازماندگان يترتن يبد. شدند ل مىيار مختلفى تشكيزمان از عناصر بس

افته جامعه يى رشد يايوران با عناصر پرولتار شهيمى و پيھاى قد ل رفته فئوداليتحل
  )١٧(."ى كه ھنوز قد علم نكرده بود، به وجود آمديمدرن بورژوا

ن جنگ ضد فئودالى كه در اساس به خاطر اصالحات يدست در سراسر اين توده تھيا
. ش بر جاى گذاشتيھا مھر و نشان خود را با خواستى در گرفته بود، يبورژوا

ھاى  ن برنامهيتر ن و انقالبىيتر كاليبخش راد ن جنبش، الھاميآرزوھاى بخش پرولترى ا
ن يجاد نظمى نويى كامل فقرا، برانداختن ھمه اربابان و اين دوران بود كه مطالبه رھايا

  .برابرى حاكم استت خصوصى وجود ندارد و يكرد كه در آن مالك را مطرح مى

مونتسر از : "به قول انگلس. نه نظرات و مواضع مونتسر نمونه بودين زميدر ا
ت خصوصى يط اجتماعى كه در آن اختالفات طبقاتى و مالكيحكومت خداوندى جز شرا

گانه و مستقل دولتى قرار يك از اعضاى جامعه در برابر قدرت بيچ يوجود ندارد و ھ
شوند و به  م نمىيھاى موجود آن جا كه تسل تمام قدرت. ديفھم زى نمىيرد، چيگ نمى

ًھا مشتركا و به تساوى كامل  د ساقط شوند و ھمه كارھا و ثروتيوندند بايپ انقالب نمى
  )١٨(".م شوديرد و تقسيانجام گ

ن يھاى عناصر پرولترى ا دست شھرى و آرزوھا و خواستيی تھ مھر و نشان توده
ت يًنگن، ھنگامى كامال قابل رؤيھقانى در جنبش تورھاى د جنبش در نقطه اوج جنگ

. ديآ ك حكومت انقالبى به نام شوراى ابدى بر سر كار مىياست كه در شھر مولھاوزن 
پروراند،  اى خود مىيدر رؤ"رات اجتماعى كه مونتسر يين كه تغين جا به رغم ايدر ا

ك نظم يتوانست  آن قدر اندك بر مناسبات مادى موجود مبتنى بود كه حداكثر مى
معھذا ." د آورد كه درست نقطه مقابل نظم اجتماعى مورد آرزوى او بودياى پد اجتماعى

ھا و موظف ساختن ھمگان به كار و برانداختن ھر گونه  اجتماعى كردن ھمه ثروت"
  )١٩(."ادتى اعالم شديس

 كه ش از آنين برنامه بيا: "كند رى مىيگ جهين نتين برنامه چنيانگلس در مورد ا
ى عناصر يط رھايانه شرايدستان آن زمان باشد، آرزوھاى داھيھاى تھ بست خواست جمع

  )٢٠(."دستان بودين تھيى در بيايافته پرولتاريبه زحمت رشد 
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بخش به  ىيك مبارزه رھايسم با يه فئوداليان انقالب ھلند نيز كه مبارزه عليدر جر
ژه يدست شھرى به ويود، توده تھا به ھم گره خورده بيوغ اسپانيخاطر استقالل از 

اران مؤسسات كوچك، نقش يكارگران مانوفاكتورھا، باراندازھا، شاگردان و دست
توانست در  دست، بورژوازى ھلند نمىين توده تھيبدون دخالت ا. فا نمودندياى ا برجسته

لذا . ابديروزى قطعى دست يك به پيساى كاتوليا و كليسم، سلطه اسپانيه فئوداليمبارزه عل
. اسى كشانديش به عرصه مبارزه سيش از پيرو را بين نيبرد مقاصد خود، ا شيبراى پ

دست افزوده ياسى توده تھيت سيًن مبارزه، مداوما بر نقش و اھميرو در طول ا نياز ا
ك يب يد آورد كه با تصوين نقش چنان ھراسى در بورژوازى پديشد، تا بدان جا كه ا

ھا باز ستاند و  ن انقالب كسب كرده بودند، از آنيدم در حاسى را كه مريقانون، حقوق س
  .اسى محروم نموديتوده مردم را از حقوق س

دستان شھرى متشكل از كارگران يان انقالب، جنبش تھيدر انگلستان ھم در جر
د شده شھر و ياران و عناصر خلع يھاى كوچك، شاگردان و دست مانوفاكتورھا و كارگاه

كال در انقالب بود كه به ين جنبش راديمداخله ا. فا نمودندي ااى روستا نقش برجسته
در طول انقالب، . ديم دمكراسى در انگلستان انجاميسرنگونى سلطنت مطلقه و تحك

ان خرده بورژوازى موسوم به يعناصر پرولترى جنبش، در آغاز در صفوف جر
ھاى به دست  روزىيپان به ين جرين كه اياما پس از ا. كردند ان مبارزه مىيگرا مساوات

كال، جنبش يدستان راديآمده قانع شد، اختالفات باال گرفت و كارگران به ھمراه تھ
ن جنبش كه آرزوھاى اجتماعى مبھم يا. جاد نمودنديا حفاران را ايان واقعى يگرا مساوات

ت خصوصى دفاع يكرد، از الغاء مالك ندگى مىين نمايجاد نظمى نويدستان را براى ايتھ
ستى كه بر مبناى اصل يھاى كمون جاد كلنىيق ايد، و حتا تالش كرد از طرنمو مى
ش جامه عمل يھا ت مشترك و كار جمعی سازمان داده شده بودند، به آرمانيمالك

قانون "نستانلى در اثر خود ين جنبش به نام ويكى از رھبران برجسته اي. بپوشاند
ت خصوصى و ياد كه در آن مالكد اى را ارائه مى د سازمان جامعهيطرح تجد" آزادى

ًكردند و مشتركا محصوالت را  ًافراد مشتركا كار مى. عدم تساوى ثروت وجود نداشت
د ھمه تالش خود را به كار برند تا يمردم با: گفت نستانلى مىيو. نمودند مصرف مى

د باالشتراك كار كنند و يھمه با. ن محو كننديت خصوصى را از روى زميمالك
گر يز دير نيان برود، غنى و فقيت خصوصى از ميھنگامى كه مالك. خورندباالشتراك ب

 .وجود نخواھد داشت

ست، با يھا ن ن جا جاى بحث در مورد آنيز كه به علل مشخصى كه در ايكا نيدر آمر
. ان انقالب حضور فعال داشتنديم، كارگران در جريستيھاى ضد فئودالى روبرو ن جنبش
ه ين مورد علي استقالل رخ دھند، كارگران در چندھاى ش از آن كه جنگيحتا پ

ه ين مراكز مبارزه كارگرى عليكى از اي. سى دست به اعتصاب زدندياستعمارگران انگل
ى دست يايتانيه مقامات نظامى برين جا كارگران عليدر ا. سى، بوستون بوديمقامات انگل

ن تشكل براى يچندجاد يدست به ا"ن انقالب حتا يكارگران در ح. به اعتصاب زدند
 ١٧٧٠ در )٢١(."ك بودنديھا نزد هيا زدند كه به اتحاديتانيالت بريمقابله با فشارھا و تحم

ى و مردم بوستون صورت يايتانيروھاى بريان نيى كه ميان برخوردھايز در جرين
ورك، يوين مبارزات، كارگران بنادر نيدر طى ا. ن كارگر كشته شدنديگرفت چند

ھا، نجارى، راه و ساختمان و مؤسسات مانوفاكتورى شركت  ىتراش كارگران سنگ
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ھر چند ھنوز طبقه كارگر به طور مشخص شكل نگرفته و فاقد تشكل و برنامه . "داشتند
انوردان، كارگران ي در-ر يھاى قابل مالحظه كارگران مزدبگ روشن بود، معھذا ارگان

اطان، كارگران ساختمان و يان، آبجوسازان، آھنگران،  كالھدوزان، خيبنادر، نانوا
اى در انقالب براى استقالل ملى  روى محركهيھا ن  وجود داشت و آن-گران يد

  )٢٢(."بودند

اسى يك سازمان سيكال، عضو يانات راديگر جريًكارگران كه عمدتا به ھمراه د
ھاى  ان جنگ استقالل در گروهيبودند، در جر" پسران جامعه آزادى"موسوم به 

گر چه كارگران در . دنديجنگ سى مىيه استعمارگران انگليا ارتش منظم عليزانى و يپارت
ه، تحت رھبرى يى اوليگر در انقالبات بورژوايز مثل تمام كشورھاى دين جا نيا

ھاى زحمتكش، بورژوازى را  گر تودهيھا و د بورژوازى قرار داشتند، اما مداخله آن
اى از انقالب، نقش  در مرحله. تداش ترى وامى كاليھاى راد ر به اتخاذ روشيناگز

داران را متوحش  نيد كه بورژوازى و زميكارگران و توده زحمتكش به حدى رس
ر ادامه ياى كبيتانياگر منازعه با بر: "ھا در آن زمان نوشت ندگان آنيكى از نماي. ساخت

  )٢٣(."م گرفتيما تحت سلطه توده شورشى قرار خواھ... ابدي

ان انقالبات بورژوايی دوران مورد بحث، كارگران ي در جرن نقش رايتر اما برجسته
فا نمودند كه به لحاظ تجربه و آگاھى يك فرانسه اي دمكرات-فرانسوى در انقالب بورژوا 

  .گر كشورھا قرار داشتنديدر سطحى باالتر از كارگران د

به دستان شھرھا ير تھيگيون مبارزه پيش را مديارى از دستاوردھايانقالب فرانسه بس
ن توده ينقش ا. داد ل مىيروى پرولترى ھسته اصلى آن را تشكيس است كه نيژه پاريو
در . ستيده نين روزھاى انقالب بر كسى پوشيل و نبردھاى نخستيدست در فتح باستيتھ
ب و يدستان شھرى نقش مھمى در سازماندھى، تركين مداخله فعال است كه تھيجه ھمينت

ان ين جنبش در جريقدرت و نفوذ ا. كنند فا مىيالب اھاى انق تهيھاى كم رىيگ ميتصم
انقالب در آن حد بود كه سازشكارى جناح راست بورژوازى را پى در پى خنثى 

د گام يداشت به سوى فتح سنگرھاى جد تر آن را وامى كاليساخت و جناح راد مى
ومت دستان بود كه بساط حكين مبارزه و فشار تھيجه ھميباالخره ھم در نت. بردارد

 .ده شديسلطنتى برچ

دست شھرھا ين مرحله ھنوز جزئى از توده تھين كه در ايكارگران فرانسه به رغم ا
ًافته بودند كه حتا مستقال به مقابله با اقدامات يبودند، اما به آن حد از آگاھى دست 

ن كسانى بودند كه به مقابله يھا نخست آن. زنديارتجاعى و محدودكننده بورژوازى برخ
اسى ي با خصلت محدودكننده قانون انتخاباتى كه پنج ششم شھروندان را از حقوق سجدى

ن ي كارگران حومه سنت آنتوان كه از ا١٧٩٠ه يدر فور. ساخت، برخاستند محروم مى
اقدام بورژوازى به شدت به خشم آمده بودند، طى دادخواستى به مجلس مؤسسان 

ھاى مشابھى از سوى كارگران  دخواستدا. تى خود را ابراز داشتندياعتراض و نارضا
 .ز به مجلس مؤسسان داده شديبرخى از مانوفاكتورھا ن

ھاى  گر تودهيك طبقه شكل نگرفته بودند، به ھمراه ديكارگران كه ھنوز به صورت "
اسى، بر يار داشتند كه به نوبه خود به علت تمركز سيس را در اختيدست، كنترل پاريتھ

ھاى چھل و ھشت  ك از بخشي كارگر در ھر ١۵٢٠متوسط به طور . كشور مسلط بود



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ١٨

سه بخش . ۵٢٨٨ و در بخش پونسه ۴۶٩٩ل يدر بخش گراو. س وجود داشتيگانه پار
  . كارگر داشتند۴۵١٩سنت آنتوان 

س يھاى پار ھاى انقالب را در بخش تهيران ده در صد مجموع اعضاى كميمزدبگ
ل يت شھر را تشكيمى از جمعيًبا ني تقرسيروى ھم رفته زحمتكشان پار. دادند ل مىيتشك
ه ي فور١٢درخواست كارگران حومه سنت آنتوان به مجلس مؤسسان در ... دادند مى

ن ين در ايھم چن... م پرولترھا در مبارزه براى حق رأى بودي نشانه دخالت مستق١٧٩٠
ن ز تقاضاى حق رأى را به مجلس مؤسساين مانوفاكتور دولتى نيدوران، كارگران چند

  )٢۴(."ارائه دادند

ن امر به نوبه يا. افتيان انقالب، روز به روز سطح آگاھى كارگران ارتقا يدر جر
گر يھا اكنون د آن. ع نموديدست تسريز شدن كارگران را از توده تھيخود روند متما

كردند و  ژه پرولترى را مطرح مىيك، مطالبات ويعالوه بر مطالبات عمومى دمكرات
  .شدند ا متوسل مىيا به اشكال مبارزه مختص پرولتارھ براى تحقق آن

ن جنبش يش آمد، به ايان انقالب پياى كه در جر بحران اقتصادى و كمبود آذوقه
دند و به يھاى خود را وسعت بخش كارگران، دامنه تشكل. دين بخشيپرولترى اعتالى نو

. وسل شدندش دستمزد و كوتاه كردن ساعات كار متيك رشته اعتصابات براى افزاي
 و اعتصابات گسترده، چنان ١٧٩١مه اول سال ياعتالى جنبش كارگرى در ن

ب يه را تصويبورژوازى را به وحشت انداخت كه قانون ضد كارگرى موسوم به لوشاپل
ن در نظر يھاى سنگ مهين جريه را ممنوع ساخت و براى متخلفياعتصاب و اتحاد. نمود

تجاعى مانع از آن نشد كه كارگران به مبارزه ن اقدامات اريك از ايچ ياما ھ. گرفت
 كه به سرنگونى جناح ١٧٩٢ اوت ١٠ام ينقش كارگران در ق. ر خود ادامه دھنديگيپ

كارگران در . ت را نشان دادين واقعيد، ايكار بورژوازى و سلطنت انجام محافظه
ش يه افزايدست به مبارزه خود عليھاى تھ گر تودهي به ھمراه د١٧٩٢سراسر سال 

. ھا تن از كارگران كشته شدند ھا، ده  شورشو ن مبارزاتيطى ا. ھا ادامه دادند متيق
تر بورژوازى  كاليدن جناح رادي و به قدرت رس١٧٩٢ام ژوئن ين مبارزات به قيا

ھا  و آنراژه) ھا لختى(ھا  ام را سان كلوتين قيروى اصلى اين. ديموسوم به ژاكوبن انجام
از . دست بودنديھاى تھ ًند كه اساسا متشكل از كارگران و تودهداد ل مىيتشك) نانيخشمگ(
دست به طور كلى يھاى تھ ھا نقطه اوج قدرت و مبارزه توده ن رو دوره سلطه ژاكوبنيا

ه ضد ين توده مسلح، حكومت ژاكوبن مبارزه علير فشار ايز. و باالخص كارگران بود
از نمود و ترور انقالبى در ان و محتكران را در سطحى گسترده آغيانقالب، سودجو

ر بودند كه به برخى از مطالبات اقتصادى و يھا ناگز ژاكوبن. دستور كار قرار گرفت
ھا بنا به  دست شھرھا و دھقانان جامه عمل پوشند، معھذا ژاكوبنيھاى تھ اسى تودهيس

ش گرفته ياى را در پ است دوگانهيى خود و توازن قواى موجود، سيت بورژوايماھ
دادند و در چارچوب تحوالت  ازاتى به كارگران و تھيدستان مىي از سوئی امت.بودند

كى يد و بالنسبه دمكراتيقانون اساسى جد. كردند كال عمل مىيك رادي دمكرات-بورژوا 
ن يھا ھم چن آن. داد ك ساله حق رأى مىيست و يب نمودند كه به تمام مردان بيتصو

گر به اقدامات ياما از سوى د. را درآوردندكالى را به مرحله اجياصالحات ارضى راد
. ه سر باز زدنديھا از الغاء قانون ضد كارگرى لوشاپل آن. شدند ضد كارگرى متوسل مى

. دستمزدھا را كاھش دادند. رفتندين اجتماعى نپذيخواست كارگران را در مورد تأم
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ن يوتي گاعتصابات كارگرى را سركوب نمودند و حتا رھبران برجسته آنراژه را به
دست را به بار آورد، يتى عمومى كارگران و توده تھياست كه نارضاين سيا. سپردند

 ١٧٩۴دور در ي تروم٩روزى كودتاى ضد انقالبى يسم بود كه به پيمقدمه سقوط ژاكوبن
  .ديانجام

تر با مطالبات  ا به شكل مشخصيبه ھر رو، در دوره سلطه ژاكوبنى است كه پرولتار
ن مرحله از رشد جنبش پرولترى در يگر ا انيسم بيبابو. شود نه مىژه خود وارد صحيو

عت يگانه جامعه منطبق با طبيستى يبابوف معتقد بود كه جامعه كمون. فرانسه است
ان ھمه اعضا يد ملغا شود و ھمه محصوالت به تساوى ميت خصوصى بايمالك. است

ه يه مساواتى كه در اعالمم، اما نيگفت ما خواھان مساوات او مى. م گردنديجامعه تقس
ھا  ستيلذا بابو. حقوق بشر و افراد ملت بدان اشاره شد بلكه مساواتى واقعى و اجتماعى

اسى بلكه يدانستند كه نه فقط برابرى س گر مىيش درآمد انقالبى ديانقالب فرانسه را پ
لغاء ه ثروتمندان، اير عليگياى پ ھا از مبارزه آن. برابرى اجتماعى را به بار آورد

ستى يك نظم كمونيت اجتماعى براى حصول به يت خصوصى و برقرارى مالكيمالك
  .كردند دفاع مى

ا يان پرولتاريست ھنوز به طور مشخص مبارزه طبقاتى مين كه جنبش بابويبه رغم ا
ز يدست متمايو بورژوازى را درك و طرح نكرده و طبقه كارگر را از توده تھ

ترى در مبارزات، مطالبات  شرفتهينبش بازتاب مرحله پن جين وجود، ايساخت، با ا نمى
ك ياى نزد  كارگران فرانسوى اكنون به مرحله.ھاى كارگرى بود و اھداف و آرمان

  .اسى گام بگذارنديشدند كه به طور مستقل به عرصه مبارزه س مى

ھاى ضد فئودالى و  آن چه كه تاكنون در مورد نقش و مشاركت كارگران در جنبش
گرى كه يًبا مشابه در كشورھاى ديى به آن اشاره شد به شكلى تقريت بورژواانقالبا

تى كه ياما به لحاظ نقش و اھم. شود ده مىيرتر آغاز نمودند، ديى را ديتحوالت بورژوا
اى  ن جا اشارهيكند، در ا فا مىيالمللى طبقه كارگر ا نيًه بعدا در جنبش بياى روسيپرولتار

ن بحث را يم و ايكن ھاى ضد فئودالى مى ز در جنبشي نگذرا به نقش كارگران روسى
  .ميدھ خاتمه مى

االت متحده نظام يى در اروپا و ايھای ھفده و ھجده كه انقالبات بورژوا در سده
جه مناسبات يه در نتينشاند، در روس دارى را در عرصه جھانى به تخت مى هيسرما

ن جھت ياز ا. كرد را طى مىجى و آرام يدارى رشدى تدر هيمستحكم فئودالى، سرما
ن حد ھم اغلب كارگرانى كه در معادن و يز محدود بود و تازه در ھميت كارگران نيكم

مه پرولتر يا نيمه سرف و يتى نيكردند وضع ا خصوصى كار مىيمؤسسات دولتى 
كند و به نسبت  ت كارگران رشد مىيژه در قرن ھجدھم است كه كميمعھذا به و. داشتند

ھاى ضد فئودالى  اى كه ھنوز با روستا داشتند، در جنبش ز رابطهي و نن رشد كمىيا
توان  ھاى ضد فئودالى مى ن جنبشيحضور كارگران را در ا. كنند دھقانان مشاركت مى

. دين شكل گرفته بود، ديی ھفدھم در جنگ دھقانى كه تحت رھبرى راز مه دوم سدهياز ن
كارگران معادن . ارگران مشاركت داشتنددستان شھرى از جمله كين جنبش توده تھيدر ا

ن يشتريھاى نمك، کارگران مسگر و نجار، و كارگران حمل و نقل آبى، ب و كارگاه
ن مشاركت يا. وستنديپ ن مىيان كارگران بودند كه به صفوف ارتش رازيداوطلبانى از م

تر  ن باز ھم گستردهيی ھجدھم تحت رھبرى بوالو ل سدهيكارگران در جنگ دھقانى اوا
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افته بود و ھزاران كارگر در يشترى يام كه تعداد كارگران گسترش بين ايدر ا. بود
حاتى، معادن، مؤسسات يھاى تسل سات ساختمان، كارگاهيھا، بنادر، تأس سازى كشتى

ن جنبش دھقانى يرى از كارگران با ايره مشغول به كار بودند، گروه كثيبافندگى و غ
ژه كارگرانى كه يبه و. دنديجنگ ان مىي در صفوف شورشًمايا مستقيكردند و  ھمكارى مى

ن يدتريھا و مؤسسات دولتى تحت شد مه سرف داشتند و در پروژهيًبا حالتى نيتقر
ن جنبش ضد يتر به ا عيى بودند كه سريروھاير به كار بودند، در زمره نيفشارھا ناگز
بش كافى است كه ن جنيوستن كارگران به ايدر مورد وسعت پ. وستنديپ فئودالى مى
ك واحد نظامى بودند ي كارگرى که ھمراه ١٢٠٠ حدود ١٧٠٨در سپتامبر "اشاره شود 

ام بر عھده داشتند، يفه حفاظت حمل و نقل سالح و مھمات را براى سركوب قيكه وظ
ھا  ز از آنيباف در منطقه خوپر، ن في كارگر ل۵٠٠. وستنديان پيجملگى به شورش

  )٢۵(."روى كردنديپ

 كه به جنبش پوگاچف معروف است، ١٧٧٢ - ٧۵ان جنگ بزرگ دھقانى يدر جر
ت كردند و در صفوف ين جنبش ضد فئودالى حمايتر از ا كارگران به شكلى ھمه جانبه

ھا را مورد خطاب  گر تنھا به دھقانان متكى نبود و فقط آنيپوگاچف د. آن مبارزه نمودند
بار  ت فالكتيى از وضعيه براى رھاكرد ك ز دعوت مىياز كارگران ن. داد قرار نمى

. گشت ان كارگران دست به دست مىيھاى پوگاچف در م هيانيب. وندنديام بپيموجود به ق
كارگران، ارتش . كردند و در صفوف آن فعال بودند ت مىين جنبش حمايكارگران از ا

 اى براى ژهيھاى و كردند و حتا كارگاه ن مىيشورشى را از نظر سالح و مھمات تأم
مى از يعنى ني كارگاه ۶۴روى ھم رفته كارگران . "جاد نمودنديه سالح و مھمات ايتھ

ن تعداد، ياز ا. وستنديان اورال پيزى اورال به شورشير ھاى چدن مجموع تعداد كارگاه
ه پس از ورود يوستند و بقيان پي كارگاه به ابتكار خودشان به شورش٢٢كارگران 

  )٢۶(."روھاى شورشىين

ی ھفدھم آغاز شد،  سم كه از سدهيه فئوداليه مشترك كارگران و دھقانان علن مبارزيا
آورد كه در ادامه خود  د يه پدي دھقانى را در روس- ك سنت مبارزه مشترك كارگرى ي

انجامد كه طبقه كارگر رھبرى جنبش دھقانى را بر عھده  ھا بعد به انقالباتى مى مدت
رد و در يگ ت رھبرى طبقه كارگر قرار مىك تحي دمكرات-انقالب بورژوا . رديگ مى

 .رسد اتحاد با دھقانان به فرجام مى
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  فصل دوم

  

  ك طبقهيا به صورت ياى صنعتى و انسجام پرولتاريش پرولتاريدايپ

  

 اى صنعتىيش پرولتاريداي انقالب صنعتى و پ-١

ده و فرانسه، االت متحيس، اي در ھلند، انگل١٨و  ١٧ھای  ى سدهيانقالبات بورژوا 
ژه يبه و. اد نظم فئودالى شكل گرفته بود، دگرگون ساختنديماى جھانى را كه بر بنيس

خى بودند، روند ي تار-تى جھانى يام داراى اھميس و فرانسه كه در آن ايانقالبات انگل
ع كردند و به در ھم شكستن يى تسريگر كشورھاى اروپايى را در ديتحوالت بورژوا
دن موانع و يى با برچيھاى بورژوا انقالب. ارى رساندندياس جھانى يمقنظم فئودالى در 

روھاى مولد بودند، راه را بر رشد يشرفت نيى كه سدى بر سر راه پيھا تيمحدود
ساز انقالبى ژرف در تكنولوژى،  نهيروھاى مولد ھموار نمودند و زميآساى ن غول

اختراع و كاربرد . شدندنى ين و گذار از مانوفاكتور به صنعت ماشياختراع ماش
 .ن كار با دست نموديگزين را جايھا، كار با ماش نيماش

عنى ين بار در انگلستان يد، نخستين انقالب، كه به انقالب صنعتى معروف گرديا
  .گر بوديتر از ھر جاى د شرفتهيدارى در آن، پ هيد كه مناسبات سرمايكشورى آغاز گرد

 ١٧۶۵در . ديسندگى آغاز گردين در ريماشانقالب صنعتى با اختراع و كاربرد 
ن دستگاه ھنوز با يا. وس موسوم به ژنى اختراع شديمز ھارگريسندگى جيدستگاه ر

 دوك ١٨ تا ١۶سى معمولى، ير ھاى نخ ك دوك چرخيافتاد، اما به جاى  دست به كار مى
ت ياسندگى آركريتر موسوم به دستگاه ر شرفتهيسندگى پيك دستگاه ري ١٧۶٧در . داشت

اى  رهيسى زنجير ًن که به آلمانى آن را معموال دستگاه نخين ماشيا. "دياختراع گرد
ن ين ماشيا. كى سده ھجدھم استين اختراع مكانيتر ن بخار مھميند، در كنار ماشيگو مى

ًكى محاسبه شده و بر اساس اصول كامال يروى محركه مكانياز ھمان آغاز بر مبناى ن
ر با يروود النكشاي ساموئل كرامپتون از اھالى ف١٧٨۵ل در سا. نى قرار داشتينو
سى را ير ن نخياى، ماش رهيسى زنجير سى و دستگاه نخير ھاى دستگاه پنبه ژگىيختن ويآم

ن يزنى و ماش ن پنبهيت در ھمان اوان ماشيو از آن جا كه آركرا. به وجود آورد
ت يدر رشتن پنبه به حاكماى  ستم كارخانهيًجتا سيسى را اختراع كرده بود، نتير پشم

 اختراع شد و از سال ١٧۶۴مز وات كه در سال ين بخار جيبا ماش... ديمطلق رس
ھا  نين ماشيشد، ھمه ا سندگى به كار بسته مىيھاى ر ني براى به كار انداختن ماش١٨۵٧

  )١(."افتنديت مضاعفى ياھم

ر بافندگى و كاربرد از به تحوالتى ديد انبوه نخ، نيسى و تولير ن در نخيكاربرد ماش
ن يز اختراع شد و نخستيكى نيلذا دستگاه بافندگى مكان. كرد جاب مىين در آن را ايماش

 .د آمدي پد١٧٧١كارخانه نساجى در 

ز يگر نيھاى د ن در نساجى، به سرعت به رشتهين رشته اختراعات و كاربرد ماشيا
ن خود، تحوالتى را در يا. ديع انجامياى از صنا ش و تكامل مجموعهيدايافت و به پيبسط 
. وستيكرد، كه به وقوع پ جاب مىيژه زغال سنگ و آھن ايع استخراجى به ويصنا
روى محركه يستم حمل و نقل ھم نيھا بلكه براى س ن بخار نه فقط در مورد كارخانهيماش
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و و يبه زودى لكوموت. د آوردينه حمل و نقل پديلذا انقالبى را در زم. قدرتمندى بود
ى يايھا و حمل و نقل در ن بخار در كشتىيًآھن ھمگانى ساخته شد و بعدا از ماش راه

ن يد ماشيعنى توليترى بود،  ازمند تحول اساسىين تحوالت، نياما ھمه ا. دياستفاده گرد
د در يوه توليانقالب ش: "به قول ماركس. سازى نيجاد صنعت ماشين و ايله ماشيبه وس
ًن حكم بدوا يا. شود گر آن مىيانقالب در مناطق داى از صنعت، موجب وقوع  منطقه

م اجتماعى كار يله تقسيى از صنعت صادق است كه در واقع به وسيھا درباره آن رشته
ك كاالى مستقل مانند يد يھا با وجود تول ك از آنياند كه ھر  افتهيوند يبه نحوی به ھم پ

سندگى، وجود ين ريكه ماشروست  نياز ا. اند ك پروسه جمعى در ھم فرو رفتهيمراحل 
د يط عام پروسه توليز در شرايجاب نمود و ھر دو با ھم انقالبى را نين نساجى را ايماش

م آھنى كه ياما توده عظ... ل ارتباط و حمل و نقل واجب ساختيعنى در وساياجتماعى 
به ھا الزم آمده بود، به نوبه خود  دن و شكل دادن به آنياكنون كوفتن، جوش دادن، سنب

سازى مانوفاكتورى  نيھا از عھده ماش جاد آنياز داشتند كه ايكرى نيپ ھاى غول نيماش
عنى يد مشخص خود يله توليستى وسيبا نى مىين صنعت بزرگ ماشيبنابرا. خارج بود
ن رو ياز ا. نديد نماين توليله ماشين را به وسين را تحت تسلط درآورد و ماشيخود ماش

ش را به وجود آورد و توانست بر روى پاھاى خود ي خوه فنى مناسبيصنعت بزرگ پا
سم رفته رفته ينيھاى سده نوزدھم، ماش ن دھهينى در نخستيبا ترقى كار ماش. ستديبا

  )٢(."ًافزارھا را عمال به تصرف درآورد نيساخت ماش

ى را از سر يى كه انقالبات بورژوايس در كشورھايانقالب صنعتى پس از انگل
رتر به آلمان، يسپس اندكى د. دياالت متحده آغاز گردير فرانسه و ايگذرانده بودند نظ

مه اول يًافت و باالخره حدودا در اواخر نيگر بسط يى ديه و كشورھاى اروپايروس
  .ديل گرديی نوزدھم تكم سده

دى در پروسه تكامل يبا انقالب صنعتى و گذار از مانوفاكتور به كارخانه، مرحله جد
ر ين روند تكاملى تأثين از جھات مختلف بر ايكاربرد ماش. دطبقه كارگر گشوده ش

  .گذاشت

د، يع جديش و گسترش صنايدايد، پيش روزافزون حجم تولين، افزاياستفاده از ماش
ھا و  كردند كه تعداد ھمواره روزافزونى از كارگران در كارخانه جاب مىيھمگى ا

نان خانه خراب، به شھرھا گروه گروه از دھقا. مؤسسات صنعتى مشغول به كار شوند
كاربرد . ھا مشغول به كار شدند ر در كارخانهيروى آوردند و به عنوان كارگر مزد بگ

ورانى كه  شهيپ. ديورى گرد شهيع كوچك و پيان رفتن گسترده صناين منجر به از ميماش
ومت ا به ھر حال قادر به مقايارزش شده بود  د بىين توليھاى نو وهيمھارتشان با ابداع ش

اى يز به صفوف پرولتارينان نيا. ن و كارخانه نبودند، ورشكست شدنديدر برابر ماش
اى از  ستم كارخانهيوقتى كه استادكاران در برابر س. وستندياى بزرگ پ ع كارخانهيصنا

ھا ھم به  آن. ز وجود نداشتيى براى پادوان و شاگردان نيگر جايآمدند، د پاى درمى
ن، با ساده يماش. وستند و در كارخانه مشغول به كار شدنديپاى صنعتى يصفوف پرولتار

ھاى چندانى  اى سطح باال و تخصص از به آموزش حرفهيگر نيد كه ديات توليکردن عمل
گروه . ن كارگران ماھر نموديگزير ماھر را جايع، كارگران غينداشت، در سطحى وس

ع نساجى يژه در صناي ووستند و بهيا پيرى از زنان و كودكان به صفوف پرولتاريكث
  .مشغول به كار شدند
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ت، يش كمين افزايا. افتيش يالعاده افزا ا فوقيت پرولتاريلذا با انقالب صنعتى، كم
ش ين افزايتر از ا اما مھم. ل نموديت تبديروى اجتماعى پر اھميك نيا را به يپرولتار
كز طبقه كارگر دار و متمريعنى آن ھسته اصلى پاياى صنعتى يش پرولتاريدايكمى، پ

  .گردد ل مىيكننده طبقه كارگر تبد نييروى تعيل انقالب صنعتى به نياست كه با تكم

ل يدار را تشكيك گروه اجتماعى كوچك و ناپايدر دوران مانوفاكتور، كارگران ھنوز 
ت كارگران روزمزدى كه در تمام مؤسسات مانوفاكتورى كار يًاوال، كم. دادند مى
ز تعداد كمى كارگر ين، در ھر مانوفاكتور نيچك بود و عالوه بر اكردند محدود و كو مى

كردند، داراى  ًا، اغلب كارگرانى كه در مانوفاكتورھا كار مىيثان. كردند ًمشتركا كار مى
عنى به نوعى استقالل ھم ي. ا ابزار كارى از خودشان بودندينى در روستا يقطعه زم

كردند و سپس  مدتى در مانوفاكتور كار مىازھاى خود، يات و نيبنا به مقتض. داشتند
العمر حس  به عبارتى ھنوز خود را كارگر مادام. نمودند براى مدتى آن را ترك مى

ورى  شهيدر مؤسسات كوچك و پ. پنداشتند كردند و كار در مانوفاكتور را موقتى مى نمى
ن يدازشان اان ار و شاگرد مشغول به كار بودند، چشميز كارگرانى كه به عنوان دستين

به ھر رو، کارگران . ل شوند و خود شاگردانى داشته باشنديك استادكار تبديبود كه به 
نى، يش صنعت ماشيداياما با پ. دار بودنديثبات و ناپا ك گروه اجتماعى بىيمانوفاكتور 

ًرند صرفا ين كارگران ناگزيا. له استيرد كه فاقد ھر گونه وسيگ ى شكل مىيايپرولتار
روى كارشان امرار معاش كنند و كارگر روزمزد به معناى واقعى يفروش نق ياز طر

ھا نه امرى گذرا، موقتى و گاه گاھى بلكه  ن رو كارگر بودن آنياز ا. كلمه ھستند
ك طبقه واقعى و با ثبات يا يپرولتار"ن دوران يبه قول انگلس، از ا. العمر است مادام
گرى جز يانداز د شد، چشم ارگر زاده مىاكنون ھر كس كه به مثابه ك... ت گشتيجمع

جاد يا قادر به اين تازه اكنون پرولتاريبنابرا. ن كه براى تمام عمر پرولتر بماند نداشتيا
  )٣(."جنبش مستقل كارگرى بود

نى، ناھمگونى و تنوع كار را كه در عصر ين، صنعت بزرگ ماشيعالوه بر ا
ك ير يً بعدا ھزاران كارگر را در زصدھا و. ان برداشتيمانوفاكتور وجود داشت از م

ى يايرو پرولتار نياز ا. ط كار و زندگى واحد، متمركز نموديسقف، در كارخانه، با شرا
دار و يك گروه اجتماعى با ثبات، پاينى است و يده صنعت بزرگ ماشييد آمد كه زايپد

  .متمركز است

 جا به وقوع ن بار در آنيانگلستان به عنوان كشورى كه انقالب صنعتى نخست
عنى ين تحول يجه اين نتيتر ك تكامل اساسىيكشور كالس"وندد و به عنوان يپ مى

 .دھد الذكر را نشان مى ات فوقيتر، واقع  با وضوح ھر چه تمام)۴("ايپرولتار

ھاى صنعت، تجارت و كشاورزى   كارگر در بخش١۴٠٠٠٠٠ًبا ي تقر١٨٠١در "
در ... ون نفر بوديليش از سه مين رقم بي ا١٨٣١در . ا مشغول به كار بودنديتانيبر

كردند و دو تاى  شتر كار مىيصد نفر و بيك از دو كارخانه منچستر سي در ھر ١٨١۶
 كارخانه ۴١ك از يدر ھمان سال در ھر .  كارگر داشتند١٠٠٠ش از يك بيھا ھر  آن

  . كارگر مشغول به كار بودند٢۴۴ش از يكتان گالسكو ب

ع يگر صنايع ذوب آھن و فوالد، معادن و ديران در صناعى از كارگيھاى وس توده
ھاى ذوب آھن و  لز جنوبى، كارخانهيی ھجدھم در و در اواخر سده. متمركز شده بودند

 ذوب آھن ١٨۴١در . كردند ھا كار مى  كارگر در آن١٠٠٠فوالدى وجود داشت كه تا 
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 كارگر ٢٠٠٠ًبا ي تقر.ن نوع در اروپا بودين مؤسسه از ايتر كارون در اسكاتلند بزرگ
 - ٣٠ھاى ذوب آھن در دوره  گرى از كارخانهيتعداد د. ن جا استخدام شده بودنديدر ا

  )۵(." كارگر در استخدام داشتند١۵٠٠ تا ۵٠٠ك ي ھر ١٨٢٠

ش يدايج اجتماعى انقالب صنعتى، پين نتايتر كى از مھمين روشن است كه يبنابرا
ش يدايدر واقع با پ. ت آن استيقش و اھماى صنعتى با تمام مختصات و نيپرولتار
ابد و ي ك طبقه اجتماعى انسجام مىيا به صورت ياى صنعتى است كه پرولتاريپرولتار

  .رديگ شكل مى

 

 د استثمار كارگراني انقالب صنعتى و تشد-٢

ه و يدان استثمار سرمايكشى، م ش مصالح انسانى بھرهين از آغاز امر، با افزايماش"
 )۶(."دھد كشى را توسعه مى ه بھرهن حال درجيدر ع

ھم . د استثمار كارگران را در پى داشتين، تشديانقالب صنعتى و استفاده از ماش
. ش دادياى افزا ت كارگران را به نحو گستردهين، كمياكنون اشاره شد كه كاربرد ماش

ب خرا وران را در سطحى گسترده خانه شهيع دھقانان خرد و پين، توده وسيكاربرد ماش
كنواخت ين حال، ساده و يدر ع. ل نموديروى كار تبديھا را به توده آماده فروش ن و آن

روى كار ماھر را محدود نمود و استفاده از كار زنان ياز به نيشدن كار در كارخانه، ن
  .ديع و گسترده معمول گرديو كودكان به نحوى وس

، بدون تفاوت جنسى و ن گونه از راه فراخواندن ھمه اعضای خانواده كارگرىيبد"
نى كار يله جانشيرومند وسين نين ايه، ماشيم سرمايى مستقير پرچم فرمانروايسنى به ز

  )٧(."گردد ش عده كارگران مزدور مىياى براى افزا لهيًو كارگر فورا مبدل به وس

كاران، در بطن آن، آماده يش كمى كارگران در حالى كه ارتشى بزرگ از بين افزايا
. ه امكان داد كه دستمزدھا را به حداقل ممكن كاھش دھدي كارند، به سرماروىيفروش ن

شت ين كاھش دستمزدھا در مراحلى تا بدان حد نازل بود كه حتا پاسخگوى حداقل معيا
ف جامعى يكه توص" وضع طبقه كارگر در انگلستان"انگلس در اثر خود . كارگر نبود

دھد، خاطر نشان   مرحله ارائه مىنيط كار و زندگى طبقه كارگر را در اياز شرا
شت كارگر را يزند كه به زحمت كفاف حداقل معيسازد كه دستمزدھا آن چنان ناچ مى
من : "سدينو پردازد و مى نه مىين زميھاى متعددى در ا او به ذكر نمونه. دھند مى
 ٨شان به  وه بوده و بچه دارند و به زحمت درآمد ھفتگىيشناسم كه ب ادى مىيھاى ز زن

آالت،  نيكنند كه به علت بھبود ماش صدا اعالم مى كيكارگران ... رسد نگ مىي شل٩ا ي
ز وضع يدارى ن هيگر كشورھاى سرماي در د)٨(."افته استيًدستمزد اصوال كاھش 

 .سى بوديتر از كارگران انگل مين جھت به مراتب وخيكارگران از ا

ه انقالبات يدر مراحل اول. ديگردتر  ز طوالنىيتوأم با كاھش دستمزدھا، ساعات كار ن
اى براى  ن، جھات تازهيكاربرد ماش.  ساعت بود١٨ تا ١۴ن يصنعتى، ساعات كار ب

افت تا كار روزانه را يشترى يه امكان بيد آورد و سرمايطوالنى كردن روزانه كار پد
ه است بالفاصله در ين ھنگامى كه حامل سرمايماش: "به قول ماركس. تر سازد طوالنى

له براى امتداد روزانه كار ين وسيرومندتريل به نيشود تبد ًعى كه بدوا وارد مىين صناآ
  )٩(."گردد عى مىيدر وراء ھر گونه حد و مرز طب
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د يًعتا واكنش شديتر كردن روزانه كار، طب ق طوالنىيد استثمار كارگران از طريتشد
د آھنگ كار، خواه يشداما ت. كارگران را براى محدود ساختن روزانه كار در پى داشت

ى كه تحت مراقبت ھر كارگر قرار يھا نياد ماشيا ازدين يش سرعت ماشيق افزاياز طر
 ساعت، به ١٠نك طى يكارگر ا. ديد استثمار كارگران انجاميگرفت باز ھم به تشد مى

ش يًجتا حجم و نرخ ارزش اضافى افزاينت. كرد د مىيشتر توليا بي ساعت كار ١۴اندازه 
 .افتي

ژه يبه و. اى روبرو بودند انهيد و وحشين دوران، كارگران با استثمار شدين در ايابرابن
دادند، در  ل مىيع نساجى تشكيزنان و كودكان كه بخش عمده كارگران را در صنا

ھاى طوالنى  ر بودند ساعتيزنان ناگز. شدند تر استثمار مى انهيطى به مراتب وحشيشرا
ھاى رسمى مربوط به آن دوران حاكى است  گزارش. ندط ممكن، كار كنين شرايدر بدتر

ن روز مجبور به كار بودند و كودكان اغلب از فرط فشار و يكه زنان حامله حتا تا آخر
ز طبقه يط زندگى ني به لحاظ شرا.آمدند ان از پاى درمىير انسانى كارفرمايرفتار غ

كه دستمزدشان به كارگران . بارى قرار داشت م و اسفيار وخيت بسيكارگر در وضع
شه از يًبا ھميا به قول انگلس دستمزدى كه تقريداد  ھا را مى ه آنيوميزحمت كفاف نان 

ھا از فقدان  آن. اى روبرو بودند د و ھمه جانبهيد، با فقر شديرس شان مى دستشان به دھان
ھم ى به نام مسكن بر روى يھا لباس كافى نداشتند و در آلونك. بردند غذاى كافى رنج مى

 .تلنبار شده بودند

ھاى مزمن رنج  مارىيًشد كه عموما از ب فقدان بھداشت و فشارھاى كارخانه باعث مى
. مردند ه و بھداشت الزم بودند اغلب در كودكى مىيكودكان كارگران كه فاقد تغذ. ببرند

 ۵دن به سن يش از رسيمى از كودكان پيش از نيكند كه در منچستر ب انگلس نقل مى
ھر : "سدينو سى مىيبار كارگران انگل ط زندگى اسفياو در مورد شرا. مردند ىسالگى م

عنى مرگ از گرسنگى ينانى  ن كارگر ھمواره در معرض خطر بىيكارگر حتا بھتر
ًمساكن كارگران عموما به نحو بدى . شوند ز قربانى آن مىيارى نيقرار دارد و بس

. ه بدى دارنديتھو. اند اھدارى شدهبندى شده، بد ساخته شده و در وضع بدى نگ گروه
ار دارند و در اكثر موارد دست يزى در اختين، فضاى ناچيساكن. اند مرطوب و ناسالم

رانه يھاى مختلفى فق بندى ه مساكن در ردهياثاث. خوابد ك اتاق مىيك خانواده در يكم 
ه طور لباس كارگران ھم ب. ستيز خبرى نيھا ن هين اثاثيتر است، كه حتا از ضرورى

ر قابل خوردن و در يھا غ غذاى آن. ارى مندرس استيانه و در مورد بسينوا متوسط بی
ن حاالت به يست كه در بدتريارى موارد از لحاظ كمى، دست كم گاه به گاه كافى نيبس

  )١٠(."انجامد مرگ از گرسنگى مى

. ستھاى دھه چھل سده نوزدھم ا ن ساليحات انگلس البته مربوط به نخستين توضيا
تر و  ميت به مراتب وخيدر ثلث آخر سده ھجدھم و ربع اول سده نوزدھم وضع

د استثمار، يط كار و زندگى كارگران و تشديس در مورد شراينمونه انگل. بارتر بود اسف
مه سده نوزدھم، انقالب صنعتى را از سر يز كه تا نيگرى نيدر مورد كشورھاى د
ط كار و زندگى كارگران به مراتب يرھا شران كشويدر اغلب ا. گذراندند، صادق است
  .سى بوديبدتر از كارگران انگل
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 اشكال مبارزه اقتصادى طبقه كارگر در دوران انقالب صنعتى -٣

. دى را به ھمراه داشتيت طبقه كارگر، اعتراض و مقاومت شدين وخامت وضعيا
در . ا آغاز نمودنددى ريبار، مبارزه شد ط كار و زندگى اسفين شرايكارگران در قبال ا

ًآغاز دوران انقالب صنعتى، كارگران عمدتا ھنوز به آن اشكال مبارزاتى متوسل 
ط زندگى كارگران و توده يش از حد شرايوخامت ب. شدند كه خصلت شورشى داشت مى
ھا  ن جنبشين كه ايبه رغم ا. شد ھاى متعدد گرسنگان مى دست منجر به بروز شورشيتھ

ھاى  ھا خواست گرفتند، اما در اساس محرك اصلى آن ود مىاسى به خياغلب رنگ س
  .اقتصادى بود

 

  جنبش ابزارشكنى  -الف

ن دوران، ابزارشكنى و يگرى از مبارزه كارگران در ايع و گسترده ديشكل وس
ش از انقالب صنعتى در ين شكل از مبارزه در دوره پيا. ن بوديه ماشيمبارزه عل

ی ھفدھم در تعدادى از  ًبال اشاره شد كه در سدهق. مواردى محدود بروز كرده بود
. ان كردنديبافت، عص راق مىينى كه نوار و يه ماشيى، كارگران عليكشورھاى اروپا

س كار گذاشته شده بود، يكشى بادى كه در انگل ی ھجدھم، دستگاه اره مه اول سدهيدر ن
كار شده ينى بيچ من پشيك صد ھزار كارگرى كه با ابداع ماشي ١٧۵٨در . ديران گرديو

افته بود و يت نين عموميمعھذا ھنوز كاربرد ماش. دندين را به آتش كشين ماشيبودند، ا
اما با انقالب صنعتى و . ديانجام ن مىيت كاربرد ماشياغلب، مقاومت كارگران به ممنوع

: به قول ماركس. ابدي ن شكل از مبارزه، گسترش مىيھاست كه ا نيع ماشيكاربرد وس
ن شكل يه ايعنى عليله كار يه خود وسيسم است كه كارگر علينين استقرار ماشاز زما"

له ين شكل مشخص وسيه ايكارگر عل. وجودى مادى سرمايه به مبارزه برخاسته است
  )١١(."كند ان مىيدارى عص هيد سرمايوه توليان مادى شيد به مثابه بنيتول

ب صنعتى، مركز اصلى جنبش شگام انقاليس به عنوان كشور پين مورد ھم انگليدر ا
ن جنبش به شكل گسترده و ھمه جانبه شكل ين جاست كه ايگردد و در ا ابزارشكنى مى

 .شود سم معروف مىيرد و به جنبش لوديگ مى

ژه ينى به ويھاى مع در آغاز انقالب صنعتى، جنبش ابزارشكنى ھنوز محدود به رشته
ن ين شورش ابزارشكنان در ايرزتين و قھرآميتر مھم. سندگى و بافندگى بوديدر ر

ر يسى در النكشاير ھاى نخ  صورت گرفت كه كارگران به كارخانه١٧٧٩مرحله در 
ع ير شورش وسيشا لتي در و١٨٠٢در . ھا را در ھم شكستند نيحمله بردند و ماش

ًبا به تمام مراكز ين مرحله جنبش ابزارشكنى تقريدر ا. بافان صورت گرفت جوراب
ن جنبش ي به بعد است كه ا١٨١٠اما از . افته بوديافندگى بسط سندگى و بياصلى ر

اى به طور كلى قرار  ستم كارخانهيابد و كارگران در برابر سي ًعا گسترش مىيوس
د يستند كه تھديسندگى و بافندگى نيگر فقط كارگران ريچرا كه اكنون د. رنديگ مى
د اخراج، ي معرض تھدز خود را دريگر نيھاى د شوند، بلكه كارگران كارخانه مى

شكستند،  ھا را در ھم مى نيھا ماش ستيلود. ننديب ره مىيكارى، كاھش دستمزدھا و غيب
بردند و  ن مىيكاالھاى ساخته شده را از ب و كردند، مواد خام ب مىيھا را تخر آن

ھاى  سم، سالينقطه اوج جنبش ابزارشكنى موسوم به لود. دنديكش ھا را به آتش مى كارگاه
ھاى  ن شورشيزترين و قھرآميتر  پردامنه١٨١١ - ١٢ھاى  طى سال.  بود١٨١١ - ١٧
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ھاى  ر كه مسلح به چكشيوركشايھاى  نيچ ھاى پشم شورش. وستيابزارشكنان به وقوع پ
م ينگھايبافان نوت نى را در ھم شكستند، شورش جورابيچ ھاى پشم نيبزرگ بودند و ماش

ب و در ھم يھاى بافندگى را تخر نير كه ماشيشا ر و چسيھاى بافندگان النكشا و شورش
 .وستيھا به وقع پ ن ساليشكستند، در ا

توده  "١٨١١ - ١٢ستى ين اعتالى جنبش لوديسازند كه در ح خاطر نشان مى" ھا وب"
ب يھاى نساجى را تخر نيكردند، ماش افته عمل مىي كارگران شورشى به شكلى سازمان

جنبش از سمپاتى ." دنديكوب ھا را در ھم مى هنمودند و در برخى موارد كارخان مى
ت يند كه پول الزم براى حمايافزا مى" ھا وب. "ان كارگران برخوردار بوديعى در ميوس

سندگان، يتراشان، بناھا، ر ژه سنگيگر به ويھاى د ان كارگران حرفهياز م"از آنان 
احدھاى مستقر ز سربازانى كه در برخى ويبافندگان، كارگران معادن زغال سنگ و ن

  )١٢(."شد آورى مى التى بودند، جمعيدر مراكز ا

حكومت به . ديام علنى كارگران بافنده انجامين رشد و گسترش جنبش ابزارشكنى به قيا
 .د و كارگران به گلوله بسته شدنديه كارگران متوسل گرديقھر عل

ر پارلمان به  قانونى را د١٨١٢بورژوازى به منظور مقابله با جنبش ابزارشكنى، در 
در پى . ن شده بودييب رساند كه بر طبق آن مجازات ابزارشكنى مرگ تعيتصو
 در ١٨١٣عى كه در يام بافندگان و محاكمات وسين قين قانون، سركوب خونيب ايتصو

ن جنبش فروكش كرد، اما يد، ايورك انجام گرفت و به اعدام گروھى از كارگران انجامي
، ١٨١۵ -  ١۶"ن كه در ياز جمله ا. م چنان ادامه داشتھاى دھه سى، ھ تا حوالى سال

م ينگھايوست كه ھر چند مركز شورش باز ھم در نوتيھاى مشابھى به وقوع پ شورش
  )١٣(."افتيبود، اما به سراسر كشور بسط 

در . ھا زدند ھا و كارخانه نيب ماشير دست به تخريً مجددا بافندگان النكشا١٨٢۶در 
ر، يشا لتيسازان در و نيان بافندگان، كاغذسازان، ماشير م جنبش ابزارشكنى د١٨٣٠

ھاى مختلف كشور وجود  ر و كارگران كشاورزى در بخشيشا ر، بركيشا مينگھايبوك
دن يھا و در ھم كوب نيب ماشيق تخرين مرحله، از طريست در ايكارگران لود. داشت

 و زندگى ابراز فرساى كار ط طاقتيه استثمار و شرايھا، خشم خود را عل كارخانه
 .داشتند مى

اسى به خود گرفت، از جمله يجنبش ابزارشكنى ھر چند كه در برخى موارد جنبه س
اسى و ضد حكومتى يرى سيگ ر داراى جھتيشا وركير و يشا  در النك١٨١٢ن كه در يا

ز مطرح شد، معھذا در اساس جنبشى به خاطر يبود و شعار برقرارى جمھورى ن
ن كه در انگلستان از وسعت و دامنه يھا به رغم ا ن جنبشي ا)١۴(.مطالبات اقتصادى بود

گر از يدر برخى د. س نبودندين ھمه محدود به انگليرى برخوردار بودند، با اينظ كم
ان انقالب صنعتى، جنبش يز در جرير فرانسه و آلمان نيى نظيكشورھاى اروپا

  .ن مرحله بودين در اكى از اشكال اصلى مبارزه كارگرايابزارشكنى شكل گرفت و 

ی نوزدھم موارد متعددى از ابزارشكنى و جنبش  در فرانسه، طى چھار دھه اول سده
براى . گر مراكز صنعتى وجود داشته استيس و ديون، پاريمرتبط با آن در شھرھاى ل

ھاى سى  ن قدر كافى است كه اشاره شود، در سالين جنبش، ھميپى بردن به دامنه ا
ن يمرگ بر ماش! ريمرگ بر وز" از شعارھاى كارگران فرانسوى كىيی نوزدھم  سده
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 در مورد جنبش ابزارشكنى به عنوان شكلى )١۵(.بود!" ونيزنده باد كارگران ل! بخار
 د قضاوت كرد؟ياز مبارزه طبقه كارگر در آن مقطع چگونه با

طى باز ياى از عناصر مثبت و منفى است كه به مجموعه شرا ختهين جنبش آميا
ن يدر ا. ھا روبرو بود ه تكامل خود با آنيگردد كه طبقه كارگر در مراحل اول مى

دار و با ثبات را طى يك طبقه پايل شدن به يه تبديدوران، طبقه كارگر مراحل اول
رى يگروه كث. ھنوز تعداد پرولترھاى صنعتى در كل طبقه كارگر محدود بود. كرد مى

دادند كه  ل مىيانقالب صنعتى، كسانى تشكه يژه در مراحل اولياز كارگران را به و
. د بازگشت به گذشته را داشتنديھنوز به طور قطعى از گذشته نكنده بودند و حتا ام

ھا  خراب و به سوى كارخانه ھا را خانه دارى آن هيورانى كه توسعه سرما شهيدھقانان و پ
ن را نداشتند، يشاى كه قدرت مقاومت در برابر ما روانه كرده بود، استادان ورشكسته

اران و كارگران خانگى، ھمگى در زمره كسانى بودند كه به نحو يشاگردان و دست
طى كه ھنوز يًعتا در شرايانباشتند، و طب روزافزونى صفوف طبقه كارگر را مى

الت و آرزوھاى گذشته را يى را كسب نكرده بودند، تمايايھاى طبقاتى پرولتار خصلت
 .كردند با خود حمل مى

تى كه كارگران ھنوز آگاھى طبقاتى الزم را كسب نكرده ين امر، در موقعيى اسوا
رون يكند، ب كار مىيھا را از كار ب ھاست، آن ب آنين رقيپنداشتند كه ماش ن مىيبودند، چن

ن احساس را ين ايدارانه از ماش هياستفاده سرما. آورد ن مىييزد و دستمزدھا را پاير مى
ن كه چھره يله كار به محض ايوس: "به قول ماركس. كرد ىت ميان كارگران تقويدر م
افته و يچھره استقالل ... ديآ ب خود كارگر درمىيكند، به صورت رق دا مىينى پيماش

ط كار و محصول در يدارى به طور كلى براى شرا هيد سرمايوه تولياى كه ش گانه شدهيب
. گردد  به تضاد كاملى مبدل مىابد وي سم تحول مىينيكند، با ماش جاد مىيبرابر كارگر ا

له كار با يه وسين بار عليسم، كارگر براى نخستينين سبب است كه با استقرار ماشيبه ھم
  )١۶(."شورد خشونت مى

. ن و كارخانه بودين مجموعه عوامل باعث برخورد منفى كارگران نسبت به ماشيا
ان براى ين مي ھم در اگرىيعامل د. پنداشتند ن را مسبب بدبختى خود مىيكارگران ماش

آورى كارگران به ابزارشكنى و اشكال شورشى مبارزه مؤثر بود و آن  روى
شمارى بود كه بر سر راه مبارزه و تشكل كارگران وجود  ھا و موانع بى تيمحدود
ك شكل مؤثرتر مبارزه و مقاومت ين شكل از مبارزه به عنوان يلذا كارگران به ا. داشت

در واقع ھم جنبش ابزارشكنى شكلى از ابراز اعتراض . ستنديگرن ه مىيدر برابر سرما
ر قابل تحمل كارگران در يبار و غ ط كار و زندگى اسفيه استثمار و شرايكارگران عل

  .آن دوران بود

ش به يوسانه و گرايك سو در جنبش ابزارشكنى نوعى مبارزه مأيرو اگر از  نياز ا
ك يگر، ي ورشكسته وجود داشت، اما از سوى دوران شهيژه از جانب پياء گذشته به وياح

ى و خام اعتراض، مبارزه و مقاومت كارگران در برابر كاھش دستمزد، يشكل ابتدا
ن جنبش، يا. اى بود ستم كارخانهيشمار س كارى، شدت استثمار و فشارھاى بىيب

نه تحقق برخى مطالبات فورى طبقه كارگر به ھمراه يز در زميدستاوردھاى مشخصى ن
نه اقدامات يت ھمبستگى كارگران در زمين جنبش، تقويتر ا اما دستاورد مھم. اشتد

قت كه جنبش ين حقيبه رغم ا. ه و كمك به تشكل كارگران بوديه سرمايمستقل عل
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رى جوامع مخفى يگ خته بود، معھذا شكليت خود جنبشى خودانگيابزارشكنى در كل
  .ارى رسانديھاى كارگرى  ت تشكليورى و تقيگ ژه در انگلستان به شكليسى به ويلود

ن و يان خود ماشيبه ھر رو، تجربه و گذشت زمان الزم بود تا كارگران بتوانند م
ل انقالب صنعتى و رشد و ارتقاء يبا تكم. ل شونديدارانه از آن فرق قا هياستفاده سرما

ر ن شكل از مبارزه به طور قطعى كنايطبقه كارگر به لحاظ تجربه و سطح آگاھى، ا
شود كه ھمانا اعتصاب  گرى از مبارزه طبقه كارگر عمده مىيشود و شكل د گذاشته مى
  .ست اقتصادی ا

 

  اعتصاب اقتصادى -ب

افتند كه اعتصاب اقتصادى ين آگاھى دست يًجا به ايكارگران در روند مبارزه خود تدر
ھا براى به كرسى نشاندن مطالبات روزمره خود در  رومندى در دست آنيسالح ن

  .ه استيه سرمايمبارزه عل

ز ين اشاره شد، اعتصاب در دوران مانوفاكتور نيالبته ھمان گونه كه در فصل نخست
ن يتنھا با تكو. ن اعتصابات محدود، محلى، منفرد و پراكنده بودندياما ا. وجود داشت

اى صنعتى است كه اعتصابات به يھا و پرولتار ع كارخانهيانقالب صنعتى، رشد سر
اى به شكل عمده مبارزه اقتصادى طبقه  ابند و در مرحلهي  و گسترش مىسرعت رشد

  .شوند ل مىيكارگر تبد

ی  براى پى بردن به رشد اعتصابات توأم با انقالب صنعتى، اگر تنھا دو دھه اول سده
م، اعتصابات متعدد و روزافزونى در انگلستان به وقوع ينوزدھم را مد نظر قرار دھ

ك ي، اعتصاب ١٨٠۴ – ۵ھا اعتصاب بافندگان اسكاتلند در  ن آنيتر وست كه برجستهيپ
د، ي درصد دستمزد انجام٢٠ش ي كه به افزا١٨٠٨ر در يسندگان النكشايماھه ر

 ١٨١٢اى بافندگان اسكاتلند در  ، اعتصاب توده١٨١٠ر در ياعتصاب بافندگان النكشا
فندگان ن اعتصاب شركت نمودند و اعتصاب باي كارگر در ا۴٠٠٠٠كه حدود 

 )١٧(.پرت، بودند  در استوك١٨١٨ھا در  كارخانه

لز جنوبى يو) ١٨١٠( شرق -ان ساحل شمال يچ ژه اعتصابات معدنيھوت، به و"
ر را نام يسندگان النكشايو ر) ١٨١٢(، بافندگان اسكاتلند )١٨١٨(و اسكاتلند ) ١٨١۶(

  )١٨(."برد مى

 اعتصاب ١٨٠٠اى در  هيحادن اعتصابات مربوط به دورانى است كه قانون ضد اتيا
، تا حدودى ١٨٢۴پس از آن كه در . ر قانونى اعالم كرده بوديرا ممنوع و غ

ار يده شد، اعتصابات در ابعادى بسيه و اعتصاب برچيه اتحاديھاى قانونى عل تيمحدود
ی نوزدھم تا بدان  ل دھه چھل سدهين اعتصابات تا اوايدامنه ا. وستنديتر به وقوع پ عيوس

ر قابل يكثرت غ: "سدينو ھا مى افته بود كه انگلس در مورد وسعت آنيترش حد گس
كند كه جنگ اجتماعى تا چه حد بر  ن وجھى ثابت مىين اعتصابات به بھتريتصور ا

ا آن جا ين جا يگذرد كه در ا اى، آرى حتا روزى نمى ھفته. ه انداخته استيانگلستان سا
گر به خاطر ممانعتى كه ي شدن مزدھا بار دك بار به خاطر كاستهي. اعتصابى رخ ندھد

ا سوء يشكنان  گر به خاطر اشتغال اعتصابيباز، بار د. شود ش دستمزدھا مىياز افزا
 .گريل ديگر بار به خاطر صدھا دليد و ديآالت جد نياستفاده و بدرفتارى، به خاطر ماش

. اند ان توجهيى شايكارھاين اعتصابات ھنوز زد و خوردھاى جلوداران و گاه ھم پيالبته ا
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ا و يى پرولتاريكار نھاياند كه پ نيل قاطع ايكنند، ولى دل فى نمىين تكلييچ تعيھا ھ آن
ھا خود  ھاى جنگى كارگرانند و كارگران در آن ھا آموزشگاه آن. رسد بورژوازى فرا مى

ه ھاى جداگانه كار دربار ام رشتهيھا اعالم ق آن. كنند كار بزرگ آماده مىيرا براى پ
ھا اعالم  آن. كنند كار بزرگ آماده مىيھا خود را براى پ اند و كارگران در آن كارگران

  )١٩(."باشند شان به جنبش كارگرى بزرگ مىوستنيھاى جداگانه كار درباره پ ام رشتهيق

ن دوران مكرر به سالح اعتصاب متوسل شدند كه يز طى ايكارگران فرانسوى ن
س در ياى كارگران ساختمان در پار ند از اعتصاب تودهھا عبارت بود ن آنيتر برجسته

سندگى در ياى كارگران ر ، اعتصاب توده١٨٠۶فرسا در  ط كار طاقتياعتراض به شرا
روھاى ين اعتصاب توسط نيش دستمزد و زمان صرف شام، اياولم به منظور افزا

 نام كى از رھبران كارگران بهيان اين سركوب، يدر جر. سركوب در ھم شكسته شد
در .  تن از كارگران به زندان و كار اجبارى محكوم شدند٢٨د و يروستل اعدام گرد

 ساعت كار روزانه و الغاء مقررات مربوط به ١٢سندگان روئن با مطالبه ي ر١٨٢٠
 .ھا دست به اعتصاب زدند مهيجر

 )٢٠(.وستي اعتصاب در فرانسه به وقوع پ٣٨٣ز ي ن١٨٣٠ -  ۴٧ھاى  در فاصله سال
 -  ۴٧ز مشھود است كه در فاصله يت نين واقعيق اياعتصابات در فرانسه از طروسعت 
 كارگر به خاطر به راه انداختن ٧٠٠٠گرد در مورد يب و پي مورد تعق١٢۵٠، ١٨٣۵

 )٢١(.اعتصابات وجود داشته است

ت كارگران، يش كميی دوران پس از انقالب، با رشد صنعت و افزا االت متحدهيدر ا
ش دستمزد و ي نحو روزافزونى براى تحقق مطالبات خود از جمله افزاطبقه كارگر به

ی نوزدھم  ل سدهين اعتصابات از اوايا. ديكاھش ساعات كار به اعتصاب متوسل گرد
ن اعتصابات عبارت بودند از ين ايتر مھم. شترى به خود گرفتنديدامنه و وسعت ب

ھاى  سازى گران كشتى، اعتصاب كار١٨٢٣ورك در يوياط نياعتصاب عمومى زنان خ
گرى كه در يھاى د و اعتصاب) ١٨٢٧(ا يالدلفي، اعتصاب نجاران ف)١٨٢۵(بوستون 

اعتصاب كارگران . دي ساعت كار روزانه بر پا گرد١٠ست به خاطر يھاى ب اواسط سال
ز به ھمراه زنان و ي، كه طى آن، كودكان ن١٨٢٨وجرسى در يسندگى در پاترسون نير

آھن در  اعتصابات كارگران ساختمان راه .اب شركت نمودندمردان كارگر در اعتص
 که با سركوب مداوم و مجازات مرگ براى رھبران ١٨٣١ – ٣۴ھاى  فاصله سال

ھاى نساجى در اعتراض به كاھش  اعتصابات صدھا زن كارخانه .كارگران ھمراه بود
كارگر  ٨٠٠ن سال اعتصاب حدود يدر ھم). ١٨٣۴(ر يوھامشايدستمزدھا در دور و ن

ن اعتصاب صدھا كارگر زن يطى ا. زن در لول در  اعتراض به كاھش دستمزدھا
 زنان كارگر نساجى در ١٨٢۶در . وستنديون پيز به اعتصابيگر نيھاى د كارخانه

 )٢٢(.ز دست به اعتصاب زدنديامسبورى ن

. ن مرحله بودنديى در ايكايع اعتصابات كارگران آمريى از موج وسيھا ھا نمونه نيا
ش دستمزد، ي اعتصاب به خاطر افزا١٧٣، ١٨٣٣ - ٣٧ھاى  در فاصله سال"تنھا 

ك اعتصاب ي ١٨٣۵در . ط كارى بھتر صورت گرفتيكاھش ساعات  كار و شرا
 در پى )٢٣(."كا بودين نمونه در تمام آمريستا صورت گرفت كه نخيالدلفيعمومى در ف

ت يا به رسميالدلفيروزانه در فز بود كه مطالبه ده ساعت كار يآم تين اعتصاب موفقيا
  .شناخته شد
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زان كه ين مرحله، اعتصاباتى رخ داد، اما به ھمان ميگرى ھم طى ايدر كشورھاى د
رتر يھا د ن كشورھا محدودتر بود و انقالب صنعتى در آنيدارى در ا هيتوسعه سرما

كه ی نوزدھم است  مه دوم سدهيلذا در ن. آغاز شد، اعتصابات ھم محدودتر بودند
ره گسترش و يناوى و غيا، اسكانديا، اسپانيتالير آلمان، ايى نظياعتصابات در كشورھا

 .ابندي توسعه مى

دارى كندتر  هيدارتر و روند توسعه سرما شهيى كه مناسبات فئودالى ريه، جايدر روس
ب طبقه كارگر يترك. تر بودند ر فعال برجستهيز غيبود، اشكال مبارزه شورشى و ن

ن مسئله است كه چرا اشكال خاصى از ين مرحله، خود بازگوكننده ايه در ايروس
 .ر فعال كارگران در مقطع مورد بحث برجستگى دارنديمبارزه شورشى و غ

ه وجود داشت يون كارگر در روسيلي م۴ًی نوزدھم مجموعا  مه اول سدهيدر اواخر ن
 تعداد ١٨۶١م در آستانه رفر.  بود۴٠٠٠٠٠اى  ع كارخانهيكه تعداد كارگران صنا

 در صد آن در ۴٢ن تعداد يد كه از اي رس۵۶۵٠٠٠اى به  ع كارخانهيكارگران صنا
اى  ع كارخانهيعنى كارگران صناي )٢۴(.ر و پترزبورگ متمركز بودنديميمسكو، والد

ن بود كه تعدادى يت امر اياما واقع. دادند ل مىيك دھم مجموع كارگران را تشكيًحدودا 
ھاى  ًكردند، ھنوز بخشا سرف ه در مؤسسات صنعتى كار  مىن كارگرانى كياز ھم

ستى در ازاى مدتى كه در يبا عنى مىي. مه سرف داشتنديتى نيًدولتى و بخشا وضع
روست كه  نياز ا. كردند، قسمتى از دستمزد خود را به ارباب بپردازند كارخانه كار مى

ان يھا در م ل مبارزاتى آنھاى دھقانى و اشكا ی نوزدھم، خصلت مه اول سدهيھنوز در ن
 .گرفت ا شورشى به خود مىير فعال، يًكارگران متداول بود و مبارزه غالبا اشكال غ

ن دوران به خصوص در مؤسسات صنعتى يكى از اشكال مبارزه كارگران در اي
فرسا،  فشار كار طاقت. جمعى بود ھا، فرار دسته ا كارخانهيدولتى، اعم از معادن 

گرى از مبارزه، يشكل د. كرد جمعى مى ر به فرار دستهيكارگران را ناگز
دارى و  هيبه مرور با توسعه سرما. شد ى بود كه به مقامات نوشته مىيھا نامه تيشكا
. شوند ز كارگران به اعتصاب متوسل مىيه نيّش كمى كارگران صنعتى، در روسيافزا

كى از مراكز ي. دنديانجام ًن، اعتصابات ھم غالبا به شورش مسلحانه مىيبا وجود ا
كارگران معادن و ذوب فلز . ن اشكال مبارزاتى، منطقه اورال بوديك چنياصلى بروز 

ھاى ذوب   در كارگاه١٨۴١ك نمونه آن در ي. زدند ان و شورش مىياغلب دست به طغ
ه محصول كه يش سھميكارگران در اعتراض به افزا. وستيفلز در رودا به وقوع پ

ن يه از تحقق اياما حكومت روس .دندي بود، دست از كار كشھا فشار مضاعفى بر آن
. ل كرديروھاى نظامى را براى سركوب كارگران گسيخواست كارگران سر باز زد و ن

روھاى نظامى يًز متقابال مسلح شده و با تفنگ و چوب به مقابله با نيكارگران ن
 كارگر در ھمان ٣٣ .روھاى سركوب با توپخانه به جان كارگران افتادندين. برخاستند

  )٢۵(.العمر با اعمال شاقه محكوم شدند جا كشته شدند و رھبران كارگران به حبس مادام

ی نوزدھم است كه اعتصابات  مه دوم سدهيز در نيه نين كه در روسيخالصه مطلب ا
ھاى طبقاتى پرولترى برخوردار  زهيًابند و مطالبات كارگران صرفا از انگي گسترش مى

 .گردند مى

آن چه که تاكنون در مورد اشكال مبارزاتى طبقه كارگر در كشورھاى مختلف در 
ن اشكال مبارزه يتر ن و شاخصيتر د بر برجستهيًعتا تأكيدوره مورد بحث گفته شد، طب
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كى يگرى از مبارزه وجود داشت كه ين دوره، اشكال ديست كه در اياز به گفتن نين. بود
ى بود كه كارگران به مقامات يھا ھا و دادخواست نامه تيھا شكا ن آنيتر از متداول

ًسى مكررا يكارگران انگل. دادند ھا ارائه مى ھا و دادگاه حكومتى، پارلمان
ا در برابر ياى ارائه دادند و  هين ضد اتحاديى به پارلمان در مورد قوانيھا نامه اعتراض

گر كشورھا يفرانسه و ددر . ت نمودنديھا شكا ان به مقامات و دادگاهياجحافات كارفرما
م، مبارزه طبقه ينياكنون بب. ن اشكال اعتراضى وجود داشتيز موارد متعددى از چنين

 ى به ھمراه داشت؟يژه، در شكل اعتصاب چه دستاوردھاين دوران به ويكارگر در ا

ھاى مختلف مبارزه، دستمزدھا  ن مرحله موفق شدند كه با توسل به شكليکارگران در ا
ژه در مورد ين مسئله به ويا. ش و ساعات كار را كاھش دھنديى افزارا در موارد

ى يكايرانه كارگران آمريگيجه مبارزه پيم كه در نتيديد. كاھش ساعات كار برجسته بود
 ساعت ١٠االت و شھرھا مطالبه يی نوزدھم، در برخى ا ھاى سى سده تا اواسط سال

االت متحده، يور عمومى در كل اھر چند كه به ط. ت شناخته شديكار روزانه به رسم
 .رفته شدي ساعت كار روزانه پذ١١، ۴٠در نيمه اول دھه 

.  ساعت بود١٨ تا ١۴ل انقالب صنعتى ھنوز ساعات كار يدر انگلستان، در اوا
در دھه سى، شعار . رى را براى كاھش ساعات كار آغاز نمودنديگيكارگران مبارزه پ
ز ي ساعت كار ن٨ چند كه در مواردى شعار ھر.  ساعت كار بود١٠عمومى كارگران 

 ٨ شعار ١٨٣۴سنده در يًمثال در فراخوان اعتصاب عمومى كارگران ر. شد مطرح مى
داران را واداشتند  هيكارگران با مبارزه خود، سرما. ساعت كار روزانه مطرح شده بود

زه و فشار جه مباريدر نت. نى كنند و ساعات كار را كاھش دھندينش كه گام به گام عقب
تر  ب رساند كه كار كودكان كميس قانونى را به تصوي پارلمان انگل١٨٢٢كارگران، در 

 ساعت در ٨زده ساله به ي تا س٩كار كودكان .  سال را با استثنائاتى ممنوع نمود٩از 
 تا ١٣مقرر شد كه در چھار رشته مشخص صنعت، كار نوجوانان . ديروز محدود گرد

شان  شتر نباشد و كار شبانه براى كسانى كه سنيام در روز ب ساعت تم١٢ سال از ١٨
، ھنوز ١٨٣٣ھاى  معھذا بر طبق قانون كارخانه. ديسال بود، ممنوع گرد ١٨تا  ٩ نيب

مبارزه كارگران براى كاھش ساعات كار ھم چنان .  ساعت بود١۵ًكار روزانه رسما 
 ساعت محدود ١٢ز به يگر ن، كار زنان و مردان كار۴٠ن كه در دھه يافت تا ايادامه 

 .ديگرد

 ساعته قاعده عام ١٢، روزانه كار ١٨۴٧ و ١٨۴۴ن يبه طور كلى در دوره ب"
 )٢۶(."ديگرد ھا مى ھاى صنعتى شد كه قانون كارخانجات شامل آن ه رشتهيمتحدالشكل كل

كى ي. ب نمودي، ده ساعت كار روزانه را تصو١٨۴٧د كارخانجات يو باالخره قانون جد
ژه در شكل اعتصاب، رشد ين دستاوردھاى مبارزاتى كارگران به ويتر ماز مھ

ن اعتصابات بود كه كارگران يق اياز طر. ان كارگران بوديھمبستگى و آگاھى در م
ك كارخانه در برابر يابتدا كارگران . افتند كه چه قدرتى در اتحادشان نھفته استيدر

ك ين كارخانه در يتر، چند شرفتهي پاما در مراحل. زدند كارفرما دست به اعتصاب مى
ن خود به يا. وستيھاى مختلف به وقوع پ زمان رشته رشته و در مواردى اعتصابات ھم

ھا به ضرورت  شتر آنيان كارگران و آگاھى بيمعناى رشد ھمبستگى و اتحاد در م
دار يز پديھاى اعتصابات ھمبستگى ن ن نمونهين دوران، اوليدر ھم. مبارزه متحد بود

 .ديردگ
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ل ي كاغذسازان تير به عنوان ھمبستگى با رفقاى خود كه بدون دل١٨٢۶در فرانسه در 
، كارگران نانت در اعتراض به ١٨٢۶در . اخراج شده بودند، دست به اعتصاب زدند

االت متحده، يدر ا. ت سنگتراشان به خاطر اعتصاب، متوسل به اعتصاب شدنديمحكوم
كه به كاھش دستمزد اعتراض داشتند، به ھنگام خروج اى  ھنگامى كه رھبر زنان بافنده

ل يدند، كارخانه را تعطياز كارخانه به گلوله بسته شد، ھمكاران وى دست از كار كش
 )٢٧(.ى زدنديمايپ كردند و در شھر دست به راه

ھاى  رى تشكليگ ن دوران، شكليگر دستاوردھاى مھم و برجسته كارگران در اياز د
اى در انگلستان  هيھاى اتحاد تيز قانونى شدن فعاليى واقعى كلمه و ناى به معنا هياتحاد

  .رديتر مورد بحث قرار گ د مفصلياست كه با

 

 ھاى كارگرى هيش اتحاديداي  پ-۴

توأم با رشد و اعتالی مبارزات و ارتقاء سطح آگاھى و ھمبستگى كارگران، 
ك لحظه شكل نگرفتند، بلكه ي ھا البته در هين اتحاديا. د آمدنديھاى كارگرى پد هياتحاد

ك يجه تالش و مبارزه طبقه كارگر از دوران مانوفاكتور براى اتحاد و طى كردن ينت
  .تر تشكل بودند ىيرشته اشكال انتقالى و ابتدا

ن تشكل، يتر ى اصلىيم كه در دوران مانوفاكتور، در اغلب كشورھاى اروپايديًقبال د
ھاى اخوت  ن مختلف از جمله انجمنيعناوھاى مخفى شاگردان بود كه تحت  انجمن

اران و گروھى از كارگران يھا، شاگردان، دست ن انجمنيا. كردند ت مىيفعال
 .گرفتند مانوفاكتورھا را در برمى

ھاى  ھا از منافع و خواست ن انجمنيرى طبقه كارگر، ايگ ن شكليدر مرحله آغاز
كارى دفاع ي مقابله با بنه دستمزد، منازعه بر سر ساعات كار ويكارگران در زم

دا كردن كار كمك يبه اعضاى خود براى پ. تى داشتنديھا خصلت حما انجمن. نمودند مى
ھا  ره به آنيمارى، كھولت، مرگ و غيكارى، بيكردند و به لحاظ مادى در دوران ب مى

ھاى صنفى  هيز از اتحاديھا متما ن انجمنين كه ايمعھذا به رغم ا. رساندند ارى مىي
ًھا و كاركردھاى صرفا صنفى  دارى خصلت هيى بودند و با توسعه سرماي وسطاقرون

. ات و كاركردھا را حفظ نموده بودندين خصوصياى از ا د، اما پارهيھا محدودتر گرد آن
رى كارگر را در صفوف خود متشكل سازند و يھا نه تنھا قادر نبودند گروه كث ن تشكليا

ازطلبى و يى، امتيند، بلكه با انحصارگرايق آيابر رقابت، پراكندگى و عدم وحدت ف
د ين پراكندگى و عدم وحدت را در صفوف كارگران تشديرقابت و دشمنى صنفى، ا

ت كارگران و رشد سطح مبارزه يش كميدارى، افزا هيشرفت سرماي لذا با پ.كردند مى
ازگارى چ وجه انطباق و سين به ھيط نويات و شرايھا با مقتض ن تشكليگر ايھا، د آن

دھند و  ت خود را به كلى از دست مىيژه با انقالب صنعتى است كه اھميبه و. نداشتند
ه يست كه در اساس، اتحاديديًكند تشكل كامال جد دا مىيآن چه كه وجود پ. ابندي زوال مى

 .به معناى مدرن و امروزى آن است

ھا و  هياتحادى و نه يھاى صنفى قرون وسطا هيھا، نه اتحاد هين اتحاديسرمنشأ ا
ھاى كمك متقابل و اتحادھاى  ھاى مخفى شاگردان، بلكه در اصل، جوامع و انجمن انجمن

دارى آن دوران،  هيًبا در تمام كشورھاى سرمايتقر. مقاومت در برابر كارفرماست
 .دار گشتنديھاى كمك متقابل و مقاومت، پد ن انجمنيًھا عمدتا از درون ھم هياتحاد
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ست و انقالب يدار هيك تكامل سرمايى در انگلستان كه كشور كالسھاى كارگر هياتحاد
ن يا. د آمدنديگر پديد، زودتر از كشورھاى دين جا آغاز گردين بار در ايصنعتى نخست

اى اتحاد  افتند كه در اصل، نوعى جوامع نطفهيى تحول يھا ھا از درون كلوب هياتحاد
ش يدايكى از سر منشأھاى پي.  بودندانيبراى كمك متقابل و مقاومت در برابر كارفرما

ى بودند كه پاتوق كارگران محسوب يھا خانه ھا در انگلستان، در آغاز، قھوه هياتحاد
ھا، كارگران  ن پاتوقيانى كه در جستجوى كارگر بودند، اغلب در ايكارفرما. شدند مى

آمد ھا رفت و  ن پاتوقيكارگرانى كه در ا. كردند ِمورد نظر خود را استخدام مى
لذا . نمودند گر برقرار مىيكديترى با  كيشدند و روابط نزد گر آشنا مىيكديكردند، با  مى
ل ياى تبد ھاى حرفه شده بودند، به كلوب" مبادله كار"ھا كه مراكز  ن نوع پاتوقيًجا ايتدر
ل مربوط به يدر مورد مسا .شد ن جا اخبار كارگرى رد و بدل مىيدر ا. دنديگرد

ه يھا و اقدامات مشترك عل ھا، اخراج ار، دستمزدھا، استخدامروى كيتقاضاى ن
 .شد آورى مى ازمند كمك جمعيشد و براى افراد ن رى مىيگ ميان بحث و تصميكارفرما

دار بودند، اما در ير رسمى و ناپايھا ھنوز نوعى اتحاد غ ن كلوبين كه ايبه رغم ا
اى اتحاد،  از جوامع نطفهگرى يشكل د. اى داشتند هياى كاركردھاى اتحاد محدوده
ه و يريًھاى دوستانه بودند كه در آغاز صرفا جنبه خ ا انجمنيھاى كمك متقابل  انجمن

ق يدند از طريكوش شدند، مى ھا متحد مى ن انجمنيكارگرانى كه در ا. تى داشتنديحما
ر يدارى نظ هيامكانات و منابع خود، در برابر برخى مخاطرات ناشى از نظام سرما

ھا  ن انجمنيكارگرانى كه عضو ا. مه كننديره، خود را به نحوى بيى، كھولت و غكاريب
ھاى صندوق  ھا را كلوب ن انجمنيا. كردند افت مىياز، كمك مالى دريبودند، به ھنگام ن

 .كردند ھا نگاھدارى مى ھا را در صندوق تين علت كه حق عضويبه ا. دندينام مى

ھا  ن انجمنيس، شامل حال ايى موجود در انگلا هين ضد اتحادين كه قوانينظر به ا
ھا  اما كاركرد آن. افتنديًعا توسعه يی ھجدھم وس ژه در ربع آخر سدهيھا به و شد، آن نمى

ھا به منظور  ن صندوقيه و كمك متقابل نداشت بلكه اغلب، ايريًگر صرفا جنبه خيد
قت، كارگران از يحقدر . گرفت كمك مالى به كارگران اعتصابى مورد استفاده قرار مى

گستردگى . كردند اى خود استفاده مى هيت اتحاديھا به عنوان پوششى براى فعال ن كلوبيا
 تا ٨٠٠ر حدود ي تنھا در النكشا١٨٠١س به حدى بود كه در سال يھا در انگل ن تشكليا

ھاى نوع اول و  ن كلوبي از درون ھم)٢٨(.ھاى كمك متقابل وجود داشت ن انجمنياز ا
ى كه در يھا هياتحاد. نديآ د مىيس پديھاى كارگرى در انگل هين اتحاديت كه اولدوم اس
. كنند ت مىيھاى كمك متقابل فعال ن انجمنيا تحت پوشش ھمياند  ا به كلى مخفىيآغاز 

از جمله در برخى . جاد شدنديگرى ايھا به طرق د هيز اتحاديالبته در موارد معدودى ن
ه آتى يآمدند، ھسته اتحاد د مىيى اعتصاب پديور برپاى كه به منظيھا تهيموارد، كم

 .ى بودنديشتر موردى و استثنايت نداشتند و بين موارد كليمعھذا ا. شدند مى

ھاى كمك متقابل و مقاومت در  ز، تشكليگر نيس بلكه در كشورھاى دينه فقط در انگل
 ھجدھم، ی در اواخر سده. ه، در دوره مورد بحث شكل گرفته بودنديبرابر سرما

ھاى كمك  در فرانسه، انجمن. د آمده بودنديكا پديھاى متقابل در آمر ھاى كمك انجمن
كارگران با . افته بودنديك شھر  سازمان ياى و در محدوده  متقابل بر مبناى اصل حرفه

در فرانسه ھم مثل . كردند افت مىياز، وام و كمك دريت، به ھنگام نيپرداخت حق عضو
ل به يه داشتند، تبديريى كه در آغاز جنبه خيھا ادى از تشكليزانگلستان، تعداد 
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ھاى خود را در خدمت  ه شدند و صندوقيم در برابر سرمايھاى مقاومت مستق تشكل
شود  ھاى كمك متقابل اغلب پوششى مى ز انجمنين جا نيدر ا. اعتصابات قرار دادند

چرا كه . ر و زندگى كارگرانط كاياى و تالش براى بھبود شرا هيھاى اتحاد تيبراى فعال
در . شد ى نمىيھا ن تشكليه شامل حال چنياى لوشاپل هيدر فرانسه ھم، قانون ضد اتحاد

.  عضو داشتند١٧٠٠٠ انجمن كمك متقابل وجود داشت كه ١٣٢س ي در پار١٨٢٣سال 
 )٢٩(.دي رس٢٠٠٠ھا در سراسر فرانسه به حدود  ن تشكلي تعداد ا١٨۴٨در 

ھاى  ى تحت عنوان صندوقيھا ن تشكليك چنيز يی نوزدھم ن  سدهمه اوليدر آلمان ن
ا كارگران اعتصابى مورد يكاران يمه متقابل رشد كرده بودند، كه براى كمك به بيب

ھاى  ن تشكليش چنيز كما بيدارى ن هيگر سرمايدر كشورھاى د. گرفتند استفاده قرار مى
 .اى شكل گرفته بودند نطفه

ند و در يآ د مىيھا پد هياى اتحاد كارگران است كه اتحاد ال نطفهن اشكيجه تكامل ايدر نت
ھا ابتدا در  هيدر انگلستان، اتحاد. كنند دا مىيپى انقالب صنعتى به سرعت گسترش پ

ھا در آغاز  هين اتحاديا. افتنديگر بسط يھاى د د آمدند و سپس به رشتهيرشته نساجى پد
چرا كه كارگران ماھر و متخصص، كه از شدند،  ل مىيًعمدتا از كارگران ماھر تشك

شدند،  ل مىيروز، شاگردان و كارگران متخصص مانوفاكتور تشكيوران كوچك د شهيپ
. ن كسانى بودند كه به تشكل روى آوردنديشان، اول به علت تجربه و سطح باالتر آگاھى

 .دادند ل مىين كارگران تشكيھا را ا هيقت اساس اتحاديدر حق

ت از كارگران در برابر يھا، دفاع و حما هين اتحادي روزمره اتيكاركرد و فعال
نمودند، به طور جمعى با  ن مىييھا سطح دستمزد را تع آن. داران بود هيسرما

ش ياقدامات اعتراضى و مبارزاتى را به خاطر افزا. كردند ان مذاكره مىيكارفرما
. دادند ره سازمان مىيغر ماھر و يه استخدام كارگران غيدستمزد، ساعات كار كمتر، عل

گر اشكال مبارزه وادار به اجراى مفاد يد به اعتصاب و ديق تھديان را از طريكارفرما
ھا را  هيآوردند كه تنھا اعضای اتحاد ھا فشار وارد مى به آن. ساختند قراردادھا مى

 .كردند شكنان اتخاذ مى ه اعتصابيدى علياستخدام كنند و اقدامات شد

حق . ن شده بودييف عضو به دقت تعيھا، حقوق و وظا هيمنشور اتحادا يدر اساسنامه 
ى يى، قواعد مربوط به برپايئت اجرايه انتخاب ھيت، فواصل مجامع عمومى، رويعضو

 .ره مشخص شده بوديشكنان و غ ن و اعتصابياعتصاب، مجازات متخلف

د و كوچك ھاى صنفى، محدو ى با خصلتيھا ھا البته در آغاز، سازمان هين اتحاديا
ھا جدا از  رفت و مدت ا شھر فراتر نمىيك محله يًھا معموال از محدوده  ت آنيفعال. بودند

افت، ياما به مرور كه تجربه و سطح آگاھى كارگران ارتقاء . كردند گر عمل مىيكدي
گر برقرار ساختند يكديك شھر وجود داشتند، مناسباتى با يك حرفه كه در يھاى  هياتحاد

ھا شكل  ن تماسيبا گذشت زمان، ا. ه كارفرما بزنندي دست به عمل علًكه مشتركا
ھا  هين اتحاديندگان ايترى به خود گرفت و به صورت جلسات منظم ماھانه نما منظم
ك حرفه يترى از كارگران  ھاى بزرگ جاد سازمانيى براى ايھا سپس، تالش. درآمد

ھاى  متحد ساختن كلوبه كالھدوزان براى ي، اتحاد١٧٧١در . معين صورت گرفت
 ١۴جاد شد كه ير ايه بافندگان النكشاي، اتحاد١٧٩٩در .  شھر به وجود آمد١٠ًبا يتقر

ن يندگان اياى از نما تهيكم.  ھزار عضو داشتند١٠ه محلى به آن وابسته بودند و ياتحاد
 )٣٠(.ھا در بالتون به وجود آمده بود هياتحاد
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س چنان به سرعت رشد و يارگرى در انگلھاى ك هيی ھجدھم، اتحاد در اواخر سده
رو در  نياز ا. ان و حكومت را به وحشت انداختنديدا كردند كه كارفرمايگسترش پ

ه اعتصاب و يد كه مجازات عليب رسيدى به تصوياى جد هي، قانون ضد اتحاد١٨٠٠
ھا و اعضاى  هين قانون، فشار به اتحاديب ايدر پى تصو. كرد د مىيھا را تشد هياتحاد

ه به زندان ين ھزار كارگر به خاطر اعتصاب و دفاع از اتحاديچند. ھا فزونى گرفت آن
ھا مخفى شدند  هياتحاد. ن، كارگران دست از اتحاد و تشكل برنداشتنديبا وجود ا. افتادند

 ١٨٠٨ھاى  در فاصله سال. افتياى شدت  هين ضد اتحاديه قوانيو مقاومت و مبارزه عل
ن مبارزات، يجه ايدر نت. ع زدنديك رشته اعتصابات وسيه  كارگران دست ب١٨١٢تا 

د يالبته قانون تشد. ن قانون را به طور جدى به مرحله عمل درآورديحكومت نتوانست ا
ھا كاھش  هيتعداد اعضاى اتحاد. رات منفى ھم داشتيه تأثيت اعتصاب و اتحاديممنوع

ھاى بزرگ آغاز شده  هيحادجاد اتيی ھجدھم براى ا افتند و روندى كه در اواخر سدهي
ر قانونى يھاى مبارزه قانونى و غ وهيش. معھذا، كارگران تجربه آموختند. ديبود، كند گرد

ھا در  آن. ھاى موجود تالش نمودند ت و گسترش تشكليق كردند و در جھت تقويرا تلف
ھاى صنفى بسته  تيد بر محدوديش پى بردند كه بايش از پيان مبارزه عملى خود بيجر

ل يان توسعه صنعت و رشد و گسترش وساين ميدر ا. نديق آيھا فا هيو عدم وحدت اتحاد
وندھا و يتر نمود و پ كيگر نزديكديارتباطى، كارگران مناطق مختلف را به 

ھاى منظمى از سوى كارگران براى ھماھنگى  تالش. ت كرديھا را تقو ھاى آن ھمبستگى
 بافندگان ١٨١٠در . گرى صورت گرفتھاى بزرگ كار جاد سازمانيھا و ا تيفعال
گر ين رشته ديدر چند. جاد نمودنديه عمومى بافندگان را اير اتحادين شھر النكشايچند

سازى و ذوب فلز  تيھا، چ كارگران كاغذسازى. ھاى مشابھى به وجود آمد هيز اتحادين
صاب ان اعتيدر جر. د آوردنديه ملى را پدين اتحاديدر سطح ملى متحد شدند و نخست

ه در منچستر جمع شدند ين اتحاديندگان چنديھا، نما سىير ، به ابتكار كارگران نخ١٨١٨
ھا را كه به خاطر پوشش بر آن نام جامعه  ه تمام حرفهيم گرفتند كه اتحاديو تصم

دار نبودند و يتر البته پا ھاى بزرگ هين اتحاديا. نديجاد نمايبشردوستانه گذاشته شده بود، ا
ھا  هيھا، مبارزات و اقدامات مشترك اتحاد ن تالشيجه ھمياما در نت. اوردندياد دوام نيز

ن يبد. اى را ملغا سازد هين ضد اتحادي قوان١٩٢۴ر شد در يس ناگزيبود كه حكومت انگل
توان با مبارزه متحد و مقاومت، حكومت  دند كه چگونه مىيق، كارگران در عمل ديطر

ھا  هي بود كه اتحاد١٨٠٠اى  هي قانون ضد اتحاددر پى لغو. نى واداشتينش را به عقب
جاد ينى براى ايھاى نو دى شكل گرفتند و تالشيھاى جد هياتحاد. ًعا رشد نمودنديوس

 .ھاى بزرگ صورت گرفت هياتحاد

ل يسندگان تشكيه عمومى ريسندگان به نام اتحادين سازمان ملى ري، اول١٨٢٩در 
سندگى به يار، باز ھم به ابتكار كارگران رت از كيه ملى حماي اتحاد١٨٣٠در . ديگرد

ھا و كارگران  كيان، مكانيچ وجود آمد كه عالوه بر كارگران نساجى، معدن
ه را با حدود ي اتحاد١۵٠ه بزرگ، ين اتحاديا. گرفت ھا را در بر مى سازى سفال

ه بزرگ متحد ي اتحاد١٨٣۴ه يدر فور. ساخت  عضو در خود متشكل مى١٠٠٠٠٠
د، كه در برابر خود، سازماندھى تمام يل گرديرلند تشكير و اياى كبينتايسراسرى بر

ون يليم ميات خود، نيه طى چند ماه حين اتحاديا. داد مردان و زنان كارگر را قرار مى
نه اتحاد، چنان يھاى كارگران در زم تيموفق. كارگر را در صفوف خود متشكل ساخت



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ٣٧

ھا، اخراج كارگران و گرفتن  خانهل كاريبورژوازى را ھراسناك نمود كه با تعط
دى يھاى جد تيقات و محدودييه نشوند، تضين كه عضو اتحاديى مبنى بر ايھا تعھدنامه

اما . ر قانونى اعالم شديه غير و خود اتحاديز دستگيھا ن هين اتحاديرھبران ا. د آورديپد
 بعدھا به ھاى كارگرى بزرگ ادامه دادند كه جاد تشكلير خود را براى ايكارگران مس

ًحدودا . افتيز گسترش يكا نيھاى كارگرى در آمر هين دوران، اتحاديدر ھم. رسيد جه ينت
در . رنديگ كا شكل مىيد در آمريھاى جد هيی ھجدھم است كه اتحاد  سده٩٠ھاى  از سال

اى  هين ضد اتحاديًاى كه حدودا مبتنى بر الگوى قوان هين ضد اتحاديز قوانيكا نيآمر
ن يبه رغم ا. شد ھاى كارگرى مى هيد، مانع از توسعه و گسترش اتحادا بويتانيبر

، ھنگامى كه قانون ١٨٢۴تا . "ھاى خود را سازمان دادند هيھا، كارگران اتحاد تيمحدود
االت متحده، با يدپوست در ايد، كارگران مرد سفيب رسيا به تصويتانيھا در بر هياتحاد

ا الاقل تحمل قانونى آن ي. ست آورده بودنداقدامات مصممانه خود، حق تشكل را به د
ك رشد ين شھر در طول سواحل آتالنتيھا به سرعت در چند هياتحاد. وجود داشت

 )٣١(."كردند

ھاى كارگرى شكل  هياى اتحاد ھاى شھرى و منطقه ن تشكلين حال نخستيدر ھم
ازمان  س١۵د كه يل گرديا تشكيالدلفيھاى ف كيه مكاني، اتحاد١٨٢٧در . گرفتند مى

مور، يورك، بالتيويھاى مشابھى در ن هيبه زودى اتحاد. كارگرى شھر به آن وابسته بودند
ك سازمان يجاد ين تالش براى اي نخست١٨٣۴در مارس . ره به وجود آمديبوستون و غ

 سال دوام ٣ا صورت گرفت كه يالدلفيه ملى در فيل اتحاديعمومى كارگرى، با تشك
االت متحده ي عضو در ا٣٠٠٠٠٠ش از يه با بي اتحاد١۵٠ حدود ١٨٣٧ل يتا اوا. آورد

ًاى موقتا فروكش  هيھاى اتحاد تي فعال١٨٣٧ در پى بحران اقتصادى )٣٢(.وجود داشت
ی  مه دوم سدهيل نيدوباره در اوا. ان رفتندياى و ملى از م ھاى منطقه هيكرد و اتحاد

 .نديآ د مىيه ملى پدين اتحادينوزدھم است كه چند

ًره، عمدتا يناوى و غيا، كشورھاى اسكانديا، اسپانيتالير آلمان، ايگر نظيھاى ددر كشور
رند كه در فصول آتى يگ ھاى مدرن شكل مى هيی نوزدھم است كه اتحاد مه دوم سدهيدر ن

 .مورد بحث قرار خواھد گرفت

ھاى كارگرى در كشورھاى مختلف، گام بس مھمى به  هيش اتحاديدايپ: ميخالصه كن
معھذا . ه بوديه سرمايھا عل نه تشكل كارگران و مبارزه متحد و مشترك آنيمش در زيپ
ًعتا نقاط ضعفى يكردند و طب شان را طى مى رىيگ ه شكليھا ھنوز مراحل اول هين اتحاديا

ات يھا و روح جه سنتيگر نتيھم داشتند كه برخى مربوط به كمبود تجربه و برخى د
ھا ھنوز ھمانند  هين مرحله اتحادين كه در اي جمله ااز.  مانده از گذشته بودندیصنفى باق

اى  در محدوده. گرفتند اى شكل مى ھاى اخوت شاگردان بر مبناى اصل رسته انجمن
رى يرو ھنوز گروه كث نياز ا. كرد ستم صنفى ھم عمل مىيھاى س ه رقابت و سنتيروح

اغلب كوچك و ھا  هياتحاد. افته بودندير متخصص و زنان، سازمان نياز كارگران غ
ھاى بزرگ و گسترده در سطح  جاد تشكليز كه براى ايى نيھا محلى بودند، تالش

ن وجود، يبا ا. ديانجاميجه قطعى نين مرحله به نتياى و ملى صورت گرفت، در ا منطقه
كردند و بر نقاط ضعف  ر تحولى خود را به سرعت طى مىيھاى كارگرى س هياتحاد

  .آمدند ق مىيش فايخو
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 اسى مستقل طبقه كارگريرى جنبش سيگ  شكل-۵

المللى طبقه كارگر دورانى است كه در  نيخچه جنبش بيی نوزدھم در تار مه اول سدهين
آورد و طى دو دھه سى و  اسى مستقل روى مىيًجا به اقدامات سيا تدريطى آن پرولتار

  .رديگ ا شكل مىياسى مستقل پرولتارين سده است كه جنبش سيچھل ا

ع اعتصابات، به نحو يھاى كارگرى و رشد و گسترش وس هيل اتحادي تشكزمان با ھم
دارى  هين كشورھاى سرمايشروترياسى كارگران در پيت سيزان فعاليروزافزونى بر م

  .گردد كا افزوده مىيس، فرانسه و آمرير انگلينظ

 

  جنبش كارگرى در انگلستان-الف 

ھاى كارگرى را سازمان  هير، اتحادگيا زودتر از ھر كشور ديدر انگلستان كه پرولتار
اى را بر پا كرد، در  ع و پر دامنهيداد و براى تحقق مطالبات خود اعتصابات وس

ن مبارزه، با مداخله فعال در يا. اى گسترده روى آورد ز به مبارزهياسى نيعرصه س
 .ديك شكل گرفته بود، آغاز گرديجنبشى كه براى انجام اصالحات دمكرات

گذشت، به علت نفوذ  س مىيى انگليد از انقالب بورژوايھاى مد ه مدتن كيبه رغم ا
كى بر ير دمكراتيًاسى كامال غيستم سياسى، سيسم در روبناى سياى فئوداليت و بقاياشراف

نه فقط كارگران و خرده بورژوازى بلكه بورژوازى ھم از حق رأى . كشور حاكم بود
 نفر ١۶٠٠٠٠ت تنھا يون جمعيلي م١۶از "ی نوزدھم  ل سدهيدر اوا. محروم بود

ر يز به چنان نحو غيوه انتخابات ني ش)٣٣(."ا وجود داشتيتانير بريكننده در جزا انتخاب
نده را يت ھمان تعداد نمايافته بود كه شھرھاى بزرگ و پرجمعيكى سازمان يدمكرات

 ت، بلكه به حسبيانتخابات نه به حسب جمع. ك شھر كوچك و دور افتادهيداشتند كه 
 .گرفت مناطق صورت مى

د كه در يك جنبش اعتراضى ھمگانى گرديك، منجر به ير دمكراتيستم غين سيا
ستم انتخابات قرار يزه كردن سيھاى آن، حق رأى ھمگانى و دمكرات سرلوحه خواست

ھا در روند مبارزاتى  آن. دادند ل مىين جنبش را كارگران تشكيروى اصلى اين. داشت
شبرد يط كار و زندگى و پيافته بودند كه براى بھبود شرايرگذشته خود به تجربه د

ك انتخاباتى ير دمكراتيستم غيد حق رأى را به دست آورند و سيشان، با اھداف طبقاتى
ك رشته اعتصابات و يی نوزدھم، دست به  لذا در دھه دوم سده. موجود را براندازند

ھاى خود  ىيتصابات و گردھماكارگران با اع. ھا زدند ن خواستيتظاھرات براى تحقق ا
ن يدر ادامه ھم. فا نمودندي نقش فعالى ا١٨١۶ - ١٨ھاى  ك ساليدر جنبش دمكرات

 .وستين موسوم به پترلو به وقوع پي قتل عام خون١٨١٩مبارزات بود كه در اوت 

ستم انتخاباتى بودند، در يھا ھزار كارگر كه خواھان حق رأى ھمگانى و اصالح س ده
روھاى نظامى كه به ين واحد از نيچند. ك منچستر گرد آمده بودنديلد نزديدان پترزفيم

ن سركوب يجه ايدر نت. ل شده بودند به سوى كارگران آتش گشودنديقصد سركوب گس
 . تن زخمى شدند۵٠٠ تن كشته و متجاوز از ١١انه يوحش

خ جنبش كارگرى جھان، ياسى در تارين اعتصاب عمومى سي نخست١٨٢٠ل يدر آور
رھبرى . ن اعتصاب شركت داشتندي كارگر در ا۶٠٠٠٠. وستياسكاتلند به وقوع پدر 

پس . خواھانه داشتند الت جمھورىيھاى مخفى بود كه تما ن اعتصاب در دست سازمانيا
ان يت و به زيس قانون غله را كه به نفع اشرافي پارلمان انگل١٨١۵از آن كه در 



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ٣٩

ستم يھاى بورژوازى براى رفرم س تيب رساند، دامنه فعاليبورژوازى بود به تصو
ت، كارگران از جناح يان بورژوازى و اشرافين مبارزه ميدر ا. افتيانتخاباتى گسترش 

تر  عيستم انتخاباتى به نفع مداخله وسيتر بورژوازى كه خواھان اصالحات در س كاليراد
 نوعى ،١٨٢٩ - ٣٢ھاى  ان مبارزات گسترده ساليدر جر. ت كردنديھا بود، حما توده

ى از بورژوازى و خرده بورژوازى به منظور تحقق يھا ان كارگران با جناحياتحاد م
ھا و تظاھرات  ىيھا، گردھما ن ساليدر طى ا. ك صورت گرفته بوديھاى دمكرات خواست

س ياى، پارلمان انگل ن مبارزه تودهير فشار ايز. عى از سوى كارگران برپا گرديديوس
ده، يار ناقص و سر و دم بريرساند كه به شكلى بسب ي قانونى به تصو١٨٣٢در 

داد كه  ن قانون فقط به كسانى حق رأى مىيا. رفتيپذ نه مىين زمياصالحاتى را در ا
با . افتي ش مىيًتعداد رأى دھندگان حدودا به دو برابر افزا. ى داشتنديدرآمدھاى باال

. نبش را ترك كردلذا صفوف ج. دين قانون، بورژوازى به خواست خود رسيب ايتصو
داد، نقطه عطفى در سلب اعتماد ين رويا. كارگران ھم چنان از حق رأى محروم ماندند

كارگران در عمل . اسى بوديآورى به عمل مستقل س طبقه كارگر از بورژوازى و روى
كوشد از كارگران به  ش است و مىيًدند كه چگونه بورژوازى صرفا در پى منافع خويد

ھا آموختند كه اعتماد  آن. شبرد اھداف و مقاصد خود استفاده كنديراى پاى ب لهيعنوان وس
گر كارگران ياكنون د. به بورژوازى را كنار بگذارند و از رھبرى آن خالص شوند

ن حال آن چه يدر ھم. ش را ادامه دادندياسى خويًمستقال مبارزه براى تحقق مطالبات س
د مستمندان در يب قانون جدي، تصوكه بر خشم كارگران نسبت به بورژوازى افزود

ھاى  خانه"كاران قطع شد و يھاى مستمندان و ب ن قانون، مستمرىيبر طبق ا.  بود١٨٣۴
ط سخت و استثمار ھولناكى يھاى كار، چنان شرا در خانه. ديسازماندھى گرد" كار

ان برخورد يبا كارگران ھمانند زندان. ر بودينظ وجود داشت كه در نوع خود بى
ن فشارھا به كار يدترير شديپوشاندند و ز ھا لباس متحدالشكل مى به آن. دندكر مى

لذا با . ل كارگران معروف شده بودنديبه نام باست" ھاى كار خانه"ن يا. داشتند وامى
گرى جز يدند كه بورژوازى در پارلمان ھدف دينه دين قانون، كارگران به عيب ايتصو
ات كارگران را ين واقعيا. كند  كارگران دنبال نمىانين به نفع خود و به زيب قوانيتصو

  .اسى سوق داديبه نحو روزافزونى به عمل مستقل س

 

 ستيجنبش چارت

ل ي، انجمن كارگران لندن تشك١٨٣۶ن مبارزات كارگران بود كه در سال يان ايدر جر
ستم انتخاباتى قرار يد كه ھدف خود را تحقق مطالبه حق رأى ھمگانى و اصالح سيگرد

منتشر " منشور خلق"اى به نام  ك سند برنامهي رھبران انجمن، ١٨٣٨در مه . ادد
. روان اوئن بر عھده داشتيكى از پيام الوت يلين آن ويساختند كه نقش اصلى را در تدو

د ي تجد-٢ه مردان؛ ي حق رأى براى كل-١: ر بوديمنشور مشتمل بر شش ماده به شرح ز
 مناطق انتخاباتى -۵ رأى مخفى؛ -۴ندگان؛ يبه نما پرداخت حقوق -٣ساالنه پارلمان؛ 

 . الغای شرط ثروت براى اعضای پارلمان-۶برابر؛ 

ژه در ياسى مستقل طبقاتى كارگران نبود و به ويك سازمان سين انجمن البته ھنوز يا
ام، ين اياما در ھم. كال قرار داشتنديانات خرده بورژوازى راديرھبرى آن جر

ك يھا، انجمن دمكرات د آوردند كه از جمله آنيدى پدياسى جدي سھاى كارگران، سازمان
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ھا  ن سازمانيا. لندن تحت رھبرى ھارنى و اتحاد بزرگ شمال تحت رھبرى اكنور بود
ى كه داراى نفوذ يرفته و از آن جايز مطالبات منشور انجمن كارگران لندن را پذين

ت يان كارگران مقبولي من زمان است كه منشور درياى كارگرى بودند، از ا توده
  .گردد اى مطرح مى ك جنبش تودهيسم به عنوان يابد و چارتي اى مى گسترده

ژه در شھرھاى مھم يعى توسط كارگران به ويھاى وس نگيتي م١٨٣٨در طى سال 
 ۴٠٠٠٠٠ و در منچستر حدود ٢٠٠٠٠٠نگ گالسكو يتيدر م. ديگرد صنعتى برگزار 

ك ياى كارگرى، طرح ارائه  ھاى توده نگيتيمن يدر ا. شركت كننده حضور داشتند
  ستيندگانى براى مجمع ملى چارتيعرضحال به پارلمان مورد بحث قرار گرفت و نما

. افتيش يست در لندن گشايون چارتين كنوانسي نخست١٨٣٩ه يدر فور. ديانتخاب گرد
سم كارگرى و خرده يكاليان رادين مجمع است كه اختالف مين نخستياما از ھم

ك جنبش يسم از ھمان آغاز ين كه چارتيبه رغم ا. گردد ى آشكار مىيرژوابو
كال منفك يه ھنوز خود را از خرده بورژوازى راديست، معھذا در مراحل اوليكارگر

شتر متشكل از ين منشور بود، بيشگام تدويانجمن كارگران لندن كه پ. نكرده بود
 خرده بورژوازى دمكرات قرار اناتيوران بود تا كارگران و در رھبرى آن جر شهيپ

ن نفوذ خرده بورژوازى به درجات كمترى يز ايگر نياسى ديھاى س در سازمان. داشتند
ن يانگلس در ا. رديستى در روند مبارزه صورت بگيبا ك مىين تفكيلذا ا. وجود داشت

ز ًقا ايك جنبش كارگرى بود ولى ھنوز دقيًعمدتا "سم از ابتدا يسد كه چارتينو نه مىيزم
سم يكاليسم كارگرى دست در دست راديكاليراد. كال جدا نشده بوديخرده بورژوازى راد

  )٣۴(."منشور شعار ھر دو بود. رفت ش مىيى پيبورژوا

جناح . ھا بروز كرد كين شكاف، بر سر تاكتيست، نخستيون چارتين كنوانسيدر اول
ر دفاع نمود، اما كال كارگرى از ضرورت اعمال قھر براى به كرسى نشاندن منشويراد
ز و اتحاد با بورژوازى بود و يآم ى، كه مدافع مبارزه مسالمتيان خرده بورژوايجر

  .كرد، مجمع را ترك نمود ضرورت اعمال قھر را نفى مى

 امضاء به ١٢٨٠٠٠٠ن مجمع، كارگران عرضحالى را با متجاوز از يدر پى ا
رش منشور را به عنوان قانون رد يذاما نه تنھا پارلمان درخواست پ. پارلمان ارائه دادند

واكنش . ر نموديس، تعدادى از رھبران كارگران را دستگيكرد، بلكه حكومت انگل
. تر مبارزه بود كاليآورى به اشكال راد ن اقدامات حكومت، روىيكارگران در قبال ا

ست به منظور بررسى يون چارتيكنوانس. افتيان كارگران گسترش يام در ميده قيا
م يك رأى تصميل جلسه داد و با اختالف يگر مبارزه، تشكيو توسل به اشكال دمسئله 

معھذا كارگران در . ام خوددارى گردديگرفت كه از توسل به اعتصاب عمومى و ق
وپرت، ولز جنوبى، ي در ن١٨٣٩ نوامبر ٣در . "برخى مناطق دست به كار شدند

كردند و به سوى زندان ست تحت رھبرى جان فراست، خود را مسلح يكارگران چارت
ست، ھنرى ونسن را كه در بازداشت به يشھر به حركت در آمدند تا رھبر محبوب چارت

گر يام در ديھا منجر به ق كارگران انتظار داشتند كه اقدام آن. برد آزاد كنند سر مى
ان يختن طغيى براى برانگيھا م كوششينگھايلد و نوتياما تنھا در شف. شھرھا شود

رھبران جنبش به . س به سرعت اوضاع را تحت كنترل درآورديپل. صورت گرفت
ك سال بعد با آزادى ي. ديك افت موقت روبرو گردي جنبش با )٣۵(."ده شدنديمحاكمه كش

 .افتيًست از زندان، جنبش مجددا اعتال يرھبران چارت
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 ھاى ھا و گروه ه سازمانيم گرفتند كه به منظور متشكل نمودن كليھا تصم ستيچارت
ست، به ي انجمن ملى چارت١٨۴٠ه يًجتا در ژوئينت. ل دھنديك كنگره تشكيكارگرى، 
ن نقطه يدر واقع از ا. ديجاد گردياى طبقه كارگر ا اسى تودهين سازمان سيعنوان اول

. نام برد" سيافته انگليحزب كارگران سازمان "سم به عنوان يتوان از چارت است كه مى
اى  انجمن، منشور تازه. به استقالل طبقاتى كارگران بودن انجمن، كمك بزرگى يل ايتشك
ًگر عمال نشان داده ياكنون د. ز بوديك رشته مطالبات اجتماعى نين نمود كه حاوى يتدو
سم سرشتى يچارت. ستياسى نيًسم جنبشى صرفا به خاطر دمكراسى سيشد كه چارت مى

به قول انگلس، . نشان دادشتر ين جنبش بيشرفت بعدى ايقت را پين حقيا. اجتماعى دارد
ًسم عموما سرشتى اجتماعى يچارت"اسى نبود يك دمكراسى سيستى تنھا يدمكراسى چارت

ن يكال كالم اول و آخر است و در بھترياى كه براى بورژوازى راد شش نكته. دارد
له يا تنھا وسيحالت بايد موجب برخى اصالحات در قانونگذارى شود، براى پرولتار

ست شعار اعالم شده  نيا له ما، سعادت اجتماعى ھدف ماياسى وسيقدرت س. "است
ه نظم يك جنبش اعتراضى اجتماعى كارگران عليسم ين كه چارتي ا)٣۶("ھا ستيچارت

ساخت نه فقط در  ى خود را آشكار مىيش خصلت ضد بورژوايش از پيموجود بود و ب
. لى علنى بروز كردستى به شكيك مبارزاتى كارگران، بلكه در مطبوعات چارتيپرات
افت، در مقاالت متعدد خود نظام ي انتشار ١٨٣٧نامه ستاره شمال كه از سال  ھفته

دارى را افشا  هيگرفت و استثمار سرما اى مى رحمانهيدارى را به باد انتقاد ب هيسرما
ابند ياسى دسترسى يد به قدرت سيده بود كه كارگران باين ايُه مبلغ اين نشريا. ساخت مى

اسى را يگر كسب قدرت سيا به عبارت دي. ر دھندييستم اجتماعى را به نفع خود تغيتا س
  .دانست كال مىيھاى اجتماعى راد ابزارى براى انجام رفرم

ھاى كارگرى  هيان كارگران و اتحادياى در م ست از نفوذ قابل مالحظهيانجمن چارت
لى كه در اكتبر در حا. افتيش يتعداد اعضای آن به سرعت افزا. برخوردار بود

 ۵٠٠٠٠ تعداد اعضا آن به متجاوز از ١٨۴٢ عضو داشت، در اوت ١۶٠٠٠، ١٨۴١
ھا ھزار كارگر  ده. ديل گرديھاى بزرگى از كارگران تشك ىيً مجددا گردھما)٣٧(.ديرس

ل مختلف اقتصادى، يرامون مسايكردند و پ ستى شركت مىيھاى چارت نگيتيدر م
 ۶ھا ھزار كارگر به طول   ده١٨۴٢ مه ٢در . اختندپرد اسى به بحث مىياجتماعى و س

ن عرضحال ملى را با يى به سوى پارلمان زدند كه دوميمايپ ل دست به راهيما
ن عرضحال يدر ا.  امضا به پارلمان بدھند و خواستار اجراى منشور شوند٣٣١٧٧٠٠

شده ز مطرح ي اجتماعى كارگران ن-ھاى اقتصادى  اسى، خواستيعالوه بر مطالبات س
ھاى كار، محدود كردن ساعات كار،  كارگران خواستار لغو قانون مربوط به خانه. بود
ب و اجراى منشور ياما باز ھم پارلمان از تصو. ره شده بودنديش دستمزدھا و غيافزا

 .سر باز زد

ن غالت بود، ين مبارزه كارگران، جناحى از بورژوازى كه مخالف قوانيدر بحبوحه ا
ستى، آن را تحت رھبرى خود يھاى جنبش چارت اھرى از خواستد با دفاع ظيكوش

ن غله ياى براى تحت فشار قرار دادن پارلمان به منظور لغو قوان لهيرد و از آن وسيبگ
. ن نكردندين خواست بورژوازى تمكيكارگران كه تجارب گذشته را داشتند، به ا. بسازد

 .ديگر متوسل گرديھاى د وهيلذا بورژوازى به ش
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شتى كارگران به شدت رو به يوضع مادى و مع. دي بحران اقتصادى فرا رس١٨۴٢در 
ھا، فشار اقتصادى بر  ل كارخانهيدند با تعطيداران كوش هيسرما. وخامت گذاشت

مجلس "ق ين طريان وادارند و از ايھا را به طغ د كنند تا آنيكارگران را تشد
  ."ندينماكار و دولت را وادار به الغای گمركات غله  محافظه

تى در ينارضا. ن آوردندييج دستمزدھا را پاي اوت، سه كارخانه در استالى بر۵در 
ھا، كارگران كارخانه را ترك  كى از كارخانهيدر . افتيش يصفوف كارگران افزا

طى چند ساعت . ھا را به اعتصاب فراخواندند گر رفتند و آنيھاى د كردند، به كارخانه
نگى يتيرفتند تا م" مو ترام مور"كارگران تظاھرات كنان به . ل شديھا تعط ه كارخانهيكل

 ھزار نفرى به ۵روى يك نيدر ھشتم اوت كارگران با . ن در پنجم اوت بوديا. بر پا كنند
ى برپا داشتند يھا نگيتيل كرده و ميھا و معادن را تعط ھمه كارخانه. رفتند" ديھا اشتون"

ن غله را طرح نكرده بلكه از يالغای قوانھا بر خالف خواست بورژوازى،  كه در آن
  )٣٨(.راندند سخن مى" مزد شرافتمندانه براى كار شرافتمندانه"

 ١٠در .  اوت، كارگران اعتصابى در آشتون جمع شده و عازم منچستر شدند٩در 
رى و زد و خورد يدرگ. ل شديك اعتصاب عمومى تبدياوت، اعتصاب در منچستر به 

در ھمان . پورت بودند  اوت كارگران در استوك١١در . ش آمديپس با كارگران يان پليم
كارگران . ى رخ داده بودنديھا اعتصاب عمومى برپا شده و شورش" بولتون"روز در 

ل ين روز تشكيده بودند كه در ھميان خود برگزيندگانى را از ميمناطق اعتصابى، نما
. ل كنندير شعار منشور تبديون زيك آكسيم گرفتند اعتصاب را به يجلسه دادند و تصم

ان علنى كارگران يك طغياعتصاب عمومى به . افتي اعتصاب به سرعت گسترش مى
س را يمراكز پل. رفتند ن شھر به آن شھر مىيى از كارگران از ايھا ستون. ل شده بوديتبد

 اوت اعتصاب به ١۶تا . شدند ر مىيروھاى سركوب درگيدند و با نيكوب در ھم مى
افته يگر گسترش ير شمالى و مناطق دير غربى، استافوردشايوركشاير، ياسراسر النكش

ام سراسر نواحى صنعتى را فرا يق. "وسته بودنديصدھا ھزار كارگر به اعتصاب پ. بود
 شعار )٣٩(."ل شديه تعطيه اغذيبردارى و تھ ه كارھا به استثناى خرمنيگرفت و كل

زى جز قدرت يھا چ گر براى آنيمنشور، د. كارگران، منشور و مزد عادالنه بود
ز به يمزد عادالنه ن. داد اسى جامعه معنا نمىيد سازماندھى سياسى كارگرى و تجديس

ط كار و زندگى كارگران و سھم كارگران در اقتصاد يرغم تمام ابھامش، بھبود در شرا
ھر چند كارگران . ح و روشنى وجود نداشتيمعھذا اھداف صر. جامعه و منافع كار بود

د خود را سپر بال كنند، يداران نبا هيالقول بودند كه به خاطر سرما ن نكته متفقير سر اب
. ل منشور بودندياغلب خواستار تحم. اما در درون خود نقطه نظرھاى مختلفى داشتند

ھاى مبارزه  وهيبر سر ش. ل كنندي را تحم۴٠خواستند سطح دستمزدھاى سال  گروھى مى
 .بودز اختالفاتى بروز كرده ين

 ١۶ و ١۵خ يھاى كارگرى در تار هيندگان كارگران اعتصابى و اتحاديكنفرانس نما
. روزى منشور گرفتيم به ادامه اعتصاب تا پيد و تصمياوت در منچستر برگزار گرد

كارگران . ر شده بوديگر دياما د. رديكنفرانس تالش نمود رھبرى جنبش را در دست بگ
. ھا را از پاى در آورده بود فقر و فشار مادى آن. د بكننديگر چه بايدانستند د نمى

گروھى از ادامه اعتصاب دفاع . گرفت ندگان كارگران فزونى مىيان نماياختالفات در م
ن كه جنبش يگروھى به ا. دن به آن بودنديان بخشيكردند و گروھى خواستار پا مى
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گر كار از كار يل دبه ھر حا. ھاى نظم و قانون را در ھم شكسته معترض بودند محدوده
روھاى نظامى به شدت ين. ًبا فروكش كرده بودي اوت جنبش تقر٢٠تا حوالى . گذشته بود

بورژوازى ھم كه در . كردند دست به تعرض زده بودند و ھمه جا جنبش را سركوب مى
ھاى خود برسد،  تواند به خواست كرد با رشد اعتراضات كارگرى مى آغاز تصور مى

" گناه"گرا شده و  ان واقعى كارگرى روبرو شده بود، دوباره قانونيغاكنون كه با يک ط
ر و به زندان و يھزاران كارگر دستگ. ست انداختيچارت" نيمحرك"ام را به گردن يق

ن سركوب يز طى ايست نيارى از رھبران چارتيبس. د در مستعمرات محكوم شدنديتبع
 .ر و به زندان محكوم شدنديدستگ

ھاى  كينبود اھداف و تاكت. ن بوديار سنگيس بسيه كارگر انگلن شكست براى طبقيا
ان كارگران بر جاى يار منفى در ميرات بسيًحا روشن و رھبرى منسجم، تأثيصر

 .ديستى با فروكش و زوال روبرو گرديجنبش چارت. گذاشت

اسى بزرگ ين تالش سيى است كه آخري در بحبوحه انقالبات اروپا١٨۴٨تنھا در 
ر ي و تحت تأث١٨۴٧ر فشار بحران اقتصادى يسى زيكارگران انگل. رديگ صورت مى

ن يدوم. زنديخ ًن انقالبات، مجددا به پا مىيى و مبارزات كارگرى در ايانقالبات اروپا
اى در سراسر كشور شكل  ھاى گسترده نگيتيم. ابدي ش مىيست گشايون چارتيكنوانس

شعارھاى .  فراترند۴١ و ٣٩ھاى  لاى از سا رند كه به لحاظ وسعت و ابعاد تودهيگ مى
م يست تصميرھبران چارت. گردند خواھانه در صفوف كارگران مطرح مى جمھورى

اكنور از رھبران با . گر تقاضاھاى خود را به پارلمان ارائه دھنديك بار ديرند كه يگ مى
 كيد به پارلمان ھمراه با يكند كه ارائه عرضحال جد شنھاد مىيست پينفوذ جنبش چارت

ام دفاع يرى قيناپذ گر به رھبرى ھارنى از اجتنابيجناحى د. اى باشد تظاھرات توده
ون نفر عرضحال يلي م۵متجاوز از . رديگ ب قرار مىيشنھاد اكنور مورد تصويپ. كند مى

 .ل تظاھرات برگزار گرددي آور١٠شود كه در  ن مىيقرار بر ا. کنند را امضا می

ى يس و انقالبات اروپايجنبش كارگرى انگلس كه از موج گسترده يحكومت انگل
س و نظامى را در يروھاى پلي نفرى از ن٢۵٠٠٠٠روى يك نيزده شده بود،  وحشت

ز به عنوان داوطلبان دفاع از نظم و قانون به يھزاران نفر را ن. تخت مستقر ساختيپا
در . د به سركوب كرديتظاھرات را ممنوع و تھد. ا سازماندھى نموديشيليصورت م

ًم گرفتند كه تظاھرات را ملغا سازند و شخصا يست تصميد، رھبران چارتين تھديبرابر ا
ل در حالى كه متجاوز از ي آور١٠روز . ستى را به پارلمان ارائه دھنديتقاضاھاى چارت

ست از كارگران ي كارگر به منظور تظاھرات گرد آمده بودند، رھبران چارت١٠٠٠٠٠
ن يسرنوشت ا. روھاى سركوب ندھنديه به دست نخواستند كه متفرق شوند و بھان

ن، به رغم يعالوه بر ا. عرضحال در پارلمان ھمان سرنوشت دو عرضحال قبلى بود
س تعدادى از رھبران جنبش كارگرى را ين كه تظاھرات ملغا شده بود، حكومت انگليا

تالش ن يق آخرين طريبد. المدت محكوم نمود ھاى طويل ھا را به زندان ر و آنيدستگ
  .ديز با شكست روبرو گرديستى نياسى جنبش چارتيس

د در عدم يز بايستى را به طور خالصه قبل از ھر چيعلل شكست و زوال جنبش چارت
ح و روشن و يك و فقدان اھداف صريدئولوژياسى و ايبلوغ طبقه كارگر، ناپختگى س

وازى و ساز نفوذ خرده بورژ نهين امر زميھم. ھاى نامشخص جستجو كرد كيتاكت
م، از يًھمان گونه كه قبال اشاره كرد. ك آن در صفوف كارگران بوديدئولوژيشات ايگرا
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سم كارگرى و خرده يكاليى راديست عرصه رو در رويھمان آغاز، جنبش چارت
ھا وجود  كيى و تاكتيبورژوازى بود و اختالفاتى جدى بر سر اھداف فورى و نھا

اما در حالى كه جناح كارگرى، خواستار . شتندشات، منشور را قبول دايھمه گرا. داشت
ى از يز بود، جناح خرده بورژوايھاى اجتماعى ن ك رشته مطالبات اقتصادى و رفرمي

در حالی که جناح اوئنى الوت از . رفت ك فراتر نمىيًمحدوده مطالبات صرفا دمكرات
 وهيًكرد و صرفا ش اتحاد كارگران و بورژوازى براى تحقق منشور دفاع مى

رفت، جناح کارگری از استقالل طبقاتى كارگران و عمل يپذ ز مبارزه را مىيآم مسالمت
. داد ام و انقالب را بديل قرار میيز مبارزه، قيوه قھرآميكرد و ش اسى دفاع مىيمستقل س

ھاى اوئنى را مد نظر داشت و حال آن كه  ن جناح الوت برقرارى تعاونىيعالوه بر ا
در مراحل بعد كه جنبش . ق مطالبات مشخص كارگرى بودجناح كارگرى در پى تحق

در . گردد د مىيان جناح اكنور و ھارنى تشديشود، اختالفات م تر مى كاليستى راديچارت
  كند، اكنور در چارچوب دا مىيش پيسم علمى گراياليحالى كه جناح ھارنى به سوس

گردد كه در  ارگرى مىستوكراسى كيش آريماند و نقطه اتكا لى باقى مىيسم تخياليسوس
ماركس و . س شكل گرفته بود و مبلغ ھمكارى طبقاتى بوديدرون طبقه كارگر انگل

  :الذكر ارائه دادند ھاى فوق ر را از جناحيابى زيام ارزيانگلس در آن ا

اعضای خرده . دگى استيز در حال از ھم پاشيست نيالت كنونى حزب چارتيتشك"
ك يستوكراسى كارگرى يى دارند، به ھمراه آربورژوازى كه ھنوز به حزب وابستگ

دھند كه برنامه آن به منشور خلق و تعدادى از  ل مىيك را تشكيًون صرفا دمكراتيفراكس
ًقتا يط حقيتوده كارگرانى كه در شرا. گر محدود استيى ديھاى خرده بورژوا رفرم

ون يفراكسرھبر . ست انقالبى تعلق دارنديكنند، به جناح چارت پرولترى زندگى مى
ان ھارنى و ارنست جونس يگر ژوليون ديركوس اكنور و رھبران فراكسينخست، ف

 )۴٠(."باشند مى

ات خود يتوانست به ح ستى نمىيشات، جنبش چارتين ابھامات و گرايھى بود كه با ايبد
ن جنبش واقعى يسم نخستين جنبش، چارتيمعھذا به رغم تمام نقاط ضعف ا. ادامه دھد

سم شكل فشرده يچارت. "ن حزب كارگرى جھان بوديى طبقاتى و نخستكارگرى بر مبنا
ت طبقه كارگر است كه ين تماميسم ايدر چارت. "بود" مخالفت و مبارزه با بورژوازى

اسى وى، حصار قانونى را يز قدرت سيزد و قبل از ھر چيخ ه بورژوازى به پا مىيعل
 با در نظر گرفتن تمام )۴١(."دھد ده مورد حمله قرار مىيكه وى به دور خود كش

نى از رشد و تكامل طبقه كارگر است كه ماركس از ين جنبش در مرحله معيمختصات ا
  .برد  نام مى)۴٢("سيافته انگليحزب كارگران سازمان "سم به عنوان يچارت

  

  جنبش كارگرى فرانسه-ب 

ك رشته ياسى مستقل طبقه كارگر در فرانسه توأم با يرى جنبش سيگ دوران شكل
ام ين قياسى، مداخله فعال كارگران در انقالب و چنديرى سيگ اعتصابات داراى جھت

ن كشور يی نوزدھم در ا نقشى كه طبقه كارگر فرانسه در ربع دوم سده. مسلحانه است
ك از تحوالت يچ يد گفت بدون مداخله طبقه كارگر ھيفا نمود تا بدان حد است كه بايا

ه ي و انقالب فور١٨٣٠ه يانقالب ژوئ. عملى گرددتوانست  ن كشور نمىياسى مھم ايس
ى را به بار آورد، ھر يگرى جمھورى بورژوايى و ديكى سلطنت بورژواي كه ١٨۴٨
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اسى جامعه ين دخالت فعال در امور سيجه ھميدر نت. دو دستاورد طبقه كارگر بودند
ه شود ك ع مىياسى مستقل طبقه كارگر چنان تسريرى جنبش سيگ است كه روند شكل

ام خالص كارگرى براى كسب قدرت يك قي با ١٨۴٨س در ژوئن ياى پاريپرولتار
ق از بسط و توسعه مبارزه طبقاتى و اقدامات يبدون شناخت دق. زديخ اسى به پا مىيس

ن نكته نامفھوم خواھد ماند كه چرا تنھا در يان مرحله، يا در اياسى پرولتاريمستقل س
لذا . ديد آين حكومت كارگرى جھان، پدينوان نخستس به عيستى كمون پاريبا فرانسه مى

كال يپيش از اين نقش راد. شترى مورد بحث قرار داديل بين مرحله را با تفصيد ايبا
دست، در روند يجى آن از توده تھيك تدريان تفكير فرانسه و جريا در انقالب كبيپرولتار

ی نوزدھم، ھر چند  ن سدهيطى سه دھه نخست. تحول انقالب مورد بررسى قرار گرفت
. داد فى خود ادامه مىيّنمود، اما طبقه كارگر به رشد كمى و ك ًكه اوضاع ظاھرا آرام مى
ع و فقر روز افزون، يكارى وسيد، با بي آغاز گرد١٨٢٨بحران اقتصادى كه از 

ك ياقدامات ضد دمكرات. م نموديت زندگى توده كارگر و زحمتكش را به شدت وخيوضع
ه يد علين شديب قوانيشتر حق رأى، تصويت ھر چه بينه محدوديشارل دھم در زم

تى و اعتراض ي، بر دامنه نارضا١٨٣٠ه يآزادى مطبوعات و انحالل پارلمان در ژوئ
ر فشار بحران اقتصادی و بى حقوقى يھاى كارگر و خرده بورژوازى كه ز توده. افزود

ھاى مردم  ى حكومت خشم تودهروھايمقابله ن. ختنديس ريھاى پار ابانيقرار داشتند، به خ
نبرد مسلحانه به مدت سه روز . س سنگربندى شدنديھاى پار ابانيخ. تر ساخت را افزون

س بود و ياى پارين مبارزه، پرولتاريروى اين نيتر ن و مقاوميرتريگيپ. افتيادامه 
ن نبرد شناخته يستادگى و مقاومت در ايكارگران محله سن آنتوان به عنوان مظھر ا

ده شد، به ير كشيپس از سه روز مبارزه مسلحانه، شارل دھم از قدرت به ز. دشدن
ن كه يبه رغم ا. ان داده شديھا پا ق به سلطنت بوربنين طريانگلستان فرار كرد و بد

د، اما قدرت يجه مبارزات كارگران و توده خرده بورژوا سرنگون گرديشارل دھم در نت
استمداران يون سيسي ھنوز به جناح اپوزكارگران. در دست بورژوازى قرار گرفت

ن نھادند و سنگرھا را ترك يلذا با سقوط شارل، اسلحه را زم. بورژوا اعتماد داشتند
 .نمودند

ھا بر تخت  پ را از خانواده اورلئانيليى فيد به نام لويبورژوازى بزرگ، شاھى جد
 مداخله فعال در س كه در ازاىياى پاريپرولتار. ديدار امور گرد نشاند و خود زمام

اسى و اجتماعى از سوى يھا انتظار اقدامات س انقالب و سرنگونى سلطنت بوربون
د او يزى عاين انقالب چيافت كه ايد را به نفع خود داشت، به زودى دريحكومت جد

حق . ھا تنھا به نفع خود استفاده كرده است نساخته و بورژوازى از سرنگونى بوربون
صد فرانك در يات انتخابات از سيتنھا با كاھش مال. ناخته نشدت شيرأى عمومى به رسم
 ٩۴كنندگان از  ش تعداد انتخابيست فرانك و افزايم به دويات مستقيسال به صورت مال

عنى نه ي. م شده بوديت بورژوازى بزرگ در پارلمان تحكي ھزار، موقع٢۴٠ھزار به 
ز يى از بورژوازى نيھا  و بخشا و دھقانان بلكه خرده بورژوازى شھرھايتنھا پرولتار

اى جدى به اعتماد   ضربه١٨٣٠ه يلذا انقالب ژوئ. دندياز حق رأى محروم گرد
  .ھا وارد آورد كارگران نسبت به سياستمداران بورژوا و زودباورى آن

اسى گام ير اقدام مستقل سين انقالب است كه كارگران در مسين رو در پى اياز ا
 .رنديگ اسى كارگرى شكل مىيتقل سھاى مس دارند و حركت برمى
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 سيون و پاريھاى ل اميق

ون در يام كارگران ليآورى كارگران فرانسه به اقدام مستقل، ق ن تجلى روىينخست
 ٣٠٠تنھا حدود . ن شھر بزرگ صنعتى فرانسه بوديون در آن زمان دوميل.  بود١٨٣١

ونى يگى كارگران بافنده لط كار و زنديشرا. كردند ن جا كار مىيھزار كارگر بافنده در ا
ن كار ياما در ازاى ا. كردند  ساعت كار مى١۵كارگران روزانه تا . م بوديالعاده وخ فوق

ز بود كه كفاف  حداقل يكردند تا بدان حد ناچ افت مىيفرسا دستمزدى كه در طاقت
 ىيش دستمزد به جايز كارگران براى افزايآم مبارزات مسالمت. داد ھا را نمى شت آنيمع

ھاى  د پارچهيان تولي بازرگانان كه در واقع كارفرما١٨٣١ز سال ييدر پا. ده بودينرس
كارى، نرخ يشدند، با مستمسك قرار دادن بحران اقتصادى و ب شمى محسوب مىيابر

تى و اعتراض در صفوف كارگران بافنده ينارضا. دستمزد را باز ھم كاھش دادند
ش دستمزدھا ينگ و تظاھرات خواستار افزايتيكارگران با برگزارى م. افتيش يافزا

ان نقش واسطه را يھا با كارفرما ھا از مقامات شھر خواستند كه در منازعه آن آن. شدند
ندگان كارگران و يطى نشستى مشترك با حضور مقامات شھر و نما. رنديبر عھده بگ

 اما .ابديش ين شد كه نرخ دستمزد كارگران اندكى افزايان، قرار بر ايكارفرما
در . ن توافق سر باز زدند، لذا خشم متراكم كارگران منفجر شديان از اجراى ايكارفرما

مى بر پا نمودند و ي روس، اجتماع عظ-دان حومه كروا ي نوامبر، كارگران در م٢٠
شان را به  م گرفتند كه از فردا دست از كار بكشند، به شھر بروند و مطالباتيتصم

ن به شھر يت دولتى كه از ورود ھزاران كارگر خشمگمقاما. مقامات ارائه دھند
ھاى شھر را  ھراسناك شده بودند به واحدھاى ارتش و گارد ملى دستور دادند كه دروازه

 نوامبر كارگران ٢١روز بعد در . زنديھا برخ به روى كارگران ببندند و به مقابله با آن
روھاى نظامى قرار ير روى نھاى شھر رو د آسا روانه شھر شدند و در پاى دروازه ليس

 ٨ھا آتش گشودند،  ى عقب نشاندن كارگران، به روى آناواحدھاى نظامى بر. گرفتند
ار داشتند به رو در ياى كه در اخت لهيكارگران با ھر وس. كارگر در ھمان جا كشته شدند

ن يچند. ھا را متفرق و وارد شھر شدند روى سركوب نظامى برخاستند، آنيى با نيرو
نبرد . ھا زدند ابانيتمان دولتى را به تصرف درآوردند و دست به سنگربندى در خساخ

ًكارگران با حمله به مراكز و انبارھاى اسلحه، خود را كامال . افتيتمام روز ادامه 
 ٢٢در . "بود" ن نبرديا مرگ در حيستن با كار يز"شعار كارگران . مسلح نمودند

ھاى دورتر، از بروتو، سن ژوس  رگران حومهكا. ون شدت گرفتينوامبر، نبرد در ل
فرمانده پادگان دستور . ون آمدندي روس و نواحى ل-ه به كمك رزمندگان كروا يلوتيوال گ

داد توپخانه را بر روى پلى در حومه سن كلر مستقر سازند و از آن جا بروتو را 
 نظامى را به روھاىيكارگران سن كلو را مورد حمله قرار دادند و ن. باران كنند توپ
دى تمام روز در سواحل رودخانه ادامه داشت و ينبرد شد. نى وادار نمودندينش عقب

كارگران نبردكنان راه خود را به سوى مركز . ن بار دست به دست شدنديسنگرھا چند
ون يش را از ليروھايم گرفت كه ني نوامبر، فرمانده ارتش تصم٢٣در . شھر گشودند

ر بارانى از گلوله قرار گرفته بودند، مجبور به يالى كه زھا در ح آن. رون بكشديب
در . ان در آمديروھاى نظامى، شھر تحت كنترل شورشيبا خروج ن. نى شدندينش عقب

به . ادى كشته و زخمى شدنديون ادامه داشت تعداد زيمدت سه روزى كه نبرد در ل
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بر طبق ا زخمى شدند و ي تن كشته و ١٠٠٠نى حدود يحسب برآورد شاھدان ع
 )۴٣(."ام شركت داشتندي نفر در ق٣٠٠٠٠گزارشات مقامات دولتى حدود 

ن مرحله به ين ھمه، ھنوز در ايبا ا. كارگران چند روز كنترل شھر را در دست داشتند
با مقامات . ت باشد دست نزدنديھا براى اعمال حاكم اقدام خاص كه حاكى از اراده آن

ًكارگران صرفا . ھا را به حال خود باقى گذاشتند نحكومتى با مالطفت رفتار نمودند و آ
ن مرحله از رشد ين نحوه برخورد در ايا. برقرارى نظم را در شھر بر عھده گرفتند

اسى يھا را در راه عمل مستقل س ن گاميكارگران تازه اول. ه بوديطبقه كارگر قابل توج
 رغم مضمون اجتماعى به. ھا ھنوز برنامه و اھداف روشنى نداشتند آن. داشتند برمى

ن، گروھى از يعالوه بر ا. اسى بودنديكردند، فاقد آگاھى س شعارى كه مطرح مى
ام يشان با بازرگانان به ق بافى كه به علت تضاد و مخالفت شميھاى ابر صاحبان كارگاه

ن ضمن، بورژوازى در تالش يدر ا. مى كارگران مؤثر بودنديوسته بودند در بالتصميپ
 نوامبر يک ٢٨در . "ه كارگران بوديون و تعرض عليتى به ليروھاى تقويل نيبراى گس

نى كرده ينش وست كه از شھر عقبيروھاى نظامى پي نفره به ن٢٠٠٠٠تى يروى تقوين
. ن بگذارنديروز بعد شھردارى به كارگران دستور داد سالح خود را به زم. بود

روز اول دسامبر . ا مخفى ساختندھا ر ھا بخشى از سالح آن. رفتنديكارگران با اكراه پذ
در سوم دسامبر چھار ھنگ ارتش منظم . ھا را اشغال نمودند واحدھاى نظامى، حومه

دادھاى توفانى ھراسناك بود، به يحكومت كه از وقوع مجدد رو. وارد شھر شدند
ن ي بد)۴۴(."ھا متوسل نشد، اما ھزاران كارگر از شھر اخراج شدند ن تودهيسركوب خون

ام، حكومت اقدامات ين قيدر پى ا. ديان رسيون به پايام كارگران لين قيخستق نيطر
ھاى  ھاى كارگرى به مرحله اجرا در آورد و تعرفه هيدى را در مورد اتحاديقى شدييتض

 .ز ملغا نموديدستمزد را ن

دادھاى جنبش ين رويتر كى از برجستهياش  ون به رغم تمام نقاط ضعفيام كارگران ليق
ره يك اقدام مستقل كارگرى در سلسله زنجيام، يق. ی نوزدھم بود مه اول سدهيكارگرى ن

اسى مستقل طبقه كارگر يه بورژوازى بود كه سرانجام به جنبش سينبردھاى طبقاتى عل
ون يام لين قيد، اما ھنوز چند ماھى از نخستيون سركوب گرديجنبش در ل. ديانجام

ون يام كارگران ليق. ام برخاستنديس به قي كارگران پار١٨٣٢نگذشته بود كه در ژوئن 
احساس ھمبستگى و . ر خود را بر كارگران سراسر فرانسه بر جاى گذاشته بوديتأث

س يكارگران پار. ان طبقه كارگر رشد كرده بوديون در ميبانى از كارگران ليپشت
ون، كارگران فاقد يام لين قياگر ھنوز در نخست. دندياعتراضات خود را وسعت بخش

كال يھاى راد ھاى سازمان تيجه فعاليس، در نتياسى بودند، در پاريعارھاى سش
 ١٨٣٢ ژوئن ٢۵در . اسى داشتيخواه، مبارزه كارگران جنبه آشكارا س جمھورى

ك يخواه ارتباط داشتند، دست به  كال جمھورىيھای راد س كه با سازمانيكارگران پار
س به يرى با پليله در پى درگن تظاھرات بالفاصيا. ه حكومت زدنديتظاھرات عل
س يھاى پار ابانينبرد مسلحانه دو روز در خ. ديام مسلحانه انجاميابانى و قيسنگربندى خ
ل يدان نبرد گسيعى از واحدھاى ارتش و گارد ملى به ميار وسيروى بسين. ادامه داشت

ن ابان سيّبردارى از برترى كمى، كارگران را در خ روھاى سركوب با بھرهين. شدند
ن يكارگران در ا. دنديان بخشيام پايھا را سركوب و به ق مارتن در محاصره گرفتند، آن
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 تن ٨٠٠ام ادامه داشت حدود يطى دو روزى كه ق. نى شدندينبرد متحمل شكست سنگ
 )۴۵(.كشته و زخمى شدند

ان يس، به معناى پايخواه در پار ھاى جمھورى ام كارگران و سازمانيسركوب ق
خواه با  ھاى جمھورى سازمان. افتيھاى مبارزاتى ھم چنان ادامه  تيفعال. مبارزه نبود

خواھانه اكتفا  گر به شعارھاى عام جمھورىيترى شكل گرفتند كه د كاليشات راديگرا
د يل اجتماعى به نفع طبقات زحمتكش تأكيغات خود بر روى مسايكردند بلكه در تبل نمى

بود كه تحت رھبرى اگوست "  و مدنىمجمع حقوق انسانى"ن نمونه ياز ا. داشتند
ان كارگران از نفوذ ين مجمع در ميا. بالنكى از رھبران برجسته انقالبى قرار داشت

ن شھر مھم فرانسه از جمله ياى برخوردار بود و شعبات خود را به چند قابل مالحظه
ان كارگران و ين سازمان در ميھاى گسترده ا تيفعال. ون گسترش داده بوديل

ن يلذا در تدارك وضع قوان. شان، حكومت فرانسه را به شدت نگران ساخته بودزحمتك
دھندگان و  نى براى ھمه سازمانيھاى سنگ اسى و مجازاتيھاى س ه سازمانيد عليشد
در . "ام قرار گرفتيگر در آستانه قيون بار ديھا بود كه ل ن سازمانين و اعضا ايفعال
اعتصاب ده . دستمزد بافندگان را كاھش دادندھاى  گر تعرفهي تجار بار د١٨٣۴ه يفور

ھنگامى كه حكومت . شم به سر كار بازگشتنديروزه با شكست روبرو شد و بافندگان ابر
نى يب شيى كه پياما از آن جا. ر نمود، شھر آرام بوديشش رھبر اعتصاب را دستگ

مواضع رو اعزام نمود كه ي ن١٠٠٠٠د شود، ين اقدام منجر به مخالفت شديكرد ا مى
  )۴۶(."ون را اشغال كننديھاى مھم ل ك و ساختمانياستراتژ

ى در يھا هياطالع. ن اقدامات قادر نبود خشم انقالبى كارگران را مھار كندياما ا
اسى و صنفى يھاى س ت و منع تشكليمخالفت با اقدامات سركوبگرانه حكومت و محدود

. د مبارزه كردي تشدھا را دعوت به د و آنيون پخش گرديان كارگران ليدر م
ته مشترك يك كمين مبارزه يشبرد ايخواھان براى پ ھاى كارگران و جمھورى سازمان

 ١٩در . ديس و كارگران انجاميان پليرى ميل به درگي آور۵تظاھرات . ل دادنديتشك
ن روز كارگرانى كه در يدر ا. ديون آغاز گرديام كارگران لين قي دوم١٨٣۴آوريل 

ھا به  ى در شھر زده بودند، توسط ژاندارميك گردھمايست به اعتراض به حكومت د
كارگران به سرعت . ور ساخت ام را شعلهيگرانه، ق ن اقدام سركوبيا. گلوله بسته شدند

ن يون ايكارگران ل. ھاى شھر سنگربندى شد ابانيگر در خيخود را مسلح كردند و بار د
. دان مبارزه گذاشتنديدم به متر ق اسى روشنياسى و مطالبات سيبار با شعارھاى س

ھاى سرخ را به نشانه انقالب بر فراز سنگرھا به اھتزاز درآوردند و با شعار  پرچم
كارگران، مواضع اصلى را در مركز شھر . ا جمھورى، به مبارزه ادامه دادنديمرگ 

د ام برخاسته بويشترى به مقابله با قين بار با آمادگى بيحكومت، ا. به تصرف در آوردند
. افتي روز ادامه ٧معھذا نبرد به مدت . "داشت ل مىيتى گسيروھاى تقويو پى در پى ن

 ١۵در . ون شركت كردنديام كارگران لين قيروى نظامى در سركوب دومي ن٣٠٠٠٠
ون نه تنھا تعدادى از يام كارگران لين قيان ايدر جر. ديوبرو گردر ام با شكستيل قيآور

ھا به  گر از شھرھا و شھركيل، آربوا و تعدادى ديگرنوھاى  ن، حومهيكارگران سنت آت
امى صورت يز قيس نيًل مجددا در پاري آور١۴ و ١٣وستند، بلكه در روزھاى يام پيق

ّگرفت كه ھر چند از نظر كمى محدود بود، اما به مدت دو روز در منطقه سن مارتن و 
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اصره درآوردند و روى نظامى منطقه را تحت محي ن۴٠٠٠٠. افتيمجاور تمپل ادامه 
  )۴٧(."ام را سركوب نمودنديق

انه زدند و گروه يك قتل عام وحشيابان ترانس نونان دست به يروھاى نظامى در خين
ر ي نفر دستگ٣٠٠٠ھا تنھا  امين قيان ايدر جر. "رى از مردم را كشتار كردنديكث

 )۴٨(."شدند

ام ژوئن ي و ق١٨۴٨ه يش درآمدى بر انقالب فوريس، پيون و پاريھاى كارگران ل اميق
ن فاصله كارگران فرانسوى خود را براى نبردھاى يدر ا. س بودياى پاريپرولتار

ان كارگران يًعا در ميستى وسياليھاى سوس دهيا. كردند طبقاتى پردامنه آينده آماده مى
لى اگوست يسم كارگرى تخيھاى كمون دهين كارگران به ايشروتريپ. دا كرده بوديرسوخ پ

ن كارگران با يتر آگاه. ش داشتندين كابه و تئودور دزامى گراياتبالنكى، 
 تحت رھبرى اگوست ١٨٣٧مجمع فصول كه در . خواھان سرخ متحد بودند جمھورى

ل شده بود، از انقالب اجتماعى دفاع يبالنكى، آرماند باربه و مارتن برنارد تشك
  )۴٩(.كرد مى

 به رغم تصرف برخى مراكز اميك قيى ي براى برپا١٨٣٩ن سازمان در يتالش ا
ھاى  ن ساليدر واپس. ر شدنديد و رھبران آن دستگيحساس با شكست روبرو گرد

ن يدى شكل گرفته بودند و كارگران اغلب با ايھاى مخفى جد ه، سازمانيسلطنت ژوئ
نى ين ضمن فرا رسيدن بحران اقتصادى با تالطمات نويدر ا. ھا در ارتباط بودند تشكل

  .ديھمراه گرد

  

 ١٨۴٨ه ياى فرانسه و انقالب فوريپرولتار

شتر يھا موجب وخامت ب متينى، بدى محصول و ترقى قيزم بي كه آفت س١٨۴۵از 
د، ين گرديھاى خون رىيھاى گرسنگان و درگ ھاى زحمتكش، شورش ت مادى تودهيوضع

 كه وخامت روز افزون اوضاع ١٨۴٧دن بحران اقتصادى يو در پى آن فرا رس
ًجا با يه تدريكارى و كاھش دستمزدھا را به بار آورد، سلطنت ژوئيش بياقتصادى، افزا

 .اسى روبرو شديك بحران سي

ت اشراف مالى مساعد يان دادن به حاكميى كه اوضاع را براى پايون بورژوايسياپوز
ھدف بورژوازى صنعتى . عى را به خاطر رفرم انتخاباتى آغاز نموديغات وسيافت، تبلي

ر و يوز زو نخستيپ، گيليى فياما لو. ت در پارلمان بودياكثرن رفرم، كسب ياز ا
د ين مسئله به تشديكشمكش بر سر ا. مجلس، با رفرم انتخاباتى به مخالفت برخاستند

اسى خواستار يھاى س ىيآ ى گردھمين حكومت با برپايمخالف. دياسى انجاميبحران س
 ٢٢ كه براى روز ى رايك گردھمايحكومت براى كنترل اوضاع، . اصالحات شدند

 .ب داده شده بود، ممنوع اعالم كرديه ترتيفور

ى، جا زد و اعالم كرد كه تظاھرات برگزار يون بورژوايسين اوضاع، اپوزيدر ا
ر فشار بحران اقتصادى و بى حقوقى يھاى كارگر و زحمتكش كه ز اما توده. نخواھد شد

ى يون بورژوايسيو اپوزر بار فرمان حكومت يده بود، زيشان به لب رس اسى جانيس
ختند و دست به تظاھرات و سنگربندى يس ريھاى پار ابانيھاى مردم به خ توده. نرفتند
سراى مجلس به خشم آمده و از  اوهيس كه از دست قھرمانان بزرگ يمردم پار. "زدند

كارى عمومى ينان منزجر و غضبناك شده و در ضمن از بيب ن كوتهيجبن و زبونى ا
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 ٢٢شنبه  ظھر روز سه. ھا بازى شود  بودند، اجازه ندادند كه با آنمداومى ناراضى
مرگ بر : زدند اد مىيھا فر توده. ختنديھا ر ابانيس به خي تمام اھالى پار١٨۴٨ه يفور

  )۵٠(."زو، زنده باد رفرميگ

. دنديھا را به آتش كش ورش بردند و آنيس يمردم به مراكز پل.  انقالب آغاز شده بود
فرداى آن روز،قيام ابعاد . لحه را مورد حمله قرار دادند و مسلح شدندانبارھاى اس

دامنه و ابعاد . س سنگربندى شديترى از پار ترى به خود گرفت و بخش گسترده عيوس
گروھى از . جاد نموديز تزلزل و شكاف ايروى سركوب نيد كه در نيام به حدى رسيق

ى با مردم را از دست يان رو در روگر تويارتش د. وستنديافراد گارد ملى به مردم پ
زو، تالش يپ كه اكنون وخامت اوضاع را درك كرده بود، با عزل گيليى فيلو. داده بود

چرا كه ابتكار عمل . ر شده بوديگر دياما د. نمود تا اوضاع را تحت كنترل درآورد
گر نه در دست بورژوازى، بلكه در دست كارگران و زحمتكشانى بود كه به نبرد يد

. افتينبرد تا فرداى آن روز ھم ادامه . دادند س ادامه مىيھاى پار ابانيمسلحانه در خ
ز باقى يپ و سلطنت نيليى فيى براى لويگر جايد. كنندگان درآمد اميھا به تصرف ق پادگان

ان يمردم به نشانه پا. دير به استعفا و فرار گرديه ناگزي فور٢۴او صبح روز . نمانده بود
 معھذا .دنديل به آتش كشيدان باستيزى جمھورى، تخت سلطنت را در مرويسلطنت و پ

پ را بر تخت سلطنتى يليى فيندگان مجلس ھنوز در پى آن بودند كه نوه خردسال لوينما
ن مسئله ادامه يدر حالى كه بحث در مجلس بر سر ا. گر وجود نداشت بنشاننديكه د

لبرت، يست موسوم به ژيا رى كابهكارگ. "داشت، گروھى از مردم به مجلس حمله بردند
اد يندگان نشانه رفت، مباحثه را متوقف نمود و فريتفنگ خود را به سوى گروھى از نما

  )۵١(."مييما فرمانروا! ندگى بس استينما: زد

دند و مراكز يجنگ در بحبوحه اوضاعى كه كارگران اسلحه به دست در سنگرھا مى
ك يتر بود،  افتهيى كه سازمان يون بورژوايسيآوردند، اپوز حساس را به تصرف درمى

ن حكومت موقت، حتا يا. رديل داد تا زمام امور را تحت كنترل بگيحكومت موقت تشك
ر به ير فشار كارگران ناگزيه، جمھورى را اعالم نكرد بلكه تنھا زي فور٢۵تا ظھر 

 .ديرش آن گرديپذ

ھا  خانه ھمه وزارتدر عوض . ه جمھورى ھنوز اعالم نشده بودي فور٢۵تا ظھر "
ه يھا، بانكداران و وكالى عدل ان ژنراليى حكومت موقت، ميان عناصر بورژوايم

 كاله ١٨٣٠ن بار مصمم بودند تا نگذارند مانند ياما كارگران ا. م شده بوديونال تقسيناس
روى يھا حاضر بودند مبارزه را از نو آغاز كرده و جمھورى را به ن آن. سرشان برود

س ياى پاريبه نام پرولتار: ام روانه شھردارى شدين پيراسپاى با ا. نديل نمايمزه تحيسرن
ن فرمان تا دو ياگر ا. ديشود كه جمھورى را اعالم نما به حكومت موقت فرمان داده مى

مھلت دو ساعته ...  تن باز خواھد گشت٢٠٠٠٠گر عملى نگردد، راسپاى با يساعت د
خى نقش يھاى پر شكوه تار س واژهيوار پاريدده بود كه بر در و يھنوز به سر نرس

  )۵٢(!"آزادى، برابرى، برادرى! جمھورى فرانسه: بست

ا در يابتكار عمل پرولتار. ا با اقتدار مھر خود را بر انقالب زديق پرولتارين طريبد
حتا براى آرام . ازاتى نمودينى و دادن امتينش ر به عقبيانقالب، بورژوازى را ناگز

ًلى ظاھرا به عنوان يست تخياليى بالن، سوسي، آلبر كارگر و لوكردن كارگران
ب حكومت موقت، لدرو يدر ترك. ندگان كارگران در حكومت موقت جاى گرفتندينما
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نده خرده بورژوازى به وزارت داخله منصوب يز به عنوان نماينگار ن رولن روزنامه
ى بود كه در واقع، ر ماركس ارگان سازشين حكومت موقت به تعبيبنابرا. شده بود

انى كه در انقالب شركت يمعھذا ھر جر. قدرت اصلى در دست بورژوازى قرار داشت
ا كه جمھورى را سالح يپرولتار. كرد ر مىيقه خود تعبيجمھورى را به سل"كرده بود، 

به دست به كف آورده بود، مھر خود را بر جمھورى زد و آن را جمھورى اجتماعى 
 )۵٣(."اعالم كرد

ى كه يس جايمان روز اعالم جمھورى، كارگران در برابر شھردارى پاردر ھ
كى از ي. ل جلسه داده بود، اجتماع نموده و دست به تظاھرات زدنديحكومت موقت تشك

آھن، با تفنگى در دست، وارد مقر  ندگان كارگران موسوم به مارشه، كارگر راهينما
در . ب كننديرا تصو" حق كار"ھا خواست كه بالدرنگ  د و از آنيحكومت موقت گرد

ك ين حال در عرضحالى كه به حكومت داده شد، از جمله خواسته شد كه پرداخت يع
رفته يمارى و ناتوانى پذيھا، به ھنگام ب ھاى آن ن شده به كارگران و خانوادهيحداقل تضم

 .شود

ن يبراى كارگران ھنوز ناروشن بود و چن" حق كار"ن كه مطالبه يبه رغم ا
ن ير است، معھذا طرح ايپذ ى تحقق آن امكانيك حكومت بورژوايداشتند كه در پن مى

دارى و ضد استثمار از سوى كارگران  هيشات ضد سرمايانگر احساسات و گرايمطالبه ب
 .سته و انسانى بودندين شده و زندگى شايك شغل تضميكارگران خواستار . بود

 حق شھروندان به كار اعالم شده ب كند كه در آنير شد، سندى را تصويحكومت ناگز
ن در يش از اينى را كه پين حكومت را مجبور نمود، قوانيفشار كارگران، ھم چن. بود

 .ھاى كارگرى وضع شده بود، ملغا سازد هيل اتحاديت تشكيمورد ممنوع

خواه  ھا، مجمع مركزى جمھورى در سازماندھى مبارزه كارگران و طرح مطالبات آن
فا يجاد شده بود، نقش مھمى ايھاى انقالب توسط اگوست بالنكى ان روزيكه در نخست

. ن مجمع صورت گرفتياى به حكومت توسط ا هين ضد اتحاديشنھاد الغا قوانيپ. كرد مى
د كه از جمله امضاكنندگان يھاى چپ سندى منتشر گرد ز در روزنامهيه ني فور٢٨در 

ون مجمع مركزى يالبگرى از انقيِآن، پل دفلوت، تئودور دزامى و تعداد د
ه و يھا، طرفداران فور ستيه كه عالوه بر بالنكيانين بيدر ا. خواه بودند جمھورى

در . خانه كار خواسته شده بود ك وزارتيل يكردند، تشك ز از آن دفاع مىيھا ن ستيا كابه
مردم خواستار . ك شكل حكومتى بھتر استيجمھورى تنھا : "ن آمده بوديه چنيانين بيا

ط مادى و معنوى زندگى براى تمام يت اقتصادى و بھبود واقعى در شرااصالحا
كنند كه حكومت موقت  ن امر، امضاكنندگان درخواست مىينظر به ا. اند كارگران

د يخانه با ن وزارتيا. ديجاد نمايخانه برای پيشرفت و ترقى ا ك وزارتيبالدرنگ 
  )۵۴(."رحق خلق را متحقق سازدنند و تمام آرزوھاى بيسازمان موعود كار را تدارك بب

ھاى صنفى دست به  ندگى از سوى انجمنيدر ھمان روز، ھزاران كارگر مسلح به نما
ن درخواست خود را به حكومت ارائه يى به سوى مقر حكومت موقت زدند تا ايمايپ راه

ك يه ي فور٢٩د و در ين خواست كارگران گرديرش ايحكومت موقت مجبور به پذ. دھند
فرداى . جاد نموديل كارگرى ايى بالن براى حل مسايحكومتى تحت رھبرى لوون يسيكم

س دست به تظاھرات زدند تا ي ھزار كارگر در برابر شھردارى پار۶٠آن روز 
  . رنديروزى خود را جشن بگيپ
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ن خواست كارگران تن داد، اما اھداف يحكومت موقت ھر چند كه با اجبار و اكراه به ا
ن بود كه از فشار يھدف فورى حكومت موقت ا. كرد دنبال مىز يو مقاصد خود را ن

ى كه روزانه يھا را از مقر حكومت موقت، جا م كارگران بر خود بكاھد، آنيمستق
ى بالن و يزدند، دور كند و پى لو ھزاران كارگر در برابر آن دست به تظاھرات مى

. ل دھدير آن جا تشكستى جلسات خود را ديبا ون مىيسيكاخ لوكزامبورگ بفرستد كه كم
د شدند و يندگان طبقه كارگر از مقر حكومت موقت تبعيب نماين ترتيبد"به قول ماركس 

ًى حكومت موقت، قدرت واقعى دولتى و زمام امور ادارى را مطلقا در يبخش بورژوا
ه، تجارت و خدمات عمومى، در كنار يھاى مال خانه دست گرفت و در كنار وزارت

ى بالن و آلبر ياش لو ھاى اعظم د كه خاخاميستى بنا گردياليسه سوسيك كنيبورس و بانك 
اى يد را بشارت دھند و پرولتاريعھد جد. متعھد بودند، ارض موعود را كشف كنند

  )۵۵(."س را مشغول گرداننديپار

ھاى ملى  ل كارگاهيه، فرمان مربوط به تشكي فور٢٧ن حال در يحكومت موقت در ع
گر يشد و از سوى د ازى به كارگران محسوب مىيك سو امتيز را صادر كرده بود كه ا

ى بالن در يلى امثال لويھاى تخ ستياليسوس. تالشى براى مھار مبارزه كارگران بود
ستى، يبا گرفتند كه مى ھاى اجتماعى را نھادى در نظر مى لى خود، كارگاهيطرح تخ

ن يدولت منبع تأم. شوندشان به كار واداشته  ھا به حسب رشته تخصصى كارگران در آن
انداز  ت اجتماعى پسيھا در صندوق مالك ھا باشد و بخشى از سود آن ن كارگاهيمالى ا
ت دولت يزى نبود مگر مؤسساتى كه در مالكيھاى ملى حكومت، چ اما كارگاه. گردد

ھا كارگران روزمزدى بودند كه به قول ماركس  ن آنيى قرار داشتند و مستخدميبورژوا
 .پرداختند ز مىيحاصل خاكبردارى با دستمزدى ناچ كننده و بى نواخت، خستهكيبه كار 

. گرفتند روزى براى خود در نظر مىيك پيھاى ملى را  ن، كارگران، كارگاهيبا وجود ا
ھا را به  ن قصد كه آنيشد، بلكه با ا كاران محسوب مىيًنه صرفا از آن رو كه كمكى به ب

ھاى ملى اھداف و  ل كارگاهيومت موقت ھم با تشكحك. ل كننديك نھاد اجتماعى تبدي
ًن بود كه عجالتا كارگران را در يھدف فورى حكومت ا. كرد مقاصد خود را دنبال مى

ن يحكومت موقت در ع. ھاى ملى مشغول كند و از دامنه كشمكش طبقاتى بكاھد كارگاه
ل كند و در ي تبدھاى ملى را به آلت دست خود ال بود كه كارگران كارگاهين خيحال در ا

تصورى كه البته اشتباه از كار درآمد و كارگران . برابر طبقه كارگر قرار دھد
گر از اھداف يكى دي. ل شدنديه بورژوازى تبديك بخش متشكل عليھاى ملى به  كارگاه

ج خرده بورژوازى شھر و يك و بسيھاى ملى تحر ل كارگاهيحكومت موقت از تشك
جه آن را در ينه موفق شد و نتين زميسم بود، كه در اياليه كارگران و سوسيروستا عل

 .ديم ديتحوالت آتی خواھ

س را در يًن روزھاى انقالب، در حالى كه كارگران مسلح، عمال كنترل پاريدر نخست
ن يھم چن. رفتيار داشتند، حكومت موقت، حق رأى عمومى براى مردان را پذياخت

ن زمان منحصر به يرد كه تا ايى بپذت گارد ملير شد كارگران را به عضويناگز
س يه تعداد افراد گارد ملى در پاريطى سه ھفته پس از انقالب فور"لذا . بورژوازى بود

م يت عظياكثر). ١٩٠٠٠٠ به متجاوز از ۵٧٠٠٠از (د يًبا چھار برابر گرديتقر
ود دند، چرا كه خيپوش فورم نمىيوستند، اونين دوره به گارد ملى پيكارگرانى كه در ا

د قواى گارد ملى را چونان يس، تجدين بورژوازى پاريبنابرا. ستى آن را بخرنديبا مى
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ه ين پس، تكين روست كه از اي از ھم)۵۶(."گرفت روى مسلح پرولترى در نظر مىيك ني
بورژوازى كه در . اصلى خود را بر ارتش و سازماندھى گاردھاى متحرك قرار داد

روى مسلح يك نياى لومپن، يان پرولتاري كه از مديتدارك سركوب كارگران بود، كوش
ن يه فرمان سازماندھى اي فور٢۵لذا حكومت موقت در . ج کنديه طبقه كارگر، بسيعل
طبقه كارگر ھنوز تجربه الزم را نداشت . رو را تحت عنوان گارد متحرك صادر كردين

ك گارد يآن را بلكه بالعكس . ك بورژوازى ببردين تاكتيت ايتوانست پى به ماھ و نمى
ن مسئله يح ايماركس در توض. پنداشت پرولترى در برابر گارد ملى بورژوازى مى

 :سدينو مى

گارد ملى كه از اقشار مختلف . رون انداخته بوديس بيه، ارتش را از پاريانقالب فور"
ى از يدانست كه به تنھا گارد ملى مى. روى حاضر بوديشد، تنھا ن ل مىيبورژوازى تشك

د ي اگر چه پس از مقاومت شد- ن مجبور شده بود يعالوه بر ا. ديآ ا برنمىيرولتارعھده پ
اش را بر پرولترھاى  ج صفوفين جا و آن جا به تدري ا-ار يھاى بس تراشى و اشكال

تقابل : ماند ك راه باقى مىين فقط يبنابرا. رديت بگيھا را به عضو مسلح باز كرده و آن
   .گريا با بخش ديبخشى از پرولتار

 ٢۴ن ھدف، گارد متحرك را به وجود آورد، كه مركب از يحكومت موقت به خاطر ا
 قسمت -  ساله ٢٠ تا ١۵ جوانانى به سن - نفر بود ١٠٠٠ھنگ و ھر ھنگ مركب از 

شد كه در ھمه شھرھاى بزرگ  ل مىياى لومپن تشكيعمده گارد متحرك از پرولتار
دان ين جماعت، ميا. داد ل مىي را تشكاى صنعتىيًجماعتى كامال متفاوت از پرولتار

شان  شتين و معيى بدون شغل و حرفه معيھا آدم. مشق ھمه نوع دزدى و تبھكارى بود
ھاى جامعه، ولگردانى بى سر و پا و بنابر مراتب فرھنگى ملت، مراتبى كه به  از زباله

 شان را منكر ت رجالگىين كه ھرگز خصوصيگرفتند، مختلف، بدون ا آن تعلق مى
ًزشان كرده بود مشخصا قادر به ينى كه حكومت تجھين نوجوانى، سنيشوند، در سن

ى ين اعمال جنايتر ز قادر به پستيھاى بزرگ و اما ن ر و فداكارىيھاى چشمگ قھرمانى
ك از نفرات گارد متحرك يحكومت موقت به ھر . ھا بودند ن خودفروشىيتر فيو كث

." ديخر مت مىين قيگر آنان را به ايت درعبابه . پرداخت م مىيك فرانك و نيروزانه 
رومند و ي جوان ن٢۴٠٠٠س در مقابل ارتشى مركب از ياى پاريق پرولتارين طريبد"

ن بود كه ھنگام يا. ج شده بوديا بسيان خود پرولتاريارتشى كه از م. جسور قرار گرفت
ا در گارد يارپرولت. داد اد زنده باد درمىيا فريس، پرولتاريرژه گارد متحرك در پار

گارد متحرك در . شناخت ابانى باز مىيھاى خ شاھنگان خود را در جنگيمتحرك پ
دنى يا بخشياشتباه پرولتار. ك گارد پرولترى در مقابل گارد ملى بورژوازى بودينظرش 

 )۵٧(."بود

ون لوكزامبورگ كار خود را بدون ھر گونه يسين ضمن، در اول ماه مارس كميدر ا
جاد وزارت كار يى بالن را براى ايون، طرح لويسيكم.  آغاز كرده بودبودجه و پرسنلى
ا به يا رسالتش تحقق انقالب اجتماعى، الغا استثمار و الغاء پرولتاريارائه داد كه گو

شد كه  ن پنداشته مىين طرح چنيدر ا. ز با ھمكارى حكومت موقت بوديآم شكلى مسالمت
ًجا يھا تدر اونى كارگران و گسترش آنھاى تع ق كمك به انجمنيوزارت كار از طر

ن آن خواھد يگزيسم را جاياليدارى را كنار خواھد زد و سرانجام سوس هيمؤسسات سرما
 .كرد
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ندگى از سوى ي كارگر به نما٢٠٠ون لوكزامبورگ حدود يسين نشست كميدر نخست
. دن مطالبه كارگران، كاھش فورى ساعات كار بوياول. افتنديھاى صنفى حضور  انجمن

ز دعوت به عمل يان نين مسئله از كارفرمايشنھاد كرد كه براى بررسى ايى بالن پيلو
رش خواست كارگران يان مجبور به پذيك نشست مشترك، كارفرمايسرانجام در . ديآ

 ١١االت به ي و در ا١٠س به يسپس حكومت طى فرمانى ساعات كار را در پار. شدند
ون لوكزامبورگ در تمام دوران يسي، كم در مجموع)۵٨(.ساعت در روز كاھش داد

بون كارگران يك سو مركز تجمع و ترياز . تش داراى خصلتى دو گانه بوديموجود
داران را براى تحقق  هيق آن حكومت و سرمايشد و كارگران از طر محسوب مى

ون بذر توھم و يسين كميگر، اياز سوى د. دادند ھاى خود تحت فشار قرار مى خواست
ا دگرگونى اجتماعى يكرد كه گو ن القا مىيد و چنيپاش ان كارگران مىيدر مگمراھى را 

نقش عمده را در . ر استيپذ در چارچوب نظم موجود و با وجود حكومت موقت امكان
اى  ان كارگران از نفوذ قابل مالحظهيكرد كه در م فا مىيى بالن ايپراكنى لو ن توھميا

ى بالن به ياعتقاد لو.  به او اعتماد داشتندبرخوردار بود و بخش اعظم كارگران ھنوز
ق جلب ھمكارى يتوان از طر ك سوءتفاھم است و مىين كه دشمنى و مبارزه طبقاتى يا

دارى مستقر  هيسم را بدون سرنگونى نظام سرماياليداران و ثروتمندان، سوس هيسرما
شكار ك واسطه سازيست ساخته بود، كه نقش ي رفرم-ست ياليك سوسيساخت، از او 

كرد و كارگران را در چارچوب نظم موجود  فا مىيا را ايان بورژوازى و پرولتاريم
ك مبارزه طبقاتى به نحو روز افزونى چشم كارگران را بر ياما پرات. داشت نگاه مى

 .داد تر با بورژوازى سوق مى ھا را به مقابله جدى گشود و آن ات مىيروى واقع

ت كارگران يل بر دامنه فعالياتى، در مارس و آورتوأم با رشد و گسترش مبارزه طبق
ستى و ياليشات سوسيًس عموما داراى گرايكارگران پار. ھا افزوده شد و سطح آگاھى آن

 سن -لى يسم تخياليشات مختلف از سوسين چارچوب به گرايستى بودند و در ايكمون
لى يسم تخيتا كمون -ه گرفته يى بالن و فوريھا، طرفداران لو ستيھا، پرودون ستيمونيس

ھاى  ًت كارگران عمدتا در كلوبياسى، فعالياز نظر س. كابه و بالنكى تعلق داشتند
تعدادى . ديرس صد كلوب مىيھا به متجاوز از س ك متمركز بود كه تعداد آنيدمكرات

ھاى  ان نھاده شده بود كه در واقع انجمنيًت صرفا كارگرى بنيز با عضويباشگاه ن
ن نمونه بود ياز ا. كردند ز مطرح مىياسى را نيالبات اجتماعى و سصنفى بودند كه مط

ًبعدا . ل شدنديكه در ماه مارس تشك" برادرى"ھاى ملى و كلوب  كلوب كارگران كارگاه
ھاى ملى  ھا و كارگاه هيندگان اتحادياسى كارگران در مجمع نمايھاى س تيز فعالين

 )۵٩(.ديمتمرکز گرد

ن يتر كى از مھمي. ز افزوده شديھاى صنفى ن هيھاى اتحاد تيلن دوره، بر دامنه فعايدر ا
اى  ن شاخه حرفهيك بود كه چندياسى و بشردوستانه كارگران فلز و مكانيھا مجمع س آن

شبرد مبارزه كارگران در يھاى صنفى نقش مھمى در پ هياتحاد. گرفت را در بر مى
ھا  ن تشكليھاى ا تيجه فعاليدر نت. كردند فا مىيط كار و زندگى اينه بھبود شرايزم

ن يدر ع. ش دستمزد و كاھش ساعات كار صورت گرفتينه افزاياقدامات مھمى در زم
از جمله ابتكار برگزارى . ز فعال بودندياسى نيل سينه مسايھا در زم ن تشكليحال ا

ى گارد ي مارس برای مقابله با تظاھرات ضد انقالبى بخش بورژوا١٧م يتظاھرات عظ
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ق انداختن انتخابات مجلس مؤسسان، در دست يمارس و در دفاع از به تعو ١۶ملى در 
 .ھاى صنفى بود هياتحاد

ھاى  ك براى مقابله با توطئهيھاى دمكرات ن قرار بود كه كارگران و كلوبيمسئله از ا
ان دھقانان كه يژه در ميھا به و بانه آنيفر ھاى عوام تيضد انقالبى بورژوازى و فعال

ق افتادن انتخابات شده بودند، تا يدادند، خواستار به تعو ل مىيا تشكمى ريروى عظين
 ١۶ن اوضاع در يدر ا. ندگان خود را انتخاب كننديتر نما توده مردم فرانسه آگاھانه

ى گارد ملى با شعار مرگ بر لدرو رولن دست به تظاھرات زده يمارس، بخش بورژوا
ك يست ھزار كارگر دست به يدوفرداى آن روز . س حمله كرديو به شھردارى پار

م به سوى شھردارى زدند تا ضمن دفاع از جمھورى، يى عظيمايپ تظاھرات و راه
حكومت موقت را براى اخراج عناصر بورژوا از حكومت تحت فشار قرار دھند و از 

ت يجمع. ق اندازديخ انتخابات گارد ملى و مجلس مؤسسان را به تعويآن بخواھند تار
ھا قول  ى بالن به آنيس را ترك كرد كه لوينھا ھنگامى شھردارى پارم كارگران تيعظ

 .شان را متحقق خواھد ساخت ھای خواسترداد، حكومت موقت د

ك مركز واحد براى يجاد ياسى كشور و مسئله انتخابات، ضرورت ايتحوالت س
 .ان كارگران مطرح ساخته بودياى را در م رھبرى  جنبش توده

آھن و  ژه رھبران كارگران راهيشرو به ويرس، كارگران پ ما١٧پس از تظاھرات "
اى را رھبرى  جاد مركزى كه جنبش تودهياز به ايك به وضوح نيانجمن كارگران مكان

 مارس ١٨در . اسى مطرح بوديدر واقع، اكنون مسئله رھبرى س. ص دادنديكند، تشخ
ته مركزى يوقت كمندگان لوكزامبورگ بوروى ميآھن، نما بنا به ابتكار كارگران راه

ل يته مركزى تشكيز، خود كميان مارس نيدر پا. جاد نمودنديكارگران بخش سن را ا
 ١۴ز يى بالن نيلو.  كارگر را براى انتخابات مجلس مؤسسان نامزد نمود٢٠د كه يگرد

ارى از يست اضافه كرد كه بسين ليخواھان به ا ھا و جمھورى ستياليان سوسينفر از م
  )۶٠(."كارانه داشتند شھا موضعى ساز آن

ھاى بورژوازى،  ه كارگران و توطئهيد فشارھاى حكومت عليل با تشديدر ماه آور 
ى انتخاباتى يكارگران كه در گردھما. افتيان كارگران گسترش يًعا در ميتى وسينارضا

ه نمودند كه با اشاره ياى را تھ هيانيافته بودند، بينش رھبرى گارد ملى حضور يبراى گز
ته مركزى يكم. طالبات مختلف كارگران، از جمله خواستار الغاء استثمار شده بودندبه م

ى به يمايپ ك راهيھاى صنفى دعوت نمود كه دست به  هيكارگران بخش سن از اتحاد
ل حدود ي آور١۶روز . ه را به حكومت موقت ارائه دھنديانيسوى شھردارى بزنند و ب

در . س زدنديى به سوى شھردارى پاريمايپ صد ھزار كارگر دست به تظاھرات و راه
ع كرد كه كارگران قصد دارند حكومت موقت را ين ضمن، بورژوازى در شھر شايا

ن واحد از يختند و چنديھا ر ابانيدستجات مختلف مسلح بورژوازى به خ. سرنگون كنند
ى يمايپ معھذا كارگران به راه. روھاى گارد ملى، كارگران را مورد حمله قرار دادندين

ن يحكومت موقت، اما ا. خود ادامه دادند تا دادخواست خود را به حكومت ارائه دھند
لذا كارگران آن را به . ھا سر باز زد ندگان كارگران و دادخواست آنيرش نمايبار از پذ

ن دادخواست در واقع نوعى اتمام حجت به يا. ل دادنديكى از مقامات شھردارى تحوي
داد كه مبارزه  دادھا نشان مىين رويا. ھاى كارگران بود حكومت براى تحقق خواست

 .گردد تر مى كياى حساس نزد طبقاتى به مرحله
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غات گسترده بورژوازى يھا و تبل ھا، توطئه سازى نهيانتخابات مجلس مؤسسان با زم
. ديل برگزار گردي آور٢۴ و ٢٣ھا در  ستيھا و كمون ستياليه كارگران، سوسيعل

االت، ناآگاھى دھقانان يضعف جنبش كارگرى در ا. نفع بورژوازى بودًاوضاع تماما به 
ع خرده بورژوازى يھاى وس ه كارگران، تودهيسا عليغات گسترده بورژوازى و كليو تبل

حكومت . روى از بورژوازى كشانده بود شھر و روستا را در سراسر فرانسه به دنباله
مى بر ھر فرانك وضع كرده بود ينت سا۴۵ات يك مالين مخارج خود يموقت كه براى تأم

ھاى ملى و  جه كارگاهيغات خود آن را نتيًن عمدتا بارى بر دوش دھقانان بود، در تبليو ا
ده را جا انداخته ين ايان دھقانان ايبورژوازى در م. ولخرجى كارگران معرفى كرده بود

قانان را در ق دھين طريھاى ملى بر عھده دھقانان است، تا بد بود كه مخارج كارگاه
 .مقابل كارگران قرار دھد

 با خالصى دھقانان از عوارض فئودالى شروع ١٧٨٩اگر انقالب : "به قول ماركس 
اش  ن دولتى، شروعيه و حفظ ماشيانداختن سرماي به خاطر به خطر ن١٨۴٨شد، انقالب 

ى ن لحظه به بعد جمھورياز ا." "د اعالم نموديات جديك مالينان با يرا به روستانش
س در ياى پاريم بود و پرولتاري سانت۴۵ات يگر براى دھقانان فرانسه به معناى ماليد

  )۶١(."نظرش در حكم ولخرجى بود كه به خرج او جا خوش كرده بود

ه طبقه يطلب بورژوازى در مبارزه عل خواه و سلطنت ھاى مختلف جمھورى جناح
غات و مبارزه بورژوازى يتبلز نقش مھمى در يسا نيكل. كردند پارچه عمل مى كيكارگر 

ھاى  ان تودهيغات در مين تبليتر بانهيفر سا به عواميكل. ه كارگران بر عھده گرفته بوديعل
ھا  ستيكرد كه كارگران و كمون ع خرده بورژوازى روى آورده بود و ادعا مىيوس
ھى يًن، با توجه به مجموع اوضاع، كامال بديبنابرا. خواھند زنان را اشتراكى كنند مى

. افتديھا در انتخابات به دست دستجات مختلف بورژوازى ب م كرسىيت عظيبود كه اكثر
انات يب كارگران و جري كرسى نص١٠٠تر از  ندگى، كمي كرسى نما٨٨٠ان ياز م

ه سالح به دست، جمھورى را به كف يا كه در انقالب فوريپرولتار. ديدمكرات چپ گرد
توان با فشار به حكومت موقت آن  برد كه مى ر مىن توھم به سيآورده بود، معھذا در ا

را به اتخاذ اقداماتى براى الغای استثمار واداشت، اكنون خود را در برابر مجلسى 
ه حساب با آن يفه خود را بازپس گرفتن دستاوردھاى طبقه كارگر و تسويد که وظيد مى

در . زون ساختتى كارگران را افيان انتخابات، خشم و نارضايجر. قرار داده بود
ى را خلع سالح كردند و رتق و فتق ين، گارد ملى بورژوايكارگران خشمگ"موگ يل

اى متشكل از كارگران و خرده بورژوازى دمكرات قرار  تهيامور شھر بر عھده كم
ھا گارد ملى  آن. ر كردييروھاى حكومت به شھر اوضاع تغيتنھا پس از ورود ن. گرفت

كارگران در "در روئن ." ھا را منحل نمودند تهيند و كمى را از نو مسلح كرديبورژوا
نبرد به . ن سنگربندى شديھاى كارگرنش در بخش. ل به سالح متوسل شدنديان آوريپا

ًگارد ملى روئن كه كامال مسلح بود، تلفات كمى داشت در . افتيمدت چند روز ادامه 
 تن به ۵٠ان باختند و مارستان جي نفر در ب٢٣ كارگر در جا كشته شدند، ١١حالى كه 

در روئن بورژوازى : س در سوم ماه مه نوشتيروزنامه كمون پار. شدت زخمى شدند
سكوت ناشى . ان اجساد مردگان برقرار گشته استينظم و قانون در م. روز شده استيپ

 )۶٢(."از ترور درشھرفرمانرواست
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 ماه ۴ل در يمجلس مؤسسان به محض تشك. ز اوضاع به شدت متشنج بوديس نيدر پار
ست از حكومت كنار زده شد ياليجناح سوس. ا را آغاز نموديه حساب با پرولتاريمه، تسو

شنھاد يپ. ى به جاى حكومت موقت زمام امور را در دست گرفتيون اجرايسيك كميو 
ون لوكزامبورگ قدرت خود را به يسيكم. خانه مخصوص كار رد شد ك وزارتيل يتشك

ك رشته اقدامات ين اقدامات و يبورژوازى با ا.  دست دادك نھاد حكومتى ازيعنوان 
كننده بعدى، در تالش بود كه كارگران را به نبردى ناخواسته كه  كيارتجاعى و تحر

 ١۵داد يرو. اش را نداشتند بكشاند و اسلحه در دست مطالبات كارگران را رد كند توان
 .ع نمودين روند را تسرياھا به مجلس،  مه و حمله گروھى از كارگران و رھبران آن

ك يھاى دمكرات ھا، كارگران و كلوب ام مردم لھستان توسط پروسىيدر پى سركوب ق
 ماه مه به ١۵در "ن منظور يبد. س، خواھان كمك فرانسه به مردم لھستان شدنديپار

ه صنفى كه بخشى از كارگران يندگان صد اتحاديك، نمايابتكار چند كلوب دمكرات
ھا عازم كاخ  آن. ل جمع شدنديدان باستيوسته بودند، در ميھا پ ز به آنينھاى ملى  كارگاه

ان يمايپ در رأس راه. ل جلسه داده بوديبوربون شدند كه مجلس مؤسسان در آن جا تشك
ك امثال راسپاى و يھاى دمكرات ستياليته مركزى كارگران بخش سن و سوسيرھبران كم

دند، به درون سالن ين كه به كاخ بوربون رسيمان ھيمايپ  راه)۶٣(."ه قرار داشتنديريسو
د كه كارگران را به ترك سالن وادارد، اما يى بالن كوشيلو. كنفرانس وارد شدند

كرد،  ه كارگران را كه تقاضاى كمك به مردم لھستان را مىيانيراسپاى ب. اى نداد جهينت
 اجتماعى ليز در دفاع از مردم لھستان و حل مساياگوست بالنكى ن. قرائت كرد

ترس و . ه شرم حكومت موقت دانستيدادھاى روئن را مايكارگران سخن گفت و رو
. ه تكرار شودي فور٢۴م داشتند كه ماجراى يھا ب آن. ندگان را فرا گرفته بوديوحشت نما

د كه ينه جديست كابيعت، انحالل مجلس مؤسسان اعالم شد و ليان جمين لحظه از ميدر ا
ل شده يخواھان جناح چپ تشك ھا و جمھورى ستيھا، كمون ستيالين سوسيتر از سرشناس

كارگران . ديداد نگذشته بود كه گارد ملى سر رسين رويزمانى از ا. ديبود، اعالم گرد
ف يز توقيرا متفرق و تعدادى از رھبران تظاھرات از جمله راسپاى، بالنكى و باربه ن

 .شدند

  :ن نوشتيدادھا چنين رويابى ايماركس در ارز

ندگى ملت را به يافت نمايش ي گشا١٨۴٨ مه ۴مجلس ملى منتخب ملت كه روز " 
ه و يه دعاوى روزھاى فورين مجلس پرخاش جاندارى بود عليش ايگشا. عھده داشت

اى يپرولتار. ى برسانديھاى بورژوا اسيج انقالب را كاھش دھد و به مقيست نتايبا مى
عنى در يش آن يد، چند روز پس از گشاافته بويًن مجلس را فورا دريس كه خصلت ايپار
ن مجلس را با توسل به زور منكر يت اياى به كار برد تا موجود ھودهي مه تالش ب١۵

ن شد كه يم فقط ايدان  مه به طورى كه مى١۵جه روز ينت... شود و آن را منحل سازد
 عنى رھبران واقعى حزب پرولترى براى تمام دوران مورد بررسىيارانش يبالنكى و 

  )۶۴(."ما از صحنه اجتماعى طرد گردند

اى قطعى بود، اقدامات  ا به مبارزهي مجلس مؤسسان كه مصمم به كشاندن تمام پرولتار
. اى ممنوع شد ھاى توده ىيگردھما. ديكننده خود را شدت بخش كيضد كارگرى و تحر

االت ياد كارگران به يتبع. ديھاى ملى آغاز گرد تراشى براى عضويت در كارگاه اشكال
ته كار مجلس، كنت دوفالو اعالم يس كميرئ. به بھانه انجام كار خاكبردارى شروع شد
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غ يك مركز تبلي"و  " افتهيك اعتصاب مداوم و سازمان يھاى ملى  كارگاه"نمود كه 
. ستى منحل شوند و ھر مقاومتى با زور سركوب گردديتر با عيھر چه سر. اند"خطرناك
طبق . ًھاى ملى عمال بسته شدند ى، كارگاهيون اجرايسيكم ژوئن به دستور ٢١لذا در 

آمدند و   سال به خدمت ارتش درمى٢۵ر يى، كارگران زيون اجرايسيمصوبه كم
  .شدند االت اعزام مىيترھا به ا مسن

تواند در كنار بورژوازى به  ا مىيآمد كه گو رون مىين توھم بي توده كارگر تازه از ا
ن منازعه بر سر يافت كه از ھمان نخستي ا اكنون  درمىيرپرولتا. اھدافش تحقق بخشد

ن افكند و تنھا يھا، كه پرچم سرخ را در مقابل پرچم سه رنگ بورژوازى بر زم سمبل
ن قناعت كرد كه به چوب پرچم جمھورى نوار سرخ بسته شود، تا در كنار منافع يبه ا

ن پرچم يد ايبا گر مىيار دبورژوازى، منافع خود را متحقق سازد، اشتباه كرده بود و ب
در برابر تعرضات بورژوازى . ام بر فراز سنگرھا به اھتزاز درآورديك قيرا از نو، با 

 .ن مدت آرام ننشسته بودنديا، البته كارگران ھم در ايبه پرولتار

ون يجاد كنوانسيى، مسئله ايدر اواسط ماه مه، در برابر مجلس مؤسسان بورژوا
ان يستى از ميبا ون مىياعضا كنوانس. ديكارگران مطرح گردندگان خلق از سوى ينما

ن مسئله در واقع تالشى براى يطرح ا. ك انتخاب گردنديھاى دمكرات كارگران و كلوب
اما . رديتوانست در آن اوضاع شكل بگ گر نمىين نھاد، ديا. ك قدرت دو گانه بوديجاد يا

 - ال يزى و رھبران سوسانگر سلب اعتماد كارگران از بورژوايده بين ايخود ا
ك مركز يجاد يى از سوى كارگران براى ايھا ن حال، تالشيدر ع. ست بوديرفرم

 .سازماندھى واحد صورت گرفت

ك مركز يد كه يل گرديھاى صنفى تشك هيدر حوالى مارس، مجمع متحد اتحاد
ندگان يگر، مجمع مركزى نمايمركز د. شد سازماندھى و رھبرى مھم محسوب مى

 .ل شده بودياى ملى بود كه زودتر تشكھ كارگاه

ل يھاى خود، در اوا تيدن به فعاليھاى صنفى، براى انسجام بخش هيمجمع متحد اتحاد
ه يرا منتشر ساخت كه مقاالت آن سرشار از روح" روزنامه كارگران"ژوئن 

 .ى و نفرت از ستم و استثمار بوديجو ھمبستگى، مبارزه

ن يچن" خطاب به تمام زحمتكشان"ى تحت عنوان ا ن شماره در مقالهيدر ھمان نخست
  :آمده بود

ى كامل و يد به رھايبا اسى درامى جدى بود كه مىيدرآمد س شيك پيه، فقط ي فور٢۴"
كارگرانى كه زندگى ." "انجامديى كه در كار مولد شركت دارند بيھا كال تمام آنيراد

" حق كار"ن كلمات يد كه ان بويشان ايخود را قربانى دفاع از حقوق ملت كردند، آرزو
اتحاد به ھر شكل فقط پرچمى شود ." "ل گردنديت تبديه نوشته شده به واقعيانيكه در ب

نامه تمام  شه استثمار از واژهيكالم و اند." "نديكه تمام زحمتكشان به گرد آن جمع آ
 ."تر ملغا شوند عيازات به ھر شكل آن ھر چه سرينھادھاى حكومت محو گردد و امت

ھاى ملى اظھار ھمبستگى شده و از  ن شماره روزنامه، با كارگران كارگاهي ھمدر
ت و يدھاى بورژوازى و مجلس مؤسسان حمايب و تھديھا در پاسخ به اكاذ ه آنيانيب

  : از جمله گفته شده بود. بانى به عمل آمده بوديپشت

ان يا را در جرن كه شما از قبل ميم از ايما متأسف. ميه شما توافق داريانيما با ب"
ھا و  بدبختى. ميم، آن را با شما امضا كنيدانست فه خود مىيچرا كه ما وظ. دينگذاشت
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د از يرد نبايپذ مان انجام مى كى است و ھر آن چه كه براى آرمان مشتركيدھاى ما يام
 )۶۵(."نظر ما دور بماند

ى صنفى و ھا هيژه مجمع متحد اتحاديى كه از سوى كارگران به ويھا به رغم تالش
الت واحد صورت گرفت، ھنوز يك تشكيجاد يھاى ملى، براى ا ندگان كارگاهيمجمع نما

ى يون اجرايسيك مركز سازماندھى و رھبرى واحد و عمومى شكل نگرفته بود كه كمي
  .ھاى ملى را صادر كرد فرمان بستن كارگاه

 

 سياى پاريام ژوئن پرولتاريق

ه بر طبق آن، متجاوز از صد ھزار كارگر ى، كيون اجرايسي ژوئن كم٢١با فرمان 
ن باقى نمانده يشدند، براى كارگران راھى جز ا ًھاى ملى عمال اخراج مى عضو كارگاه

س را ياى پاريبورژوازى پرولتار. "زنديام برخيا به قيرند يا از گرسنگى بميبود كه 
ن يض به اش از صد ھزار كارگر در اعتراي ژوئن ب٢٢ روز )۶۶(."ام كرديمجبور به ق

گروھى از كارگران به سوى كاخ . س جمع شدندياقدام بورژوازى، در مركز پار
پاسخى كه به . ى شده بوديون اجرايسيلوكزامبورگ به حركت درآمدند كه اكنون مقر كم

االت يا به اي. االجرا است ى الزميون اجرايسيم كمين بود كه تصميكارگران داده شد ا
 .ميتفرس ا به زور مىيد، يرو مى

بر تعداد . ك پانتئون اجتماع نمودنديكارگران به مركز شھر بازگشتند و در نزد
عى از يك باره بخش وسيد، به ين كه شب فرا رسيھم. وسته افزوده شديكارگران پ

ستى ياليشات مختلف سوسين كه به گرايس به رغم ايكارگران پار. س سنگربندى شديپار
ام يًد، درنگ نكردند و متحدا در قيكه فرا رسستى تعلق داشتند، لحظه عمل يو كمون

كاد ي بار۵٠٠ ژوئن تا فرداى آن روز متجاوز از ٢٢ شب ١٠از ساعت . شركت نمودند
ًس كه عمدتا كارگران يھاى شرقى و جنوب شرقى پار سنگربندى از قسمت. ديبر پا گرد

ه، يسوندونى، پوا ابان سنيدر آن جا سكونت داشتند، شروع شد و در مدتى كوتاه خ
 .ره سنگربندى شدنديمارسو و غ ژاك، سن ھاى ارتباطى به محالت سن مارى و راه سن

ك واحد از ي. ش آمديدونى پ كى سني ژوئن در نزد٢٣ش از ظھر يرى پين درگينخست
روھاى گارد ملى وفادار به حكومت دست به حمله زد، اما در برابر مقاومت كارگران ين

س يھاى جنگ داخلى در سراسر پار ن حمله، شعلهيبا ا. دينى گردينش ر به عقبيناگز
 .ام آغاز شده بوديق. ديزبانه كش

ده يبغض كارگران بر ضد دولت و مجلس ترك. ام خالص كارگرى استيك قيام، يق"
دولت . (د و انتظار كارگران عمل كرده استيكه بر خالف ام) دولت و مجلسى. (است

دولت و (ازد، ي ى به نفع بورژوازى دست مىا كه ھر روز به اقدامات تازه) و مجلسى
ھاى ملى را  كارگاه. ون كارگرى لوكزامبورگ را منحل كرده استيسيكه كم) مجلسى

خصلت . ب كرده استيل اجتماعات را تصويت تشكيمحدود كرده است و قانون ممنوع
   )۶٧(."باشد ات آن آشكار مىيام از تمام جزئيقاطع پرولترى ق

. ام را سركوب كندير دست به كار شده بود، تا با تمام قدرت، قوا وانهيبورژوازى د
روھاى گارد ملى وفادار به يفرماندھى ن"ر جنگ بورژوازى ياك، وزيژنرال كاون

اده نظام، سواره نظام و يروھاى پي تن از ن٢٩٠٠٠ گارد متحرك و ١٢٠٠٠حكومت، 
ن گروه تحت ياول. ادندل ديھا سه گروه حمله تشك آن. افراد توپخانه را بر عھده گرفت
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كنندگانى را كه از شمال  اميدند تا قيجنگ دونى مى ه در مجاور سنيسيفرماندھى المور
ن گروه يدوم. نى وادارندينش شروى بودند به عقبيشرقى به سوى شھردارى در حال پ

ن گروه تحت يسوم. تحت فرماندھى بدو، در مقابل شھردارى موضع گرفته بودند
كنندگانى را كه از جنوب شرقى به سوى شھردارى  اميدند قيكوش  مىِفرماندھى دامسم،

 ساعت ٣ه به مدت يسيروھاى المورين. نى وادارندينش شروى بودند، به عقبيدر حال پ
و تنھا با مشكالت " مارتن بودند دونى و مجاور سن ن در سنيك نبرد سنگير يدرگ

ھا  آھن شمال از آن ك راهيگران مكانه را كه كاريدان الفايكادھای ميفراوان توانستند بار
د يھا به مقاومت شد ، آن۴در حدود ساعت . كردند، به تصرف خود درآورند دفاع مى

ًحدودا در ھمان . روى كمكى كردنديكارگران در محله تمپل برخوردند و تقاضاى ن
نبرد تمام شب در ... ده بوديِزمان، تقاضاھاى مشابھى از ژنرال بدو و دامسم رس

كارگران به . افتيژاك ادامه  ته و اطراف سنيآھن شمال، تمپل، س انه راهيرت پامجاو
كاد دفاع يك مجموعه باريكارگران ھر حرفه از . دادند جاد استحكامات دفاعى ادامه مىيا

 )۶٨(."كردند مى

كردند،  س را با دقت و عالقه دنبال مىياى پاريام ژوئن پرولتاريماركس و انگلس كه ق
  : ن نوشتنديام چنين روز قيع نخستي وقاابىيدر ارز

ه يًن انقالبى است كه واقعا جامعه را به دو اردوى متخاصم تجزيانقالب ژوئن، اول"
وحدت نظر انقالب . باشند نده آن مىيس نمايس و غرب پاريكرده است كه شرق پار

اند  داختهگر پريكديه امروز خود به مبارزه با ين فوريمبارز... ان رفته استيه از ميفور
طرفى وجود  تفاوت و بى گر افراد بىينست كه ديسابقه بوده، ا زى كه تاكنون بىيو چ

شھر به دو ... ا در مقابل سنگريجنگد، در سنگر  ًھر فرد قادر به مبارزه واقعا مى. ندارد
مارتر تا بندرگاه  ه شمال شرقى از مونيدر حاش. م شده بودياردوى نظامى تقس

ابان يته و در طول خيره سين تا جزييس به پايدن ابان سنتي جا از خنيس و از ايدن سنت
له يه شرقى قرار داشت، به وسيقسمتى كه در ناح. ر خط مرزى بوديژاك تا بار سنت

كرد و  كارگران اشغال و سنگربندی شده بود و بورژوازى از قسمت غربى حمله مى
سنگرى كه در مدخل محله بر فراز ... داشت افت مىيھاى خود را از آن جا در كمك
 شب ١١تا ساعت ... كرى در اھتزاز بوديپ آنتوان ساخته شده بود پرچم سرخ غول سنت

. ن روز انقالب ژوئن بودين اوليا.  كشته و زخمى شمارش شده بودند١٠٠٠ش از يب
كه و يس يكارگران پار. ر بوده استينظ س بىيھاى انقالبى پار خ ساليروزى كه در تار

طلبان و  زه شده جمھورىيار، گارد تازه ارگانيابل بورژوازى مسلح، گارد ستنھا در مق
كار يرى پينظ ھا با تھور بى آن. دنديجنگ ھاى نظامى، مى ه بخشير و كليسربازان اج

 )۶٩(."كردند رى عمل مىينظ رحمى بى ھمان طور كه دشمنان با بى. كردند

ژوازى را متوحش ساخته ن روز نبرد، بوريمقاومت سرسختانه كارگران در نخست
ام از سركوب قھرى براى در ھم شكستن مقاومت يش از آغاز قينى كه پيمرتجع. بود

ندگان، يگروھى از نما. گفتند، اكنون دچار ترس و ھراس شده بودند كارگرى سخن مى
اك يشنھاد كردند كه مجلس مؤسسان به ورساى منتقل گردد كه البته با مخالفت كاونيپ

ارات ياك اختيد كه به كاونين دينجام، مجلس مؤسسان چاره كار را در اسرا. روبرو شد
ى كشور در يد و تمام امور اجرايى منحل گرديون اجرايسيكم. كتاتور داده شوديك دي

كتاتورى را بر تن ي ژوئن جامه د٢۴اك كه روز يكاون. اك قرار گرفتيدست كاون
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ده بود ياالت رسيى كمكى كه از اروھايم نيل عظيپوشانده بود، مصمم بود كه با كمك خ
 ٢۴اما تا ظھر روز . و استفاده ھمه جانبه از توپخانه، مقاومت كارگران را در ھم بكوبد

 را به ٩ و ٨ھاى نواحى  كارگران، شھردارى. ژوئن، اوضاع به نفع كارگران بود
اما در حوالى . ن نموده بودندييتصرف درآورده بودند و شھردارانى از سوى خود تع

اك يكاون. روھاى دولتى درآمديًشھردارى مجددا به تصرف ن. ر كردييعصر، وضع تغ
. ھا را با توپ در ھم بكوبند كادھا و خانهيدستور داده بود، توپخانه را به جلو برانند، بار

روھاى مسلح بورژوازى وارد آمده بود و چند ينى به نين دو روز تلفات سنگيطى ا
آسا  ليمعھذا، س. ا كشته شده بودنديكردند، زخمى  ىات را رھبرى ميژنرال كه عمل

م نظامى يروى عظيك ني ژوئن ٢۵روز . ديرس اك مىيروى كمكى براى ژنرال كاونين
مركز نبرد . ه كارگران زدنديھاى مختلف دست به حمله عل ست ھزار نفره، در جبھهيدو

رد تمام روز در نب. بورژوازى با توپخانه وارد عمل شده بود. ل بوديدان باستيدر م
ھا  آن. كارگران با كمبود سالح و مھمات روبرو شده بودند. افتيل ادامه يدان باستيم

ھا استفاده كنند، چون  خواستند از آن ن قبضه توپ را از دشمن گرفته بودند، اما نمىيچند
ن روز، كارگران تعدادى از يدر ا. ھا بود متضمن خطراتى براى مردم و مساکن آن

ن سنگر رزمندگان ژوئن كه ده ھزار يآخر. سنگرھاى خود را از دست دادندن يتر مھم
 ژوئن، كارگران پس از ٢۶روز . آنتوان بود كردند، حومه سن كارگر از آن دفاع مى

طى . ديام سركوب گرديق. ز از دست دادندين سنگر خود را نين آخرينبردى قھرمانانه، ا
رحمى  ام، بىيبورژوازى با سركوب ق. دندام حدود پانزده ھزار كشته و زخمى شين قيا

ھر چه كارگران با اسرا با مالطفت رفتار كرده بودند، بورژوازى . را از حد گذراند
ھاى  اعدام. رحمانه به گلوله بست اسراى كارگر را بى. بالعكس با قساوت عمل كرد

 بود، ر شدهيا با لباس كارگرى دستگيھر كس كه اسلحه در دست . ديگسترده آغاز گرد
 .شد در جا اعدام مى

 ھزار نفر را ١۵كنندگان را كشتند و  اميش از سه ھزار تن از قيروزى بيپس از پ"
  )٧٠(."د كردنديبدون محاكمه تبع

كتور ھوگو در مورد يه كارگران تا بدان حد بود كه حتا ويگرى بورژوازى عل وحشى
ت از خود دفاع يبربرھاى  در روزھاى ژوئن تمدن با روش: ن اظھار نظر كرديآن چن

س، كارگران سراسر فرانسه، جانبدار ياى پاريام ژوئن پرولتاريان قيدر جر. كرد
ره، يون، روئن و غير مارسى، ليس بودند، حتا در برخى از شھرھا نظياى پاريپرولتار

ًعا سركوب يھا محدود بود و سر امين قياما ا. ام تالش نمودنديى قيكارگران براى برپا
ى و يجو ه مبارزهياما روح. ديس با شكست روبرو گردياى پاري ژوئن پرولتاراميق. شدند

شكست ژوئن قبل از ھر . ان كارگران در ھم نشكستيه نظم موجود در مياعتراض عل
ان كارگران فرانسوى، از يى در ميى و خرده بورژوايز شكست تمام توھمات بورژوايچ

  .ستى بودي رفرم-ال يجمله توھمات سوس

ن بھبود يتر مان آورد كه كوچكيقت اين حقياش به ا ا تازه پس از شكستيلتارپرو"... 
ل اگر بخواھد به ين تخيو ا. ستيش نيالى بيى خيدر وضعش در محدوده جامعه بورژوا

ى كه يھا ا به جاى خواستيپرولتار. تى تلقى خواھد شديت بخشد، چونان جنايخود واقع
ًى كه ظاھرا پر يھا رد، خواستي آوانس بگهيد از جمھورى فوريكوش ھا مى به كمك آن

ن صالى يى بودند، اينظرانه و گذشته از آن بورژوا شور و حرارت ولى در محتوا تنگ



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ۶٢

كتاتورى طبقه ي د-سرنگونى بورژوازى : جنگ جسورانه و انقالبى را در داد
 )٧١(."كارگر

  

 جنبش كارگرى آلمان -پ 

اى متعدد مناسبات ي به علت وجود بقای نوزدھم، ھر چند كه مه اول سدهيدر آلمان ن
شدند،  دارى محسوب مى هياى بر سر راه توسعه سرما دارى كه مانع عمده هيماقبل سرما

ا و بورژوازى ھنوز به آن مرحله از رشد خود يان پرولتاريتضاد و مبارزه طبقاتى م
اسى خود يس و فرانسه، جنبش مستقل سيده بود  كه طبقه كارگر بتواند ھمانند انگلينرس

ھاى مھمى در جھت روى آورى به اقدامات مستقل  د آورد، معھذا در دھه چھل گاميرا پد
 .ك جنبش مستقل برداشته شدياسى و شكل دادن به يس

.  بود١٨۴۴لزى در يام بافندگان سياى آلمان، قين تجلى اقدامات مستقل پرولتارينخست
. ا به بار آورده بودعى ريكارى وسيع نساجى، بين سال، بحران در صنايدر ا
ز ين اوضاع، دستمزد كارگران را نيبردارى از ا دند كه با بھرهيكوش داران مى هيسرما

مت اجناس و يطى كه قيع در شرايكارى وسين كاھش دستمزدھا و بيا. كاھش دھند
تى و يك موج گسترده نارضايافت، ي ش مىيحتاج روزمره كارگران پى در پى افزايما

داران توجھى به اعتراض  هيسرما. د آورده بودين كارگران پداياعتراض را در م
 اعتراض كارگران اشكال ١٨۴۴ ژوئن ۴لذا در . ھا نكردند كارگران و مطالبات آن

ن ھمه فشار، ستم و يرى از بافندگان كه از ايگروه كث. ز به خود گرفتيعلنى و قھرآم
ن يتر رحم كى از بىيگر كه يانزداران به خشم آمده بودند به كارخانه زو هياستثمار سرما

دند يتمام دفاتر و اسناد موجود را به آتش كش. داران بود حمله بردند هين سرمايو منفورتر
عصر ھمان روز، بافندگان مناطق . دياش مجبور به فرار گرد و خود وى با خانواده

ى وى گر حمله بردند و انبارھاياطراف در دھكده پترزوالد جمع شدند، به خانه زوانز
 ژوئن، گروه ۵افت و در يًعا گسترش يام بافندگان سريدامنه ق. دنديز به آتش كشيرا ن

ورش يداران  هيگر از مؤسسات سرمايوسته و به تعدادى ديام پيشترى از كارگران به قيب
ل يمقامات دولتى براى سركوب كارگران، واحدھاى ارتش را به منطقه گس. بردند
روھاى سركوب نظامى به يان كارگران و نينى ميى خونريزد و خورد و درگ. داشتند

به رغم تمام .  تن از كارگران كشته و تعدادى زخمى شدند١٧وست كه طى آن يوقوع پ
ل ممكن به مقابله يروھاى نظامى، كارگران با تمام وسايگرى ن سركوب و وحشى

رى يدرگ. تنى ساخينش روھاى نظامى را وادار به عقبيستادگى كارگران نيا. برخاستند
روھاى يحاتى نيّجه برترى كمى و تسليافت و باالخره در نتي ژوئن ادامه ٩و كشمكش تا 

ام كارگران يق. ديادى از كارگران، جنبش سركوب گرديرى تعداد زينظامى و دستگ
دارى داشت و  هيام كه خصلتى آشكارا ضد سرماين قيد، اما ايلزى سركوب گرديس

ساخت، حاكى از آن بود كه طبقه  را منعكس مىاسى جنبش كارگرى يرى سيگ جھت
اسى آلمان ظاھر يروى اجتماعى مھم در عرصه تحوالت سيك نيكارگر آلمان به عنوان 

 .ت را نشان دادين واقعي، ا١٨۴٨انقالب مارس . گردد مى

ن روزھاى يدر اول. مى به تمام اروپا دادي در فرانسه، تكان عظ١٨۴٨ه يانقالب فور
.  جنبش انقالبى مناطق جنوب و جنوب غربى آلمان را فرا گرفتك موجيماه مارس 
فه فورى و يك وظيانقالب آلمان . ديھاى انقالب در سراسر آلمان زبانه كش سپس شعله
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د و بندھا و موانعى بود كه يبالدرنگ در برابر خود داشت كه ھمانا جاروب كردن ق
جاد ي توسعه اقتصادى كشور ادارى و هياى مناسبات فئودالى بر سر راه رشد سرمايبقا

 .نموده بودند

ن يمعھذا ا. برد، بورژوازى آلمان بود ن تحولى نفع مىيش از ھمه از چنياى كه ب طبقه
ك باشد، ي دمكرات-كال تحوالت بورژوا يرى كه خواستار اجراى راديگيروى پيطبقه، ن

ز آن كه از ش ايت نھفته بود كه بورژوازى آلمان بين واقعيز در ايعلت آن ن. نبود
كارانه  ًدا محافظهيلذا خصلتى شد. ديترس ت ھراس داشته باشد، از طبقه كارگر مىياشراف

ى كه قاطع و يرويگانه ني. ت بوديداشت و ھر لحظه در پى بند و بست و سازش با اشراف
ق انقالب بود، يكال، از طريك به شكلى رادي دمكرات-ر خواھان تحوالت بورژوا يگيپ

اى آلمان ھنوز از نظر كمى محدود و از ين كه پرولتاريبه رغم ا. مان بودطبقه كارگر آل
رد، اما ينظر تشكل و آگاھى در آن حد نبود كه بتواند رھبرى جنبش را به دست بگ

 .قت را تمام پروسه انقالب نشان دادين حقيا. روى انقالب بودين نيتر ن و فعاليرتريگيپ

ه مقامات برداشتند، يان عليخ سر به طغيوندر دوم مارس كه زحمتكشان آلمانى در م
نان بودند يا. دادند ل مىيروى اصلى جنبش را تشكيوران، ن شهيكارگران، شاگردان و پ

روى نظامى را كه براى سركوب يھا و مسلح نمودن خود، ن خانه ورش به اسلحهيكه با 
زه كارگران و رى و مباريگيجه پيدر نت. نى واداشتندينش ل شده بودند به عقبيجنبش گس

ا، ھسن، بادن ورتمبورگ و يزحمتكشان بود كه با گسترش دامنه جنبش، شاھان باوار
 .ر شدند به برخى از مطالبات مردم تن دھنديره ناگزيغ

ز كارگران و ين جا نيد، در ايھنگامى كه در سوم مارس دامنه جنبش به كلن رس
ور كه  شهيھزار كارگر و پ ۵متجاوز از . ش جنبش قرار داشتنديشاپيزحمتكشان در پ

ھا سازمان داده شده بودند، با تظاھرات خود در برابر  ستيه كمونيتوسط اتحاد
ھا را به شرحى كه در دادخواست  شھردارى، از شوراى شھر خواستند كه مطالبات آن

ن يا. ھا را خواستار شوند ھا ارائه شده بود، به اطالع حكومت برسانند و تحقق آن آن
ه يست در آلمان و برنامه عمل اتحادي برگرفته از مطالبات حزب كمونمطالبات كه

اسى، از جمله آزادى اجتماع، حق رأى يھاى س ھا بود، بر مسئله آزادى ستيكمون
ن شده يت تضميح عمومى خلق، حمايه به خلق، تسليعمومى، واگذارى قوه مقننه و مجر

 .د داشتيگان تأكياز كار و آموزش را

چ، يليد، آگوست ويروھاى مسلح انجامياھرات كه به زد و خورد با نن تظيان ايدر جر
اما . ر شدنديھا دستگ ستيه كمونيآنك و گوتچالك از رھبران جنبش و اعضای اتحاد

ر به آزادى رھبران يستادگى و مبارزه كارگران و زحمتكشان مقامات حكومت را ناگزيا
  .كارگران و زحمتكشان نمود

 ۶از . ديتخت پروس رسين پاي و گسترش خود به برلجنبش سوم مارس در ادامه
ن، كارگران، شاگردان و يدر برل. دين آغاز گرديھا و تظاھراتى در برل ىيمارس گردھما

لذا . دادند ل مىيت شھر را تشكيك پنجم جمعيًر و زحمتكش، حدودا يوران فق شهيپ
ز ي نظر كمى نروى فعال انقالب بودند بلكه ازيك نيكارگران و زحمتكشان نه فقط 

ه ين اتحاديدادند و برخى از رھبران و فعال ل مىياى را تشك روى قابل مالحظهين
به . فا نمودنديھا از جمله استفان بورن نقشی فعال در سازماندھى كارگران ا ستيكمون

د با دادن يك چھارم، در آغاز كوشين، شاه، فردريعلت وسعت دامنه جنبش در برل
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ى توده كارگر و يجو سم و مبارزهيكالياما راد. را مھار كندازاتى جزئى، جنبش يامت
جنبش اعتال . د كه وى بتواند به اھداف خود جامه عمل پوشديزحمتكش، مانع از آن گرد

توده . ديروھاى حكومتى آغاز گرديم مردم با نيرى مستقي مارس درگ١٣افت و در ي
پس از آن . ات خود افزودندز به مطالبيروھاى نظامی از شھر را نينى نينش مردم، عقب

كردند به سوى مردم   مارس واحدھاى نظامى كه از كاخ سلطنتى حراست مى١۵كه در 
ر شد طى دو فرمان، سانسور را لغو يافت كه شاه ناگزيآتش گشودند، جنبش چنان اعتال 

چ بحث و صحبتى از ين  ھين فراميمعھذا در ا. ديل مجلس را اعالم نمايو زمان تشك
مردمى كه در جلو كاخ اجتماع كرده . امده بوديان نيدن ارتش از شھر به ميرون كشيب

روى نظامى به يبراى متفرق نمودن مردم، ن. ن خواست پاى فشردنديبودند بر اجراى ا
. ن را روشن كنديام مسلحانه در برلين كافى بود تا شعله قيكار گرفته شد و ھم

ام تا ين قيا. ديرد مسلحانه آغاز گردن به زودى سنگربندى شد و نبيھاى برل ابانيخ
ھاى  افت و بخش اعظم شھر به دست تودهيز ادامه ي مارس ن١٩عنى يفرداى آن روز 

نى شد و فرمان خروج ارتش را از شھر صادر ينش ر به عقبيشاه، ناگز. انقالبى افتاد
ان يھاى كارگر و زحمتكش، شاه را واداشتند كه در برابر قربان اما توده. نمود

ھا را كارگران  د و اغلب آنيرس  نفر مى٢٣٠ھاى مسلحانه كه تعدادشان به  رىيرگد
گر يز ھمانند دين جا نيدر ا. اش را برکنار نمايد نهيدادند اداى احترام كند و كاب ل مىيتشك

دار امور  برال زمامياالت به رغم تمام مبارزه و فداكارى كارگران، بورژوازى ليا
ن امر البته در آن مرحله از تكامل جنبش كارگرى يا. ل دادينه را تشكيد و كابيگرد

ك حزب يچون كارگران فاقد تشكل و آگاھى طبقاتى بودند، فاقد . ر بوديناپذ اجتناب
. ف بوديالعاده ضع ان كارگران فوقيھا در م ستيه كمونيطبقاتى بودند، نفوذ اتحاد

حتا در . اموخته بودنديا ناعتمادى به بورژوازى ر كارگران تجربه نداشتند و درس بى
لذا . خته بودنديه جنبش ھنوز احترام خرافى نسبت به شاه را به دور نريمراحل اول

رد و ثمرات آن را يبرال زمام امور جنبش را به دست بگيعى بود كه بورژوازى ليطب
برال تنھا برخى از مطالبات کارگران و زحمتكشان را يبورژوازى ل. ب خود سازدينص

ن يتر رفت، اما در برابر اساسىيبند آن پذ ميك، آن ھم به شكل ني حقوق دمكراتنهيدر زم
نى براى تداوم يا تضميمطالبات كه متضمن اقدامات رفاھى به نفع توده زحمتكش بود 

ًبا ھمان ين تقريمطالبات كارگران و زحمتكشان برل. ستاديشد، ا انقالب محسوب مى
ن يعالوه بر ا. االت مطرح شده بودي از اگريا برخى ديمطالباتى بود كه در كلن 

ز يخانه كار ن ك وزارتيجاد ين مطالبه كارگران فرانسوى را در مورد ايكارگران برل
ن يكى از اي. ديورز ن مطالبات مخالفت مىيتر بورژوازى با تحقق اساسى. مطرح نمودند

واست بورژوازى از خ. ح عمومى خلق به جاى ارتش منظم بوديمطالبات مسئله تسل
ا سازمان داد يشيليك ميح عمومى خلق سر باز زد و به جاى آن يكارگران مبنى بر تسل

ن اقدامات ضد انقالبى و يا. ن شده بوديچ ن بورژوا دستيان داوطلبيكه اعضا آن از م
ھاى توده مردم، نقش سازشكارانه و  ن خواستهيتر ارتجاعى بورژوازى، عدم تحقق مھم

فا نمود و باالخره فرا خواندن مجدد ارتش به يدر پارلمان ااى كه بورژوازى  خائنانه
ات گشود و يًجا چشم كارگران را بر روى واقعيشھر، مجموعه عواملى بودند كه تدر

اعتمادى به  ن بىيرى ايگ جه شكليدر نت. ت بورژوازى را بر كارگران افشا نمودنديماھ
از جمله در .  روى آوردنداسىيبورژوازى بود كه كارگران به سوى اقدامات مستقل س
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ح ينه تسليژه در زمي ژوئن، كارگران براى به كرسى نشاندن مطالبات خود، به و١۴
عمومى خلق، دست به تظاھرات زدند و به انبارھاى اسلحه حكومت حمله بردند تا خود 

روھاى نظامى ين كه بورژوازى و خرده بورژوازى به ھمراه نيبه رغم ا. را مسلح كنند
ھا را خلع سالح كردند،  ه كارگران وارد عمل شدند و آنيًلطنت، متحدا علدستگاه س

 .ر كارگر بوديگردانى كارگران از طبقات غ گرى براى روىيداد تجربه دين رويمعھذا ا

نه رشد اتحاد، تشكل و آگاھى كارگران دورانى مھم ين دوران، در زميبه ھر رو، ا
اسى، از نظر يل سيدر امور انقالب و مسانه فقط از آن رو كه با مداخله فعال . بود

اى نمودند بلكه با سازماندھى اعتصابات  شرفت قابل مالحظهياسى پيتجربه و آگاھى س
ش دستمزد و يسابقه بود، براى افزا ن زمان در جنبش كارگرى آلمان بىيمتعدد كه تا ا

ھاى  هيتحادھاى انقالب است كه ا ن ماهين نخستيدر ھم. كاھش ساعات كار تالش نمودند
ن، در يعالوه بر ا. د آمدنديھاى سراسرى پد هيصنفى متعددى سازمان داده شدند و اتحاد

گ، فرانكفورت، ھامبورگ، يپزينز، الين، كلن، مايچند شھر بزرگ آلمان از جمله برل
ار مھمى در ينقش بس. اسى كارگرى شكل گرفتنديھاى س ز تشكليره نيدوسلدورف و غ

ھاى آلمانى بر  ستيه كمونياسى كارگران، اتحادياى صنفى و سھ هيسازماندھى اتحاد
ل شده يھاى آلمان تشك ستياليش توسط كارگران و سوسين سال پيعھده داشت كه چند

 .بود

  

 ھا در جنبش كارگرى آلمان ستيه كمونينقش اتحاد

ھاى  ھا و دمكرات ستياليی نوزدھم گروھى از كارگران، سوس  سده٣٠ھاى  در سال
جاد نمودند كه سازمانى يان را ايديتى به نام انجمن تبعيآلمان در فرانسه جمعدى يتبع

وست و ين انجمن به وقوع پي انشعابى در ا١٨٣۶در . خواه بود ك و جمھورىيدمكرات
ه عدالت را سازمان يل شده بود، اتحاديًكال آن كه عمدتا از كارگران تشكيجناح راد

ھاى فرانسه قرار داشتند، در  ستير بالنكيتأثشتر تحت ين تشكل كه بياعضای ا. دادند
ر و سپس به لندن يھا شركت نمودند و رھبران آن اغلب دستگ ستي بالنك١٨٢٩ام يق

 انجمن آموزشى ١٨۴٠ه، در يگر رھبران اتحاديكارل شاپر، مول و د. د شدنديتبع
گروه . ت خود ادامه دادنديق به فعالين طريجاد نمودند و از ايكارگران را در لندن ا

نگ يتليلھلم وايھا و ت داشتند، و در رأس آنيس فعاليگرى از كارگران آلمانى در سوئيد
ز به لندن ينگ نيتلي وا١٨۴۴در . لى قرار داشتيسم تخيھاى برجسته كمون كى از چھرهي

ك ير به منظور سازماندھى يژه از سوى كارل شايى به ويھا ام، تالشياز ھمين ا. رفت
وسته يه نپيھا ھنوز به اتحاد ن ساليماركس و انگلس در ا. ديآغاز گردالمللى  نيانجمن ب

س نمودند و ي انجمن آموزشى كارگران را در بروكسل تأس١٨۴۶بلكه خود در . بودند
كارل شاپر از طرف انجمن . گر بودنديى در كشورھاى ديھا تهيجاد كميدر تالش براى ا

ت در يھا را به عضو ه كند و آنافت كه با ماركس و انگلس مذاكريت يلندن مأمور
سپس مول با مارکس و انگلس مالقات کرد تا نظر آنھا را به . ديه دعوت نماياتحاد

ه تا حدودى اصالح شده و به مواضع ين مقطع مواضع اتحاديدر ا.عضويت، جلب نمايد
ان يگرى از ميسى، افراد ديعالوه بر اعضا آلمانى و سوئ. ك شده بوديماركس نزد

ه نام خود را به جامعه آموزشى يوسته بودند و اتحاديه پيگر به اتحادي دھاى تيمل
 .ر داده بودييست تغيكارگران كمون
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ان انجمن لندن و بروكسل صورت گرفت، يى كه ميدر پى مذاكرات و تبادل نظرھا
. ديه در لندن برگزار گردين كنگره اتحادي اول١٨۴٧در . رفته شديمواضع ماركس پذ

ھاى  نده انجمنيندگى از سوى انجمن بروكسل و انگلس به عنوان نماينمالھلم ولف به يو
سم علمى يھاى كمون دهين كنگره اساس ايان ايدر جر. افتنديس در كنگره حضور يپار

ه، واژگون نمودن بورژوازى، استقرار يھدف اتحاد. "رفته شديكارل ماركس پذ
ھاى تضاد طبقاتى بنا شده  هي پاا، الغا نظام اجتماعى بورژوازى كه بريت پرولتاريحاكم

نى است كه در آن نه طبقات وجود خواھد داشت و نه يو برقرارى نظام اجتماعى نو
  )٧٢(."ت خصوصىيمالك

ھا قرار گرفت تا در كنگره  ار انجمنيز به منظور بحث در اختيك اساسنامه نيمفاد 
 .ديل گرديھا تشك ستيه كمونيق اتحادين طريبد. ب شوديبعدى تصو

تر  تى جدىي برگزار شد اھم١٨۴٧گره دوم كه در اواخر نوامبر و اوايل دسامبر كن
كنگره . ح داديًافت و نظرات خود را مفصال توضيماركس در كنگره حضور . داشت

ست يفست حزب كمونيت داد كه مانيب اساسنامه به ماركس و انگلس مأموريضمن تصو
اكنون . دي آماده و در لندن به چاپ رسهيش از آغاز انقالب فوريفست پيمان. سنديرا بنو

ستى پرولترى بود و به جاى شعار يك برنامه كمونيھا داراى  ستيه كمونيگر اتحاديد
پرولترھاى جھان "، شعار "ھا ھمه با ھم برادرند انسان"ن كه يه مبنى بر ايمى اتحاديقد

ركزى لندن، ه در فرانسه، دفتر مي با وقوع انقالب فور.قرار گرفته بود" ديمتحد شو
ت در يط فعالياما شرا. ه در بروكسل واگذار نموديارات خود را به شعبه اتحادياخت
ارات را به يز منحل و اختيد نيًجتا دفتر مركزى جدينت. ز دشوار شده بوديك نيبلژ

دى در يت دفتر مركزى جديت داد كه به فوريماركس واگذار كرد و به وى مأمور
س، سندى به نام يل در پاريد به محض تشكيكزى جددفتر مر. ديس نمايس تأسيپار

انگر مطالبات فورى كارگران آلمان يب نمود كه بيست آلمان تصويمطالبات حزب كمون
 .ر، بانر، مول و ولف امضا شده بودين سند توسط ماركس، انگلس، كارل شايا. بود

ح عمومى يسلر، تيناپذ كين مفاد برنامه عبارت بودند از جمھورى متحد و تفكيتر مھم
ك بانك دولتى به جاى يجاد يخلق، اجراى اقدامات ضد فئودالى، حق رأى عمومى، ا

گان از آن توسط يل حمل و نقل و استفاده رايھاى خصوصى، دولتى شدن تمام وسا بانك
ات تصاعدى و يد حق وراثت، ماليسا از دولت، تحديى كامل كلير متمكن، جدايطبقه غ
شت ين معيگان خلق، تأميى، آموزش ھمگانى و راات بر اجناس مصرفيلغو مال

 ...كارگران توسط دولت، پرداخت  حقوق مساوى به كارمندان

ز عازم آلمان شدند تا نقش خود را در يه نيمانده اعضاى اتحادين سند، باقيبا انتشار ا
م در كلن، رھبرى عملى جنبش در يديھمان گونه كه د. نديفا نمايسازماندھى جنبش ا

گتچالك . چ قرار داشتنديليدر رأس جنبش گتچالك و اگوست و. ه بودياى اتحاددست اعض
ان كارگران و زحمتكشان بود كه ھر چند عضو يھاى با نفوذ در م تيكى از شخصي

چ يليو. را حفظ كرده بود" سم خلقىياليسوس"شات يھا بود، معھذا گرا ستيه كمونياتحاد
ه ين دو گروه، اتحاديودى طرفداران ابه ز. كرد ه دفاع مىياز مواضع رسمى اتحاد

كارل . ه حزب بوديزى شبي عضو داشت و چ٧٠٠٠ل دادند كه يكارگران كلن را تشك
 ھزار نفر از كارگران و ٧ت يعضو. وستنديه پين اتحاديت ايشاپر و مول ھم به عضو
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ك تشكل، براى آن دوران از جنبش كارگرى آلمان رقم قابل يزحمتكشان در 
 .ان توده زحمتكش بوديه در ميت و نفوذ اتحاديدھنده فعال  نشانست ويا مالحظه

ھا در سازماندھى جنبش در  ستيه كمونيگر از اعضا فعال اتحاديكى ديلھلم ولف يو
ھاى كارگرى  ه در تشكليگر اتحادين اعضاى ديھم چن. ا نقشى فعال داشتيسيليس

ن يبرل. ره فعال بودنديخ، ھامبورگ، كاسل، دوسلدورف و غيفرانكفورت، ھانوور، مون
كى از ي. ھا بود ستيه كمونيت اتحاديھاى اصلى و مراكز عمده فعال گاهيكى از پاي

ًستى كه بعدا يه به نام استفان بورن به رغم مواضع رفرمين اعضای اتحاديتر سرشناس
اى در سازماندھى كارگران و  ھاى انقالب، نقش برجسته ن ماهياتخاذ نمود، در نخست

ته مركزى يد تحت عنوان كميك انجمن جدياو . فا نموديھاى كارگرى ا هيدجاد اتحايا
اندكى بعد، . ھاى صنفى به آن وابسته بودند هينده اتحادي نما٢٨جاد نمود كه يكارگران ا

پس . شد روزنامه كارگران آلمان را منتشر ساخت كه در آن از منافع كارگران دفاع مى
ستى بورن به ينامه، كه گروھى با تفكرات اكونومن روزيه ايرياز بروز اختالف در تحر

ن روزنامه در ھمان حال يا. مخالفت برخاسته بودند وى روزنامه خلق را منتشر ساخت
كرد، خصلت متناقض خود را  غ مىيداران را تبل هيان كارگران و سرمايده سازش ميكه ا

ركس و انگلس را كرد و مقاالت ما ًحفظ كرده بود، بخشا از مواضع پرولترى دفاع مى
 .ساخت نيز منتشر مى

ه يه جنبش به علت اختالف نظر با گتچالك به اتحاديماركس و انگلس كه در مراحل اول
ان يبردند كه در م ش مىيك پيق حزب دمكراتيت خود را از طريوسته بودند، فعاليكلن نپ

رات كه ن تشكل دمكيھا با استفاده از ارگان ا آن. كارگران و زحمتكشان نفوذ داشت
ًبا تماما در اختيتقر سم علمى يھاى كمون دهيج ايغ و ترويھا قرار داشت، به تبل ار آنيً

ھاى كارگرى  ز تالش خود را براى متحد ساختن تمام تشكليدر مراحل بعد ن. پرداختند
  .آلمان مبذول داشتند

 

 ھاى كارگرى انقالب و رشد اتحاد و تشكل 

ت بورژوازى، به اتحاد، تشكل يء روزافزون ماھدخالت طبقه كارگر در انقالب و افشا
اسى خود در جنبش عمومى يكارگران توأم با مبارزه س. و آگاھى كارگران مدد رساند

در . اسى و صنفى كارگرى زدنديھاى س جاد تشكليك، دست به ايبراى تحوالت دمكرات
 سراسر ھاى ه چاپچىينز جمع شدند و اتحاديھا در ما ، كارگران چاپخانه١٨۴٨ژوئن 

ه يك اتحاديز يات نيل سپتامبر، كارگران دخانيدر اواخر اوت و اوا. آلمان را بنا نھادند
 .ل دادندياس ملى تشكيدر مق

ندگان چھل ينما. ديل گردين تشكي كنگره كارگران در برل١٨۴٨در اواخر ماه اوت "
ك يكنگره، . در آن حضور داشتند) از پروس شرقى، مكلنبورگ و ساكسونى(سازمان 

ته مركزى كارگران يرا طبق الگوى كم" اخوت كارگران"سازمان ملى كارگرى به نام 
. وستنديه، به اخوت كارگران پيك صد اتحاديدر مدتى كوتاه حدود . ل دادين تشكيبرل
ھا در  اما برخى از آن. ًل صرفا اقتصادى عالقمند بودنديھا فقط به مسا ارى از آنيبس

ته مركزى اخوت، دفتر مركزى يمدتى بعد كم. كت داشتندز مشارياسى نيھاى س تيفعال
  ."س نموديك تأسيپزيخود را در ال
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ھاى كارگرى جنوب غربى آلمان در  هي، كنگره اتحاد١٨۴٩ه يان ژانويدر پا"
وستن خود را به اخوت كارگران اعالم نمود و ين كنگره، پيا. دلبرگ برگزار شديھا

ن يچن. ديجاد نمايراسرى كارگران را اه سيك اتحادينده يم گرفت كه در آيتصم
ك كنگره سراسرى كارگران آلمان، در ژوئن يزى شده بود كه آن را در ير برنامه
ه كارگران كلن به انجمن ي، اتحاد١٨۴٩ل يدر آور." "ل دھنديگ تشكيپزي در ال١٨۴٩

ن خواست كه يالت رايھاى كارگران ا هيوست و از ھمه اتحادياخوت كارگران پ
 شاخه محلى ٢۵٠ن زمان اخوت كارگرى يتا ا) ٧٣."(ل دھندياى تشك ى منطقهھا انجمن

ل شده بود، اما تعرض قطعى ضد انقالب و سلب يك سازمان قدرتمند تبديداشت و به 
گ را نداد لذا سازمان ملى متحد طبقه يپزيگر امكان برگزارى كنگره اليھا، ديتمام آزاد

 .رديكارگر نتوانست شكل بگ

ً دوره ھمانا اتحاد و تشكل روزافزون كارگران، مداوما قدرت مقابله نيمعھذا طى ا
ھاى كارگرى  در ھر كجا كه تشكل. ش داديھا را در برابر تعرضات ارتجاع افزا آن

مقاومت كارگران . دتر بوديوجود داشت، مقاومت در برابر تعرضات ضد انقالب شد
 نوامبر  ٢۴ و ٢٣كشان در  سپتامبر در فرانكفورت، مقاومت كارگران و زحمت١٨در 

گانه يكارگران آلمان . ت بودين واقعياى ايره گوينكسبرگ و غيز كويدر ارفورت و ن
ھاى ماه مه  امير انقالب بودند كه به ھنگام تعرض قطعى ارتجاع، در قيگيروى پين

ھا سركوب و  امين قيھر چند كه ا. االت فعاالنه شركت نمودندي در تعدادى از ا١٨۴٩
ر جنبش ين انقالب نقطه عطفى در سيد، اما ايبا شكست قطعى روبرو گردانقالب 

ت ين انقالب تجربه آموختند، به ماھيان ايكارگران در جر. ى بوديايمستقل پرولتار
اسى يھاى س تيبرال آن پى بردند و در عمل با اقدامات و فعاليبورژوازى حتا جناح ل
اسى يتوانند نفوذ پر قدرتى بر زندگى س ىك طبقه اجتماعى مين اخود دريافتند كه به عنو

  .و اجتماعى كشور داشته باشند

  

 شي جنبش كارگرى اتر-ت 

ن يتر كى از مھميام يش كه در آن اي اروپا، كارگران اتر١٨۴٨ - ۴٩ان انقالب يدر جر
در . فا نمودنديون آلمان بود، نقش مھمى در تحوالت انقالبى ايھاى عضو كنفدراس دولت

ھاى   مارس از حومه١١ك رشته اعتراضات و اغتشاشات در يش با ي اتراساس، انقالب
ھاى ابزارسازى  ن كارخانهيتر كى از مھميكارگران . دين آغاز گردين ويكارگرنش

 مارس از تمام كارگران و زحمتكشان ١٢نگى در يتيتنر، طى مين موسوم به گلوك
در پى كارگران، . دروى كننيس پياى پاريتخت خواستند كه از نمونه پرولتاريپا

مى از يت عظي مارس جمع١٢ان و اعتراض زدند و روز يان دست به عصيدانشجو
ى مورد ين گردھمايا. نگ بزرگى برگزار گردنديتيان ميكارگران، زحمتكشان و دانشجو

ن واقعه در يھم. ھا به سوى مردم آتش گشودند آن. روھاى نظامى قرار گرفتيورش ني
روى كنند يس پياى پاري بود تا توده مردم از نمونه پرولتاراوضاع بحرانى موجود كافى

اى از  ى كه در پارهيھا به زودى سنگربندى. زنديابانى به نبرد برخيوبا سنگربندى خ
. افتين گسترش ين آغاز شده بود، به سراسر نواحى و مناطق كارگرنشينواحى و

 صدراعظم قدرتمند خود، ًعايد آورد كه سريام چنان ھراسى در امپراتور پديھاى ق شعله
ش ين حال فرمان مربوط به گشايدر ع. ز از شھر فرار نموديخ را معزول و خود نيمترن
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معھذا در . افتي مارس ادامه ١۵ام تا يق. ندگان و لغو سانسور را صادر كرديمجلس نما
ى كه طبقه كارگر فاقد تجربه، آگاھى و تشكل الزم بود، يز از آن جايش نياتر

ش مبارزه يى كه در اتريبه قول انگلس از آن جا. ديبرال به قدرت رسيلبورژوازى 
ال بورژوازى راحت بود و كارگران و زحمتكشان را متحد يطبقاتى رشد نكرده بود، خ

 از جان و دل با جنبش بودند و ١٨۴٨ھا حداقل در مارس  جه آنيبالنت. "دانست خود مى
مبدل ) ًاقال در تئورى(طبقه حاكم ز به نوبه خود آنان را بالواسطه به يجنبش ن

 )٧۴(."ساخت

ام مسلحانه يازاتى شده بود و قير به دادن امتيش، ناگزين كه امپراتور اتريبه رغم ا
انتشار طرح قانون اساسى در اواخر . افته بود، اما كشمكش ادامه داشتيًعجالتا خاتمه 

ورتى تحت فرمان ل كه در آن حق رأى محدود داده شده بود و از نھادھاى مشيآور
ن يدر ا. ن ساختيان آمده بود، كارگران و زحمتكشان را خشمگيامپراتور سخن به م

ندگان بورژوازى ياسى گارد ملى را كه در آن نمايته سي مه، امپراتور كم١۴ان در يم
گر يد كه بار ديع سبب گردين وقايا. برال و خرده بورژوازى قرار داشتند منحل نموديل
ختند، تظاھرات ين به مركز شھر ريكارگران حومه و. رديام قرار بگيقن در آستانه يو

ى مبنى بر فرا خواندن مجلس مؤسسان، رد طرح قانون يد و شعارھايعى برپا گرديوس
ان كه اكنون يكارگران و دانشجو. دياسى گارد ملى مطرح گرديته سياى كمياساسى و اح

ًامپراتور مجددا . ھا زدند ابانيخگر دست به سنگربندى در يگر مسلح بودند، بار ديد
 مه به اتفاق اعضای ١٧رفت و روز ينى شد، مطالبات مردم را پذينش مجبور به عقب
ن نبردھا، كارگران توانستند يان ايدر جر. برورک فرار كرد ن به اينسيدربارش از و

ن كه ياز جمله ا. ك و رفاھى خود را به كرسى بنشاننديارى از مطالبات دمكراتيبس
ن يش اياسى به كارگران اتريھاى س وجود آزادى. رفته شدياالخره حق رأى ھمگانى پذب

در . جاد كننديھاى خاص خود را ا امكان را داد كه به سرعت متشكل شوند و تشكل
ه كارگران ين، از جمله اتحاديھاى بزرگ كارگرى و ن سازماني اول١٨۴٨تابستان 

ھاى كارگرى،  ن سازمانين ايتر بزرگ. ديجاد گرديه كارگران چاپ ايبافنده و اتحاد
رشد تشكل و آگاھى كارگران و توسعه مبارزه طبقاتى، . ه عمومى كارگران بودياتحاد

ه كارگران يدر ماه اوت بورژوازى تعرض خود را عل. بورژوازى را به ھراس انداخت
كه در ن قرار بود يمسئله از ا. ھاى كارگران را قطع كند د مستمرىيآغاز نمود و كوش

ستى به خرج يبا كار شده و مىيارى از کارگران از كار بيان بحران اقتصادى، بسيجر
ق يستى از طريبا ز مىيند، منبع مالى آن نيدولت به استخدام مشاغل عمومى درآ

ن يبورژوازى كه تحت فشار كارگران به ا. ن گرددين تأميھا و صندوق شھر و اتيمال
لذا حكومت طى فرمانى . ت آن را ملغا سازدخواس طرح تن داده بود، اكنون مى

ھاى  تيمستمرى دولت به كارگران را قطع نمود و دستمزد كارگرانى را كه در فعال
ن اقدام ضد كارگرى بورژوازى، اعتراض يا. كردند، كاھش داد عمومى كار مى

گارد ملى .  اوت كارگران دست به تظاھرات زدند٢٣در . ختيكارگران را برانگ
رى يدرگ. روھاى نظامى حكومت به مقابله با كارگران برخاستنديگر ني و دىيبورژوا

كارگران مؤسسات مختلف شھر . ديروھاى مسلح حكومتى آغاز گرديان كارگران و نيم
ه يبورژوازى با تمام قوا عل. نبرد شدت گرفت. ارى كارگران معترض آمدنديز به ين

 كارگر ٢٠. ن بزرگى بر پا گرديدكارگران دست به عمل زد و به قول انگلس حمام خو
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داد، روند سلب اعتماد كارگران از ين رويا.  تن زخمى شدند٣٠٠ش از يكشته و ب
ت، يان بورژوازى و اشرافيان نبردھاى آتى ميلذا در جر. د كرديبورژوازى را تشد

ھاى بورژوازى  ن روزھاى انقالب حاضر نبود به خواستيگر ھمانند نخستيا ديپرولتار
ا در ياسى پرولتارين بدان معنا نبود كه از نقش سياما ا. و به او اعتماد كندتن دھد 

رو به يل نيان گسيش در جريكارگران اتر. ش كاسته شوديان تحوالت اتريجر
 اكتبر كه طى آن ۶ان تظاھرات يدر جر. مجارستان، مخالفت قاطع خود را نشان دادند

د، كارگران و زحمتكشان ي فرار گردًر جنگ كشته شد و امپراتور مجددا مجبور بهيوز
ھا  ن سالحيھاى حكومت ھزاران اسلحه به دست آوردند و با ھم خانه ورش به اسلحهيبا 

 اكتبر صورت گرفت، با ٣٠ تا ٢٨ان تعرض ھمه جانبه ارتجاع كه در فاصله يدر جر
ن يتر روزى ارتجاع، برجستهين لحظه پيدند و تا آخريل گارد مستقل پرولترى، جنگيتشك

  .مقاومت را نشان دادند

 

 كاي جنبش كارگرى در آمر-ث 

ان يس و فرانسه تا پاياسى مستقل طبقه كارگر كه در انگليرى جنبش سيگ روند شكل
تر خود  هيده بود و در آلمان مراحل اوليی نوزدھم به مرحله عالى خود رس مه اول سدهين

ی  ن روند در ربع دوم سدهيز ھميكا نيدر آمر. كرد، محدود به اروپا نبود را طى مى
 .شود ده مىينوزدھم د

ن حزب يش چنديداياسى منجر به پيت كارگران در عرصه سياالت متحده، فعاليدر ا
 در ١٨٢٨ن احزابى در ين نمونه چنياول. دي گرد٢٠محلى كارگرى در اواخر دھه 

 .ورك شكل گرفتنديوي در ن١٨٢٩ا و نمونه بعدى آن در يالدلفيف

 روزنامه ۵٠ن احزاب با ي نمونه از ا۶١ حدود ١٨٢٨ - ٣١اى ھ در فاصله سال
ن احزاب كارگرى محلى، براى محدود نمودن استثمار يا. ھا وجود داشت مختص آن

ستم ارضى يك سيجاد مدارس عمومى، يزنان و كودكان، ده ساعت كار روزانه، ا
 )٧۵(.كردند ره مبارزه مىيك و غيدمكرات

ز يالتى نيورك، در انتخابات ايويا و نيالدلفير في، نظاالتين احزاب در برخى از ايا
ھا چند  داھاى آنيان كاندينمودند و از م داھاى كارگر معرفى مىيكاند. كردند شركت مى

 .ز انتخاب شده بودندينده نيتن به عنوان نما

شتر يكردند ب ن احزاب ھر چند كه ھنوز محلى بودند و مطالباتى كه عنوان مىيا
نى بودند كه يھاى نخست ستى، معھذا گاميالي داشت تا انقالبى و سوسستىيخصلت رفرم

  .داشت اسى مستقل خود برمىيرى جنبش سيگ كا در روند شكلياى آمريپرولتار

 

 ل به علميسم از تخيالي رشد خودآگاھى كارگران و تحول سوس-۶

 اول مهياسى طبقه كارگر در نياى صنعتى، رشد مبارزه اقتصادى و سيش پرولتاريدايپ
نى را در ياسى مستقل، مرحله نويآورى كارگران به اقدامات س ی نوزدھم و روى سده

 .ستى گشودياليھاى سوس دهيرشد خودآگاھى طبقاتى كارگران و تحول ا

ھاى  دهيدارى، ا هيد سرمايوه توليش و توسعه شيدايم كه ھمراه با پيدين ديش از ايپ
ه ستم و استثمار و يتراض و مبارزه علاى كه انعكاس اع طلبانه ستى تساوىياليسوس
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اى  دستان در مراحل نطفهيطلبانه كارگران و تھ ھاى مبھم تساوى انگر خواستيب
 .ش نمودنديدايرى طبقه كارگر بودند، آغاز به پيگ شكل

ان يھاى كارگر، تضاد طبقاتى م د استثمار و فقر و فالكت تودهيبا انقالب صنعتى و تشد
ه نظم موجود گسترش يد و اعتراض و مبارزه عليد گردين تشددارا هيكارگران و سرما

ستى ياليھاى سوس دهيی نوزدھم، ا ل سدهينى، از اواين تحوالت عيبه موازات ا. افتي
ن برجسته به طرح و اشاعه نظرات يافت و تعدادى از متفكري ًعا رواج مىيوس

ه نظم يرگران علپرداختند كه به نحوى بازتاب اعتراض و مبارزه كا ستى مىياليسوس
ستى در آن ياليھاى سوس دهين ايھر چند كه ا. ھا بود ھا و آرزوھاى آن موجود و خواست
لى بودند، معھذا ين نداشتند و تخيشيستى پياليھاى سوس دهيفى با ايزى كيمرحله ھنوز تما

ز مطرح شد كه در اساس درست بودند و صحت ينى نيالعاده ارزشمند نو ھاى فوق دهيا
 .ً بعدا ماركس از نظر علمى مدلل ساختھا را آن

دارى و  هيستى، نظام سرماياليھاى سوس دهيلى با طرح و اشاعه ايھاى تخ ستياليسوس
ك نظم عادالنه شدند كه در ينى آن با يگزياستثمار را به باد انتقاد گرفتند و خواستار جا

 كردن اذھان ن نظرات نقش مھمى در روشنيا. ان رفته باشديآن فقر و استثمار از م
 .فا نمودنديھا ا كارگران و ارتقاء سطح آگاھى آن

توان به نقش  ن دوران بھتر مىيھاى ا ستياليھاى سوس تيبا مرورى بر نظرات و فعال
  .ستى پى بردياليھاى سوس دهيھا در ارتباط با جنبش كارگرى و تكامل ا ت آنيو اھم

  

 لى در انگلستانيسم تخياليسوس  -الف 

شترى يتر و مبارزه طبقاتى توسعه ب شرفتهيدارى پ هيكه مناسبات سرمادر انگلستان 
دا شدند كه يان اجتماعى پيگرا ل سده نوزدھم، گروھى از اصالحيافته بود، از ھمان اواي

ھا  ھاى اجتماعى موجود را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار برانداختن آن نابرابرى
 ١٨٠۵چارلز ھال در . ھا بودند ن آنيتر  معروفن، دو تن ازيچارلز ھال و گودو. شدند

روھاى مولد و توسعه ير رشد نيتأث" دستانيت تھير تمدن بر وضعيتأث"در اثر خود 
ھاى زحمتكش مورد بررسى قرار  ط زندگى تودهيت و شرايدارى را بر وضع هيسرما

.  آورده استھا را به بار اد تودهيروھاى مولد فقر و انقيشرفت نيجه گرفت كه پيداد و نت
" دستيطبقه تھ"اد يرا علت فقر و انق" طبقه ثروتمند"ش ثروت در دست ياو افزا

روى يدھند كه با فروش ن ل مىيدست را كسانى تشكيدگاه او طبقه تھياز د. معرفى نمود
ل شده است كه ين تشكيداران و مالك هيكنند و طبقه ثروتمند از سرما كارشان زندگى مى

داران و فروشندگان را بر سر يان خرياو كشمكش م. خرند ىن نيروى كار را ميا
دانست كه  اى مى شتر از محصول كار، سرمنشأ تضاد منافع و مبارزهيتصاحب سھم ب

ك رشته اصالحات و يلذا چارلز ھال خواستار انجام . ان استين دو طبقه در جريان ايم
بارزه و برقرارى صلح ن ميان دادن به ايبرانداختن نابرابرى اجتماعى به منظور پا

 .اجتماعى بود

ًدا نظام يس بود كه شديلى انگليھاى تخ ستياليگر از سوسيكى ديز ين نيگودو
او در طرح خود از استقرار . ى را مورد انتقاد قرار داديدارى و دولت بورژوا هيسرما

ل شده و حاصل يھاى كوچك تشك اى كمون ن دفاع نمود كه از مجموعهياى نو جامعه
ن از اجتماعى شدن ين كه در طرح گودويبه رغم ا. دكنندگان استي داوطلبانه تولاتحاد
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ت انفرادى باقى يل در مالكين وسايامده بود بلكه ايان نيد سخنى به ميل توليوسا
ھا كه با كار جمعى به  د شده در كمونيماندند، معھذا وى معتقد بود كه محصوالت تول مى

  .ع گردنديھا توز  افراد عضو كمونازيد به حسب نياند، با دست آمده

 

 رابرت اوئن

ت يريوى كه مد. س رابرت اوئن بوديلى انگليسم تخيالينده سوسين نمايتر اما برجسته
ر يك بشردوست، تحت تأثيدر آغاز به عنوان . اى را در اسكاتلند بر عھده داشت كارخانه

الحاتى در ر قابل تحمل كارگران قرار گرفت و خواستار اصيم و غيت وخيوضع
روھاى مولد يز ھمانند چارلز ھال معتقد بود كه رشد نياوئن ن. ديت كارگران گرديوضع

ا موجب يتانيل رفاه، خوشبختى و روشنگرى مردم را فراھم آورده است، در بريكه وسا
ر يناپذ انيا اكنون از ثروت اشباع شده، ھنوز امكانات پايدن: "گفت او مى. فقر شده است

لى كه به مردم، ثروت، يوسا" "كند داد مىيى بينواين حال بيد دارد، با اش آن وجويافزا
م مردم جھان در ين حال توده عظيبخشند وجود دارند، با ا روشنگرى و خشنودى مى

ن صورت باقى يتواند به ھم اوضاع نمى. برند اعماق فقر و فقدان غذاى كافى به سر مى
ت ين، اقدامات خود را براى بھبود وضع اوئ)٧۶(."د دگرگون شودين وضع بايا. بماند

ت آن را بر عھده داشت يرياى كه وى مد شتى كارگران، در ھمان كارخانهيمادی و مع
مساكن بھترى براى .  ساعت در روز كاھش داد١٠ / ۵ساعات كار را به . آغاز نمود

ى ياز آن جا. ه نمود و در دوران بحران از اخراج كارگران خوددارى كرديكارگران تھ
د داشت، يت افراد تأكيط در شكل دادن به شخصيكه وى بر نقش آموزش و مح

ھا  ن كودكستانيجاد نمود كه فرزندان كارگران از دو سالگى به ايى ايھا كودكستان
ن اقدامات، ياوئن نشان داد كه به رغم ا. گرفتند رفتند و تحت آموزش قرار مى مى

ن يق ايخواست از طر او مى.  استز كسب كردهياى ن مؤسسه وى سود قابل مالحظه
عى يغات وسياو تبل. نديروى نمايب كند كه از نمونه وى پيداران را ترغ هياقدامات، سرما

ك قانون ياز پارلمان درخواست كرد كه . ھا آغاز نمود جاد رفرم در كارخانهيرا براى ا
كمتر از ده ل دھد و كار كودكان ي ساعت تقل١٠ / ۵ساعات كار را به . ب كنديكار تصو

كاران يى براى بيھا جاد دھكدهين حال وی طرحى براى ايدر ع. سال را قدغن سازد
تا   ۵٠٠ار داشته و شامل ين در اختين و زميستى ماشيبا ھا مى ن دھكدهيا. ارائه داد

ھاى تعاونى، اختالف  ن كمونيق ايپنداشت كه از طر ن مىياوئن چن.  نفر باشند٢٠٠٠
اما نه حكومت پاسخ . گردد رود و فقر ملغا مى ان مىيرگر از مدار و كا هيان سرمايم

با وجود . روى كردنديداران از اقدامات او پ هيشنھادات اوئن داد و نه سرمايمثبتى به پ
لذا شروع . ھا را متقاعد سازد سازى، آن غ و نمونهيق تبلين، اوئن مصر بود كه از طريا

كا ي به آمر١٨٢۵در . كاى شمالى نمودي و آمرايتانيستى در بريھاى كمون جاد كلنىيبه ا
وھارمونى يانا، كلنى تعاونى خود را در نيندين در ايب زمي جر٢٠٠٠٠د يرفت و با خر

 )٧٧(.ھا به وجود آمدند ن كلنىي تا از ا١٨ز حدود يگر نيدر مناطق د. جاد نموديا

ن بخشد با اين طرح كه از نظر اوئن قرار بود به فقر و استثمار و نابرابرى پايا
ر به ين جزايچرا كه بقای ا. توانست باشد ز نمىين نيافت و جز ايشكست كامل خاتمه 

ن شكست، اوئن يبا ا. لى بوديدارى ناممكن و تخ هيانوس سرمايستى در اقياصطالح كمون
ًعا گسترش يس وسين ھنگام جنبش كارگرى انگليدر ا. س برگشتيگر به انگليبار د
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وس شده بود، به سوى كارگران يت و كمك طبقات حاكمه مأيااوئن كه از حم. افتي مى
ش در ارتباط با طبقه يش از پيھاى عملى خود را ب تين پس فعاليروى آورد و از ا

ع كارگرى يد و توزيھاى تول جاد تعاونىيت خود را روى اياو فعال. كارگر قرار داد
جاد يند و دست به اافتيش ين طرح اوئن گرايگروھى از كارگران به ا. متمركز ساخت

ھا در عمل براى فروش محصوالتشان با دشوارى روبرو  ن تعاونىيا. ھا زدند تعاونى
در لندن " بازار مبادله عادالنه كار"ك ي، ١٨٣٢ك راه حل در ياوئن به عنوان . شدند
ق پول كاغذى يستى مبادله محصوالت كار از طريبا ن بازار مىيل داد كه در ايتشك

ھاى  ھاى رشته اوئن معتقد بود كه تمام تعاونى.  واحد آن ساعت كار بودرد كهيانجام بگ
ھا را از  اورند و آنياند به بازار مبادله مركزى ب د محصوالتى را كه ساختهيمختلف با

نه محاسبه شده مواد خام و مقدار زمان يھاى كار كه مبتنى بر ھز ن اسكناسيق ايطر
ھى است كه با وجود نظام يبد. ادله كنندھا شده بود، مب د آنيكارى كه صرف تول

بنابراين با شكست روبرو . توانست دوام آورد ن طرحى نمىيس چنيدارى در انگل هيسرما
دست كم ثابت : "جه مھم داشتيك نتيھاى اوئن  معھذا به قول انگلس، تعاونى. ديگرد

 )٧٨(."اند ر ضرورىيًدار افرادى كامال غ نمود كه ھم تاجر و ھم كارخانه

. س برقرار نموديھاى كارگرى انگل هيترى با اتحاد كين دوران، اوئن ارتباط نزديدر ا
ه نظام ياش، در مجامع كارگرى به سخنرانى عل ھاى عملى تياو عالوه بر فعال

كى از اقدامات برجسته اوئن تالش او براى ي. پرداخت ل روز مىيدارى و مسا هيسرما
ده ياو ا. ه بزرگ بوديك اتحاديو محلى در ھاى كوچك  هيمتشكل ساختن تمام اتحاد

جه يھا را مطرح ساخت و در نت ون از كارگران تمام حرفهيك فدراسيگذارى  انيبن
اوئن . ديل گرديتشك" رلندير و اياى كبيتانيبر"ه سراسرى ي اتحاد١٨٣۴ھاى او در  تالش

ستى يبا ز نظر او مىد، كه ايل نمايد تبديھاى تول ھا را به تعاونى هيدر تالش بود كه اتحاد
ھاى تعاونى را بسط دھند تا نظم  ًجا شبكهيرند و تدريع را در دست بگيت صنايريمد
سم بود، كه به ھر حال يكاليغ نوعى سنديدگاه اوئن در واقع تبلين ديا. ن برقرار گرددينو

اى  لهيًكارگران اساسا اتحاديه را وس. ھا تفاوت داشت هيدگاه كارگران نسبت به اتحاديبا د
ھا  هيان اتحادين رو بود كه اختالف مياز ھم. دنديد براى تحقق مطالبات روزمره خود مى

د كه طرفداران اوئن خود ياى رس ن اختالف به مرحلهيبه مرور ا. ديد گرديو اوئن تشد
سم از يى اوئنيگرى كه به جدايعامل د. دندياى كنار كش هيھاى اتحاد تيرا از فعال

اسى و اقدامات يھاى س تيآورى روز افزون كارگران به فعال روىد، يھا انجام هياتحاد
است و يآمد، چرا كه او دورى از س اسى بود كه با نظرات اوئن جور درنمىيمستقل س

ستى اوئن ناشى يآل دهين نگرش از درك و برداشت ايا. كرد ه مىيمبارزه طبقاتى را توص
به آموزش به عنوان . دانست  مىب اجتماعى را نادانى مردميشه تمام مصايشد كه ر مى

ست و خواھان انقالبى ينگر ى از شر اجتماعى مىين اقدامات براى رھايتر كى از مھمي
ن رو او به مبارزه ياز ھم. ق آموزش بوديكال در اذھان و افكار مردم از طريراد

ر عقالنى احساسات يان غيھا و ب جه جھل تودهيطبقات اعتقادى نداشت و آن را نت
لذا حتا در آن ھنگام كه به سوى طبقه كارگر روى آورد نه رسالتى براى . داشتپن  می

جاد نظم يدر اساس، ا. ت مستقل كارگران اعتقاد داشتيل بود و نه به فعاليكارگران قا
ھا بودند كه  ھاى كشورھاى متمدن بود و آن ن اوئن بر عھده طبقات دارا و حكومتينو

اوئن منافع . د نظر او را به مرحله اجرا درآورندرات و اصالحات مورييستى تغيبا مى
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است يپنداشت، با نفى مبارزه طبقاتى به نفى س دستان را مشترك مىيثروتمندان و تھ
ق ين را تنھا از طريدانست و گذار به جامعه نو د، قھر و انقالب را مردود مىيرس مى
 .دانست ر مىيپذ كانز اميآم اى مسالمت وهيان ھمه طبقات و به شيغ نظراتش در ميتبل

ھاى ارزشمندى كه  دهين اوصاف، خدمات اوئن به جنبش كارگرى و برخى ايبا تمام ا
فا يدارى كارگران اياوئن نقش مھمى در آگاھى و ب. مطرح نمود به جاى خود باقى است

ت ياز نظر اوئن مالك. دارى و استثمار را مورد انتقاد قرار داد هياو نظام سرما. نمود
ر يى كه غيھاست، لذا از آن جا ان ملتيت دشمنى اجتماعى و جنگ مخصوصى عل

شرفت اجتماعى و اخالقى سر سازگارى ندارد، يعقالنى است و با عدالت اجتماعى، پ
م كار در جامعه موجود را مورد انتقاد قرار داد و آن را ين تقسياو ھم چن. د ملغا گردديبا

ده يھاى مھم او ا دهيگر از ايكى دي.  نمودعى انسان معرفىيكننده استعدادھاى طب تباه 
ن، اوئن مذھب و شكل كنونى يعالوه بر ا. ان شھر و روستا بوديبرانداختن تضاد م

ھاى اجتماعى  ح موانعى كه بر سر راه رفرميدر توض. خانواده را مورد انتقاد قرار داد
خصوصى ت ياو قرار داشتند وى مذھب و شكل بورژوائى خانواده را در كنار مالك

ز راه رفرم يبه نظر او سه مانع بزرگ وجود داشت كه قبل از ھر چ. "سازد مطرح می
 )٧٩(."ت خصوصى، مذھب و وضع كنونى خانوادهيمالك: كردند اجتماعى او را سد مى

كند كه بر  ر مىيآلى را تصو دهيدارى، جامعه ا هياوئن از تمام نقدش به جامعه سرما
  .تنى استت مشترك و كار مشترك مبيمالك

  

 لى در فرانسهيسم تخيالي سوس-ب 

لى يسم تخياليز سوسيگرفت، در فرانسه ن سم در انگلستان شكل مىيام كه اوئنيدر ھمان ا
ه و ين آن عصر، فورين متفكريتر افت و دو تن از برجستهي رواج و گسترش مى

  .پرداختند ستى مىياليمون به طرح و اشاعه نظرات سوسيس سن

 

 سميمونيس سن

لى فرانسه بود كه به رغم يسم تخياليھاى سوس نيسيندگان و تئوريكى از نمايمون يس سن
ر مترقى يده تحول قانونمند و سيخ و تحوالت اجتماعى، به اياش از تار ستىيآل دهيدرك ا

ى مشخص ساخت و بر يھا بندى خ را با دورهين روند تحولى تارياو ا. افتيخ دست يتار
اى  خ، مبارزهيا مراحل تحولى تاريھا  ن دورهيك از اي در ھر د نمود كهيت تأكين واقعيا
ھا  نيسيداران و بردگان، پاتر ان بردهياو از مبارزه م. ان بوده استيان طبقات در جريم

ان يآسا ان تنيھا و باالخره مبارزه م ھا، طبقه سوم با فئودال ھا و سرف ھا، فئودال و پلب
 .ان آورديو كاركنان سخن به م

روى محركه يخى و نيھاى تار بندى دگاه مغشوش او در مورد طبقات، دورهي دبه رغم
ز او به جاى خود باقى است و نقش خود را در يآم ھاى نبوغ دهيت ايخ، اھميتكامل تار

 .فا نمودنديخ ايستى و نگرش قانونمند تحول تارياليھاى سوس دهين ايتكو

" نظام صنعتى"آل به نام  دهي اك جامعهيمون ضمن انتقاد به نظم موجود، طرح يس سن
دارى و جنگ طبقات از  هيستى در آن عواقب وحشتناك نظام سرمايبا را ارائه داد كه مى

 .ان برود و صلح اجتماعى برقرار گردديم
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د به حسب ين نظام توليدر ا. كند بر صنعت بزرگ مبتنى است ر مىينظامى كه او تصو
او نه . د گردديق آنارشى اقتصادى ناپديطرن يرد تا بديگ ك برنامه و نقشه صورت مىي

اسى ملى بلكه جھانى مطرح يد به حسب برنامه را در مقيتنھا مسئله سازماندھى تول
د از حق كار برخوردار باشند يكند، ھمه با ر مىيمون تصويس در نظامى كه سن. ساخت

ام خود مون در نظيس ن سنيعالوه بر ا. د به حسب استعدادش كار كنديبا و ھر كس مى
د و يل شدن آن از ابزار اداره مردم به ابزار سازماندھى توليمسئله برافتادن دولت و تبد

ك اداره ساده يھا به  اسى بر انسانيل حكومت سيتبد"گر يا به عبارت دياء ياداره اش
ك رشته يق انجام ياو گذار به نظام صنعتى را از طر. را مطرح ساخت" ديدستگاه تول

د نقش رھبرى را در يدانست كه به نظر او با ر مىيپذ قات حاكمه امكانھا توسط طب رفرم
. كند ھا، انجام اقداماتى به نفع كارگران را ذکر مى ن رفرمياز جمله ا. دست داشته باشند

ھاى كارگر  ن طبقه كه ھمانا تودهيش بر منافع پرشمارتريھا ن نوشتهيژه در آخرياو به و
د داراى يتمام نھادھاى اجتماعى با: "ديگو و از جمله مىكند  د مىيو زحمتكش ھستند، تأك

  )٨٠(.ن طبقه باشنديرترين و فقيھدف اصالح اخالقى، ذھنى و مادى پر شمارتر

ش را از طبقات يھا ست و انجام رفرميل نيمعھذا او چندان نقشى براى طبقه كارگر قا
دھد، بحثى  ارائه مىمون يس ن در طرحى كه خود سنيعالوه بر ا. خواھد دارا و مرفه مى

ست و نابرابرى ھم چنان يت خصوصى، برانداختن طبقات و استثمار نياز الغا مالك
ھاى درخشانى كه به جزء  دهيك سو طرح ايعنى از ين تناقضات آشكار، يا. وجود دارد

ن يتر گر مسكوت گذاشتن اساسىيل شدند و از سوى ديستى تبدياليھاى سوس دهينفك ايال
ش از او مطرح شده بودند، طرفداران او را يھا پ سم كه از مدتيلايھاى سوس دهيا

ن رو ياز ا. مون را تكامل بخشنديس ش بردارند و نظرات سنيواداشت كه گامى به پ
مون مطرح شده يس ل مختلفى كه از سوى سنيھا نه تنھا در مورد مسا سيمونيست سن

ت خصوصى و برانداختن يترى ارائه دادند، بلكه مسئله الغاء مالك بود، درك روشن
ھا از طبقات و تضاد طبقاتى به جاست  نه درك آني در زم.ز مطرح ساختندياستثمار را ن

 در ١٨٣٢او در . نو اشاره شوديھا به نام ژان ر ستيمونيس كى از سنيكه به نظرات 
ت و ھم از يشوند كه ھم از لحاظ وضع ل مىيمردم از دو طبقه تشك: "نه نوشتين زميا

ا را آن مردمى يمن پرولتار. پرولترھا و بورژوازى. زنديگر متمايكديافع از لحاظ من
زى يشان چ كنند كه بعد از مزد كار روزانه د مىيخوانم كه تمام ثروت ملت را تول مى

دار، به يدھاى ناپاياش فقط به ام ندهيابد كه آي ل مىيًندارند و آن ھم دائما بر اثر رقابت تقل
از ...  قابل اعتماد و پر ھرج و مرج دارد متكى استريشرفتى غيصنعتى كه پ

ا تابع سرنوشت يكنم كه سرنوشت پرولتار بورژوازى من اشخاصى را استنباط مى
  )٨١(."كنند اند و از درآمد آن زندگى مى هياشخاصى كه صاحب سرما. ھاست آن

اتى خ سراسر مبارزه طبقيشترى بر مسئله تاريھا با صراحت ب ستيمونيس ن سنيھم چن
تا به امروز "ن اعتقاد بودند كه يھا بر ا آن. د نمودنديو استثمار انسان توسط انسان تأك

ور و ين، سنين و پلبيسيارباب و برده، پاتر. انسان توسط انسان استثمار شده است
ت تا به يخ بشرين است تاريچن. خور و كارگر دار، مفت سرف، مالك و اجاره

   )٨٢(."امروز

ن بار اصطالح استثمار يواستار برافتادن استثمار شدند، بلكه براى نخستھا نه تنھا خ آن
ن استدالل نمودند كه يھا عالوه بر ا ستيمونيس سن. انسان توسط انسان را مطرح ساختند
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د ملغا يت خصوصى بايت خصوصى مرتبط است، لذا مالكيچون مسئله استثمار با مالك
خواھد " انجمن كارگران"ك يھا   از نظر آند به دولت واگذار شود كهيت بايمالك. گردد

  )٨٣(.ت بودنديى به جاى حق مالكينى حق كار و توانايگزيھا مدافع جا آن. بود

كردند كه به ھر كس به حسب كارش پرداخت  ن اصل دفاع مىيع، از اينه توزيدر زم
عدادش ى و استيد مطابق توانايآل ھر كس با دهين بود كه در جامعه ايھا ا شعار آن. شود

طرح . گاھى داشته باشد و به حسب كار و اعمالش به وى پاداش داده شوديكار كند، جا
انگر راه حل يطلب ب سم تساوىيسه با كمونيده در ھمان حال كه در مقاين ايا

گذاشت و آن را به شكلى  ترى بود، اما مسئله نابرابرى را حل ناشده باقى مى مشخص
  .ساخت گر ابدی مىيد

 

 هيفور

مون بود كه جامعه يس عصر سن لى ھميھاى تخ ستياليگر از سوسيكى ديه يفور
او : "به قول انگلس. ًدا به باد انتقاد گرفتيھاى آن را شد دارى و نابسامانى هيسرما

دارد و در مقابل آن  اى بورژوازى برمىيرحمانه پرده از روى فقر اخالقى و مادى دن بى
اى كه در آن تنھا عقل  بق را درباره جامعهدھاى درخشان روشنگران سايك سو نوياز 

بخش و درباره امكان تكامل نامحدود انسان و  حكومت خواھد كرد، درباره تمدن سعادت
. دھد ھاى بورژوازى را قرار مى دئولوگيھاى ظاھرآراى ا پردازى گر سخنياز سوى د

 ن،يھاى پرطن پردازى ن سخنيكند كه چگونه ھمه جا در مقابل ا او ثابت مى
  )٨۴(."ھا قرار دارد تين واقعيزتريانگ رقت

خ تكامل اجتماعى را يپردازد و تار خ مىيبندى تار مون به دورهيس ز ھمانند سنيه نيفور
ده ين مرحله، دوره تمدن ناميبندى، آخر مين تقسيدر ا. كند م مىيبه چھار مرحله تقس

اى مولده و ترقى روھيشرفت نيمون كه معتقد بودند پيس برخالف اوئن و سن. شود مى
ن اعتقاد بود كه ترقى صنعت يه بر ايانجامد، فور ت كارگران مىيصنعت به بھبود وضع

به بھبود " نظام تمدن"ا به گفته او در يدارى  هيو رشد ثروت اجتماعى در جامعه سرما
. شرفت اجتماعى پندار استيپ: "گفت او مى. انجامد ت كارگران نمىيجدى در وضع

چ باقى ير ھمان طور كه ھست، ھيرود، اما طبقه فق ش مىي پطبقه ثروتمند به
  )٨۵(."ماند مى

رود و توسعه  ب ارباب مىيز در آن است كه ثمره كار كارگران به جين مسئله نيعلت ا
ھر . ھا وابسته است ھاى صنعتى به كاھش دستمزد كارگران و فقر آن ت بنگاهيو موفق

. شوند رتر مىيمندان، ثروتمندتر و فقرا فقگردد، ثروت تر مى چه ثروت اجتماعى افزون
ن در زمره يا." رديگ در تمدن فقر از وفور سرچشمه مى: "ديگو ن روست كه او مىياز ا

ھمان تناقضاتى است كه نظام اجتماعى تمدن به بار آورده است، ھمان گونه كه بحران 
سنگى محكوم نظام تمدن، كارگران را به گر. اقتصادى، بحران ناشى از پر خونى است

ن كه يخالصه كالم ا. برد كننده رنج مى سازد، اما در ھمان حال از كمبود مصرف مى
كند،  ك دور باطل حركت مىيوى معتقد است كه نظام اجتماعى دوره تمدن در 

 .ستيھا ن ند كه خود قادر به حل آنيآفر ى را مىيتضادھا
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ن تناقضات نجات دھد، به ياد كه جامعه را از شر يآ ه در جستجوى راه حلى برمىيفور
ان بخشد و ين كند، به مبارزه طبقات پايان بخشد، رفاه و خوشبختى را تضمينابرابرى پا

 .منجر به ھماھنگى منافع و ادغام طبقات گردد

" ستم ھماھنگىيس"ا به گفته او يآل  دهيدھد كه بر مبناى آن نظامى ا او طرحى ارائه مى
ستمى كه گذار جامعه را به مرحله ي سلول اساسى سه،يدر طرح فور. "گردد برقرار مى

دكننده و يك كمون توليد، فاالنژ، يتدارك خواھد د") ستم ھماھنگىيس("تر تكامل  عالى
د سرانجام در تمام كشورھا و تمام ين فاالنژھا بايا.  نفرى است١۶٠٠كننده  مصرف

افته و تحت كنترل يى داوطلبانه سازمان يك فاالنژ بر مبناي. ابنديھا گسترش  قاره
ور يپرورى و پرورش ط كارى، دام ُاقتصاد آن بر كشاورزى، بستان. ستيحكومت ن

شوند و مبادالت  ًمحصوالت آن عمدتا در درون خود كمون مصرف مى. مبتنى است
ھا در  ت كمونيجمع... ابدي جوار به حداقل كاھش مى ھاى ھم بازرگانى با كمون

ًكنند و مشتركا كار  زندگى مى) رگ مشتركى ھستندھاى بز كه ساختمان(فاالنسترھا 
  )٨۶(."كنند مى

ه در طرح خود انجام اقداماتى را براى زدودن خصلت دافعه كار و يفور
د در يد كه اعضای كمون بايگو او مى. كند شنھاد مىيکننده پ ى خستهيگرا تخصص

د در ين باان كار روزانه، ھر عضو كمويدر جر. نديدى مشاركت نمايكارھاى متنوع 
ن امكان وجود داشته باشد كه افراد، كارشان را به حسب يكارھاى متنوع شركت كند و ا

ن نظر بود يده حق كار دفاع نمود و بر ايه از ايفور. ر دھندييالت و نقشه عمومى تغيتما
ز او يع نينه توزيدر زم. ى نخواھند داشتيچ معنايگر ھيكه بدون حق كار، حقوق د

 .سب كار و استعداد را مطرح ساختع به حينحوه توز

او بود كه . د داشتيى زن تأكين بزرگى است كه بر مسئله رھايه در زمره متفكريفور
عى براى ياس طبيك مقياى درجه آزادى زن  در ھر جامعه: "ن بار اعالم نموديبراى اول

  )٨٧(."آزادى عمومى است

ى را به باد انتقاد گرفتند، به دار هيلى، نظام سرمايھاى تخ ستيالين كه سوسيبه رغم ا
جاد نظمى بدون استثمار و فقر دفاع نمودند يدارى پرداختند، از ا هيافشای استثمار سرما

اى از  انهيبه طرز داھ: "آسا به قول انگلس العاده درخشان و نبوغ ھاى فوق دهيو با طرح ا
ً عمال مدلل اند كه درستى آن را ما اكنون شمارى پى برده ق بىيش به چنان حقايپ

ن تكامل اجتماعى و يھا قوان ى كه آنياز آن جا. ست بودندي معھذا اتوپ)٨٨(."ميساز مى
ستى به مسئله تحوالت يآل دهيدانستند و با دركى ا م جامعه به طبقات را نمىيعلت تقس

ب نظام موجود را مورد انتقاد قرار يه اخالقى مصايستند و از زاوينگر اجتماعى مى
دارى را برمال كنند، قادر نبودند  هيتوانستند راز استثمار سرما ًضا نمىيادادند، و  مى

ستى يالين سوسيى كه موجد جامعه نويروينقش و رسالت طبقه كارگر را به عنوان ن
د ساختار جامعه ي تجدىل مؤثرى برايتوانستند طرق و وسا ھا نمى لذا آن. است درك كنند

رون يل اجتماعى را از مغز خود بيراه حل مساھا  رو، آن نياز ا. نده ارائه دھنديآ
غ و يستى از خارج به زور تبليبا كردند كه مى لى ابداع مىيھاى تخ دند و طرحيكش مى

ز بر عھده يھا ن ن طرحيابتكار تحقق و اجراى ا. ل شونديی نمونه به جامعه تحم ارائه
ن طبقه براى يتر دهيكش ا تنھا به عنوان رنجيپرولتار. طبقات حاكمه بود نه طبقه تحت ستم

خواستند  ھا نمى آن. ل نبودنديى قايا جايت مستقل پرولتاريلذا براى فعال. ھا مطرح بود آن
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ھا خود  آن. ت بودنديى تمام بشريبلكه در پى رھا. ى طبقه خاصى مبارزه كننديبراى رھا
اسى ين جھت آنان ھر اقدام سيبه ھم. "كردند را وراى ھمه تضادھاى طبقاتى تصور مى

ز به ھدف خود يآم ق مسالمتيند و بر آنند كه از طرينما ژه انقالبى را طرد مىيو به و
  )٨٩(."ابنديدست 

دانستند و بر  كردند، قھر و انقالب را مردود مى ھا، مبارزه طبقاتى را نفى مى ستياتوپ
 .گران صلح اجتماعى بودند ھا موعظه د داشتند، آنيصلح و مسالمت تأك

ا يى پرولتاريط مادى رھايتوانستند شرا لى ھنوز نمىيھاى تخ ستياليسوسن كه يالبته ا
ا را در يا و رسالت پرولتاريتوانستند نقش مبارزه طبقاتى پرولتار را درك كنند، نمى

ت يفعال"لى و يھاى تخ ق نسخهيخواستند از طر انھدام نظم موجود درك كنند و مى
ت يدارى را براندازند، از محدود هيج ھولناك نظام سرمايشان، نتا"اختراعى شخصى

دارى  هيطى كه ھنوز تضادھاى نظام سرمايدر شرا. شد خى خاص ناشى مىيط تاريشرا
افته بود و يبه حد كافى رشد نكرده بودند، مبارزه طبقاتى ھنوز بسط و توسعه الزم را ن

  .ر بوديز ناگزيلى نيسم تخياليھاى ناپخته و سوس طبقه كارگر ھنوز نابالغ بود، تئورى

  

 لىيسم كارگرى تخي کمون-پ 

ستى، ياليھاى سوس دهيترى در تكامل ا شرفتهيانگر مرحله پيلى بيسم كارگرى تخيكمون
لى در يسم تخيندگان برجسته كمونينما. رشد مبارزه طبقاتى و خودآگاھى كارگران بود

انگلستان در . نگ بودنديتليفرانسه كابه، تئودور دزامى و اگوست بالنكى و در آلمان وا
ان يھر چند جر. ش تعلق داشتين گرايسم در ابتدا به اين جناح چارتيتر ز چپين

لى مربوط است و تفاوت يسم تخياليسم كارگرى در اساس به ھمان مقوله سوسيكمون
ن يش از ايلى كه پيسم تخيالين، چند نكته، آن را از سوسيفى با آن ندارد، با وجود ايك

لى كه يھاى تخ ستياليًاوال، برخالف سوس. سازد  مىزيمورد بحث قرار گرفت متما
خواستند،  ارى مىيكرده  ليخارج از جنبش كارگرى بودند و از طبقات حاكم و تحص

لى به جنبش يھاى تخ ستيلى برخاسته از درون جنبش كارگرى بود و كمونيسم تخيكمون
و . دانستند ىھا بورژوازى را دشمن كارگران م آن. كارگران و زحمتكشان متكى بودند

ًا، يثان. دانستند ز جزئى از طبقه كارگر مىيدستان را نيًالبته عموما زحمتكشان و تھ
ر فعال ياى غ لى كه كارگران را چون تودهيسم تخياليلى، برخالف سوسيسم تخيكمون
ًدانست و اصوال برقرارى نظام  ى مىيھا را عنصرى فعال براى رھا پنداشت، آن مى

لذا به مبارزه . دانست ق مبارزه انقالبى توده زحمتكش ممكن مىيستى را از طريكمون
اسى يا براى استقالل سيداد و نقش مھمى در مبارزه پرولتار ت مىيا اھمياسى پرولتاريس

كابه، مردم زحمتكش و استثمار شده را به اقدام . فا نموديو جنبش مستقل طبقاتى آن ا
خواست كه با دست خود  متكشان مىدزامى از كارگران و زح. خواند مستقل فرا مى

رتر از ھمه، خواستار اقدامات مستقل يگيبالنكى پ. ن بنا كننديبھشت را بر روى زم
پرولترى بود و برقرارى قدرت زحمتكشان را تنھا راه به سوى دگرگونى اجتماعى و 

روى انقالب ين نيتر ا را فعالينگ ھم كه لومپن پرولتاريتليوا. دانست اسى مىيس
د يد داشت، تجديًدا بر دشمنى استثمارگران و استثمارشوندگان تأكينست و شددا مى

ق ابتكار عمل توده كارگر و زحمتكش ممكن يسازماندھى انقالبى جامعه را از طر
لى مسئله مسالمت و ھمكارى طبقاتى را نفى يست تخيان كمونيًثالثا، جر. دانست مى
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اى انقالبى بود و بر انقالب و سرنگونى  وهيكرد، خواستار واژگونى نظم موجود به ش مى
اسى يسم را بدون انقالب سيالياگوست بالنكى، سوس. د داشتيز استثمارگران تأكيقھرآم

ن كسى است كه بر ياو نخست. دانست ر مىيز طبقه حاكم تصورناپذيو واژگونى قھرآم
ك ي نگ سقوط نظم موجود رايتليوا. د نموديمسئله تدارك و سازماندھى انقالب تأك

ق انقالب يستى را تنھا از طريستم كمونين اعتقاد بود كه سياو بر ا. دانست انقالب مى
حتا كابه . توان مستقر ساخت گران و ثروتمندان مى ه ستميدگان و استثمارشدگان عليد ستم

لى است كه قھر و انقالب را نفى يسم تخيان كمونيز كه در زمره استثنائات درون جرين
ام عمومى است كه تحت يك انقالب و قياش محصول  ستىيكمون" كارىيا"كند،  مى

 .وندديپ وس به وقوع مىيكاريرھبرى ا

ت خصوصى، يلى نه تنھا به صراحت مسئله الغا مالكيسم كارگرى تخيًرابعا، كمون
ساخت، بلكه برخالف  ت مشترك، لغو استثمار و طبقات را مطرح مىيبرقرارى مالك

ى براى نابرابرى ثروت باقى يآل خود جا دهيب در نظام الى كه اغليھاى تخ ستياليسوس
ًدا با نظر يلى شديھاى تخ ستيكمون. كرد گذاشتند، نابرابرى را رد مى مى
ى مخالف بودند و آن را به عنوان يع به حسب توانايھا در مورد اصل توز ستيمونيس سن

 اصل لى در برابريھاى تخ ستيكمون. كردند دى از نابرابرى رد مىينوع جد
ت خود ياصلى كه در كل. ازھا دفاع نمودنديع به حسب نيھا از اصل توز ستيمونيس سن

  .ستيستى ممكن نيك جامعه كمونين كه اجراى فورى آن در يبه رغم ا. درست بود

نى يگزينى تكامل اجتماعى و جاين عين كه ھنوز قوانيلى به رغم ايھاى تخ ستيكمون
دشان بر يشناختند و به رغم تأك دارى را نمى هيستى به جاى جامعه سرمايجامعه كمون

سم گرفتار ييايكردند و به اتوپ ن طبقه را درك نمىيطبقه كارگر، ھنوز نقش و رسالت ا
لى، آمال و آرزوھا، يھاى تخ ستياليتر از سوس حيتر و صر ميبودند، معھذا به شكلى مستق

  .ساختند ا را منعكس مىيالت پرولتاريھا و تما خواست

 

 سم علمىياليسوس -ت 

انگر مرحله نازلى از رشد خودآگاھى كارگران، در دورانى بود يلى بيسم تخياليسوس
ان دو يتضاد طبقاتى م. نى قرار داشتييروھاى مولد در سطح بالنسبه پايكه تكامل ن

ا يدارى ھنوز به قدر كافى رشد نكرده بود و مبارزه پرولتار هيطبقه اصلى نظام سرما
  .افته بوديوسعه الزم را نه بورژوازى تيعل

افته باشد كه خود را به عنوان يا ھنوز به اندازه كافى تكامل نيتا زمانى كه پرولتار"
اسى نداشته باشد، تا زمانى يه بورژوازى ھنوز خصلت سيطبقه سامان دھد و مبارزه عل

كه افته باشند يروھاى مولده ھنوز در دامن خود بورژوازى به آن اندازه تكامل نيكه ن
باشد،  ن ضرورى مىيل جامعه نويا و تشكيى پرولتارياى را كه براى رھا ط مادىيشرا

ھاى  ازمندىيباشند كه به خاطر رفع ن البافانى مىيھا فقط خ سنين تئوريند، ايعرضه نما
ن ياما با ا. گردند ك علم نوسازنده مىيسازند و به دنبال  ى مىيھا ستميطبقات تحت ستم، س

گردد،  دار مىيا آشكارتر پديرود و توأم با آن مبارزه پرولتار ش مىيه پخ بيشتاب كه تار
د به ياج به آن ندارند كه علم را در مغزھاى خود جستجو كنند و فقط بايگر احتيھا د آن

ن ياز ا... گذرد، توجه مبذول دارند و سخنگوى آن باشند شان مى آن چه در مقابل چشمان
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نى نبوده و انقالبى يگر دكتريد و خى شدهي حركت تارلحظه به بعد، علم محصول آگاھانه
  )٩٠(.شده است

ع يل انقالب صنعتى و رشد و تكامل صنايی نوزدھم، با تكم مه اول سدهيتا اواخر ن
اى يپرولتار. آسا رشد كرده بودند ع و غولياسى وسيروھاى مولده در مقيبزرگ، ن

ى قابل مالحظه در درون رويك نيدارى به  هين كشورھاى سرمايشروتريصنعتى در پ
. افته بوديا رشد و حدت يان بورژوازى و پرولتاريتضاد م. ل شده بوديطبقه كارگر تبد
رشد آگاھى كارگران، اتحاد و . ا شكل علنى و آشكار به خود گرفته بوديمبارزه پرولتار

ھاى كارگرى براى مقاومت و  هياتحاد. ت كرده بوديھا تقو ھمبستگى را در صفوف آن
رشد تضادھا و مبارزه . د آمده بودنديداران پد هيه سرمايرزه مشترك كارگران علمبا

اسى مستقل يرى جنبش سيگ اسى، شكليطبقاتى به روى آورى كارگران به مبارزه س
لذا تمام . ده بوديا انجامياسى مستقل پرولتاريھاى س ن تشكليش اوليدايطبقه كارگر و پ

ن كه ياما براى ا. ل به علم فراھم گشته بوديتخسم از ياليط الزم برى تحول سوسيشرا
خ و يھاى حاكم بر تكامل تار ستى قانونمندىيبا ل گردد، مىيك علم تبديسم به ياليسوس

دارى در  هيد سرمايوه توليش و زوال شيدايضرورت پ. تحول جوامع بشرى كشف شوند
تحول اجتماعى ن عام يسم از قوانياليخى نشان داده شود و ضرورت سوسياى تار رابطه
ن امر مستلزم نگرشى يا. دارى استنتاج گردد هين اقتصادى تحول خود نظام سرمايو قوان

خى و اجتماعى يھاى تار دهيستى در بررسى پديآل دهيدرك ا. خ بودينى و علمى به تاريع
د، بلكه ياى برآ فهين وظيتوانست از عھده چن ج بود نه تنھا نمىين زمان درك رايكه تا ا
خ كنار زده يستى از تاريآل دهيست درك ايبا ن رو مىياز ا. نعى بر سر راه آن بودخود ما

ستى يبا ن مىيعالوه بر ا. ن آن گردديگزيكى جايالكتيستى و دياليشود و دركى ماتر
ده شود و نه بدان گونه كه تا آن زمان مرسوم بود، يدارى به نقد كش هيد سرمايپروسه تول

ن نظام يتا بدين طريق، شكل اصلى استثمار در ا. دارى هيرماج سيانتقاد به عواقب و نتا
ن يانجام ا. دارى برمال گردد هيگر راز استثمار سرماينشان داده شود و به عبارت د

ت كارل ماركس و يخ بشرين تارين متفكريتر ف سترگ بر عھده دو تن از برجستهيوظا
 .ش انگلس قرار گرفتيدريفر

ا در مبارزه براى يك پرولتاريبه عنوان ابزار تئورسم را ياليات كه سوسين كشفيا
ك روند، در بطن يل نمود، در يك علم تبديستى، به ين كمونيجاد جامعه نويى و ايرھا
وند تنگاتنگ با جنبش ي انقالبى ماركس و انگلس در پ-ھاى نظرى و عملى  تيفعال

 .پرولترى به دست آمد

است نھادند كه جنبش يه عرصه سن جوانى، ھنگامى قدم بيماركس و انگلس در سن
ا در ياسى مستقل پرولتاريجنبش س. كارگرى در انگلستان و فرانسه در حال اعتال بود

تحوالت جنبش . افته بودنديًعا رواج يستى وسياليھاى سوس دهيحال شكل گرفتن بود و ا
ژه يگر اروپا به وير خود را بر كشورھاى ديكارگرى انگلستان و فرانسه، انعكاس و تأث

ك رشته تحوالت و يازمند ين مقطع نيجامعه آلمان كه در ا. گذاشت آلمان بر جاى مى
دارى را جاروب كند،  هيد و بند و موانع ماقبل سرماياسى بود تا قيك انقالب سيآبستن 

. ش آغاز كرده بوديھا پ اسى از مدتيش درآمد انقالب سيك پيانقالب فلسفى را به عنوان 
خى و يعى، تاريده شده بود و تمام عالم طبيين انقالب زايبطن اك ھگل كه در يالكتيد

كرد، توفانى به پا ساخته  م مىير، تكامل و استحاله مداوم ترسييمعنوى را در حركت، تغ
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ك يبزار تئورا ك ھگليالكتيروھاى جامعه آلمان كه در دين نيتر كالين و راديتر آگاه. بود
ست شده يدند، ھگليد ر نظم موجود را مىياپذن ه تحوالت اجتماعى و سقوط اجتنابيتوج

شد، با  سم فلسفى آن ناشى مىيآل دهيستم ھگلى كه از ايكارى س اما محافظه. بودند
ن دو گانگى و يا. ك در تضاد و تقابل قرار گرفته بوديالكتيسم و روح انقالبى ديكاليراد

ست، براى يگلجناح چپ ھ. روان ھگل را به دو گروه منقسم ساختيتضاد، سرانجام پ
سم يآل دهيسم را در برابر اياليسم را به كنارى نھاد و پرچم ماتريآل دهيحل تضاد، ا

ھا  آن. است نھادندين مقطع قدم به عرصه سيماركس و انگلس درست در ھم. برافراشت
سم فوئرباخ قرار يالير ماتريھاى جناح چپ بودند، در آغاز تحت تأث كه ھر دو از ھگلى

ك سره ھگل را كنار نگذاشتند، بلكه آن چه يچ گاه ھمانند فوئرباخ ي كه ھداشتند، ھر چند
كى را حفظ نمودند و يالكتيعنى اسلوب ديرا كه در فلسفه ھگل ارزشمند و انقالبى بود 

سم يالين نكته است كه به رغم تأثير فوئرباخ، ماتريًقا ھميو دق. سم وى را رد كردنديآل دهيا
ز ساخت و در روند تكاملى خود، يآغاز از فوئرباخ متماماركس و انگلس را از ھمان 

 .ًن تقابل را كامال آشكار نموديا

سم فوئرباخ، كه در طى آن ياليه حساب كامل با نگرش ھگلى و سپس ماتريروند تسو
نى يب ان فلسفی جھانيخى را به عنوان بنيك و تاريالكتيسم دياليماركس و انگلس، ماتر

ش يسم گرايھا به كمون د كه آني آغاز گرد١٨۴٢از حوالى ن نمودند، ين تدويعلمى نو
 .افتندي

ان يه را در آلمان بر عھده داشت، در جريك نشريرى ين سال، ماركس كه سردبيدر ا
ت يت خصوصى در جامعه و وضعيھاى نظرى و عملى خود به نقشى كه مالك تيفعال

كرد كه دولت را  دا مىي پدگاه ھگلى تضادين مسئله با ديا. كند، پى برد فا مىيطبقات ا
ه ھگلى ين تضاد بود كه ماركس نظريان حل ايدر جر. دانست كننده جامعه مى نييتع

" اى بر نقد فلسفه حقوق ھگل افزوده"ن نقد يماحصل ا. ديدولت و حقوق را به نقد كش
ن يا. ديسم ھگل را به نقد كشيآل دهي نوشته شد، ماركس، ا١٨۴٣ن اثر كه در يدر ا. بود
ق بررسى يل مذھب بلكه از طريه تحليھاى فوئرباخ نه از زاو ليبر خالف تحلنقد 

افت كه جامعه يجه دست ين نتين نقد به ايماركس با ا. مناسبات اجتماعى صورت گرفت
عنى آن چه كه مربوط به قلمرو نفع خصوصى و مقدم بر ھمه منافع مادى و يمدنى 

باشد و نه بالعكس بدان گونه  ده دولت مىكنن نييمناسبات اجتماعى مرتبط با آن است، تع
ن گامى است كه ماركس براى حصول به درك ين اوليا. پنداشت كه ھگل می

رسد  جه مىين نتين جاست كه ماركس به ايقت از ھميدر حق. خ برداشتيستى تارياليماتر
ا يق خودشان يتوان از طر ك را نمىيچ ياسى، ھينه مناسبات حقوقى و نه اشكال س"كه 
د يھا را با شه آنيبالعكس ر.  مبناى به اصطالح تكامل عمومى تفكر بشرى درك نمودبر

ن فرانسوى و يت آن را ھگل به تأسى از نمونه متفكريط مادى زندگى، كه كليدر شرا
  )٩١(."افتيده است، ينام" جامعه مدنى"ی ھجدھم  سى سدهيانگل

صادى است كه ماركس ت خصوصى و مناسبات اقتين درك از نقش مالكيبر مبناى ھم
 .ديادى جامعه رسيت خصوصى براى دگرگونى بنيبه مسئله الغاء مالك

سازى  ستميدھد كه او با س ھا نشان مى ن نوشتهين نخستيل از ھمينگرش ماركس به مسا
ن يا. نده بدان گونه كه تا آن زمان مرسوم بود، سر سازگارى ندارديلى آينى تخيب شيو پ

اى كه قرار  هيح خطمشى نشرياى به آرنولد روگه در توض نگرش را خود وى طى نامه
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ن است كه ما ين در ايش نويت گرايمز: "... دھد ح مىيابد، توضيس انتشار يبود در پار
ق نقد جھان يم از طريخواھ م، بلكه فقط مىيپرداز نى جھان نمىيب شيوار به پ جزمى

نده، و سر و سامان دادن به تمام يپس اگر ساختن و پرداختن آ... ميابيكھنه، جھان نو را ب
ًست، پس كامال روشن است كه ما فعال چه بايامور براى تمام اعصار كار ما ن م، يد بكنيً

ن يرحمانه ھم بد كنم، بى رحمانه از تمام آن چه كه وجود دارد اشاره مى من به انتقاد بى
ز با يا كه از سترسد ھراس نداشته باشد و ھم بدان معن جى كه بدان مىيمعنا كه از نتا

  ".ھاى موجود نھراسد قدرت

گردد كه ماركس به ھمان  ن روشن مىي نوشته شده، ھم چن١٨۴٣ن نامه كه در ياز ھم
كال نظم كھنه است، تئورى يق نقد جدى و راديافتن جھانى نو از طرياندازه كه طالب 

ت انقالبى يفعالك در يكند و از تجسم نقد تئور ھا را رد مى جدا از زندگى و مبارزه توده
تواند ما را از انتقاد  زى نمىيچ چين رو ھياز ا: "... سدينو كند، لذا مى  عملى دفاع مى-

مت ين رو مبارزات واقعى، به عنوان نقطه عزياست و از اياست، مشاركت در سيبه س
ن صورت ما يدر ا. ھا باز دارد ق آنيدن به انتقادمان از طريت بخشيانتقادمان و از ھو

ن جاست در يقت ايحق: ميشو د روبرو نمىيك اصل جديوار، با  نيياى آ ان به گونهبا جھ
دى براى جھان، از درون خود اصول جھان تكامل يما اصول جد! برابر آن زانو زن

اند و ما شعار  ھا احمقانه م، مبارزاتت را متوقف كن، آنييگو ما به جھان نمى. ميبخش مى
ً که  واقعا براى آن  ًما صرفا به جھان، آن چه را. دادم يواقعى مبارزه را به شما خواھ

  )٩٢(."ميدھ جنگد، نشان مى مى

 -ت عملى يك در فعاليرحمانه نظم موجود، از تجسم نقد تئور ماركس از نقد بى
ى ينه رھا. ن گردديى انسان تأميكند كه در آن رھا نى را طلب مىياى نويانقالبى، دن

 .ظر اوستى اجتماعى مد نياسى بلكه رھايس

ى يكند نه فقط رھا ن مطرح مىيى انسان را در ابعادى نوي، او رھا"ھوديمسئله "در 
د يگو ماركس مى. ى از ستم اجتماعىياسى، بلكه رھايھاى ملى، مذھبى و س انسان از ستم

ى انسان يى رھايش است اما شكل نھايت گامى مھم به پياسى بشريى سيكه ھر چند رھا
اند، نشان  ى به بار آوردهياسى را كه انقالبات بورژوايى سي رھات محدودياو ماھ. ستين

ى يك انقالب ژرف براى حل تضادھاى اجتماعى موجود و رھايدھد و از ضرورت  مى
ى يرھا." "اسى، انقالب جامعه مدنى استيانقالب س: "كند واقعى انسان، دفاع مى

ك سو ياسى از يى سيھار. ل مناسبات و جھان انسانى به خود انسان استياسى، تقليس
گر به يك فرد مستقل خودپرست و از سوى ديك عضو جامعه مدنى، به يل انسان به يتقل
 .ك فرد حقوقى استيك شھروند، ي

دى را از نو در خودش جذب كند و يفقط ھنگامى كه فرد انسانى واقعى، شھروند تجر
اش ھستى  ژهيت ويقعژه و در وايك فرد انسانى در زندگى روزمره، در كار ويبه عنوان 

فقط ھنگامى كه انسان قواى خودش را به عنوان قواى اجتماعى بشناسد و . نوعى گردد
اسى، از خودش يگر قدرت اجتماعى را به شكل قدرت سيجه ديسازماندھى كند و بالنت

 )٩٣(."ل خواھد شديى انسان تكميمنفك نسازد، تنھا از آن پس رھا

ك و ياى نزد سه مسافرت كرد و در رابطه ماركس به فران١٨۴٣در اواخر سال 
ن كشور قرار يھاى ا ستيھا و كمون ستياليتنگاتنگ با جنبش كارگرى فرانسه و سوس

كرد، فعاالنه  اى وافر، تحوالت جنبش كارگرى را دنبال مى ماركس كه با عالقه. گرفت
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ھاى مھمى از جنبش كارگرى  ھا و جلسات كارگران شركت كرد و درس نگيتيدر م
بخش كارگران فرانسه قرار  ىير جنبش رھاين كه ماركس تا چه حد تحت تأثيا. وختآم

ش به فوئرباخ يھا كى از نامهيدر . ھاى او به وضوح مشھود است گرفت، از نوشته
د، تا يابيھاى كارگران فرانسه حضور  نگيتيكى از ميد در يبا شما مى: "سدينو مى

ن جنبش يا." ديابيكند، در ده فوران مىيد  ستمھاى ن انسانيطراوت ناب و نجابتى كه از ا
ست شده بود، بر يًگر كامال كمونير خود را بر نظرات ماركس كه اكنون ديكارگرى تأث

ى اجتماعى انسان را كه در يمسئله رھا. ش نھاده بوديماركس گام مھمى به پ. جاى نھاد
اسى را به يًا سرانه انقالب صرفيگيپ. دھد مطرح کرده بود، بسط مى" ھوديمسئله "

رد ." گذارد ھاى بنا را دست نخورده باقى مى هيپا"كه " وار انقالبى جزئى و پاره"عنوان 
ى انسان يبراى رھا" هيانقالبى ھمه جانبه و از پا"ك انقالب اجتماعى، يكند و از  مى

روى يد، نيگو ى اجتماعى به طور كلى سخن نمىيگر از رھاياو د. كند دفاع مى
ا به عنوان يخى پرولتاريسازد و از نقش و رسالت تار  مشخص مىبخش را ىيرھا

. ديگو ت است سخن مىيى كامل بشريروى اجتماعى كه قادر به دگرگونى جھان و رھاين
و " كند اى را طلب نمى ژهيچ حق ويھ"اى كه  طبقه" كاليرھاى راديزنج"اى با  طبقه
 )٩۴(.ى تمام جامعه استياش رھا ىيرھا

. گردد سم ماقبل ماركس مرتفع مىياليگر از نقاط ضعف عمده سوسيكى ديق ين طريبد
لى يھاى تخ ستيالير فعالى كه سوسيروى غيگر آن نيدگاه ماركس ديا از ديپرولتار

ا و يى فعال و پويرويست، بلكه نيد از سر ترحم به آن كمك كنند نيكردند با تصور مى
لزى يام بافندگان سي دفاع از قدر. ت استيبخش بشر ىيًبخش است، كه اصوال رھا ىيرھا

اش را  ىياى رھايتواند عنصر پو است كه مىيفقط در پرولتار"خلق آلمان : نوشت
ا در انقالب و از نقش انقالب براى يه بر نقش پرولتارين زاوي از ھم)٩۵(."ابديب

 واژگونى قدرت موجود و -انقالب به طور كلى : "ديگو ادى جھان سخن مىيدگرگونى بن
تواند بدون انقالب متحقق  سم نمىياليسوس. اسى استيك اقدام سي -مناسبات كھنه انحالل 

  )٩۶(."گردد

ك تئورى يخى خود به يشبرد اھداف و انجام رسالت تاريا براى پين كه پرولتاريا
اى  كننده شرو چه نقش دگرگونين تئورى انقالبى و پين كه اياز دارد و ايشرو نيانقالبى پ

البته : "سدينو پردازد و مى ست كه ماركس به آن مىيگريد، مسئله ديفا نمايتواند ا مى
. د با قھر مادى سرنگون كرديقھر مادى را با. ن نقد سالح شوديتواند جانش سالح نقد نمى

  )٩٧(."گردد ل مىيروى مادى تبديك نير شود، به يگ ن كه تودهياما تئورى به محض ا

نه درك يى دوره مورد بحث در زمبندى دستاوردھاى نظرى ماركس را در ط جمع
ا براى دگرگونى يخى پرولتاريت خصوصى، نقش تاريخ، الغای مالكيستى تارياليماتر

 فلسفى -ھاى اقتصادى  توان در دست نوشته ستى، مىيجاد نظم كمونينظم موجود و ا
 .افتي

ز دھد و ا خ را ارائه مىيستى تارياليتر درك ماتر ن اثر ماركس به شكلى منسجميدر ا
 .كشد دارى را به نقد مى هيھاى اقتصادى جامعه سرما ن نگرش شالودهيه ھميزاو

د در پروسه يكننده تول نيين بار ماركس بر نقش قطعى و تعين جا براى نخستيدر ا
ات، يمذھب، خانواده، دولت، قانون، اخالق: "ديگو كند و مى د مىيزندگى اجتماعى تأك

در ." شوند دند و مشمول قانون عام آن مىيه تولژيھاى و وهيره تنھا شيعلم، ھنر و غ
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پردازد و از  ن خود مىيشيات پيز به بسط نظريت خصوصى نيمورد مسئله مالك
خى، در واقع ين ضرورت تاريا. ديگو سخن مى" ت خصوصىيخى مالكيضرورت تار"

ن حال، يدر ع. رى زوال آن استيناپذ ش و اجتنابيدايخى ضرورت پياثبات رابطه تار
كند  رى مىيگ جهيپردازد و نت م جامعه به طبقات مىيت خصوصى با تقسيابطه مالكبه ر

 .اند م جامعه به طبقاتيان مادى تقسيم كار، بنيت خصوصى و تقسيكه مالك

اسى يھا را براى نقد اقتصاد س ن گامي فلسفى، ماركس اول-ھاى اقتصادى  نوشته در دست
رابطه كار و . دارد ى برمىي جامعه بورژواھاى اقتصادى ى، و انتقاد از شالودهيبورژوا

ه و تضاد يدارى، تقابل كار و سرما هيگانگى در نظام سرمايه، مسئله از خود بيسرما
  .شود ح داده مىيدار توض هيكارگر و سرما

ھر ." "گردد رتر مىيشود، كارگر فق شتر مىيكند، ب د مىيھر چه ثروتى كه كارگر تول"
ارزش شدن جھان  بى"ن نظام يدر ا." شود تر مى ى ارزانياالند، كيآفر شتر كاال مىيچه ب

ماركس به شكلى ھمه ." م دارديا نسبت مستقيھا با افزون شدن ارزش جھان اش انسان
دھد و آن  دارى مورد بررسى قرار مى هيگانگى را در نظام سرمايجانبه مسئله از خود ب

ت يط زندگى و فعالين، شراد كه در آينما را مشخصه آن مناسبات اجتماعى معرفى مى
گانه و دشمن يى كه بيرويھا به عنوان ن ان انسانيت و مناسبات مين فعاليمردم، خود ا

ت خصوصى و نظام اجتماعى يعنى آن را با سلطه مالكي. گردند مردم است، ظاھر مى
 .داند مرتبط مى

د يتولموضوعى كه كار . "رديگ ن نظام، محصول كار، به خود كارگر تعلق نمىيدر ا
" دكنندهيگانه، به عنوان قدرتى مستقل از توليزى بي به عنوان چ- محصول كار -كند  مى

ت خود كارگر، به خودش تعلق ندارد يرد و باالخره فعاليگ رو در روى كارگر قرار مى
ك ھستى يرد؟ به يگ ن است به  چه كسى تعلق مىيپس اگر چن. گانه استيتى بيو فعال

. گانه، به كسى كه كار و محصول كار به او تعلق دارديتى بك ھسيبه . "سواى كارگر
به مالك و . شود ه مىيرد و محصول كار به نفع او تھيگ كار در خدمت او انجام مى

روى كار را به ين اثر ھنوز مقوله ارزش ني ھر چند كه ماركس در ا)٩٨(."ئىيارباب ش
كند، اما  استفاده مى" رزش كارا"ك يھاى اقتصاددانان كالس برد، بلكه از مقوله كار نمى

ن يھاى تئورى ارزش اضافى ماركس را در ھم دھد و نطفه دى به آن مىيمضمون جد
 .ديتوان د نوشته مى

د تضادھاى طبقاتى را يدارى، تشد هيھاى اقتصادى نظام سرما ماركس از نقد شالوده
دن به مناسبات  يان بخشين تضادھا، براى پايبراى حل ا: ديگو كند و مى رى مىيگ جهينت
گانگى، براى يدارى به بار آورده است، براى رفع از خود ب هيرانسانى كه نظام سرمايغ
ت يل انسانى، الغا مالكيى كامل تمام احساسات و فضايت و براى رھايى كامل بشريرھا"

 ".ستياى ضرور ق اقدام انقالبى تودهيسم از طريخصوصى و برقرارى كمون

آن مستلزم اقدام . ًسم كامال كافى استيده كموني خصوصى، اتيده مالكيبراى الغا ا"
خ به آن، خواھد يتار. ت خصوصى استيستى واقعى براى الغا واقعى مالكيكمون
  )٩٩(."ديانجام

 براى حصول به نظرات ١٨۴۴ و ١٨۴٣ھاى  رى را كه ماركس طى ساليھمان مس
. ًز مستقال طى كرديگلس نخ طى نمود، انيستى از تارياليستى و درك ماتريًحا كمونيصر

ك با جنبش كارگرى يكرد و در ارتباط نزد  در انگلستان زندگى مى١٨۴٢او كه از 
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اسى و يھاى اقتصادى و س نهيق در زميك مطالعه عميس قرار گرفته بود، دست به يانگل
ستى انگلس در بررسى يالينگرش علمى و ماتر. ستى زدياليبررسى نظرات سوس

ى از يھا ك رشته مقاالت تحت عنوان نامهي در ١٨۴٣ از ھمان سال ھاى اجتماعى، دهيپد
او با . ديافته بود، آشكار گرديس اختصاص ياسى در انگليل احزاب سيلندن كه به تحل

. ح دادين طبقه توضين و منافع اياى مع ن احزاب را با طبقهيك از ايدقت تمام رابطه ھر 
جه يح داد و نتيِت با منافع متضاد را توضق تئورى مبارزه طبقاين طريدر واقع او از ا

انگلس ھم، مانند ماركس ." رود ش مىيسم به آرامى اما با استحكام پياليسوس"گرفت كه 
ست و خواستار آزادى و ياسى كافى نيى سياسى و رھايد كه انقالب سيجه رسين نتيبه ا

ح ي توضاو در. سم شديق انقالب اجتماعى و برقرارى كمونيبرابرى واقعى از طر
ھا را به  ى و خصلت صورى آنيھاى بورژوا سم ارائه داد، آزادىياليمفصلى كه از سوس

. ز ھمانستياسى نيبرابرى س: "آن را نمودى از آزادى خواند و نوشت. دينقد كش
. د در ھم بشكنديگر حكومت، سرانجام بايز ھمانند ھر شكل دين، دمكراسى نيبنابرا
ك بردگى يد يا بايما . ان گردديد عيتضاد نھفته در آن با. ردتواند دوام آو بى نمىيفر عوام

ا آزادى واقعى و برابرى ي -ده يك استبداد پوشيعنى ي -م يمستمر و دائمى داشته باش
 )١٠٠(."سميعنى كمونيواقعى 

جه يسم را نتيت خصوصى و برقرارى كمونين بحث، مسئله الغای مالكيی ا در ادامه
ن يبد. "اند دارى ساخته شده هيات نظام سرماي آن از واقعداند كه مقدمات ضرورتى مى

جه ين نتي به ا- انگلستان، فرانسه و آلمان -سه كشور بزرگ و متمدن اروپا ... قيطر
ك يت به يه اشتراك مالكيك انقالب ھمه جانبه نظامات اجتماعى بر پاياند كه  دهيرس

س يژه انگليت ويجه وضعيم نتسيكمون... ل شده استير تبديناپذ ضرورت مبرم و اجتناب
ات عمومى يست كه مقدمات آن از واقعيجه ضروريك نتيست بلكه يگر نيا ھر ملت دي

  )١٠١(."ديتوان از آن اجتناب ورز ن اخذ شده و نمىيتمدن نو

ك انتقاد از يرئوس "ك اثر اقتصادى تحت عنوان يام با انتشار ين ايانگلس در ھم
د، اقتصاد ينام" زيآم نبوغ"ھا بعد آن را  ا سالاثرى كه ماركس حت" اسىياقتصاد س

ت يخى مالكيخصلت گذرا و تار. ديستى به نقد كشياليدگاه سوسيى را از ديبورژوا
دارى معرفى كرد و  هيآن را اساس تمام تناقضات جامعه سرما. خصوصى را نشان داد

ھد ن تناقضات و تضادھاست كه به انقالب اجتماعى خوايجه گرفت كه رشد ھمينت
 .ديانجام

ن مختصر اشاره به نظرات انگلس روشن است كه تا زمانى كه ماركس و ياز ھم
ًك مستقال تكامل فكرى از يس مالقات كردند، ھر يگر در پاريكدي با ١٨۴۴انگلس در 

ھا در  آن. سم را طى كرده بودنديسم و از دمكراسى انقالبى به كمونياليسم به ماتريآل دهيا
ن را در تمام ينى نويب ًم گرفتند كه مشتركا كار پرداخت جھانين مالقات تصميپى ا
ن آن ين تالش مشترك كه البته سھم عمده را در تدويجه اين نتينخست. ش برنديش پياجزا

سم يآل دهيرحمانه ا ن اثر كه به نقد بىيدر ا. بود" خانواده مقدس"ماركس بر عھده داشت، 
افته بود، نظرات اثباتى ي اختصاص ىيسم خرده بورژواياليھاى جوان و سوس ھگلى

. اند سم مطرح شدهيخى و كمونيك و تاريالكتيسم ديالينه ماتريماركس و انگلس در زم
خ و يھا در ساختن تار ن اثر به اثبات نقش قطعى تودهياى از ا بخش قابل مالحظه

  طبقاتى-خى يخ و رسالت تاريان تكامل تارين نقش در جريش ايتحوالت اجتماعى، افزا
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سم علمى در ياليگزاران سوس انيبن. افته استيپرولتاريا در انھدام نظم موجود اختصاص 
د آمده و به حكم ھمان يخى پديك ضرورت تاريا به حكم يپرولتار: "سندينو ن اثر مىيا

ا و يپرولتار." "ت خصوصى را ملغا سازديد خود و نظام مبتنى بر مالكيضرورت با
ت يمالك." "اند ت خصوصىيده جھان مالكيا ھر دو آفرھ آن." "گرنديكديثروت اضداد 

ت خصوصى، به عنوان ثروت مجبور است كه خودش و يخصوصى، به عنوان مالك
ا يا به عنوان پرولتاريپرولتار." "ا را حفظ كنديعنى پرولتاريق ھستى ضدش ين طريبد

كننده  نييت خصوصى را كه تعيعنى مالكيق ضدش ين طريمجبور است خودش و بد
ت خصوصى جنبه يمالك"لذا ." سازد، ملغا سازد ا مىيجود اوست و آن را پرولتارو

ن اثر برجسته يآن چه كه در ا. تز است آنتى" كننده بيا جنبه تخريكار، پرولتار محافظه
ق حركت يه از طرينفى سرما" ت خصوصىيمالك"رى در مورد نفى يگ جهياست، نت

اش خود را به  قتصادى ق حركت ي طرت خصوصى ازيبه راستى، مالك. "خود آن است
. ستيخود آن ن) اراده(ق انكشافى كه وابسته به ياما تنھا از طر. دھد انحالل سوق مى

ت امور صورت يت خصوصى و تنھا به اتكاء ماھيناآگاھانه است و بر خالف اراده مالك
. كند د مىيا توليا را به عنوان پرولتاريزان كه پرولتاريعنى تنھا به ھمان مي. رديگ مى

اش آگاه  نا انسانى شدنى كه از انسان شدن. اش آگاه است فقرى كه از فقر مادى و معنوى
آورد كه  ا حكمى را به مرحله اجرا در مىيپرولتار. كند ن خود را نفى مىياست و بنابرا

ھمان گونه كه . ا در مورد خود صادر كرده استيد پرولتاريت خصوصى با توليمالك
گران و فقر براى خويشتن، يد ثروت براى ديكند كه كار مزدى با تول مىحكمى را اجرا 

چ وجه جنبه يروز گردد به ھيا پيھنگامى كه پرولتار. كند در مورد خودش صادر مى
روز يتواند پ ق الغاء خودش و ضدش مىيشود، چرا كه تنھا از طر مطلق جامعه نمى

  ."گردد

ا براى برانداختن يخى پرولتاريسالت تارشترى نقش و ريل بين بحث با تفصيدر ادامه ا
 - خى ينقش تار: "شود ح داده مىيستى توضيجاد جامعه كمونيدارى و ا هينظم سرما

تمام "كه تجسم " ايط زندگى پرولتارياز شرا"شود؟  از كجا ناشى مى" ايجھانى پرولتار
نسان از گم گشتن ا." "ن شكل آن استيتر ر انسانىيط زندگى جامعه امروز در غيشرا

گر ياز مطلقا آمرانه و مبرمى كه دين"از " ك به آنيآگاھى تئور"از " ايدر پرولتار
ن يپس چن." تين ناانسانيه ايان عليش ساخت، به طغياش گرفت و ملغا دهيتوان ناد نمى
ا ياما پرولتار. د خود را رھا سازديتواند و با ا مىيپرولتار"جه گرفت كه يتوان نت مى
ط زندگى را يتواند شرا نمى. اش خود را رھا سازد ط زندگىي شراتواند بدون نفى نمى

اند،  ت او جمع آمدهير انسانى زندگى جامعه امروز كه در وضعيط غيبدون الغای شرا
. كند ن كار را طى نمىيھوده مكتب شاق و دشوار، اما پوالديا بيپس پرولتار. نفى كند
زى را به عنوان يًا فعال چه چيپرولتارا حتا كل يا آن پرولتر ين يست كه اين نيمسئله ا

ن ھستى او را يا چه ھست و اين است كه پرولتاريمسئله ا. دھد ھدفش مد نظر قرار مى
ط ياش، آشكار و قطعى، در شرا خىيھدفش و اقدام تار. دارد خى وامىيبه چه اقدام تار

ن شده ييش تعيى امروز، از پياش و در كل سازماندھى جامعه بورژوا زندگى
 )١٠٢(."ستا

وضع طبقه كارگر در "زمان، در اثر انگلس  ھا را ھم رىيگ جهين نتيان مشخص ايب
ط كار و زندگى ياى از شرا ل مشخص و ھمه جانبهيافت كه تحليتوان  مى" انگلستان
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ھاى مشخص و روشن  ن اثر با فاكتيدر ا. دارى است هيد سرمايوه توليا تحت شيپرولتار
وه يگرانه و استثمارگرانه ش ت ستميماھ. م شده استين ترسط كار و زندگى كارگرايشرا
ن نظام به دقت مورد بررسى قرار يتضادھاى ا. دارى برمال شده است هيد سرمايتول

انه و ين نظام، استثمار وحشين ذاتى ايگرفته و نشان داده شده است كه چگونه قوان
ن بورژوازى و ايد تضاد طبقاتى ميبار كارگران، به تشد ت اقتصادى اسفيوضع

انگلس به . كند ل مىير تبديانجامد و انقالب اجتماعى را به امرى ناگز ا مىيپرولتار
ن جنبش، اشكال مبارزه ياى صنعتى در ايق از جنبش كارگرى، نقش پرولتاريلى عميتحل

اسى و يكننده مبارزه س نييگر، نقش تعيكدين اشكال با يا، رابطه ايطبقاتى پرولتار
: سدينو او مى. زند سم و جنبش كارگرى، دست مىياليآميزی سوس ر ھمباالخره لزوم د

اى صنعتى ھستند، مراكز مقاومت توده پرولتر در يشھرھاى بزرگ كه مركز پرولتار
." دھند ل مىيھسته اصلى جنبش را تشك... كارگران كارخانه. "برابر ستم و استثمارند

شترى كرده باشد به ھمان نسبت ي بك رشته كار نفوذياى در  ھر قدر كه نظام كارخانه"
ژه، با منافع و ياى و طبقه"كارگران ." تر است افتهيآگاھى كارگران حادتر و تكامل 

 )١٠٣(.اند"نيژه در برابر ھمه متملكيژه، با نگرشى وياصول و

خته و اقدامات يانگلس، مراحل مختلف تكامل جنبش طبقه كارگر، از مبارزات خودانگ
ه طبقه يتر كارگران عل تر و متشكل ان منفرد تا اشكال عالىيكارفرماه يمنفرد و محلى عل

ك از يت ھر ينقش و اھم. دھد ل قرار مىيدارى را مورد تحل هيدار و نظام سرما هيسرما
دھد و نقاط  ح مىين اشكال مبارزه را در پروسه تكامل جنبش طبقاتى كارگران توضيا

ھاى  آموزشگاه"اعتصاب را به عنوان او نقش . كند ھا را بررسى مى ضعف و قوت آن
. دھد ح مىيتوض" كنند كار بزرگ آماده مىيخود را براى پ"كه طى آن كارگران " جنگى

ن مبارزه در سازماندھى يت مبارزه اقتصادى طبقه كارگر و نقش ايضمن بررسى اھم
 تواند اسى مىيق مبارزه سيكند كه طبقه كارگر از طر د مىيو پرورش طبقه كارگر تأك

سم يت چارتيلذا اھم. ضربه قطعى را بر بورژوازى وارد آورد و آن را سرنگون سازد
ن حال متذكر يسازد و در ع ا روشن مىياسى مستقل پرولتاريك جنبش سيرا به عنوان 

زند، تا طبقه كارگر بتواند يگر در ھم آميكديد با يسم باياليسم و سوسيشود كه چارت مى
 . متحقق سازداش را خىياھداف طبقاتى و تار

ه حساب يز تسويسم فوئرباخ نياليً، ماركس و انگلس، عمال با ماتر١٨۴۵تا مقطع سال 
ه ين تسويانگر اين سال نوشته شد، بيى درباره فوئرباخ كه در ھميتزھا. كرده بودند

 .حساب قطعى بود

ا سم فوئرباخ ريالين و از جمله ماتريشيسم پيالين تزھا، ماركس، نقص عمده ماتريدر ا
ر فعال فوئرباخ يسم نظرى و غياليكند و در برابر ماتر ك اعالم مىيده انگاشتن پراتيناد

 .ديگو ك مادى سخن مىياز نقش قطعى پرات

سم را از تمام مكاتب يًن جاست كه تز معروف ماركس كه كال فلسفه ماركسيدر ا
به طرق فالسفه، تنھا : "شود سازد مطرح مى ز مىيستى ماقبل ماركس متماياليماتر

ن تز ي ا)١٠۴(."ر آن استيياند و حال آن كه نكته بر سر تغ ر كردهيمختلف جھان را تفس
ك به آن چه وجود دارد، يھا، با انتقاد تئور شهير اندييبدان معناست كه جھان را با تغ

ك انقالبى يق پراتيد شناخت و سپس از طريآن را با. توان دگرگون ساخت نمى
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كننده تئورى انقالبى در ارتباط با عمل   تز، خصلت دگرگوننيدر ا. اش ساخت دگرگون
 .انقالبى مطرح شده است

دى از انسان و مجزا ين تزھا، ماركس در برابر فوئرباخ كه برداشتى تجريًضا در ايا
دھد كه  ن تز را قرار مىيدھد، ا خى ارائه مىيھاى تار تياز مناسبات اجتماعى و واقع

. توان درك كرد ھاى مناسبات اجتماعى مى  عنوان فرآوردهھاى واقعى را تنھا به انسان
اس احس"ند كه يب فوئرباخ نمى." ت مناسبات اجتماعى استياش، كل تيدر واقع"انسان 
كند  ل مىيدى كه او تحلين كه فرد تجري است و اك محصول اجتماعىيخودش " مذھبى

 .اى از جامعه تعلق دارد ژهيت به شكل ويدر واقع

اثرى كه در آن، اصول . ميابي دئولوژى آلمانى مىين تزھا را در اياح يبسط و توض
خ يستى از تارياليك مطرح شده و برداشت ماتريستماتين به شكل سينى نويب اساسى جھان

دئولوژى آلمانى، يدر فصل اول ا. بندى شده است ك تئورى جامع فرموليبه شكل 
خ را از يستى و علمى از تارياليح ماترين و توضييسم علمى، تبياليگذاران سوس انيبن

ط مادى زندگى يھا و شرا ت آنيافراد واقعى، فعال"ھاى واقعى از  شرط شيمقدمات و پ
." وجود افراد انسانى است"ت يخ بشريش شرط تمام تاريپ. كنند استنتاج مى" ھا آن

 را خيخ گام نھند و تارين كه بتوانند به عنوان انسان، به قلمرو تاريھا براى ا انسان
د وجود انسانى خود يد توليستى زنده بمانند، زندگى كنند و به تجديبا ًبسازند، مقدمتا مى

ه خود را يازھاى اوليستى نيبا ز مىين بدان معناست كه قبل از ھر چيا. بپردازند
ل يك كالم، وسايدر . نندياشامند، بپوشند و مسكن گزيعنى بخورند، بيبرآورده سازند، 

ل يد وساين كه شروع به توليھا به مجرد ا در واقع انسان. د كننديشان را تول شتيمع
ل يد وسايھا با تول انسان. شوند ز قائل مىيوانات تمين خود و حيب... كنند معاش خود مى

  .پردازند شان مى د زندگى مادىيم به تولير مستقيشت خود به طور غيمع

ل يت وسايدر درجه اول به ماھھا،  ھا به توسط خود آن شت انسانيل معيد وساينحوه تول
ن يد اينبا. د شوند بستگى دارديد باز توليلى كه بايھا و وسا شت قابل دسترسى آنيمع
د مزبور، يوه توليبرعكس، ش. د وجود جسمانى افراد انگاشتيد را فقط بازتوليوه توليش

ز نى ايوه معيشان و ش ان زندگىينى از بين افراد، شكل معيت اينى از فعاليشكل مع
ھا با  ن ھستى آنيبنابرا. ابندي ان زندگى خود، ھستى مىيھا با ب انسان. ھاست زندگى آن

ھا  ن رو، ھستى انسانياز ا. د منطبق استيد و چگونگى توليھا، از نظر نوع تول د آنيتول
 )١٠۵(."ھا بستگى دارد د آنيط مادى توليبه شرا

ر آن به نحوى كه ييى بر آن و تغرگذاريعت خارج از خود، تأثيھا بر طب اما كنش انسان
. د استيك جنبه از عمل تولياز خود درآورند، يعت را مطابق نيمواد و محصوالت طب

ر يل معاش خود را فراھم آورند ناگزيد، وسايق تولين كه بتوانند از طريھا براى ا انسان
ًعنى الزاما ي .ھستند" شان ھاى تين و تبادل متقابل فعالياى مع وهيبه ھمكارى متقابل به ش"

شوند كه مستقل از اراده و آگاھى  گر مىيكدينى با يد وارد مناسبات معيان توليدر جر
د، يروھاى توليت نيخى، وضعين تارين مناسبات را در ھر دوره معيشكل ا. ھاست آن

ل يدكننده و وسايھاى تول رنده انسانيكند كه دربرگ ن مىييروھاى مولده تعيسطح رشد ن
ًكه بعدا " ديمناسبات تول"دئولوژى آلمانى به جاى واژه يدر ا.  آن استتيد در كليتول

ًشود، كه حدودا ھمان  استفاده مى" مراوده"برند، از واژه  ماركس و انگلس به كار مى
ن مراوده يز شكل اين جا نين افراد است در ايمتضمن مراوده ب"د يتول. رساند معنا را مى



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ٨٩

وه يازھا و شيك ارتباط مادى كه به توسط نيھا  سانن انيب." "كند ن مىييد تعيرا تول
ن يا. رسد، وجود دارد شود و قدمت آن به قدمت خود انسان مى ن مىييدشان تعيتول

  )١٠۶(."كند دا مىيدى پيًارتباط دائما اشكال جد

اى  در ھر جامعه. باشند خى مىيستند، بلكه گذرا و تاريدار نيد ثابت و پايلذا مناسبات تول
ل يان اقتصادى را تشكيعنى آن بنيدى، ساخت اقتصادى جامعه، ين مناسبات توليت ايكل

اسى ين سين آگاھى اجتماعى، نھادھا و مؤسسات معيكننده اشكال مع نييدھند كه تع مى
ك يربناى اقتصادى ين زيگر، بر مبناى ايبه عبارت د. ره استيحقوقى، مذھبى و غ

د و نظرات حقوقى، يھا، عقا شهي انداى از ك، مجموعهيدئولوژي ا-اسى يروبناى س
اسى، حقوقى، يھا و مؤسسات س اسى، فلسفى، مذھبى، ھنرى، اخالقى و نھادھا، ارگانيس

خ ين روست كه در مراحل مختلف تكامل تارياز ھم. رديگ مذھبى و امثالھم شكل مى
روھاى ينى از تكامل نيدى كه منطبق با سطح معين توليت، به حسب مناسبات معيبشر
اسى و ينى از آگاھى اجتماعى و نھادھا و مؤسسات سياند، اشكال مع لده شكل گرفتهمو

ن آگاھى ين مبنا، ايبر ا. اند ن مناسبات دگرگون شدهير اييحقوقى شكل گرفته و با تغ
كننده ھستى اجتماعى است، بلكه بالعكس ھستى اجتماعى است كه  نيينيست که تع

د يعنى توليھا،  م و برداشتيد پندارھا، مفاھيلتو. "كننده آگاھى اجتماعى است نييتع
 زبان زندگى - ت مادى و مراوده مادى يمى با فعاليار مستقيآگاھى، در ابتدا رابطه بس

ن مرحله، ھنوز به يھا در ا دن و مراوده ذھنى انسانيشيتصور كردن، اند.  دارد-واقعى 
د ذھنى به ي مورد تولن موضوع دريھم. شه دارديھا ر م در رفتار مادى آنيطور مستق

ز صادق يك قوم نيره يعه و غين، مابعدالطبياست، قانون، اخالق، ديصورت زبان س
ھاى واقعى   انسان-ره خود ھستند يھا، پندارھا و غ دكنندگان برداشتيھا، تول انسان. است

دى خود و نوع مراوده متناسب يروھاى تولير نوع خاصى از تكامل نير تأثيو فعال كه ز
زى جز موجود آگاه يتواند چ آگاھى ھرگز نمى. ھا قرار دارند ، در تمام اشكال آنبا آن

ن، يب، اخالق، دين ترتيبد... ھاست ھا، فراگرد زندگى واقعى آن باشد و وجود انسان
گر استقالل يھا، د ز اشكال مختلف آگاھى مربوط به آنيدئولوژى و نيمابعدالطبيعه، ا

ھا، كه  كن انسانيل. خى دارند و نه تكاملىيھا نه تار آن. كنند ظاھرى خود را حفظ نمى
ھا  شهيز اندياى واقعى و نيبخشند، ھمراه با آن دن د مادى و مراوده خود را تكامل مىيتول

ن ييست كه زندگى را تعين آگاھى نيا. دھند ر مىييشه خود را تغيو محصوالت اند
 )١٠٧(."كننده آگاھى است نييكند، بلكه زندگى است كه تع مى

ن معناست ين حال بديكننده آگاھى اجتماعى است، در ع نيين كه ھستى اجتماعى تعيا
ك جامعه طبقاتى، اشكال مختلف آگاھى اجتماعى داراى منشأ طبقاتى است و يكه در 

دئولوژى آلمانى، منشأ طبقاتى اشكال مختلف يدر ا. آگاھى مسلط، آگاھى طبقه حاكم است
ن يروى مادى حاكم در جامعه است، در عياى كه ن طبقه. "آگاھى نشان داده شده است

ار دارد، يد مادى را در اختيل تولياى كه وسا طبقه. ز ھستيروى فكرى حاكم نيحال ن
ل يد آن كسانى كه فاقد وسايكند، به طورى كه، عقا ز كنترل مىيد ذھنى را نيل توليوسا
ان آرمانى يش از بيزى بيد حاكم چيعقا. د ذھنى ھستند، در مجموع، تابع آن استيتول

شوند و در  د گرفته مىياى كه به عنوان عقا مناسبات مسلط مادى، مناسبات مسلط مادى
د و يجه، عقايسازد و در نت ی حاكم مى ك طبقه را طبقهيان آرمانى مناسباتى كه يجه بينت

افرادى كه طبقه . ستيآورد، ن ز به وجود مىيالى آن را نيپندارھاى الزم براى است
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ن يز دارند و بنابرايگر، آگاھى نيزھاى ديعالوه بر چ. دھند ل مىيحاکمه را تشك
كنند و گستره و حدود و  ك طبقه حكومت مىين رو مادامى كه به عنوان ياز ا. شندياند مى

. دھند ف كامل آن انجام مىين كار را در طيكنند، ا ن مىييخى را تعيك دوره تاريثغور 
ز يد نيدكنندگان عقايشمندان و توليگر، به عنوان انديى دزھاين رو عالوه بر چياز ا

ن رو ياز ا. پردازند د عصر خود مىيع عقايد و توزيم توليكنند و به تنظ حكومت مى
 )١٠٨(."د حاكم دوره استيھا، عقا د آنيعقا

ھاى مسلط است كه طبقه حاكم، توده مردم را  دهيد ذھنى و ايل توليق كنترل وساياز طر
ر مؤسسات و ياسى، نظيگر روبناى سياجزای د. آورد  معنوى خود درمىاديتحت انق

ره كه يھا و غ ھا، زندان س، دادگاهياسى و حقوقى، دولت به ھمراه ارتش، پلينھادھاى س
دھند  قت را نشان مىين حقيتر و آشكارتر، ا مياند، مستق ابزار سركوب مادى طبقه حاكمه

ربناى اقتصادى و انعكاس مناسبات ي از زاى منبعث اسى در ھر جامعهيكه روبناى س
ت خصوصى يدئولوژى آلمانى منشأ طبقاتى دولت، رابطه دولت با مالكيدر ا. مادى است
ن يرد و چنيگ ل مورد بحث قرار مىينى از مناسبات اقتصادى به تفصيو شكل مع

ل ياى كه بورژواھا، به دال ش از شكل سازمانىيزى بيدولت چ: "شود رى مىيگ جهينت
رفتن آن يى و منافع خود مجبور به پذين متقابل داراياخلى و خارجى و به منظور تضمد

ق يدولت شكلى است كه افراد طبقه  حاكمه منافع عام خود را از آن طر... ستيھستند ن
 )١٠٩(."كنند ابراز و تحميل مى

ر داند، د كننده آگاھى اجتماعى مى نييخ كه ھستى اجتماعى را تعينگرش مادى به تار
ر متقابل، يخى را در حركت، تأثيھاى تار دهيكى است كه پديالكتيذات خود نگرشى د

ت آن در نظر يده را در كلين رو كنش متقابل اجزا مختلف پدياز ا. نديب ر و تكامل مىييتغ
 حقوقى و -اسى يشود كه روبناى س ن خالصه نمىين منوال مسئله به ايبر ھم. رديگ مى

ى يل نھايعامل اقتصادى در تحل. گردد ن مىييى اقتصاد تعربنايك توسط زيدئولوژيا
ن ھر دو يان ايكنش متقابلى م. ستيوار و منفعل ن نهييز آيكننده است، اما روبنا ن نييتع

ى فعال يرويكند، به ن ن كه شكل گرفت، استقالل نسبى كسب مىيروبنا ھم. وجود دارد
ن روبنا يا. گذارد امعه بر جاى مىر بناى اقتصادى جير خود را بر زيشود و تأث بدل مى

عنى روند يسازد،  ن مناسبات ھموار مىياى راه را بر رشد و استحكام ا در مرحله
 از ىگر، در پاسدارياى د ن روبنا در مرحلهيھم. كند ع مىيتحوالت اجتماعى را تسر

ن يا. گردد ل مىيمناسبات موجود به مانعى عمده بر سر راه تحوالت اجتماعى تبد
اسى يا طبقات ارتجاعى تنھا به اتكای روبناى سيست كه طبقه يده نيت بر كسى پوشيواقع
ھا را به مناسباتى  مانده و ارتجاعى حراست كنند و تحول آن توانند از مناسبات عقب مى
ز محدود ير بنا و رو بنا نير متقابل به كنش متقابل زين تأثيا. ر اندازندين به تأخينو

ك ھم كنش متقابل وجود يدئولوژياسى، حقوقى و ايلف روبناى سن اجزا مختيب. شود نمى
ر يگر و بر اشكال آگاھى تأثيكدياسى، حقوقى و مذھبى بر يمؤسسات و نھادھاى س. دارد
اسى و يگر و بر نھادھا و مؤسسات سيكديز بر ياشكال مختلف آگاھى ن. گذارند مى

وند خود ياجتماعى رابطه و پن حال اشكال مختلف آگاھى يدر ع. گذارند ر مىيحقوقى تأث
خ، يدرك مادى تار. كنند خ آگاھى حفظ مىيا به عبارتى تارين آگاھى يشيرا با اشكال پ

كنندگى عامل اقتصادی در  نييدھد و از تع ن كنش متقابل را مد نظر قرار مىيت ايكل
ل يصھاى ماركس و انگلس با تف ًن مسئله كه بعدا در نوشتهيا. ديگو ى سخن مىيل نھايتحل
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اسى يل اقتصادى، اجتماعى و سيل مسايرد، و در تحليگ شترى مورد بحث قرار مىيب
 .ز مورد توجه قرار گرفته استيدئولوژى آلمانى نيشود، در ا ًعمال به كار گرفته مى

د ين فراگرد واقعى تولييًى ما، اوال در تبيخ، بستگى دارد به تواناين برداشت از تاريا"
شود و درك شكل مراوده مربوطه و ساخته و  زندگى آغاز مىد مادى يكه از خود تول

اد ھمه يبه مثابه بن) عنى جامعه مدنى و در مراحل مختلف آني(د يوه تولين شيپرداخته ا
ن ھمه محصوالت نظرى و ييًا، نشان دادن آن در عمل، در نقش دولت، تبيخ و ثانيتار

ن يھا از ا ابى منشاء و رشد آنيره و رديره و غين، فلسفه، اخالق و غياشكال آگاھى، د
ن جوانب مختلف بر ين كنش متقابل ھمه ايو ھم چن(ز يب البته ھمه چين ترتيبد. مبنا

دئولوژى آلمانى، ي در ا)١١٠(."ش داديت آن نمايتوان در كل را مى) گريكديروى 
ت روھاى مولده و مناسبايك تكامل نيالكتيسم علمى با نشان دادن دياليگذاران سوس انيبن

گر و يكديد به جاى يھاى تول وهينى شيگزيد، قانونمندى عام تحوالت اجتماعى، جايتول
ت ين اشاره شد، وضعيش از ايھمان گونه كه پ. خ را آشكار نمودنديتكامل مترقى تار

ان خود يد، ميان توليھا در جر كننده مناسباتى است كه انسان نييروھاى مولد، تعين
تا زمانى كه مناسبات . د، كنش متقابلى وجود دارديو وجه تولن ديان ايم. كنند برقرار مى

د وجود يوه توليروھاى مولده انطباق داشته باشند، ھماھنگى در شيد با سطح رشد نيتول
اما در پروسه رشد و . اند روھاى مولدهيدارد و مناسبات موجود در خدمت رشد و ارتقا ن

رھاى يد از سطح رشد نيناسبات تولرسد كه م اى فرا مى روھاى مولد، مرحلهيتحول ن
. گردند ل مىيروھاى مولد تبديمانند و خود به سدى بر سر راه رشد ن مولد عقب مى

ن دو به شدت حاد يان ايخورد، تضاد م د بر ھم میيان دو وجه توليانطباق و ھماھنگى م
ود ر و دگرگونى اساسى است كه مناسبات كھنه جاى خييك تغيق يگردد و تنھا از طر مى

گردد و  د كھنه مىيوه تولين شيگزينى جايد نويوه توليش. دھند نى مىيرا به مناسبات نو
خ ين مبناست كه در تاريبر ا. شود روھاى مولده برداشته مىيموانع از سر راه رشد ن

 - ھاى اقتصادى  ونيگر شده و فرماسيكدين يگزيدى متعددى جايھاى تول وهيت شيبشر
از . اند گر شدهيكدين يگزيى جايدارى، فئودالى و بورژوا ه، بردهياجتماعى كمون اول

روھاى مولده يان نيد آمده است، ھمواره تضاد ميھنگامى كه طبقات و جامعه طبقاتى پد
ق يھا و مبارزات طبقاتى و از طر رىيك رشته درگيق يد، از طريو مناسبات تول

ر حفظ مناسبات كھنه شان د چرا كه طبقات ارتجاعى كه منافع. انقالبات حل شده است
ھر چه . ه بر رو بنا مانع تحول گردنديكوشند با تك كنند و مى است، به شدت مقاومت مى

دتر خواھد يد كھنه شديروھاى مولد با مناسبات توليدتر باشد، تضاد نين مقاومت شديا
د يروھاى مولد و حامل مناسبات جدينده رشد نيدى كه نمايد تضاد، طبقه جديبا تشد. بود
. شود د مىيمبارزه طبقاتى تشد. زديخ اى ھمه جانبه با طبقه حاكم برمى ت، به مقابلهاس

د و نظرات ير و دگرگونى است، در مقابل طبقه حاكم، عقاييد كه خواستار تغيطبقه جد
ق مبارزه شكلى آگاھانه به خود ين طريند، بديآفر دى مىيھا و نھادھاى جد ن، سازمانينو

ت يًجا ذھنين روند كه تدريدر ا. گردد ل مىياسى تبدي نظرى و سك مبارزهيرد و به يگ مى
. زنديخ ه نظم موجود برمىيھا عل رسد كه توده اى فرا مى كند، لحظه ر مىيياجتماعى تغ

ه يان خود را علين، طغيروھاى مولده نوين. رسد دوران انقالب اجتماعى فرا مى
طبقه . سازند م حاكم، آشكار مىه نظيان طبقه انقالبى، عليمناسبات موجود در شكل طغ

گردند و  مناسبات كھنه جاروب مى. شود ارتجاعى توسط طبقه انقالبى سرنگون مى



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ٩٢

د و يوه توليق كل شين طريبد. شود ده مىيدى آفرين، رو بناى جديمنطبق با مناسبات نو
ھر چند كه بسط و . گردد  اجتماعى دگرگون مى-ون اقتصادى يت فرماسيبا آن كل

 اجتماعى - ھاى اقتصادى  ونيز مقوله فرماسيد و نيوه تولين تضاد شيتر ا صلح مفيتوض
ح ين اثر اساس مسئله توضيم، معھذا در ھمينيب را در آثار بعدى ماركس و انگلس مى

دى و شكل مراوده كه يروھاى تولين نيتضاد ب: "رى شده استيگ جهين نتيداده شده و چن
ن بار اتفاق افتاده است، در ي انداختن اساس، چندم در گذشته، بدون به خطريديچنان كه د

ر ين حال اشكال فرعى متعددى نظيده است كه در عيك انقالب منجر گرديھر مورد به 
برخوردھاى ھمه جانبه، برخوردھاى طبقات مختلف، تضاد آگاھى در موارد گوناگون، 

خ در يى تارشه ھمه برخوردھاير... افته استياسى و جز آن يد، مبارزات سيجنگ عقا
 )١١١(."دى و شكل مراوده واقع استيروھاى تولين نيتضاد ب

ًان ھمه امور ظاھرا تصادفى و اتفاقى، قانونمندى ين دركى است كه در ميبر مبناى چن
نى حاكم بر تكامل اجتماعى و روند ين عيگردد و قوان خ كشف مىيدرونى تكامل تار

اى بر نقد اقتصاد  ًدا ماركس در مقدمهبع. شود ح داده مىيخ توضيقانونمند تكامل تار
 :ح دادير توضيخ را به شكلى فشرده در جمالت زيستى تاريالياسى درك ماتريس

جه رساند كه نه مناسبات حقوقى و نه اشكال دولتى، ين نتيھاى من مرا به ا بررسى"
ا بر مبناى به اصطالح تكامل ذھن بشرى يھا  ق خود آنيتوان از طر ك را نمىيچ يھ

ت آن را يط مادى زندگى قرار دارد كه كليھا در شرا شه آنيبلكه بر عكس، ر. ك نموددر
سى و فرانسوى قرن ھجدھم تحت عنوان يھاى متفكران انگل ھگل به تأسى از نمونه

د در اقتصاد يح جامعه مدنى را باين كه به ھر حال تشريكند و ا ان مىيب" جامعه مدنى"
م و به مجرد وصول، چراغ راه يديكه بدان رسجه عامى ينت... اسى جستجو كرديس

د اجتماعى يھا طى تول انسان: ر خالصه نموديتوان به قرار ز د را مىيمطالبات من گرد
. ھاست ر و مستقل از اراده آنيگذارند كه ناگز نى مىيوجود خود، پاى در مناسبات مع

ت يكل. ھا است ه آنروھاى مولدينى از تكامل نيدى كه متناسب با مرحله معيمناسبات تول
دھند كه بر  ل مىياى واقعى را تشك دى، ساخت اقتصادى جامعه، شالودهين مناسبات توليا

د ين آگاھى اجتماعى متناسب با آن پدياسى و اشكال معيمبناى آن رو بناى حقوقى و س
اسى و فكرى يكننده پرسه عام زندگى اجتماعى، س نييد زندگى مادى، تعيوه توليش. ديآ مى

كند بلكه بالعكس، ھستى  ن مىييھا را تع ست كه ھستى آنيھا ن ن آگاھى انسانيا. است
روھاى مولده مادى ين. باشد ھا مى كننده آگاھى اجتماعى آن نييھاست كه تع اجتماعى آن

تى يا مناسبات مالكيدى موجود ينى از تكامل خود با مناسبات توليجامعه، در مرحله مع
ز است يان حقوقى ھمان چي آن چه كه تنھا، ب-اند  ل نمودهكه تاكنون در چارچوب آن عم

د و بند آن يروھاى مولده به قين مناسبات از اشكال تكامل نيا. رنديگ ز قرار مىي در ست-
ر شالوده ييبا تغ. گردد سپس عصر انقالبات اجتماعى آغاز مى. گردند ل مىيتبد

ھا  ن دگرگونىي بررسى ادر. كند ر مىييش به سرعت تغياقتصادى، كل روبنا كما ب
عى تعيين يد كه با دقت علوم طبيط اقتصادى توليان دگرگونى مادى شرايد ميشه بايھم
ك كالم، اشكال ي در -اسى، مذھبى، ھنرى، فلسفى يگردند، با اشكال حقوقى، س مى

ه آن يشوند و به مبارزه عل ز آگاه مىين ستيھا از ا ھا، انسان ق آنيك كه از طريدئولوژيا
ك فرد، مبتنى بر آن چه يده ما در مورد يھمان گونه كه عق. ل شديز قاي تما-زند يخ ىبرم

توان در  ز نمىين گونه نيشد، قرار ندارد، به ھمياند كه خود او در مورد خودش مى
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ن يبالعكس، ا. مين دوران دگرگونى بر مبناى آگاھى خودش، داورى كنيك چنيمورد 
روھاى مولده و ين نيز موجود بيندگى مادى، ستق تضادھاى زيد از طريآگاھى را با
ى، باستانى، يايد آسيھاى تول وهيك طرح كلى، شيدر ... ح داديد، توضيمناسبات تول

ھاى متوالى در تكامل اقتصادى  توان به عنوان دوران ن را مىيى نويفئودالى و بورژوا
 .جامعه معرفى نمود

 متضاد نه -د است يد اجتماعى تولن شكل متضاد رونيى، آخريد بورژوايمناسبات تول
. رديگ ط اجتماعى وجود افراد نشأت مىيبه معناى تضاد فردى، بلكه تضادى كه از شرا

ط يابند، شراي ى تكامل مىياى كه در درون جامعه بورژوا روھاى مولدهين حال ني در ع-
اعى، ون اجتمين فرماسين روست كه با اياز ا. آورند ن تضاد را فراھم مىيمادى حل ا

 )١١٢(."رسد خ جامعه بشرى به فرجام مىيش تاريپ

ك ضرورت يسم يساز ماركس، روشن شد كه كمون ن كشف بزرگ و دورانيبا ا
ھاى  ونيش و زوال فرماسيدايت، پيخ بشرينى كه در طول تاريھمان قوان. خى استيتار

زوال نظام ن، يز ھمان قوانير ساخته است، اكنون نيناپذ  اجتماعى را اجتناب- اقتصادى 
 .اند ل نمودهير تبديناپذ ستى را به امرى اجتنابيش نظام كمونيدايدارى و پ هيسرما

ن يسم علمى به نحوى مستدل و علمى اياليگذاران سوس انيدئولوژى آلمانى، بنيدر ا
در . دھند ح مىيدارى توض هيستى را به جاى نظام سرماينى نظام كمونيگزيضرورت جا

ت خصوصى و طبقات كى و يشود كه مالك شان داده مىن جا به شكلى مشخص نيا
ن يح ايدر توض. ده استيھا فرا رس اند و چرا اكنون زمان الغای آن د آمدهيچگونه پد

ت يخ بشريه تاريروھاى مولده در مراحل اوليم كار با رشد نيمسئله، نخست رابطه تقس
م ي گذار از تقسشود كه چگونه با رد و سپس نشان داده مىيگ مورد بررسى قرار مى

د يت خصوصى و ھمراه با آن طبقات و جامعه طبقاتى پديعى به اجتماعى كار، مالكيطب
 .آمدند

ن شكل ياول... ت استيم كار، در واقع ھمان اشكال مختلف مالكيمراحل مختلف تقس"
ار مقدماتى و يم كار ھنوز بسين مرحله تقسيدر ا... اى آن است لهيت، شكل قبيمالك

 )١١٣(."عى كار موجود در خانواده استيم طبيشتر تقسيترش بمحدود به گس

م اجتماعى يعى كار، به تقسيم طبيروھاى مولده در آن مرحله به گذار از تقسيرشد ن
عنى گذار از جامعه بدون طبقات به جامعه يت خصوصى و طبقات يش مالكيدايكار و پ

 وجود طبقات و مبارزه ش ويدايشود كه پ ن جا نشان داده مىيدر ا. گردد طبقاتى مى
طبقات و مبارزه طبقاتى به حسب . د مرتبط استينى در تكامل توليطبقاتى با مراحل مع

ن مسئله ياثبات ا. ان خواھند رفتيز از ميك مرحله نيد آمده و در يك ضرورت مادى پدي
ن ين مورد چنيخود وى چند سال بعد در ا. گر از خدمات برجسته ماركس بوديكى دي

 :ر نموداظھار نظ

ن مبارزه طبقاتى و يخى اين بورژوا، تكامل تارين، مورخيش از ايھا پ از مدت"
آن چه كه من . ح داده بودنديح اقتصادى طبقات را توضيھاى بورژوا، تشر اقتصاددان

خى يً وجود طبقات، صرفا با مراحل تار-١: ن امر بود كهيد بود اثبات ايانجام دادم و جد
ا يكتاتورى پرولتاريً مبارزه طبقاتى الزاما به د- ٢. رتبط استد ميخاصى در تكامل تول

ك گذار به الغای ھمه طبقات و يا خودش فقط يكتاتورى پرولتارين دي ا-٣. انجامد مى
 )١١۴(.طبقه است جامعه بى
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ت خصوصى به طور كلى مطرح يگر مسئله الغای مالكيدئولوژى آلمانى، ديدر ا
ش و تكامل صنعت بزرگ مورد بحث قرار يدايط با پشود، بلكه الغای آن در ارتبا نمى
ع بزرگ، به يدارى و صنا هيش نظام سرمايدايش از پيشود كه پ ح داده مىيتوض. رديگ مى

فقط با . "ت خصوصى ممكن نبوديروھاى مولده، الغای مالكيد و نيعلت سطح نازل تول
ر يپذ ت خصوصى امكانياس است كه منسوخ شدن مالكيصنعت بزرگ مق

 )١١۵(."گردد مى

ن كه با رشد و گسترش صنعت ينخست ا. ت استيه حائز اھمين مسئله از دو زاويا
م يرسند كه با تقس روھاى مولده به آن مرحله از رشد و تكامل خود مىيبزرگ است كه ن

رند يگ نحل قرار مىيت خصوصى، در تضاد اليادآور كار، با مناسبات مبتنى بر مالكيانق
د يل توليت اجتماعى بر وسايدھند، مالك ن تضاد ارائه مىياى حل او راه حلى كه خود بر

توده بزرگى از "ننده يًا، صنعت بزرگ، آفريثان. ت  خصوصى استيو الغای مالك
عنى ي" ستنديز به جز كارگر نيچ  چيتوده كارگرانى كه ھ" "تيى فاقد مالك"ھا انسان
داختن نظم موجود و استقرار ت طبقاتى خود، رسالت برانياى است كه بنا به وضع طبقه

دارى  هيھمراه با صنعت بزرگ و نظام سرما. ستى را دارديجامعه بدون طبقات كمون
اى جامعه، تمام بار يد كه مجبور است بدون برخوردارى از مزايآ اى به وجود مى طبقه"

ن يتر رون رانده شده است، به مصممانهين طبقه كه از جامعه بيا. آن را بر دوش بكشد
ت ھمه اعضا جامعه را ياى است كه اكثر ن طبقهيا. شود اد با بقيه طبقات رانده مىتض
از آن ... ستىيك انقالب اساسى، آگاھى كمونيدھد و آگاھى ضرورت  ل مىيتشك

 )١١۶(."رديگ سرچشمه مى

روھاى يك سو نيعنى از ي"(ن تحول، يپس تا وقتى كه عناصر مادى الزم براى ا
ط جداگانه يه شرايك توده انقالبى كه نه تنھا عليل يگر، تشكيددى موجود و از سوى يتول

كه بر آن " تىيكل فعال"عنى يموجود، " د زندگىيتول"ه خود يجامعه موجود، بلكه عل
اما اكنون . ر نبوديپذ ن تحولى امكانيامده بود، چنيد نيپد.)" شورد استوار بوده است، مى

گرى جز يز ديت خصوصى كه چيالكد آمده است، الغای مين عناصر مادى پديكه ا
ن دگرگونى، يالزمه ا. ر شده استيپذ ست، امكانيد نيى توليت مناسبات بورژوايالغای كل

دئولوژى آلمانى يدر ا. اسى توسط طبقه كارگر استيستى و كسب قدرت سيانقالب كمون
ست كه طبقه حاكمه را ين خاطر ضرورينه فقط بد"ن انقالب يشود كه ا ح داده مىيتوض
كننده  ز كه طبقه سرنگونيل نين دليگر سرنگون ساخت بلكه بدياى د توان به گونه نمى

تواند خود را از ھمه كثافات عصرھا پاك كند و فراخور جامعه  ك انقالب مىيفقط در 
  . ضرورت دارد)١١٧("د گردديجد

موجود اى كه رسالت آن انھدام نظم  ا به عنوان طبقهيًن بدان معناست كه اوال پرولتاريا
ك انقالب يق يدار را از طر هيد طبقه سرمايستى است، نخست بايو استقرار جامعه كمون

ھاى اساسى در  اسى را براى انجام تمام دگرگونىيقھرى سرنگون سازد و قدرت س
ت و سلطه طبقاتى يدار با تمام قوا براى حفظ موجود هيچرا كه طبقه سرما. رديدست بگ

 .كند خود تالش مى

تواند خود را از  م است كه طبقه انقالبى مىيھاى عظ ر بطن انقالب و دگرگونىًا، ديثان
 .ن رھا سازديشيھاى پ ات، رفتار، اخالق و سنتيتمام رسوبات جامعه كھن، روح
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اى كه  ستى به عنوان جامعهين مختصات جامعه كمونيتر دئولوژى آلمانى، اساسىيدر ا
ت خصوصى، طبقات، يه است، مالكدر آن كل مناسبات اجتماعى موجود دگرگون شد

آور  م اسارتيدى، شھر و روستا وجود ندارد، تقسيان كار فكرى و يدولت، تضاد م
ح داده ياند، توض افتهيى كامل دست يھا به رھا ان رفته است و انسانيطبقاتى كار از م

دئولوژى آلمانى مطرح يلى كه در ايدر آثار بعدى ماركس و انگلس، تمام مسا. شده است
درك و برداشت . شود ھا شكافته مى شوند و تمام جوانب آن ق مىيشده است، تدق

بندى  ك تئورى جامع فرموليدئولوژى آلمانى به صورت يخ كه در ايستى تارياليماتر
براى . اسى شدينه اقتصاد سيقات ماركس در زميك تحقين حال مبناى متدولوژيشد، در ع

دارى در فقر فلسفه  هيل اقتصادى نظام سرمايحلن اسلوب را در تين بار، كاربرد اينخست
 فلسفى گام مھمى -ھاى اقتصادى  نوشته سه با دستين اثر، ماركس در مقايدر ا. ميابي مى

ر ارزش، دستمزد، يلى نظيح مسايدارى و توض هينه تحليل نظام اقتصادى سرمايدر زم
ن يدر ا. دارد می و برره به جليت ارضى و غيم كار، رقابت، انحصار، مالكياستثمار، تقس

گردد، و ھر  تر مطرح مى ه به شكلى مشخصياثر مسئله استثمار كار مزدى توسط سرما
شود، معھذا از كاالى نوعى خاص سخن  صحبت مى" ارزش كار"چند ھنوز از مقوله 

ل و ين تحليدر ادامه ھم. گردد ز مىيكاردو متمايًد كه كال از تئورى ريآ ان مىيبه م
ن زمان يدارى را كه تا ا هيدى است كه سرانجام، شكل استثمار نظام سرماقات اقتصايتحق
سازد و تئورى ارزش اضافى را به شكلى  ده و پنھان مانده بود، كشف و آشكار مىيپوش

نشان داد كه استثمار " هيسرما"ماركس در اثر جاودانه خود . كند بندى مى جامع فرمول
ن نظام، كارگران كه فاقد ھر يدر ا. ارى استد هيكار مزدى، اساس استثمار نظام سرما

زى كه براى فروش يرند براى امرار معاش روزمره، تنھا چيدند، ناگزيله توليگونه وس
ن كاال در بازار مثل ھر كاالى يارزش ا.  بفروشنداروى كار خود ريعنى نيدارند، 

ى زمان عنيد آن الزم است يد و باز توليگرى، به حسب زمان كارى كه براى توليد
. گردد ن مىييست تعيل معاش كارگر و خانواده وى ضروريد وسايكارى كه براى تول

روى ين است كه نياما راز مسئله در ا. خرد ن كاال را براى مصرف مىيدار ا هيسرما
ز است كه وقتى مصرف يگر متمايك كاال، از آن جھت از كاالھاى ديكار به عنوان 

گر ارزش مصرف آن يا به عبارت دي. نديآفر ىش از ارزش خود ميشود ارزشى ب مى
ده است و ين مختصات خريى با ايدار كه كاال هيسرما. خود، سرچشمه ارزش است

دارد تا  عنى كار در تمام روز به او تعلق دارد، كارگر را به كار وامىياستفاده از آن 
در روند د كند كه ارزش آن باالتر از مجموع ارزش كاالھاى مصرف شده يى توليكاال
روى كار يكننده ارزش ن ش از زمان كارى كه جبرانين رو كارگر بياز ا. د استيتول

. شود كند، به كار واداشته مى دار تحت عنوان مزد به وى پرداخت مى هياوست و سرما
شود كه  ده مىيا اضافه ارزشى آفرين زمان كار اضافى، محصول اضافى يطى ا
ن ھمان ارزش يا. زند ب مىير نپرداخته و آن را به جزى به كارگيدار بابت آن چ هيسرما

. سازد ه را افزون مىيدار است و مدام حجم سرما هياضافى است كه سر منشأ سود سرما
ق يكوشد به دو طر دار مى هيسرما. شود دار استثمار مى هيق كارگر توسط سرماين طريبد

ا از ي) ضافى مطلقارزش ا(ش ساعات كار روزانه كارگر يق افزايا از طرياصلى، 
عنى كاھش مدت زمانى كه براى جبران ارزش يق كاھش مدت زمان كار الزم يطر

 .ديفزايبر حجم ارزش اضافى ب) ارزش اضافى نسبى(ست يروى كار ضرورين
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دار صنعتى تصاحب  هين ارزش اضافى تنھا توسط سرمايماركس نشان داد كه ا
ن يدار در ا نيله تاجر، بانكدار، زمھاى مختلف استثمارگر از جم شود بلكه گروه نمى

اند و سھمى از ارزش اضافى به عنوان سود بازرگانى، بھره و بھره  مياستثمار سھ
دار استثمار  هين طبقه كارگر توسط كل طبقه سرمايبنابرا. رديگ ھا تعلق مى مالكانه به آن

 .شود مى

ل ي به تفصه رايل ارزش اضافى، مسئله انباشت سرمايه و تحليماركس ضمن تجز
شود  ه مىيب سرمايراتى كه عارض تركييرابطه آن را با تغ. دھد مورد بحث قرار مى

ھا، خصلت  هيدھد كه توأم با تمركز و انباشت سرما دھد و باالخره نشان مى ح مىيتوض
ن اقتصادى نظام يجه عملكرد قوانيكند و سرانجام در نت العاده رشد مى اجتماعى كار فوق

اى  د و تملك خصوصى به چنان مرحلهيان خصلت اجتماعى تولياد مدارى، تض هيسرما
ا به ي. سازد ر مىيناپذ رسد كه انقالب و نفى نظم موجود را اجتناب از رشد و حدت مى

گر با يرسد كه د اى مى د و اجتماعى گشتن كار به نقطهيل توليتمركز وسا"قول ماركس 
ت يساعت مرگ مالك. تركد  مىن پوستهيا. ستيدارى خود سازگار ن هيپوسته سرما

 )١١٨(."شوند د مىيد كنندگان، خلع يخلع . رسد دارى درمى هيخصوصى سرما

د يوه توليد ارزش اضافى، قانون مطلق شيت كه تولين واقعين حال ايدر ع
نفسه متضمن  دار كسب حداكثر ارزش اضافى است، فى هيست و ھدف سرمايدار هيسرما

مبارزه براى كوتاه كردن ساعات كار و . ثمار استمقاومت كارگران در برابر است
. ن استثمار استيل مقاومت كارگران در برابر اين دلياتريش دستمزدھا، خود گويافزا

ان آن، كارگران، مقاومت يك مبارزه اقتصادى طبقه كارگر است كه در جرين البته يا
ن يا. برند ش مىيا پھ هيق تشكل در اتحاديداران از طر هيمشترك خود را در برابر سرما

دار، تشكل  هيه طبقه سرماياسى طبقه كارگر عليمبارزه در ادامه خود به مبارزه س
جاد يدارى و ا هياسى واحد و تالش براى برافكندن نظم سرمايك حزب سيا در يپرولتار
فقر "ماركس، در . انجامد ى طبقه كارگر است، مىيستى كه متضمن رھاين كمونينظم نو
مناسبات اقتصادى، ابتدا توده : "سدينو سئله را مورد بحث قرار داده و مىن ميا" فلسفه

ن توده يت و منافع مشتركى را براى ايه موقعيسلطه سرما. مردم را مبدل به کارگر كرد
ه است ولى براى يك طبقه مخالف سرمايًن توده فعال يب اين ترتيبه وجود آورد، به ا

ن مرحله آن ياى كه ما فقط به چند ى مبارزهن توده طيا. ستيك طبقه نيخودش ھنوز 
بخشد و منافعى كه  ك طبقه انسجام مىيشود و خود را به صورت  م، متحد مىياشاره كرد

ك يگر يه طبقه دياى عل البته مبارزه طبقه. شوند كند، منافع طبقاتى مى او از آن دفاع مى
ن جامعه ي را جانشر تكاملى خود سازمانىيطبقه كارگر در س... اسى استيمبارزه س

گر در واقع يھا بوده و د ى خواھد ساخت كه فاقد طبقات و اختالفات آنيكھن بورژوا
ن قھر است كه مظھر رسمى يرا درست ھميز. اسى وجود نخواھد داشتيقھر س

ن يسم بين فاصله، آنتاگونيدر ا. باشد ى مىياختالفات طبقاتى در درون جامعه بورژوا
ست كه  ای مبارزه. گر استيه طبقه ديك طبقه عليبارزه ا و بورژوازى، ميپرولتار

 )١١٩(."باشد ك انقالب كامل میين تجلى آن يتر عالى

اى جھانى يك برنامه براى پرولتارين ي، دست به تدو١٨۴٧ماركس و انگلس سپس در 
ن اثر يدر ا. ست را منتشر ساختنديفست حزب كمونيسم علمى زدند و مانياليبر پايه سوس
ھاى آن با دقت  كياھداف و مطالبات طبقه كارگر و تاكت سم،ياليسى سوساصول اسا
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ّل به علم، كارگران به سالحى برا در يسم از تخياليل سوسيبا تبد. بندى شده است فرمول
دارى و استقرار جامعه  هيه استثمار و ستم و براى برافكندن نظام سرمايمبارزه عل

 .افتنديستى دست يكمون

گردد كه در پى انقالب  ى چند بخش گذشته داده شد، روشن مىحاتى كه طياز توض
. د آمدينى در تكامل جنبش پرولترى پدياى صنعتى مرحله نويش پرولتاريدايصنعتى و پ

اى  هيھاى اتحاد جاد تشكليا دست به ايست كه طى آن، نه تنھا پرولتاريا ن مرحلهيا
د و طبقه كارگر به آن مرحله ريگ ا شكل مىياسى مستقل پرولتاريزند، بلكه جنبش س مى

ك تئورى علمى براى دگرگونى نظم موجود دست يرسد كه به  از خودآگاھى طبقاتى مى
ك طبقه سازمان يا خود را به صورت ين مرحله است كه پرولتاريلذا طى ا. ابدي مى
 .گردد ل مىياى براى خود تبد اى در خود به طبقه دھد و از طبقه مى
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  فصل سوم

  

  ونال اوليدوران انترناس

  

 ونال اوليس انترناسي تأس-١

ھاى  مي در اروپا، سلطه ارتجاع و استقرار رژ١٨۴٨ - ۴٩شكست انقالبات 
ی  مه دوم سدهيلذا ن. ستى را در پى داشتيھاى بناپارت گر، از جمله دولت سركوب

 .ديكارگر آغاز گرداسى و فشار و سركوب طبقه يھاى س نوزدھم، با سلب آزادى

ھاى متعددى بر  تيى، طبقات حاكم موانع و محدوديًبا در عموم كشورھاى اروپايتقر
مبارزات كارگران به . سر راه تشكل و مبارزات طبقه كارگر به مرحله اجرا درآوردند

د و ير قانونى اعالم گردياعتصاب و تشكل در اغلب كشورھا غ. شدت سركوب شد
ھاى  جاد و گسترش تشكليان به خاطر تالش و مبارزه براى ارى از كارگريتعداد كث

 .ر و محاكمه شدنديى اعتصابات دستگيكارگرى و برپا

ھاى   از اتحاد با انجمن١٨۵٠ھاى كارگرى، بر طبق قانون  در پروس، سازمان"
ھا در كلن،  ستيه كمونيپس از محاكمه اعضای اتحاد. دنديخارجى محروم گرد

مقاومت دسته . االت آلمان ممنوع گرديديا و اعتصابات در تمام اھ نگيتيھا، م هياتحاد
در فرانسه، قانون . ى تلقى شديك جرم جنايان به عنوان يجمعى در برابر كارفرما

 ٢٩٩د كه از يسركوب حكومت، باعث گرد.  به قوت خود باقى بود١٨۶۴ه تا مه يالشاپل
 سازمان كارگرى ١۵تنھا سازمان كارگرى كه طى دھه چھل در فرانسه وجود داشت، 

 ٣۴۵، در ١٨۵٣ -  ١٨۵۵ھاى  ن ساليب. ت امپراتورى دوم باقى بمانديدر دوران حاكم
ھاى  ا، تنھا انجمنيتاليدر ا. گرد و محاكمه قرار گرفتندين اعتصابات تحت پيمورد، فعال

ر، محافل حاكمه به ياى كبيتانيدر بر. ت قانونى برخوردار بودنديه از حق موجوديريخ
تنھا در . ون ادامه دادنديھا و اعتصاب هين اتحاديه فعالين عليشين پيتفاده از قواناس

 مورد پيگرد و محاكمه كارگران به خاطر شركت در اعتصابات ١٠٣٩٣، ١٨۶٣
 )١(."وجود داشت

ر منجر به يشكست انقالبات و اختناق و سركوبى كه در پى آن حاكم شده بود، به ناگز
ی  مه دوم سدهين دھه نيد و طى نخستي طبقه كارگر گردراتى در شكل مبارزهييتغ

ن شكل از مبارزه به رغم يا. ًنوزدھم، طبقه كارگر عمدتا به مبارزه اقتصادى روى آورد
نى محسوب ينش ك عقبياسى طبقه كارگر در دھه قبل يسه با مبارزات سين كه در مقايا

قه كارگر به ھمراه نه تشكل و آگاھى طبيشد، معھذا دستاوردھاى مھمى در زم مى
ن يگستردگى ا. ديژه در اعتصابات طبقه كارگر ديتوان به و ت را مىين واقعيا. داشت

ل رشد اتحاد و ھمبستگى و ين دلياعتصابات در دوران سركوب و اختناق، خود بارزتر
ش ي افزا١٨۵٧ژه در پى بحران ين اعتصابات به ويا. شود آگاھى كارگران محسوب مى

ع و پر دامنه و طوالنى مدت ين اعتصابات، اعتصاب وسين ايتر برجستهكى از ي. افتندي
 به خاطر كاھش ساعات ١٨۵٩ و ١٨۵٨ھاى  س طى ساليكارگران ساختمان در انگل

ن اعتصابات نتوانستند يھر چند كه كارگران طى ا.  ساعت در روز بود٩كار به 
اد به نفس و اتحاد را ه رزمندگى، اعتميخواست خود را به كرسى بنشانند، معھذا، روح
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ك ي با ١٨۶١گر در بھار ين روست كه بار دياز ھم. ت نموديھا تقو ان آنيدر م
نى نمودند و ساعات كار روزانه ينش ان را مجبور به عقبيتر، كارفرما اعتصاب گسترده

گر بود كه ين شاھد تحوالتى ديدھه پنجاه ھم چن.  ساعت كاھش دادند٩ / ۵را به 
 .ديش قدرت، رشد ھمبستگى و آگاھى كارگران انجاميًمجموعا به افزا

ع بزرگ نقش يافت و صنايًعا توسعه و گسترش يدارى سر هين دھه سرمايطى ا
ًجتا اوال، كمينت. ترى كسب نمودند مھم افت تا بدان جا كه در يش يًعا افزايت كارگران سريً
ش و يدايًا، پينثا. ون كارگر صنعتى در اروپا وجود داشتيلي م٨ حدود ۶٠ل دھه ياوا

ھا و رشد اتحاد و  رى از كارگران در كارخانهيع بزرگ به تمركز تعداد كثيتوسعه صنا
 .ديھمبستگى و آگاھى كارگران انجام

ى مجبور به يھاى اروپا ن تحوالت و فشار مبارزه طبقه كارگر، دولتيجه ايدر نت
ا كه بر سر راه تشكل ھاى قانونى ر تيھا موانع و محدود نى شدند و برخى از آنينش عقب

ًھا مجددا رشد و  هياز اواخر دھه پنجاه، اتحاد. جاد كرده بودند، برداشتنديطبقه كارگر ا
 .ترى شكل گرفتند ھاى بزرگ هيافتند و اتحاديگسترش 

افت كه يش يھاى لندن گشا هين اجالس شوراى اتحادي نخست١٨۶٠ه يدر ژوئ
به . ساخت گر را متحد مىيه دين اتحاديھاى ساختمان، كفاشى، دوزندگى و چند هياتحاد

ر ماھر به يى كه ھنوز بر سر راه ورود كارگران غيھا تيرغم موانع و محدود
ل دھه ين، معھذا تا اوايھاى سنگ تيھا وجود داشت، از جمله پرداخت حق عضو هياتحاد
 .ھا بودند هي حدود ششصد ھزار كارگر عضو اتحاد۶٠

در . افتنديھاى كارگرى رشد و گسترش  هيام اتحاديان يز در ھميدر فرانسه و آلمان ن
ه عمومى كارگران آلمان يل اتحاديداد مربوط به جنبش كارگرى، تشكين رويتر آلمان مھم

د كه گروھى از كارگران ي آغاز گرد١٨۶٢ه از ين اتحاديل ايمقدمات تشك. بود
س، ي انگلھاى كارگرى هيدار از لندن و مطالعه تجربه اتحاديساكسونى، پس از د

 ١٨۶٣ مه ٢٣ن كنگره در يا. جاد نمودنديك كنگره ملى كار اياى براى برگزارى  تهيكم
. ديجاد نمايه عمومى كارگران آلمان را ايم گرفت اتحاديل شد و تصميگ تشكيپزيدر ال

شد، السال قرار  ز محسوب مىياسى نين حال تشكلى سيه كه در عين اتحاديدر رأس ا
 .داشت

ت است و حاكى از رشد آگاھى و يش از ھمه حائز اھمين آن چه كه باين مياما در ا
المللى در صفوف كارگران  نيه ھمبستگى و اتحاد بيدارى كارگران بود، رشد روحيب

 .كشورھاى مختلف بود

دارى  هيه ھمبستگى را توسعه و تحوالت نظام سرماين روحينى رشد ايھاى ع نهيزم
دارى در كشورھاى مختلف، رشد و  هي سرمابا گسترش مناسبات. فراھم ساخته بود

ھاى ارتباطى و حمل و نقل بزرگ، توسعه مبادله  ع بزرگ، توسعه شبكهيتوسعه صنا
ش از يت بين واقعيك بازار جھانى، از سوئی ايرى يگ ان كشورھاى مختلف و شكليم
ساعى المللى است و مبارزه با آن به اتحاد م نيروى بيك نيه يد كه سرمايش آشكار گرديپ

گر، روابط و مناسبات كارگران ياز سوى د. ازمند استيتمام كارگران جھان ن
رفت و آمد كارگران به كشورھاى مختلف، . افتيكشورھاى مختلف توسعه و گسترش 

ھا و رھبران و  هين كشور به آن كشور، توسعه روابط اتحاديمھاجرت كارگران از ا
ش به يش از پيد كه كارگران بيردن عوامل باعث گين جنبش كارگرى، ھمه ايفعال
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ه يه سرماياى متحد عل ط زندگى واحد، اھداف و منافع مشترك و ضرورت مبارزهيشرا
ش يه ھمبستگى در صفوف كارگران كشورھاى مختلف افزايًجتا روحينت. ابنديوقوف 

المللى كارگرى پى  نيالت بيك تشكيجاد يش به ضرورت ايش از پيافت و كارگران بي
ھا  ن آنيتر كى از مھميكرد كه  ان عمل مىين ميز در ايترى ن بته عوامل مشخصال. بردند

ن بابت يدارى از ا هيھاى سرما فائق آمدن بر رقابت در صفوف كارگران و سوء استفاده
دند دستمزدھا را كاھش يكوش داران مى هي كه سرما١٨۵٧ژه در پى بحران يبه و. بود

شكن استفاده كنند، كارگران  عنوان اعتصابگر به يدھند و از كارگران كشورھاى د
ش يالمللى براى حفظ و افزا نيالت بين تشكيك چنيش به ضرورت يش از پيسى بيانگل

 .شكنى پى بردند دستمزدھا و مقابله با اعتصاب

ز به يل دھه شصت نياسى در اوايشتر كارگران به مبارزه سيروى آوردن ھر چه ب
الملل كارگرى كمك  نيك سازمان بيل يرگران و تشكالمللى كا نيه ھمبستگى بيرشد روح

كا، دفاع مشترك كارگران يدارى در آمر س از لغو بردهيدفاع كارگران انگل. نمود
ھا در زمره مواردى بودند كه  ام آنيسى و فرانسوى از مردم لھستان، مبارزات و قيانگل

ھا  شتر آنيچه بكى ھر يان كارگران كشورھاى مختلف و نزديت ھمبستگى در ميبه تقو
المللى  نيك سازمان بيجاد يط است كه امر اين شراين با توجه به مجموع ايبنابرا. ديانجام

 .رديگ كارگران، به صورت امرى مبرم و فورى در دستور كار قرار مى

جاد يى از سوى كارگران براى ايھا ز تالشين نيش از ايد متذكر شد كه پين جا بايدر ا
د آمده بودند يز پديھاى كوچك و محدودى ن گرفته بود و تشكلالتى صورت ين تشكيچن

 نمونه دربه عنوان . ونال اول دانستيشقراوالن انترناسيھا را پ د آنيكه در جاى خود با
متشكل از تعدادى از رھبران جنبش " ھاى برادرى دمكرات"التى به نام يتشك  ١٨۴۴

كى ي. د آمده بوديگر پديى ديھاى كشورھاى اروپا ستياليست و كارگران و سوسيچارت
 -  ۵٢ھا بود كه در فاصله  ستيه كمونيھا، اتحاد ن نمونه سازمانين ايتر گر از برجستهيد

كرد و عالوه بر كارگران آلمانى، تعدادى از كارگران و  ت مىي فعال١٨۴۶
ز يست ني رھبران چارت١٨۵۵در . ز عضو آن بودنديگر نيھاى كشورھاى د ستياليسوس

نه صورت ين زميى در ايھا در فرانسه ھم تالش. ل داده بودنديالمللى تشك نيته بيك كمي
جاد يستان نوشته شده بود كه در آن از اياى توسط فلورا تر  جزوه١٨۴٣در . گرفته بود

د در يه كارگران باياتحاد: "گفت كه او از جمله مى. المللى دفاع شده بود نييک سازمان ب
ھاى اروپا،  تختيگر در تمام پايا، به عبارتى ديتالي، اشھرھاى عمده انگلستان، آلمان

ھاى  جاد تشكليھا و حتا ا ن تالشي معھذا به رغم ھمه ا)٢(."ديجاد نمايھاى ارتباط ا تهيكم
اى كارگرى  المللى توده نيالت بيك تشكيجاد يط براى ايكوچك، ھنوز در آن مقطع شرا

ن مسئله به امرى عملى، مبرم و يه ال دھه شصت است كيتنھا از اوا. امده بوديد نيپد
 .گردد ل مىيفورى تبد

 مسئله ١٨۶٢الذكر است كه در سال  نى و ذھنى فوقيھاى ع نهيبا در نظر گرفتن زم
سى و فرانسه مطرح يدار مشترك كارگران انگليالمللى در د نيك سازمان بيجاد يا

شگاه صنعتى لندن يا تن از كارگران فرانسوى از نم٢٠٠ش از ين سال بيدر ا. گردد مى
ھاى  هين كارگران فرانسوى و گروھى از اعضای اتحاديدر مالقاتى كه ب. دار كردنديد

المللى را مطرح  نيك سازمان بيل يده تشكين، ايس صورت گرفت، طرفيكارگرى انگل
ھاى  ت اتحاد سازماني خود محركى براى تقو١٨۶٣ام مردم لھستان در يق. كردند
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نگى در يتيى ميس با برپايھاى كارگرى انگل هياتحاد. ديالمللى گرد نياس بيكارگران در مق
اما پاسخى از حكومت . س به نفع مردم لھستان شدنديلندن خواستار مداخله دولت انگل

 برگزار شد كه كارگران ١٨۶٣ه ي ژوئ٢٢گرى در ينگ ديتيلذا م. افت نكردنديدر
گران فرانسوى در اين ميتينگ ئت از كاريك ھي. ز به آن دعوت شده بودنديفرانسوى ن

ھاى لندن، گروھى از رھبران  هيروز بعد به ابتكار شوراى اتحاد. حضور يافت
م ين نشست مشترك تصميدر ا. سى با كارگران فرانسوى مالقات كردنديھاى انگل هياتحاد

ن سندى در يز براى تدويته نيك كمي. جاد شوديالمللى ا نيك سازمان بيگرفته شد كه 
چند . ديجاد گرديگر ايداف سازمان و برقرارى ارتباط با كارگران كشورھاى دمورد اھ

امى خطاب به كارگران فرانسوى ارسال نمودند كه يندگان كارگران لندن پيماه بعد نما
ام بر مناسبات ين پيدر ا. ه شده بوديھا تھ هيتوسط ادگر از رھبران برجسته اتحاد
ش دستمزدھا و خنثا كردن اقدامات ي براى افزابرادرانه كارگران و نقش آن در مبارزه

د يان براى استفاده از كارگران خارجى به منظور در ھم شكستن اعتصابات تأكيكارفرما
ن يام متقابل كه توسط تولين پيدر ا.  داده شد١٨۶۴ام در مه ين پيپاسخ به ا. شده بود

ستم مرگبارى كه يس "نوشته شده بود، بر اتحاد كارگران تمام كشورھا براى مقابله با
: افتي ان مىير پايد شده بود و با كلمات زيتقسيم کرده است، تأك" ت را به دو طبقهيبشر

ل يخ تشكي كارگران فرانسوى تار)٣(."ميق ھمبستگى نجات دھيبگذار خود را از طر"
اى كه  تهين ضمن كميدر ا. ن نمودنديي در لندن تع١٨۶۴ سپتامبر ٢٨اجالس را براى 

ن كشورھاى يھاى پرولترى و دمكرات مھاجر جاد شده بود، با تعدادى از سازمانيًقبال ا
ن اجالس دعوت به عمل يھا براى شركت در ا مختلف در لندن تماس گرفت و از آن

ن لھستان، ينى، مھاجريى مازيايتاليھا انجمن كارگران ا ن آنيتر آورد كه از آن جمله مھم
مشى  ست طرفدار خطيان كمونيك جرين انجمن، يا. انجمن آموزشى كارگران آلمانى بود
 .شد ل مىيھاى مختلف تشك تيكارل ماركس بود و از كارگران مل

ن يمارت ونال اول در تاالر سنيه انترناسي، جلسه افتتاح١٨۶۴ سپتامبر ٢٨سرانجام در 
د و يھاى مختلف برگزار گرد ندگان كارگران ملتين نمايتر لندن با حضور برجسته

ن اجالس، در يدر ا. ديالمللى متحقق گرد نيالت بيك تشكيجاد يگران براى اآرزوى كار
س به كارگران فرانسه يام كارگران انگلير پرولترى، پيناپذ ان شور و احساس وصفيم

ل ستاد يشنھاد تشكيئت فرانسوى پيسپس ھ. ام متقابل كارگران فرانسوى قرائت شديو پ
اجالس . ديب رسيشنھاد باالتفاق به تصوين پيكه ا. المللى را در لندن ارائه داد نيب

شد  ار داده ي عضو داشت و به آن اخت٣٠ش از يز انتخاب نمود كه بيته نيك كميه، يافتتاح
 .ش دھديكه تعداد اعضای خود را افزا

ن يبا توجه به ا: "ن آمده بوديد، چنيب رسين اجالس به تصوياى كه در پى ا در قطعنامه
گر يك بار ديده است، ما يام ما شنيمان را به پ ادران فرانسوىن نشست، پاسخ بريكه، ا
ھا به نفع جامعه كارگرى است، آن را به  م و چون برنامه آنييگو ھا خوشامد مى به آن

ش ياى را با قدرت افزا تهيله كمين وسيم و بديريپذ المللى مى نيك انجمن بيعنوان اساس 
  )۴(."م كندين انجمن را تنظيات ام كه قواعد و مقرريينما ن مىييش، تعياعضا
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 ونالي برنامه و اساسنامه انترناس-٢

المللى كارگران، بالفاصله پس از آغاز به  نيه انجمن بيته منتخب اجالس افتتاحيكم 
التى را در دستور كار قرار ينامه تشك نيياسى و آيك برنامه سيم فورى يكار، امر تنظ

ده شد و يته عمومى برگزيان اعضای كمينفره از م ٩ژه يته ويك كمين منظور، يبد. داد
ته، كارل ين كمين عضو ايتر برجسته. دين نماين اسناد را تدويًعا ايافت كه سريت يمأمور

وى به . م نموديونال اول را تنظيماركس بود كه سرانجام برنامه و اساسنامه انترناس
ن رو اسناد ياز ھم. ديژه شركت نمايته وين جلسات كميمارى نتوانست در نخستيعلت ب

ا يته عمومى يه شده بود مملو از اشكاالت جدى بود، لذا از سوى كمياى كه تھ هياول
ته يًا شوراى عمومى نام گرفت، رد شدند و مجددا به كميته مركزى يًارگانى كه بعدا كم

" ه اصولياعالم"ك ين رفت و برگشت اسناد يان ايدر جر. ژه برگشت داده شدنديو
ك متن اصالح يكتور لوپز يوستون از طرفداران اوئن نوشته شد كه سپس وتوسط جان 

قت يه شده بود، در حقيى تھيايتالياى ھم كه توسط ولف ا نامه نييآ. شده آن را ارائه داد
 .ى نوشته بوديايتاليھاى كارگرى ا نى براى انجمنياى بود كه ماز نامه نييترجمه آ

ش جنبش كارگرى، ين گرايتر كاليد رادييمورد تأتوانست  ن اسناد نمىيھى است كه ايبد
ه اصول نه تنھا اھداف يًچرا كه اوال، در اعالم. سم علمى باشدياليعنى طرفداران سوسي

ه يك بر آن ساي دمكرات-م نشده بلكه نگرشى بورژوا يا به روشنى ترسيف پرولتاريو وظا
ك يونال را به يه بود كه انترناسم شدينى تنظيز با نگرش مازيًا، اساسنامه نيثان. افكنده بود

معھذا به علت عدم حضور . كرد ل مىيگر و مخفى تبد ست، توطئهيسازمان سكتار
كى از جلسات ين اسناد در يته، ايش عمومى كميز گرايماركس در جلسات قبلى و ن

ھاى  ن، مخالفت اصولى و استدالليبا وجود ا. د قرار گرفتييته عمومى مورد تأيكم
ى يش نھايرايشنھاد برخى اعضا را براى ويته پيد كه كميباعث گردمحكم ماركس 

ش يرايفه ويد كه آن ھم وظيژه محول گرديته ويًت مجددا به ھمان كمين مأموريا. رديبپذ
ت دشوارى ين اسناد در موقعيش ايرايماركس در و. ى را به ماركس محول کردينھا

سته ير كنند و اسنادى كه شايي تغًستى كاليبا ن اسناد مىيك سو اياز . قرار گرفته بود
گر جو عمومى شوراى يه شود و از سوى ديالمللى كارگران باشند، تھ نيسازمان ب

ماركس، با مھارت و . رديد كرده بود در نظر گييعمومى را كه به ھر حال اسناد را تأ
ت يلم نمود كه در كين معضل را حل نمود و اسناد را به نحوى از نو تنظياستادى تمام ا

 .المللى كارگران گردند نيف انجمن بيخود، منطبق با اھداف و وظا

ح يل را توضين مساي، تمام ا١٨۶۴ نوامبر ۴اى به انگلس در  ماركس طى نامه
المللى  نيه انجمن بيوى ضمن اشاره به چگونگى برگزارى اجالس افتتاح. دھد مى

 :دھد ن ادامه مىيمات آن، چنيكارگران و تصم

ز عضو آن ھستم، يون كه من نيسيك سوكمي. افتميته حضور ي نشست كمنيمن در اول"
مارى من مانع از آن يب. م كندينامه موقت را تنظ نييه اصول و آيد تا اعالمين گردييتع

ل يته عمومى كه در پى آن تشكيز نشست كميته و نيد كه بتوانم در نشست سوكميگرد
نامه  نييجر ولف، آياب وى، ميدھد كه در غ ح مىيسپس توض." د، شركت كنميگرد

د ارائه داده بود كه آشكارا دست پخت يى را براى انجمن جديايتاليانجمن كارگران ا
ل و ياى پر طول و تفص مى، برنامهيست قديك اوئنيبه عالوه، وستون، . نى بوديماز

ته يته عمومى در جلسه بعدى خود به سوكميلذا كم. م كرده بوديسرشار از اغتشاش تنظ
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د نظر و اصالح قرار ينامه ولف را مورد تجد نييدھد كه برنامه وستون و آ ور مىدست
ن يدر ا. ابديز نتوانست حضور يته، نين جلسه سوكميد كه در ايافزا ماركس مى. دھد

نامه ولف توسط لوپز براى ارائه  نييش شده آيرايو طرح و" ه اصوليانيب"ك ينشست ، 
ته ي اكتبر كم١٧دھد كه در جلسه  كس ادامه مىمار. شود ب مىيته عمومى تصويبه كم

خامى مطلب و بدى نگارش در مقدمه، . ن اسناد مضطرب شدميدن ايعمومى از د
ھاى مبھمى  شد و با تكه پاره ده مىينى ديه اصولى كه در ھمه جاى آن رد پاى مازياعالم

ص يته از نقااى كه گذش نامه نييسم فرانسوى پوشانده شده بود، و باالخره آيالياز سوس
نوعى حكومت مركزى طبقات كارگر "ًزى كامال ناممكن، يگر ھدف خود را چيد

وس يھاى موافق و مخالف، اكار در پى مخالفت ماركس و بحث. قرار داده بود" ىياروپا
ته يى به سوكميش نھايرايكند كه اسناد براى و شنھاد مىيپ) ن آلمانيكى از رابطي(

ى يش نھايراين ويته ايقت قرار گرفت و در جلسه سوكمبرگردانده شوند كه مورد مواف
زى ير نبود از آن اسناد چيپذ د كه امكانيافزا ماركس مى. گرديد به ماركس واگذار 

ھا رأى  كسانى كه به آن" احساسات"ستى يبا ش مىيراين وين حال در ايدر ع. درآورد
شد كه در طرح  وشته ن" ه به طبقه كارگريخطاب"لذا .  بودند در نظر گرفته شودهداد

  .اصلى نبود

ك يد يه گنجانده شده است و ما نباين خطابيه كه تمام مواد واقعى در اين توجيبا ا"
ه اصول را به دور ياعالم. ر دادمييم، تمام مقدمه را تغيمسئله را چند بار تكرار كن

... قرار دادماى  نامه چھل ماده نيياى به جاى آ  ماده١٠نامه  نييك آيانداختم و سرانجام 
ر بودم دو عبارت را در ياما من ناگز. رفته شديته پذيًشنھادات من تماما توسط سوكميپ

. بگنجانم" قت، اخالق و عدالتيحق"ز ينامه و ن نييدر مقدمه آ" حق"و " فهيوظ"مورد 
ه يته مركزى، خطابي در اجالس كم.اوردنديبى وارد نياند كه آس اما به نحوى مطرح شده

  )۵(."دنديب رسيبه تصو) باالتفاق(دالوصفى ين با شور و احساس زاِره ميو غ

  

 المللى كارگران نيه انجمن بيه افتتاحي خطاب-الف 

ونال اول را داشت و روشنگر استراتژى و يه كه در واقع حكم برنامه انترناسيخطاب
 است تى مسلمين واقعيا: "شد ن آغاز مىياى  جھانى بود، چنيھاى اساسى پرولتار كيتاكت

نھمه ، يافته است و با ايھاى كارگر كاھش ن  رنج و بدبختى توده١٨۶۴ تا ١٨۴٨كه از 
سپس با استناد به ." ر بوده استينظ ن دوره از نظر صنعت و رشد تجارت بىيا

شد كه با  گرفت و نشان داده مى ن مسئله مورد بررسى قرار مىيھاى مشخص، ا فاكت
گر فقر و فالكت يك قطب، ثروت و در قطب دي دارى و رشد صنعت، در هيتوسعه سرما
 در ھمه كشورھاى صنعتى و ١٨۴٨داد كه از  ح مىيه توضيخطاب. شود انباشته مى

ر صنعت و بسط باور نكردنى صادرات و واردات صورت ينظ شرفته، توسعه بىيپ
ًش ثروت و قدرت كه كامال به طبقات مالك محدود يافزا"ھا،  در ھمه آن. گرفته است

ع طبقات كارگر يدر ھمه جا توده وس"معھذا ." آور بوده است جهي، به راستى سرگبوده
د تضادھاى طبقاتى را يل تشدين تحليه، از ايخطاب." اند ترى سقوط كرده به اعماق ژرف

ى براى ھر انسان با وجدانى مسلم ياكنون در تمام كشورھاى اروپا: "گرفت جه مىينت
ر ارتباطى، مستعمرات يد، تدابيبرد علم در تولن، كاريچ بھبودى در ماشياست كه ھ

ھاى توده  توانند رنج ھا در مجموع، نمى نيش بازارھا، تجارت آزاد و ھمه ايد، گشايجد
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روھاى يشرفت تازه نياد كاذب كنونى، ھر پيبالعكس، بر بن. ن ببرنديزحمتکش را از ب
  ."اندھا و درگيری اجتماعى بكش د تقابليستى كار را به تشديمولد، با

ھا و دستاوردھاى طبقه  ، شكست١٨۴٨ل انقالبات يه سپس به بررسى و تحليخطاب
 :پرداخت كارگر مى

ھاى حزبى  ھاى حزبى و روزنامه ، تمام سازمان١٨۴٨پس از شكست انقالبات "
ن فرزندان يشروتريپ. ّطبقات كارگر در اروپاى برى با زور در ھم شكسته شدند

ى در ياھاى زود گذر رھايك فرار كردند و رويالنتكارگران به جمھورى آن سوى آت
و با ... ديد گردياسى ناپديبرابر عصر پر تب و تاب صنعتى، تنزل اخالقى و ارتجاع س

جه و دستاورد نبوده يد، بدون نتي سپرى گرد١٨۴٨ن وجود، دورانى كه از انقالب يا
داد كه  ح مىيه توضيبخطا." ميكن ت سترگ اشاره مىين جا تنھا به دو واقعيما در ا. است

ز ھمراه بوده است، طبقه كارگر يبرانگ نيدارى تحسياى كه با پا پس از سى سال مبارزه
ّھاى اروپاى برى  اغلب حكومت. ديس موفق به اجراى قانون ده ساعت كار گرديانگل

. رفتنديش اصالح شده پذيس را به شكلى كما بير قانون كارخانجات انگليز به ناگزين
مبارزه . ز بوديبرانگ نيگر تحسيت عملى آن، از جنبه ديزى، گذشته از اھمروين پيا"

ن يى قوانيان فرمانرواياى بزرگ م انگر منازعهيت قانونى ساعات کار، بيبراى محدود
د يدھند، با تول ل مىياسى طبقه متوسط را تشكيكور عرضه و تقاضا كه اقتصاد س

اسى طبقه كارگر يى بود كه اقتصاد سشى اجتماعيق دوراندياجتماعى كنترل شده از طر
روزى يروزى عملى نبود بلكه پيك پين رو، قانون ده ساعت تنھا ياز ا. دھد ل مىيرا تشك

اسى طبقه متوسط، ين بار بود كه در روز روشن، اقتصاد سيبراى نخست. ك اصل بودي
ر ت روزى بزرگياما پ." م فرود آوردياسى طبقه كارگر سر تسليدر برابر اقتصاد س

نه از جنبه "ھا  تعاونی. ت، جنبش تعاونى بودياسى مالكياسى كار بر اقتصاد سياقتصاد س
ن يات علم نوياس بزرگ و به حسب مقتضيد در مقينظرى كه در عمل نشان دادند كه تول

كنند،  اى از كارگران را استخدام مى اى از اربابانى كه طبقه توان بدون وجود طبقه را مى
ترى  ن كه كار مزدى ھمانند كار برده و سرف، تنھا شكل گذرا و پستيا"و ." ادامه داد

ه پس از  برشمردن نقش يخطاب." گردد ناپديد مى... ھم پيوسته است كه در برابر كار به
داد و ھر گونه  ھا ھشدار مى ش از حد آنيابى بيھا در مورد ارز ت تعاونىيو اھم
دارى  هيھا نظام سرما ق گسترش تعاونىيطرا ميتوان از ين كه گويپراكنى مبنى بر ا توھم

ن حال يدر ع: "گفت ن روست كه میياز ا. دانست را برانداخت، محكوم و مردود مى
د ثابت كرده است كه كار تعاونى ھر آن چه ي بدون ترد١٨۶۴ تا ١٨۴٨تجربه دوران 

فى ھاى تصاد ره محدود تالشيد باشد، معھذا اگر در دايكه در اصل عالى و در عمل مف
كارگران خصوصى باقى بماند، ھرگز قادر نخواھد بود رشد تصاعد ھندسى انحصار 

ھا  تواند به شكلى محسوس از بار بدبختى آن حتا نمى. ھا را رھا سازد را متوقف و توده
جه با يابد و بالنتيد در ابعادى ملى توسعه يھا، كار تعاونى با براى نجات توده." "بكاھد
ن يه سپس مانع اصلى بر سر راه تحقق ايخطاب." شد داده شودل ملى پرورده و ريوسا

داد و  ح مىيست، توض داران  هيداران و سرما نياسى زميامر را كه ھمانا قدرت س
شان به  اسىيازات سيشه از امتيه ھمين و سرماين، اربابان زميبا وجود ا: "گفت مى

ه، يلذا خطاب." واھند كردشان استفاده خ منظور دفاع و ابدى ساختن انحصارات اقتصادى
كسب قدرت : "كرد اسى توسط طبقه كارگر را مطرح مىيضرورت كسب قدرت س
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ى كه يھا ه با اشاره به تالشيخطاب." فه سترگ طبقات كارگر شده استياسى وظيس
صورت " اسى حزب كارگرانيد سازماندھى سيتجد"ًمجددا از سوى كارگران براى 

الت حزبى، ھمبستگى و آگاھى ياسى را تشكيش شرط كسب قدرت سيگرفته بود، پ
ار يروزى را كه ھمانا تعداد است در اختيك عنصر پيھا  آن: "کرد كارگران معرفى می

ھا بر ھم بزند كه كارگران  تواند توازن را به نفع آن ت، ھنگامى مىين كمياما ا. دارند
ن داده است كه تجربه گذشته نشا. ھا باشد بسته و متحد باشند و آگاھى راھبر آن ھم

ن كارگران كشورھاى مختلف وجود يد بيھاى برادرى كه با توجھى به آن علقه چگونه بى
گر يكديبانى محكم از يى به پشتيشان براى رھا ھا را در تمام مبارزات نداشته باشد و آ

ن فكر بود كه يھم. ھا، مجازات خواھد شد ھاى نامنسجم آن ت تالشيوادارد، با عدم موفق
نگ عمومى تاالر يتي در م١٨۶۴ سپتامبر ٢٨ كشورھاى مختلف را كه در كارگران

ه در يخطاب." ان گذارنديالمللى را بن نين جمع شده بودند، واداشت كه انجمن بيمارت سن
است خارجى طبقه كارگر و نقش كارگران در دفاع از صلح يان به بحث در مورد سيپا

ازمند يى طبقات كارگر نياگر رھا". پرداخت ھاى ارتجاعى مى استيو مقابله با س
ب ياست خارجى كه در تعقيك سيتوانند با  ھاست، چگونه مى مساعى برادرانه آن

ھاى  كند و در جنگ كارانه است، از تعصبات ملى سوء استفاده مى تيھاى جنا نقشه
دھد، آن رسالت بزرگ را به فرجام  راھزنانه، خون و خزانه مردم را بر باد مى

ن خرد طبقات حاكمه نبود كه غرب اروپا را از سقوط در ورطه جنگ يا" برساند؟
ك، نجات داد، بلكه ي سوى آتالنتندارى در آ ج بردهيبى براى جاودانه سازى و ترويصل

. ھا بود كارانه آن تيس در برابر حماقت جنايجه مقاومت قھرمانانه طبقه كارگر انگلينت
ھاى  ك حكومتيپلماتيمراقب اقدامات د "دادھا به طبقه كارگر آموخته است كهير رويس

ار يلى كه در اختيھا گردند، با تمام وسا توانند مانع آن چنان چه نمى" متبوعه خود باشند
ھا متحد شوند و از  استين سيزمان ا ت ھميھا را خنثا سازند و در محكوم دارند، آن

م باشد به عنوان د بر مناسبات افراد خصوصى حاكين ساده اخالق و عدالت كه بايقوان"
است خارجى ين سيك چنيمبارزه براى ." "ت كننديھا حما قواعدى فراتر از مراوده ملت

ه با شعار يخطاب." ى طبقات كارگر استيبخشى از مبارزه عمومى براى رھا
  )۶(.افتي ان مىيپا." ديپرولترھاى تمام كشورھا متحد شو"

  

 المللى كارگران نينامه موقت انجمن ب نيي آ-ب 

د، يته عمومى رسيب كمي به تصو١٨۶۴ونال اول كه در اول نوامبر ينامه انترناس نييآ
 :ن آمده بوديدر مقدمه چن. ك مقدمه و ده ماده بوديمشتمل بر 

رد و يد توسط خود طبقات كارگر صورت بگيى طبقات كارگر باين كه، رھاينظر به ا"
ازات و يكسب امتاى به خاطر  ى طبقات كارگر نه مبارزهيمبارزه براى رھا

ف برابر و الغا ھر گونه سلطه طبقاتى ياى براى حقوق و وظا انحصارات، بلكه مبارزه
 است؛

ًعنى سر منشاھاى يد يل تولياد اقتصادى كارگر به انحصارگر وساين كه، انقينظر به ا 
اد بندگى در تمام اشكال آن، تمام بدبختى اجتماعى، انحطاط معنوى و يزندگى، بن
 اسى است؛يوابستگى س
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ى اقتصادى طبقات كارگر ھدف بزرگى است كه ھر جنبش ين كه، رھاينظر به ا 
 د؛يك مسئله از آن متابعت نمايد به عنوان ياسى بايس

ى كه تاكنون در جھت آن ھدف سترگ انجام گرفته يھا ن كه، تمام تالشينظر به ا 
ور و فقدان علقه ھاى مختلف كارگران ھر كش ان بخشياست، به علت فقدان ھمبستگى م

 ده است؛ين طبقات كارگر كشورھاى مختلف به شكست انجاميبرادرانه اتحاد ب

اى محلى و ملى بلكه اجتماعى است كه شامل  ى كار نه مسئلهين كه، رھاينظر به ا 
ھا وجود دارد و حل آن وابسته به  گردد كه جامعه مدرن در آن ى مىيتمام كشورھا

 ن كشورھاست؛يشروتريپمساعى و اتحاد عملى و نظرى 

زش كنونى طبقات كارگر در اغلب كشورھاى صنعتى اروپا، در ين كه، خينظر به ا 
ن يشيدن در اشتباھات پيآورد، ما را از لغز نى را به وجود مىيدھاى نويحالى كه ام
 طلبد؛ ھاى ھنوز گسسته از ھم را مى دارد و اتحاد فورى جنبش برحذر مى

ته كه قدرت خود را از قطعنامه نشست عمومى يكننده كمل اعضای امضاين داليبه ا 
ھاى ضرورى را براى  ن لندن اخذ كرده، گاميمارت  در تاالر سن١٨۶۴ سپتامبر ٢٨

ن انجمن يكنند كه ا ھا اعالم مى آن. اند المللى كارگران برداشته نيگذارى انجمن ب انيبن
قت، عدالت و اخالق را به عنوان يھا و افراد وابسته به آن، حق تيالمللى و تمام جمع نيب

ت، يا مليده يھا، بدون توجه به رنگ، عق گر و تمام انسانيكديمبناى رفتار خود نسبت به 
 .رنديگ در نظر مى

ك شھروند را نه فقط يك انسان و يدانند كه حقوق  فه ھر انسانى مىين را وظيھا ا آن 
نه حقوق . دھد ود را انجام مىفه خيبراى خود بلكه براى ھر انسانى مطالبه كند كه وظ

 )٧(."ف بدون حقوقيف و نه وظايبدون وظا

در ماده نخست گفته شده . نامه در ده ماده ذكر شده بود نيين مقدمه، مفاد آيپس از ا
ن جوامع كارگرى كشورھاى ياست كه انجمن، واسطه مركزى ارتباط و ھمكارى ب

. ھاست آن" ى كامليرفت و رھاشيت از طبقات كارگر و پيحما"مختلف است و ھدف آن 
ماده سوم، فاصله . گردد اعالم مى" المللى كارگران نيانجمن ب"، نام سازمان، ٢در ماده 

ھاى عضو، و  ندگان سازمانيب آن را از نمايك سال، و تركيبرگزارى دو كنگره را 
 ن شوراى مركزى انجمن،ييرى در مورد برنامه و اساسنامه و تعيگ ميفه آن را تصميوظ
در ماده پنجم . گردد ف شوراى مركزى ذكر مىيدر ماده چھارم، وظا. كند ن مىييتع

ت ساالنه خود را به كنگره يد گزارش فعاليسازد كه شوراى مركزى با مشخص مى
ژه كنگره اضطرارى برگزار شود و باالخره، شوراى يط ويتحت شرا. ارائه دھد

ماده ششم . خود برخوردار باشدش تعداد اعضای يمركزى منتخب كنگره از قدرت افزا
ن ھدف يافته، با ايالمللی توسط شوراى مركزى اختصاص  نيك ارگان بيجاد يبه مسئله ا

رند و در يھاى طبقه خود قرار بگ ان جنبشيكه كارگران كشورھاى مختلف در جر
در ماده ھفتم از اعضاى . ھاى مشتركى داشته باشند موارد ضرورى حركت

ھاى كارگرى  رند تا تشكليشد كه تمام تالش خود را به كار گ  مىونال خواستهيانترناس
در ماده ھشتم گفته شده . ك ارگان ملى متحد سازنديجدا از ھم را در كشورھاى خود در 

فه خود يوظ. ته منتخب به نام شوراى مركزى موقت عمل كنديبود كه تا كنگره اول، كم
ھاى كارگرى كشورھاى مختلف  را در جھت برقرارى ارتباط و مرتبط نمودن تشكل

ھاى محلى و ملى،  ند و با تشكليتدارك كنگره را بب. رديد بپذياعضا جد.  انجام دھد
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ت يماده نھم به حما. د در كنگره مطرح شود، مورد بحث قرار دھديلى را كه بايمسا
. افته بوديگر اختصاص يمت به كشورھاى ديونال از اعضا خود به ھنگام عزيانترناس
وندند، در يپ  ونال میيھاى كارگرى كه به انترناس ده دھم، گفته شده بود، انجمندر ما

اند، سازمان موجود خود را حفظ  حالى كه بر مبناى ھمكارى برادرانه، متحد شده
 .كنند مى

توان قضاوت كرد كه  المللى كارگران، مى نينامه انجمن ب نييه و آيپس از بررسى خطاب
ن سازمان، يرى ايگ ن روزھاى شكليونال اول حتا در نخستياسبرنامه و اساسنامه انترن

سم علمى ياليالتى سوسيك و تشكيت خود مبتنى بر اصول اساسى و مبانى تئوريدر كل
اى جھانى يھاى اساسى پرولتار كين تاكتيتر ق استراتژى و مھمين طريد و بدين گرديتدو

 .ديمشخص گرد

ست وجود ندارد، اگر مسئله الغای يفست حزب كمونين اسناد صراحت مانياگر در ا
اند، و  م مطرح نشدهيح و مستقيا به شكلى صريكتاتورى پرولتاريت خصوصى و ديمالك

ط مشخص يد در شرايح آن را باين و توضييصى است، تبياگر اساسنامه ھنوز حاوى نقا
 .افتيآن دوران و سطح رشد جنبش كارگرى 

سم يالينفوذ سوس. ن بودييارگر بالنسبه پادر آن مقطع ھنوز سطح تشكل و آگاھى طبقه ك
ان كارگران از نفوذ يھا ھنوز در م فرقه. العاده محدود بود ان كارگران فوقيعلمى در م

 و فروكش مبارزات ١٨۴٨پس از شكست انقالبات . اى برخوردار بودند قابل مالحظه
ك و ي، بلژژه در فرانسهيھا به و ستير پردونيانات نظياسى طبقه كارگر، برخى جريس

در . اى از كارگران را به سوى خود جلب كرده بودند س بخش قابل مالحظهيسوئ
برالى يش لياى در حال شكل گرفتن بود، گرا هيانگلستان كه تازه بوروكراسى اتحاد

ونال يل انترناسيبه ھنگام تشك. افته بوديدر آلمان نفوذ السال گسترش . ت شده بوديتقو
ز يانات دمكرات نياى جر ف درون جنبش كارگرى، بلكه پارهشات مختلياول نه فقط گرا
ھاى كارگرى،  ستى تمام اشكال تشكليبا ونال مىين انترناسيعالوه بر ا. حضور داشتند

با در نظر گرفتن . ره را در صفوف خود متشكل سازدياى، تعاونى و غ هيحزبى، اتحاد
توان پى  مى. افتيوب را درت برنامه و اساسنامه مصيتوان اھم ات، مىين واقعيتمام ا

نامه را بر طبق  نييه و آيدالوصفى خطابيبرد كه ماركس با چه استادى و مھارت زا
تر نمودن  شتر برنامه، مشخصيصراحت ب. ن نموديسم علمى تدويالياصول سوس

ازمند گذشت زمان، انفراد يونال، نيتر كردن انترناس كيا و دمكراتيھاى پرولتار كيتاكت
چنان . شتر طبقه كارگر بوديان كارگران و تجربه و آگاھى بيرافى در مشات انحيگرا

ر يانات غيھا و مصوبات بعدى، به رغم كارشكنى جر د، قطعنامهيم ديًچه بعدا خواھ
  .تر كرد المللى كارگران را پر رنگ نيپرولترى، خصلت پرولترى انجمن ب

  

 ه تا كنگره ژنوياز اجالس افتتاح  -٣

ھا و اتخاذ  نامه، با صدور قطعنامه نييه و آيب خطابي تصوشوراى عمومى پس از
كى جنبش كارگرى يكى و تاكتيالتى، استراتژين خط مشى تشكييمات مھم به تعيتصم

كننده  نييھسته پرولترى شوراى عمومى به رھبرى ماركس نقش قطعى و تع. پرداخت
ن بود كه ير االتى، تالش ماركس بياز جمله در عرصه تشك. نه داشتين زميرا در ا
ن رو مبتكر ارائه ياز ھم. ابديك سازمان يسم دمكراتيونال بر مبناى اصل سانتراليانترناس
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ن ين ايتر كى از مھمي. ھا از سوى شوراى عمومى بود ب آنين قطعنامه و تصويچند
ن ين زمان چنيتا ا. التى، منسوخ كردن رھبرى افتخارى بودينه تشكيھا در زم قطعنامه

ر پرولترى به عنوان رھبرى افتخارى يان روشنفكران غي رھبرانى از ممعمول بود كه
الت طبقاتى خود را ين رھبران معموال تمايا. شدند ھاى پرولترى منصوب مى سازمان

ھا و مشى جنبش كارگرى برجاى  استيبارى بر س انير زيكردند و تأث اعمال مى
ن يبنابرا. كردند ت شركت نمىھا به طور منظم در جلسا ن گذشته، آنياز ا. گذاشتند مى

در . ك ضرورت بودين رسم و برقرارى اصل انتخابى در تمام سطوح يمنسوخ ساختن ا
ھاى پرولترى براى  ندگانى از سوى سازمانين بود كه نمايھمان حال تالش ماركس ا

ى ارائه داد كه در ھمان يھا لذا قطعنامه. ده شونديت در شوراى عمومى برگزيعضو
ب شورا مربوط يھا كه به ترك ن قطعنامهيكى از ايدر . ديب شورا رسيول به تصياوا
توانند به انجمن  س اقامت دارند، مىيافرادى كه در ھر بخش انگل: "ن آمده بوديشد چن مى
ارى يھاى آن  ابند و به بحثيوندند، اما كسانى كه نتوانند در جلسات انجمن حضور يبپ

ت يًكسى كه قبال حق عضو." "نديعمومى درآته يت كميتوانند به عضو رسانند، نمى
ت شوراى يتواند به عضو ن انجمن نپرداخته باشد، نمىيساالنه خود را به عنوان عضو ا

  ."ديمركزى درآ

ك ھفته قبل از انتخابات معرفى يد الاقل يت شوراى مركزى باينامزدھاى عضو"
د يگردد با كه انتخاب مىدا برگزار گردد و كسى ياب كانديد در غين انتخابات بايا. شوند

 )٨(."ت گرفته باشديقبل از نامزد شدنش كارت عضو

ونال يھاى كارگران به انترناس رش سازمانيط پذيگرى كه به شرايدر قطعنامه د
افته كارگران يھاى سازمان  افته بود شورا موظف شده بود كه از ارگانياختصاص 

ن قطعنامه گفته يدر ھم. ه عمل آوردالمللى كارگران دعوت ب نيوستن به انجمن بيبراى پ
اى  ندهين حق برخوردارند كه نمايوندند از ايپ ن انجمن مىيى كه به ايھا شده بود، تشكل

  .ننديت در شوراى مركزى برگزيبراى عضو

  

 ھا و انحرافات در جنبش كارگرى ه فرقهي مبارزه عل-۴

كارگر كه ھدف خود را المللى طبقه  نين سازمان بيونال اول به عنوان نخستيانترناس
ى طبقه كارگر و الغا يالمللى پرولترھاى سراسر جھان، رھا نيت ھمبستگى و اقدام بيتقو

ف خود جامه عمل پوشد و مبارزه طبقه يتوانست به وظا طبقات قرار داده بود، نمى
ن اھداف، سازماندھى، ھماھنگ و رھبرى كند، مگر آن كه يكارگر را در جھت تحقق ا

ستى در صفوف طبقه كارگر و ير پرولترى و اپورتونيھاى غ دگاهيز با داز ھمان آغا
شد مبارزه كند و  اد مىيھا  ھا به عنوان فرقه ن انحرافات كه در آن دوران از آنين ايحامل

ان گذاشته شد تا سازمان يز از آن رو بنيونال نيقت، انترناسيدر حق. ھا را منفرد سازد آن
 .ھا سازد ن فرقهيگزيارزمنده طبقاتى كارگران را ج

كند و  ت اشاره مىين واقعيك بلت به اياى به فردر  در نامه١٨٧١ماركس در 
 :سدينو مى

ًقتا رزمنده طبقه كارگر يان گذاشته شد تا سازمان حقين منظور بنيونال اول بديانترناس"
ه يه و خطابينامه اول نييآ. ستى سازدياليستى و شبه سوسياليھاى سوس ن فرقهيگزيرا جا
ى را در يگرا خ، فرقهيگر اگر روند تارياز سوى د. دھند ن را آشكار نشان مىيه، ايافتتاح
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شرفت جنبش طبقه يرشد و پ. رديتوانست قوام بگ ونال اول نمىيھم نشكسته بود، انترناس
خى تا زمانى يھا از جنبه تار فرقه. اى معكوس دارد ى رابطهيگرا شه با فرقهيكارگر ھم

به . افته استيخى بلوغ نيك جنبش مستقل تاريه طبقه كارگر ھنوز براى رند كيپذ هيتوج
ًھا الزاما  د، تمام فرقهين مرحله از تكامل و بلوغ رسين كه طبقه كارگر به ايمحض ا
خ يخ در ھمه جا از خود نشان داده است، در تاريى كه تاريھا ژگىياما و. اند ارتجاعى

ا كنند و يكنند تا خود را از نو اح ب كھنه تالش مىجوان. اند ز تكرار شدهيونال نيانترناس
خ انترناسيونال، مبارزه مستمر شوراى عمومى يو تار. د نشان دھنديھاى جد در شكل

ونال، در يكردند در دوران انترناس اى بود كه تالش مى انهيھا و تجارب ناش ه فرقهيعل
 )٩(."برابر جنبش واقعى طبقه كارگر اظھار وجود كنند

ستى بر عھده جناح يھا و انحرافات اپورتون ن فرقهيه ھمه ايع مبارزه علدر واق
ن بود كه يتالش ماركس از ھمان آغاز ا. ونال قرار داشتيست انترناسيپرولترى ماركس

با حفظ وحدت و ھمبستگى طبقه كارگر، در بطن مبارزه طبقه كارگر و متناسب با 
ك ين كه طبقه كارگر به يرزه کند، تا ان انحرافات مبايه ايسطح آگاھى و تجربه آن، عل

التى مبتنى بر يستم تشكيھاى پرولترى پرداخت شده و س كيبرنامه منسجم، تاكت
  .ابديك دست يسم دمكراتيسانترال

  

 ى صرفيگرا هيى و اتحاديگرا ه تعاونىي مبارزه عل-الف 

اى  بل مالحظهاى كه از نفوذ قا ن فرقهيتر ونال اول، مھميات انترناسيه حيدر مراحل اول
س برخوردار بود، فرقه يك و سوئيژه در فرانسه، بلژيان كارگران به ويدر م

بخش براى جنبش طبقاتى كارگران  انيست بود، كه حامل نظراتى مضر و زيپرودون
ز يقت چيدادند كه در حق سم ارائه مىياليھا نظراتى را به عنوان سوس ستيپرودون. بود

ھاى  انيتوانست بن دارى نبود و نمى هيموجود سرماگرى جز حك و اصالح در نظم يد
جاد يق ايا از طرين اعتقاد بودند كه گويھا بر ا آن. ن نظام را دگرگون سازديا

دارى  هيًجا نظام سرمايتوان تدر ستم اعتبارى، مىيك سيد و مصرف و يھاى تول تعاونى
منشأ . صابات داشتندھا و اعت هيھا نظرى منفى نسبت به اتحاد ستيپرودون. را برانداخت

اسى و مبارزه مبارزه سياسی يدانستند، با اقدام س ھر گونه شر اجتماعى را دولت مى
قبل از . نمودند سم دفاع مىيكردند و از فدرال مخالف بودند، ھر گونه تمركز را نفى مى

 .ستى در درون كارگران افشا و منفرد گردديبا ش مىيان گريز ايھر چ

دارى را  هيش دستمزد، كشورھاى سرمايام به خاطر افزاي آن اموج اعتصاباتى كه در
ش ين اعتصابات و افزايست در قبال ايبا ونال مىيفرا گرفته بود و موضعى كه انترناس

ش آورد تا جناح پرولترى نه تنھا مواضع يد، فرصتى مناسب پيدستمزد اتخاذ نما
ھا و اعتصابات كه آن را  هيادھاى آلمانى را در مخالفت با اتح نيھا و السال ستيپرودون

ل يھا و وسا معناى تالش د و تباھى بىيان عادى توليتخطى به حق آزادانه كار و جر
ھا را  نين دستمزدھاى الساليھا و قانون مفرغ ستيد و مواضع اوئنيدانستند، افشا نما مى
رى ھاى كارگ هيى صرف را كه به خط مشى اتحاديگرا هيد، بلكه اتحادياعتبار نما بى

گاه واقعى مبارزه يخالصه كالم نقش و جا. شد، مورد انتقاد قرار دھد  ل مىيس تبديانگل
 .اقتصادى طبقه كارگر را روشن سازد و مواضع خود را به كرسى بنشاند
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ھا و اعتصابات و مسئله  هيان بحث شوراى عمومى در مورد نقش اتحاديدر جر
 ژوئن گزارشى ارائه داد كه ٢٧ و ٢٠، ماركس در اجالس ١٨۶۵دستمزدھا در بھار 
ن گزارش يماركس در ا. ديمنتشر گرد" مت و سوديدستمزدھا، ق"بعدھا تحت عنوان 

ت سود را مورد بررسى علمى قرار داد و در يھا و ماھ متيمسئله دستمزد و استثمار، ق
ش دستمزد موجب بھبود وضع طبقه يكرد افزا ست كه ادعا مىيپاسخ به وستون اوئن

گردد  مت كاالھا مىيش قيش دستمزد باعث افزايشود، چون به گفته او افزا كارگر نمى
د براى يگفت، كارگران نبا سازد، لذا می ش دستمزد را خنثا مىين به نوبه خود افزايكه ا
ًدانست، نشان داد كه اوال،  اى را مضر مى هيت اتحاديش دستمزد مبارزه كنند و فعاليافزا

مت يعمومى نرخ دستمزد، به طور كلى بر متوسط قبر خالف ادعاى وستون، ترقى 
چرا كه ارزش كاال به . گردد مت كاالھا منجر نمىيش قيگذارد و به افزا ر نمىيكاالھا تأث

د آن يًشود بلكه به حسب كار اجتماعا الزم براى تول ا تعيين نمىيم يحسب دستمزد تنظ
ماركس در ادامه بحث . شن ارزيان پولى ايست مگر بيزى نيمت ھم چيق. شود ن مىييتع

گرى به يروى كار ھم مثل ھر كاالى دين مسئله كه ارزش نيخود، پس از بررسى ا
گر، يا به عبارت ديد آن الزم است، يشود كه براى تول ن مىيحسب مقدار كارى مع

د، بسط، حفظ و جاودانه يشود كه براى تول ن مىيل زندگى معيبرحسب ارزش وسا"
ن مسئله كه چگونه كارگران ارزش يح ايز توضيو ن" ستروى كار ضرورى ايكردن ن

ش يش دستمزد، نه به افزايشوند، اثبات نمود كه افزا كنند و استثمار مى د مىياضافى تول
لذا در منازعه بر سر . انجامد مت كاالھا، بلكه به كاھش نرخ عمومى سود مىيق

 آن چه را كه كوشند بخشى از ش دستمزد مىيدستمزد، كارگران با تقاضاى افزا
ًا، يثان. رنديسازد، از وى باز پس بگ ب خود مىيدار به عنوان ارزش اضافى نص هيسرما

دارى افزايش متوسط دستمزدھا  هيد سرمايش عمومى توليماركس نشان داد كه گرا
روى كار را يارزش ن"ن است كه يش عمومى در ايعنى گراي. ست بلكه كاھش آن استين

ن منوال است و نظام يپس اگر وضع بر ا." آورد ن مىييمرز آن پان يتر نييش تا پايكما ب
د دست ين بدان معناست كه طبقه كارگر بايا ايشى است، آين گرايدارى داراى چن هيسرما

ه بردارد و تالش براى ياز مقاومت و مبارزه در برابر تعرضات و دستبردھاى سرما
 و امكانات مساعدى كه گاه گاه طيبردارى از شرا ش را با بھرهيبھبود موقتى وضع خو

د كه كارگران يگو دھد و مى ن سؤال پاسخ منفى مىيد، رھا سازد؟ ماركس به ايآ ش مىيپ
ش ين، مبارزه براى افزايعالوه بر ا. ش را خنثا سازندين گرايتوانند ا با مبارزه خود مى

ه يه سرمايعلتر  ى كارگران را براى مبادرت به نھضتى گستردهيتواند توانا دستمزد، مى
به صورت توده "ن مبارزه را رھا سازند يد اگر كارگران ايگو لذا مى. دھد ش مىيافزا
ھا نور رستگارى نخواھد  ن آنيمباالت مستمندان منحطى در خواھند آمد كه در جب بى
ه سستى روا دارند، بدون يش با سرماياگر كارگران در برخوردھاى روزانه خو." "بود

  ."تر را از دست خواھند داد  به نھضتی گستردهى مبادرتيشك توانا

نمود كه مقاومت كارگران در برابر تنزل  د مىيگر تأكين جا بار ديماركس در ا
دارى  هيت خود نظام سرمايست كه از ماھيش آن ضرورتيدستمزدھا و مبارزه براى افزا

ت ين واقعيه اديستم كار مزدى ارتباط ناگسستنى دارد و ھمانا آفريبا س. "گردد ناشى مى
ھا و  هيسپس ماركس بر ضرورت عمل اتحاد." كسان شده استياست كه كار با كاال 

ن يدر ا. د نموديه تأكيھا به عنوان مراكز مقاومت در برابر سرما ھاى آن تيموفق
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ھا بود، اما وى  نيھا و السال ستيگزارش نوك اصلى حمله ماركس متوجه پرودون
ى صرف بود و مبارزه اقتصادى يگرا هيز كه مبلغ اتحاديگرا را ن هيان راست اتحاديجر

دستمزد عادالنه براى روز كار "كرد و شعار اصلى خود را  س مىيروزمره را تقد
  .ھا را افشا نمود قرار داده بود، مورد حمله قرار داد و نظرات آن" عادالنه

كند،  ھا اشاره مى ھاى آن تيھا و موفق هيت اتحاديماركس پس از آن كه به اھم
ح از يھا در برخى موارد به علت عدم استفاده صح ن حال ناكامى آنيد، در عيافزا مى

رى و ين است كه به جاى به كارگيھا به طور كلى در ا ت آنيعدم موفق. شان است روىين
عنى يى طبقه كارگر يافته خود به عنوان اھرمى براى رھايروى سازمان ياستفاده از ن

ه عواقب و آثار نظم يكى عليى بر كار مزدى، خود را به جنگ چرى نظام مبتنيالغاء نھا
ى مبارزه يج نھايد در مورد نتايد طبقه كارگر نبايگو سازند و مى موجود محدود مى

ه ين مبارزه روزانه فقط علياد ببرد كه در ايد از ياو نبا. "روزمره گرفتار مبالغه شود
شى را كه يفقط جلوى گرا. ھا است ده آنييه عللى كه زايكند و نه عل ھا مبارزه مى معلول

مسكن به كار . دھد ر نمىييرد ولى جھت آن را تغيگ موجب بدتر شدن وضع اوست مى
ھاى  رىين درگيد فقط به ايپس كارگران نبا. کند مارى را درمان نمیيبرد ولى ب مى

ا در اثر يه و ينشدنى سرما وسته در اثر تشبثات غارتگرانه قطعيزانى كه پير پارتيناگز
 .د قناعت ورزنديآ وضع بازار به وجود مى

ن حال يآورد، در ع ى كه ھمراه مىيھا ىينوايستم كنونى با ھمه بيابند كه سيد دريآنان با
ھاى اجتماعى است كه براى دگرگونى اقتصادى جامعه  ط مادى و شكليموجد آن شرا

دالنه براى روز كار دستمزد عا"كارانه  كارگران به جاى شعار محافظه. ضرورت دارد
ستم كار يامحای س: سنديرا بر پرچم خود بنو" انقالبى"ن شعار يد ايبا" عادالنه
  )١٠(!مزدى

د كه از يب رسياى به تصو ن گزارش و مباحثات مربوط به آن بود كه قطعنامهيدر پى ا
ی عنى الغايى طبقه كارگر يافته خود را براى رھايروى سازمان يھا خواسته شد ن هياتحاد

 .ستم مزدى به كار بندنديى سينھا

ًضا يھا و ا هيگاه مبارزه اقتصادى و اتحادينه نقش و  جايرش مواضع ماركس در زميپذ
شد،  ل مىيس تبديھاى كارگرى انگل هيى صرف كه به خط مشى اتحاديگرا هيه اتحاديعل

ن يه اونال اول بود، معھذا ھميش در راستاى خط مشى پرولترى انترناسيگام مھمى به پ
المللى كارگران، به شكل مشخص و  نين كنگره انجمن بيستى در نخستيبا ل مىيمسا

  .ل شونديونال تبديمدون، به خط مشى عمومى انترناس

 

  كنفرانس لندن-۵

ك سال پس از يعنى ي ١٨۶۵المللى كارگران در  نين كنگره انجمن بيقرار بود كه نخست
ن كنگره يل مشخصى، برگزارى ايما به دالل گردد، ايك تشكيه، در بلژياجالس افتتاح

اى از رشد و انسجام  ونال به درجهيستى انترناسيبا ًاوال، مى. در موعد مقرر ممكن نبود
د، در حالى يالمللى كارگرى برگزار نما نين سازمان بيسته اياى شا برسد كه بتواند كنگره
ًا، ضرورى بود كه يثان. دده بوين رشد و انسجام نرسين شده به اييكه تا مقطع زمانى تع

ونال، بحثى مقدماتى در يھاى اصلى انترناس ندگان شاخهيقبل از برگزارى كنگره، نما
ًثالثا، در . افته بوديز تحقق نين نيمورد برنامه و دستور كار كنگره داشته باشند كه ا
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ره ل كنگيًب نمود كه عمال تشكيگانگان تصويه بيك، قانونى را علين اثنا دولت بلژيھم
 .ساخت ك ناممكن مىيرا در بلژ

ل كنگره اول به يھا اشاره شد، تشك ز به آنيالذكر، كه در كنفرانس لندن ن ل فوقيبه دال
اى خاص خود بودند و  ھا كه در پى اھداف و مقاصد فرقه ستياما پردون. ق افتاديتعو
ت آورند، ونال مسلط شوند و رھبرى آن را به دسيخواستند ھر چه زودتر بر انترناس مى
تر  وسته شوراى عمومى را براى برگزارى ھر چه فورىيل توجه نداشتند و پين داليبه ا

رى قطعى در يگ ميشوراى عمومى به منظور تصم. دادند كنگره تحت فشار قرار مى
اى را مأمور نمود كه جوانب مختلف امر را مورد بررسى قرار  تهين مسئله، كميمورد ا
ه نمود و با يته در گزارشى كه تھين كميا. آن ارائه دھدرامون يك گزارش پيدھد و 

د، خاطرنشان يب شوراى عمومى رسي به تصو١٨۶۵ ژوئن ٢۵اصالحاتى كه در 
ن نظر به اطالع يا. ل كنگره در موعد مقرر، زودرس و ناممكن استيساخت كه تشك
ا لندن يل كسل كنگره در برويًد و اعالم شد كه عجالتا تشكيھاى انجمن رس اعضا و شاخه

 .ك كنفرانس در لندن برگزار خواھد شدي سپتامبر ٢۵ در ًست و مقدمتايممكن ن

دستور جلسه كنفرانس . ديل گردي سپتامبر در لندن تشك٢٩ تا ٢۵كنفرانس لندن از 
المللى كارگران در  نيونال، نقش انجمن بيل مربوط به كنگره و سازماندھى انترناسيمسا
ھا،  هيداران، اتحاد هيه سرمايالمللى كارگران عل نيزات بنه وحدت و انسجام مباريزم

ات يل ساعات كار، كار تعاونى، كار زنان و كودكان، ماليھا، تقل نده آنيگذشته، حال و آ
ھا بر منافع طبقات مولد و مسئله  ر آنيھاى دائمى و تأث م، ارتشير مستقيم و غيمستق

 .ن شده بوديياستقالل لھستان، تع

ن نمود ييل به بحث پرداخت، زمان برگزارى كنگره را تعين مسايورد اكنفرانس در م
 .و محل آن را ژنو اعالم كرد

شنھادات شوراى عمومى يھاى كنفرانس، به طور كلى توافق شد كه پ ان بحثيدر جر
ن كه يشنھاد ماركس را مبنى بر اين پيكنفرانس ھم چن. رنديدر دستور كار كنگره قرار گ

ھا، كاھش ساعات كار و كار زنان و كودكان به كنگره محول  اونىل مربوط به تعيمسا
ل اختالف جدى وجود داشت كه يدر كنفرانس بر سر برخى مسا. ب نموديگردند، تصو
ن مسئله در دستور كار يھا مخالف طرح ا ستيپردون. ھا مسئله لھستان بود از جمله آن

ل اجتماعى دور ين را از مسااسى، كارگرايل سيگفتند كه مسا ھا مى آن. كنگره بودند
ن مبنا ادعا يبر ا. دينما ل اجتماعى منحرف مىيھا را از مسا سازد و فكر و ذھن آن مى
توانست كسى را قانع كند، لذا  ن ادعا البته نمىيا. ل شدين مسايد وارد ايكردند كه نبا مى

ز در يب نمود كه مسئله لھستان نيھا، كنفرانس تصو ستيبه رغم تمام تالش پردون
ل مورد مشاجره، اختالف بر سر يگر از مسايكى دي. دستور كار كنگره باقى بماند

 .كننده در كنگره بود نيروھای شركت

كردند كه مصوبه به نحوى باشد كه به ھر عضو انجمن حق  شنھاد مىيھا پ ستيپردون
 ھا رد شد و تنھا شنھاد آنين مورد ھم پيدر ا. ابديداده شود كه در كنگره حضور 

 .ت شناخته شدنديدار كنگره به رسم تيندگان منتخب به عنوان اعضای صالحينما

ھاى مقدماتى، قرار شد كه كنگره در ماه مه  با برگزارى كنفرانس لندن و انجام بحث
ه گزارش و ين فاصله، شوراى عمومى به منظور تھيدر ا. ل گرددي در ژنو تشك١٨۶۶

حث در كنگره باشد، در جلسات متعدد به بحث ل مورد بياى كه حاوى مسا ارائه قطعنامه
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ندگان يى براى نمايھا دستورالعمل"انى تدارك كنگره، ماركس، يدر مراحل پا. پرداخت
را نوشت كه برنامه جامعى براى مبارزه " ل مختلفي مسا-شوراى عمومى موقت 

  .ودب به كنگره ارائه شيستى براى تصويبا  اجتماعى طبقه كارگر بود و مى-اقتصادى 

  

  كنگره ژنو-۶

ل ي در ژنو تشك١٨۶۶ونال اول از سوم تا ھشتم سپتامبر ين كنگره انترناسينخست
ھا،  ھا، تعاونى هيھاى مختلف كارگرى از جمله، اتحاد نده از تشكلي نما۶٠. ديگرد

اسى در كنگره حضور يھاى س ھاى آموزشى و سازمان ھاى كمك متقابل، گروه انجمن
 عضو ٢۵١٧٣س كه داراى يه كارگرى انگليپانزده اتحاد"ست كه  الزم به ذكر ا.افتندي

 .ن كنگره فرستاده بودنديندگانى به اي نما)١١("ثابت بودند

ه كرده بود، به عنوان يھا را تھ ى كه ماركس آنيھا ل كنگره، دستورالعمليبا تشك
 :ر بوديل زين گزارش مشتمل بر مسايا. گزارش رسمى شوراى عمومى قرائت شد

نه يگزارش شوراى عمومى در زم: المللى كارگران نيماندھى انجمن ب ساز-
د داشت كه در مجموع، ين نكته تأكيالتى آن بر ايونال و طرح تشكيسازماندھى انترناس

التى را كه در اساسنامه موقت ارائه شده و صحت آن يشوراى مركزى موقت طرح تشك
ن گزارش ين حال در ايدر ع. ندك ه مىيرا تجربه دو سال گذشته نشان داده است، توص

ر كل و اعضای شوراى مركزى توسط كنگره انتخاب شوند، اما يشنھاد شده بود كه دبيپ
 .ش اعضای خود برخوردار باشديشوراى مركزى از حق افزا

المللى مبارزات و  نينه وحدت بيالمللى كارگران در زم نيدر مورد نقش انجمن ب
رنده يدر برگ"ن امر ين آمده بود كه اير گزارش چنه، ديه سرمايھاى كارگران عل تالش

ھاى ھنوز گسسته،  م تالشيب و تعميالمللى است كه ھدف آن ترك نيت انجمن بيكل فعال
ھاى  سهيخنثا كردن دس." ى طبقات كارگر در كشورھاى مختلف استيبراى رھا

 ابزارى كوشند به ھنگام اعتصابات از كارگران خارجى به عنوان داران كه مى هيسرما
و سرانجام به . ف خاص انجمن ما استيكى از وظايه كارگران بومى استفاده كنند، يعل

ن است كه كارگران كشورھاى يكى از اھداف مھم انجمن اين نكته اشاره شده بود كه يا
 .بخش كار احساس رفاقت و برادرى داشته و به آن عمل كنند ىيمختلف، در ارتش رھا

ن مسئله كه محدود يح اينه، گزارش با توضين زميدر ا: ت كار روزانهي محدود-
اى انرژى جسمانى كارگران، امكان تكامل يساختن كار روزانه براى حفظ سالمتى و اح

كرد كه  د مىياسى ضرورى است، تأكيمعنوى، مراوده اجتماعى و عمل اجتماعى و س
ثمر  ى بىي و رھاشتر براى بھبودين محدود نمودن كار روزانه، ھر گونه تالش بيبدون ا

ارائه "  ساعت كار را به مثابه حد قانونى روزانه كار٨"شنھاد يلذا گزارش، پ. است
كا ياالت متحده آمرين حد، به طور كلى توسط كارگران ايا"افزود كه  ن مىيداد و چن مى

رأى كنگره، آن را به پالتفرم مشترك طبقات كارگر سراسر جھان . اعالم شده است
  ".ردل خواھد كيتبد

در گزارش شوراى عمومى آمده بود كه كار شبانه مگر در : ت كار شبانهي ممنوع-
د شده بود كه ھر يًضا تأكيا. د ممنوع گردديمواردى كه قانون مشخص كرده است با

باشند، ممنوع  ھا مضر مى ى كه براى سالمتى آنيگونه كار شبانه زنان و تمام كارھا
 .است
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وراى عمومى در گزارش خود خواستار محدود شدن ش: كار كودكان و نوجوانان -
 ساعت ۴ سال به ١۵ تا ١٣ ساعت، ٢ سال به ١٢ تا ٩ساعات كار كودكان و نوجوانان 

ت قانونى يشنھاد ممنوعين پيعالوه بر ا.  ساعت در روز شده بود۶ سال به ١٧ و ١۶و 
ى كه به سالمتى يھا ز حرفهي سال و ن١٨كار شبانه را براى تمام كودكان و نوجوانان تا 

ن حال بر مسئله آموزش و پرورش فكرى يدر ھم. رسانند، ارائه داده بود ب مىيھا آس آن
 .د شده بوديك كودكان و نوجوانان تأكيو جسمى و تكنولوژ

ھا و جنبش  گاه تعاونىيدر بخش مربوط به كار تعاونى، نقش و جا:  كار تعاونى-
كى از ي"ن جنبش به عنوان يت اي جا بر اھمنيدر ا. تعاونى مورد بحث قرار گرفته بود

ح يدر توض. د شده بوديتأك" كننده جامعه مبتنى بر تضاد طبقاتى روھاى دگرگونين
ًن است كه عمال نشان ين آمده بود كه ارزش واالى جنبش تعاونى در ايت آن چنياھم
ن از توا ه را مىيت كار از سرمايدھد، نظام كنونى مستمندسازى و استبدادى تبع مى
ت ياما در گزارش، تنھا به اھم. دكنندگان آزاد و برابر كنار زديق نظام انجمن توليطر

ھا در  ھا و السالى ھاى تعاونى پرداخته نشده بود بلكه نگرش پرودنى ھا و جنبش تعاونى
ھا در چارچوب نظام  ا گسترش و توسعه تعاونىين كه گويھا مبنى بر ا مورد تعاونى

بحث . گردد، مورد انتقاد قرار گرفته بود ن نظام منجر مىي ادارى به نفى هيسرما
ھاى مجزا و خصوصى  ن جنبش به تالشيافت كه اگر اي ن ادامه مىيھا چن تعاونى

ستم تعاونى يس"انجامد، يكارگران منفرد محدود گردد و به كسب قدرت توسط كارگران ن
ك يد اجتماعى به يل توليبدبراى ت. دارى را دگرگون كند هيتواند جامعه سرما ھرگز نمى

از يرات اجتماعى عمومى مورد نييستم بزرگ و ھماھنگ كار آزاد و تعاونى، تغيس
ق انتقال يط كلى جامعه ھرگز متحقق نخواھد شد، مگر از طريدگرگونى شرا. است

ن به خود يداران و مالك هيعنى قدرت دولتى از سرمايافته جامعه يروھاى سازمان ين
  ".دكنندگانيتول

ًن قسمت از گزارش مقدمتا رابطه كار و يدر ا: ھا نده آنيگذشته، حال و آ: ھا هي اتحاد-
د شده بود كه قدرت كارگران در اتحاد ين مسئله تأكيح داده شده بود و بر ايه توضيسرما

سپس . گردد ان كارگران ناشى مىيھا نھفته است و عدم وحدت از رقابت در م آن
ھا در اصل، از  هين آمده بود كه اتحاديگرفته بودند و چنھا مورد بحث قرار  هياتحاد
د آمدند تا يا الاقل كنترل رقابت پديان بردن يخته كارگران براى از ميھاى خودانگ تالش
ط بردگان يابند كه الاقل فراتر از شرايطى دست يق بتوانند به چنان شراين طرياز ا

رى يھاى روزمره، تداب ازمندىيھا به ن هيھدف بالواسطه اتحاد. "رنديصرف قرار گ
ك كالم به مسئله دستمزد و زمان كار يه و در يبراى مقابله با تعرضات مستمر سرما

. ھا نه فقط مشروع و بر حق بلكه ضرورى است هيت اتحادين جنبه از فعاليا. محدود بود
ر، گياز سوی د." "توان از آن صرفنظر كرد د دوام آورد، نمىيمادام كه نظام كنونى تول

ھا بى آن كه خود از آن آگاه باشند، مراكز سازماندھى طبقه كارگر را شكل  هياتحاد
ى براى طبقه متوسط يھا و شھرھاى قرون وسطا عنى ھمان كارى كه كموني. دادند مى

 .انجام دادند

ھا  ت آنياز است، اھميه و كار نيان سرمايكى ميھا به منظور جنگ چر هياگر به اتحاد
ه يت سرمايستم كارمزدى و حاكميافته براى الغاى خود سيھاى سازمان  به عنوان ارگان

شود  ھا پرداخته مى هين جا، به نقد وضع موجود اتحاديو از ھم." شتر استيبه مراتب ب
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كسره به يًه محدود نموده و بعضا يكه خود را به مبارزه عملى و بالواسطه با سرما
ه ينوز به طور كامل قدرت عمل خود را علھ"آنان . اند دهيى ناب در غلطيگرا هياتحاد

اسى و اجتماعى عمومى يھاى س ن از جنبشيبنابرا. اند ستم بردگى مزدى درك نكردهيس
پردازد و  ھا مى هينده اتحاديرى در مورد آيگ جهيو باالخره به نت." اند ار به دور افتادهيبس
ه يت كه گذشته از اھداف اولن اسيگردد ا ھا مربوط مى هينده اتحاديد آن چه كه به آيگو مى

آگاھانه به عنوان مراكز سازماندھى طبقه كارگر و به "اموزند كه يد بيشان، با و اصلى
ن يد به ھر جنبش سياسی و اجتماعى كه به ايھا با آن. نفع آزادى كامل آن عمل كنند

 )١٢(."ل دارد كمك كننديجھت تما

چ يكند كه ھ د مىين مسئله تأكياگزارش در بررسى : مير مستقيم و غيات مستقي مال-
د ين تأكيا. د آورديه پدير مھمى در مناسبات كار و سرماييتواند تغ اتى نمىير شكل مالييتغ

توان مناسبات  ات مىير شكل مالييق تغيكردند از طر پاسخى بود به كسانى كه تصور مى
ستم ين دو سيد كه به ھنگام انتخاب بيافزا معھذا گزارش مى. موجود را دگرگون ساخت

م يات مستقيم و برقرارى مالير مستقيات غيبندى، ما خواھان الغای كامل مال اتيمال
م ير مستقيات غيًاوال، مال. شود ح داده مىيز از دو جھت توضين مسئله نيل ايدال. ميھست

گردد كه آن چه  م باعث مىير مستقيات غيًا، ماليثان. گردد مت كاالھا مىيش قيباعث افزا
ات يپردازد، از چشم او پنھان بماند، در حالى كه، مال ضو جامعه به دولت مىك عيرا 

دارد كه  م ھر فرد را وامىيات مستقين ماليبنابرا. "دگى استيچيم آشكار و بدون پيمستق
ل به ير مستقيم ھر گونه تمايات غيھاى حاكم را كنترل كند، در حالى كه مال قدرت

  ".كند ب مىيخودگردانى را تخر

ر يد قرار گرفته بودند و تأثيھاى دائمى مورد انتقاد شد در گزارش، ارتش: ھا تش ار-
و شوراى عمومى در يآلترنات. دكنندگان نشان داده شده بوديد و توليھا بر تول بار آن انيز

ك مطالبه مطرح شده يح عمومى خلق بود كه به عنوان يھاى دائمى، تسل برابر ارتش
  .بود

  

 مسئله لھستان

ز ين مسئله نيدر مورد ا. افته بوديز به مسئله لھستان اختصاص ياز گزارش نك بخش ي
از است، يك نيك لھستان دمكراتيگر به يش از ھر زمان ديح شده بود كه امروز بيتصر

ن ييق اجراى حق ملل در تعيه در اروپا از طريو ضرورت امحاء نفوذ روس
در . ر استيپذ جتماعى امكانك و ايادى دمكراتيای لھستان بر بنيشان و اح سرنوشت

ز اشاره شده بود كه مورد بحث قرار نگرفته بودند، بلكه يگر نيگزارش به دو نكته د
ن يكى از اي. ونال واگذار شده بوديھا به بخش فرانسوى انترناس ابتكار بحث در مورد آن

ن ي ا.گرى مربوط به مسئله مذھب بوديالمللى و د نيدو نكته، بحث مربوط به اعتبارات ب
ھا مدافع  ستيًرند و عمدتا پردونيستى در كنگره مورد بحث قرار گيبا ز مىيدو نكته ن
 .ھا بودند طرح آن

ھا و  ستيان پردونين كه آغاز به كار نمود به عرصه كشمكش و مبارزه ميكنگره ھم
ھا و اعتصابات را انكار  هيت اتحاديھا اھم ستيپردون. ديل گرديھا تبد ستيماركس

ھر گونه "ھا  به قول ماركس آن. و با مبارزه طبقاتى انقالبى مخالف بودندكردند  مى
ھاى  گردد و تمام جنبش عنى اقدامى كه از خود مبارزه طبقاتى ناشى مىيعمل انقالبى 
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توانند انجام  اسى مىيق ابزار سيى را كه از طريھا ن رو آنياجتماعى متمركز و از ا
ھى بود كه با ي لذا بد)١٣(."كردند انكار مى)  كارر كوتاه كردن قانونى روزينظ(رند يبگ

زند و برنامه خاص خود ياى كه ماركس ارائه داده بود به مخالفت برخ مواضع و برنامه
ندگان كنگره را در يك سوم آراء نمايھا كه حدود  آن. ز كردندين نيرا قرار دھند و چن

ت يطه كار و فعالي خود، حشبرد برنامهيار داشتند تالش نمودند تا با ارائه و پياخت
ھاى  نجمنا طه اعتبار و مبادله كاالھا ويونال را به مسئله كمك متقابل در حيانترناس

ھا مخالفت نمود و به  ستياما كنگره در مجموع با مواضع پردون. تعاونى محدود كنند
ى يھا ھا را به شكل قطعنامه ھا رأى داد و آن ل مطرح شده در دستورالعملياكثر مسا

رفت و يھا را در مبارزه روزمره پذ هيت اتحاديكنگره ژنو، نقش و اھم. ب نموديصوت
ك يكنگره به عنوان . د نموديه تأكيھا بر ھمان خط مشى خطاب در مورد مسئله تعاونى

الغاء كار . ب نمودي ساعت كار روزانه را تصو٨اسى فورى، مبارزه براى يھدف س
ھاى دائمى و  الغاء ارتش. رفته شدينوجوانان پذشبانه زنان و نظارت بر كار كودكان و 

 .گر از مصوبات كنگره بوديز در زمره ديم نير مستقيھاى غ اتيا و لغو ماليشيليجاد ميا

ًضا يب نمود و ايه شوراى عمومى را با اندك اصالحاتى تصويكنگره ژنو، خطاب
راى عمومى نامه موقت و مصوبات شو نييب كرد كه مبتنى بر آياى را تصو اساسنامه

 .بود

رش آن در يتنھا موردى كه پذ. ھا اغلب رد شدند ستيشنھادى پردونيھاى پ قطعنامه
المللى كارگران بود كه  نيھاى اعتبارى ب نه انجمنياى در زم ت بود، قطعنامهيخور اھم

ن مصوبه ھم پس از يا. ن شده بوديھا تدو ستيبر مبناى مواضع و خط مشى پردون
. ًش نرفت و عمال كنار گذاشته شديًھا، مطلقا پ تيطباق آن با واقعكنگره به علت عدم ان

ھاى پى در پى شدند، تالش نمودند با ارائه  ھا كه در كنگره متحمل شكست ستيپردون
شد كسانى كه در كار فكرى مشاركت دارند و كارگر  اى كه در آن گفته مى قطعنامه

 مقام رسمى داشته باشند، در واقع المللى كارگران نيتوانند در انجمن ب ستند، نمىين
ن كه خود ماركس در كنگره حضور يبه رغم ا. ونال كنار بزننديماركس را از انترناس

افته بودند يندگان كنگره كه درياكثر نما. ًنداشت، اما نقش و نفوذ او كامال محسوس بود
سرانجام ست، با آن به مخالفت برخاستند و ين قطعنامه چيھا از طرح ا ستيھدف پردون

ھا ناكام ماندند و ماركس ھم چنان  ستيز پردونين مورد نيدر ا. آن را رد كردند
 .ونال باقى ماندين رھبر انترناسيتر برجسته

كى ياى و تاكت ش در جھت انسجام برنامهيًمصوبات كنگره ژنو مجموعا گام مھمى به پ
 براى روزى بزرگىين مصوبات پيا. اى جھانى بوديو مشى سازمانى پرولتار

ن يدرست است كه ا. سم علمى بوديالين كارگران جھان و به طور كلى سوسيشروتريپ
ط مشخص و مرحله يد در پرتو شرايھا را با ت آنيآل نبودند، اما اھم دهيمصوبات ھنوز ا

كند كه در  ت اشاره مىين واقعيماركس به ا. افتيام دريتكامل جنبش كارگرى در آن ا
ھا در نظر گرفته شده   خود كارگران و مسئله ھمبستگى آنن خط مشى، تجربهين ايتدو

من عامدانه آن را به نكاتى : " به كوگلمان نوشت١٨۶۶ اكتبر ١٩او در نامه . است
م ير سازد و پاسخگوى مستقيپذ محدود نمودم كه توافق فورى و عملى كارگران را امكان

  )١۴(."ك طبقه باشديابى كارگران به صورت ي ازھاى مبارزه طبقاتى و سازمانين
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  کنگر لوزان-٧

 ۶۴. ديل گردي در لوزان تشك١٨۶٧ سپتامبر ٨ تا ٢ونال اول ين كنگره انترناسيدوم
ا در آن يتاليس و ايك، سوئيس، آلمان، بلژينده از شش كشور جھان، فرانسه، انگلينما

ونال يھاى انترناس ھا و بخش ار شاخهيدستور كار كنگره، از قبل در اخت. حضور داشتند
ه يه فراخوان به كنگره در اواسط ژوئيقرار گرفته بود و شوراى عمومى در اطالع

ه، ين اطالعيدر ا. ، ھمگان را به مشاركت فعال در امر كنگره فرا خوانده بود١٨۶٧
 .ل مورد بحث در دو مورد كلى اعالم شده بوديمسا

اند به عنوان مركز عمل المللى بتو نيد اتخاذ شود تا انجمن بي چه اقدامات عملى با-١"
ه به درستى يوغ سرمايى از يمشترك طبقه كارگر، زنان و مردان در مبارزه براى رھا

 .فه خود عمل كنديبه وظ

ھا  اى كه به بورژوازى و حكومت توانند از فرجه  چگونه طبقات كارگر مى-٢
 )١۵(."شان استفاده كنند ىيدھند، به خاطر رھا مى

ندگان كارگران در كنگره ينه چگونگى شركت نمايدر زمن يه ھم چنين اطالعيدر ا
نده به كنگره يك نمايآمده بود كه بر طبق مقررات كنگره اول، ھر شاخه حق دارد 

توانند   عضو مى۵٠٠ عضو دارند، در ازاى ھر ۵٠٠ش از يى كه بيھا شاخه. بفرستد
افى براى اعزام ى كه منبع كيھا آن شاخه. ز به كنگره اعزام كننديگر نينده ديك نماي

ھاى اعزام  نهين ھزيگر ملحق شوند و به تأميھاى د توانند به شاخه نده ندارند، مىينما
 .نديندگى كند، كمك نمايز نمايھا را ن اى كه بتواند آن ندهينما

در كنگره لوزان، ابتدا گزارش مفصل شوراى عمومى كه توسط كارل ماركس نوشته 
. ن بخش بودين گزارش مشتمل بر چنديا. قرار گرفتد ييشده بود، قرائت شد و مورد تأ

فى كه كنگره اول در برابر شوراى عمومى قرار داده بود مورد ين بخش، وظايدر نخست
ھا، نقش  هيدر بخش دوم، تحت عنوان دخالت در منازعات اتحاد. بحث قرار گرفته بود

شكنى،  با اعتصابھا، مقابله  هيان اتحاديل مورد اختالف ميونال در حل مسايانترناس
بخش سوم در مورد مسئله . ح داده شده بوديھا به كارگران اعتصابى توض هيكمك اتحاد

بخش چھارم به مشكل مالى . كرد ونال بحث مىيھاى وابسته به انترناس غات و تشكليتبل
انى گزارش در يدر بخش پا. پرداخت ھا مى تيھا و حق عضو ونال و مسئله كمكيانترناس

كا بحث شده بود و رشد و نفوذ يونال در اروپا و آمريى انترناسھا مورد بخش
ح داده شده بود و سرانجام، از تمام مباحثى كه يونال در صفوف كارگران توضيانترناس

ر يات به نحوى انكارناپذيھمه واقع: "... كرد رى مىيگ جهين نتيدر گزارش آمده بود چن
ل شده ي تشك-دگان يد گران و ستم  ستم-كنند كه جامعه از دو طبقه متخاصم  اثبات مى
ز به جز وحدت و ھمبستگى فرزندان كار و زحمت در سراسر جھان يچ چياست و ھ

مان را با شعار  بندى ن جمعيبنابرا. ى بخشديشان رھا ھا را از بندگى كنونى تواند آن نمى
 )١۶("".ديپرولترھاى تمام كشورھا متحد شو". ميبر ان مىير به پايز

. ديھا آغاز گرد شنھاد و بحث در مورد قطعنامهيائه گزارشات، پپس از ار
ھا كه در كنگره اول  آن. ن كنگره آمده بودنديھا با تدارك و آمادگى الزم به ا ستيپردون

دند با ين كنگره كوشيل كنند، در ايونال تحمينتوانسته بودند مواضع خود را به انترناس
د نظر قرار دھند و رھبرى ياول را مورد تجدد، مواضع كنگره يھاى جد ارائه قطعنامه

قت در يدر حق. ز موفق شدنديھا ن نهيرند و در برخى از زميار بگيرا ھم دربست در اخت
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ًھا و كال  ستير پردونيًمات كنگره لوزان عمدتا تحت تأثيابى كلى، تصميك ارزي
غشته به تفكرات مات كنگره نادرست و آياى از تصم لذا پاره. ديان اتخاذ گرديگرا تعاونى

 .ز عقب نشستيكنگره در برخى موارد از مواضع كنگره اول ن. ى بودنديخرده بورژوا

ھاى خلقى و اعتبارات به  ھا، بانك ى در مورد تعاونىيھا در كنگره لوزان قطعنامه
ھاى كمك متقابل در  ستى در مورد انجمنيھاى پردون دهيد كه مبتنى بر ايب رسيتصو

دله كاالھا به عنوان اھرم عمده دگرگونى اجتماعى بودند و قلمرو اعتبار و مبا
. دانستند ق رفرم مىير جامعه از طرييھا را عوامل عمده در تغ ھا آن ستيپردون

ن برخالف ين كنگره ھم چنيدر ا. ديب رسياى ھم در رد اعتصاب به تصو قطعنامه
، "زادىمجمع صلح و آ"ت كامل از ياى در حما مواضع شوراى عمومى، قطعنامه

 .ب شديه آن تصويوابستگى به آن و شركت رسمى در كنگره افتتاح

ست، متشكل يفي پاس–ك سازمان بورژوا ي" مجمع صلح و آزادى"الزم به ذكر است كه 
دگاه طبقاتى خود يھا و خرده بورژواھا بود كه با د  دمكرات- از عناصرى از بورژوا 

 شوراى عمومى، ١٨۶٧وت  ا١٢در اجالس . كرد براى برقرارى صلح تالش مى
ل ين اجالس داليماركس در ا. ن سازمان مورد بحث قرار گرفتيچگونگى برخورد به ا

ح داد و شركت در يه آن را توضيونال در كنگره افتتاحيعدم شركت رسمى انترناس
. روى از برنامه بورژوازى و ھمبستگى با آن اعالم نمود ه آن را دنبالهيكنگره افتتاح

م گرفت ياما كنگره لوزان تصم. د قرار داديينظر ماركس را مورد تأشوراى عمومى 
ن يز در اياى ن ه مجمع صلح و آزادى شركت كند و قطعنامهيًكه رسما در كنگره افتتاح

ش از ين كه فشار جنگ، بينظر به ا: ن آمده بودين قطعنامه چنيدر ا. ب كرديمورد تصو
ن طبقه ي فشار نه تنھا از آن روست كه انيكند و ا نى مىيھمه بر دوش طبقه كارگر سنگ

ن ينظر به ا. د خون بدھديبا ش از ھمه مىيسازد بلكه ب ل معيشت محروم مىيرا از وسا
ر مولد و مخرب، ھمانند يھاى مردم در كار غ ن انرژىيكه صلح مسلح با مصرف بھتر

ن كه ھر گونه درمان ينى بر دوش طبقه كارگر است و نظر به ايجنگ، بار سنگ
طلبد كه بر استثمار  ط اجتماعى حاكم را مىين شر، دگرگونى شرايادى اياى و بن شهير

المللى  نيلذا كنگره انجمن ب. گر مبتنى استيق بخشى ديبخشى از جامعه از طر
دارد و  را به مجمع صلح ژنو به خاطر صلح ابراز مى" وفادارى كامل و مؤكد خود"

 .ز منحل گردنديھاى ثابت ن دد بلكه ارتشخواستار آن است كه نه تنھا جنگ ملغا گر

ل قطعنامه از مسئله جنگ كه از مواضع شوراى يھمان گونه كه مشھود است تحل
ك سازمان يبه " وفادارى كامل و مؤكد"گردد، با  ھاى آن ناشى مى عمومى و قطعنامه

كرد، تناقضى آشكار  ھاى اجتماعى جنگ را افشا نمى شهيستى كه ريفي پاس-بورژوا 
ن يا. ب كرديھا تصو ستير پردونين قطعنامه را تحت تأثيمعھذا كنگره لوزان ا. شتدا

ونال در مورد مسئله يست انترناسيھاى مھم جناح ماركس كى از قطعنامهين يكنگره ھم چن
ن اوصاف و يبا تمام ا. ن را رد نمود و آن را به كنگره بعد محول كرديملى كردن زم

ز داشت يگره داشتند، كنگره لوزان دستاوردھاى مھمى نان در كنيگرا نفوذى كه تعاونى
ل حمل و نقل و مبادله ياى در مورد ملى كردن وسا ب قطعنامهيكه از آن جمله بود، تصو

د در مراحل آتى يل توليت عمومى وسايرش بعدى مالكياى براى پذ دهيكه فى نفسه ا
ھا در مورد  ستيدونگرى ھم بر خالف مواضع پريقطعنامه د. ونال بوديات انترناسيح

دارى براى كسب حقوق و  هيمبارزه سياسی طبقه كارگر در چارچوب نظام سرما
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د كه يد گردين مسئله ھم تأكين قطعنامه بر ايب شد و در ھمياسى تصويھاى س آزادى
  ."ر استيناپذ ىيھا جدا اسى آنيى سيى اجتماعى كارگران از رھايرھا"

ش يادى مواضع خود را پيتوانستند تا حدود زھا در كنگره لوزان  ستيھر چند پردون
رند و كنگره با انتخاب مجدد يونال را به دست بگيببرند، اما نتوانستند رھبرى انترناس

  .ان دادياعضاى شوراى عمومى به كار خود پا

  

  كنگره بروكسل-٨

ونال در بروكسل برگزار يم گرفته بود كه كنگره سوم انترناسيكنگره لوزان تصم
ن كنگره يل ايك بر سر راه تشكيى كه دولت بلژيھا تي رغم موانع و محدودبه. گردد

كى ين كنگره يا. ديل گردي كنگره سوم در بروكسل تشك١٨۶٨جاد نمود، در سپتامبر يا
س، ينده از انگلي نما٩٩. اى جھان بوديندگان پرولتاريھاى نما ىين گردھمايتر از بزرگ

 .افتندين اجالس حضور يا در اي و اسپانايتاليس، ايك، سوئيفرانسه، آلمان، بلژ

ه به كارگران آلمان آمده بود، در خطوط كلى، يدستور جلسه، ھمان گونه كه در خطاب
ھاى  تيى فعاليش كارآيونال و افزايت انترناسيل بسط و تقوين وسايبحث در مورد بھتر

اه حل فورى اى دارند و ر ر بالواسطهيلى كه بر منافع طبقه كارگر تأثيمشترك آن، مسا
 .غ بوديھاى تبل ھا و باالخره توافق متقابل بر سر روش آن

ر را در كنگره مطرح خواھد يل زيسپس عنوان شده بود كه شوراى عمومى مسا
 .ساخت

ت يت مالكيداران، ماھ هين در دست سرمايم روزانه كار، اثرات ماشيكاھش و تنظ
ى اجتماعى ي منظور ارتقاء رھاجاد نھادھاى اعتبارى بهيارضى، آموزش طبقه كارگر، ا

 .ديھاى تعاونى تول جاد انجمنيھاى ا ن راهيطبقه كارگر، بھتر

ز يه شده بود و نيز ابتدا گزارش شوراى عمومى كه توسط ماركس تھين كنگره نيدر ا
در گزارش شوراى عمومى، . ونال ارائه شديھاى انترناس ھا و بخش گزارش شاخه

ژه ير كشورھاى مختلف، مبارزات كارگران به وونال ديتوسعه و گسترش انترناس
المللى از كارگران اعتصابى  نيبانى بيت و پشتيونال در حماياعتصابات و نقش انترناس

 .ھا مورد بحث قرار گرفته بود ھاى آن روزىيو كمك به پ

م يھا تصم ستى در مورد آنيبا لى پرداخت كه مىيسپس كنگره به بحث در مورد مسا
ھا در موضع ضعف قرار  ستيكنگره بر خالف كنگره لوزان، پردونن يدر ا. رديبگ

رو در آن حضور يك نيھا به عنوان  اى است كه آن ن كنگرهين آخريًداشتند و اساسا ا
ونال در موضع برترى قرار داشت و يكال انترناسيداشتند، بالعكس جناح راد

سم علمى كارل يالي سوسھاى طرفداران ًد عمدتا قطعنامهيب رسيى كه به تصويھا قطعنامه
ھا عبارت بودند از قطعنامه مربوط به ملى كردن  ن قطعنامهين ايتر مھم. ماركس بود

ھا، منابع  ھاى قابل كشت، معادن و جنگل نين قطعنامه، ملى كردن زمين كه در ايزم
اى محكم  ن قطعنامه، ضربهيا. ديب گرديآھن، تصو سات ذغال سنگ و راهيمعدنى و تأس
كنگره . ن به دھقانان بودنديت زميھا بود كه خواھان انتقال مالك ستيپردونبه مواضع 

ًن مسئله اعتصاب را مجددا مورد بررسى قرار داد و اعتصاب به يبروكسل ھم چن
ًمسئله جنگ ھم مجددا مورد بررسى قرار گرفت و . ك سالح پذيرفته شديعنوان 

ستى صلح و يفي پاس-ورژوا ه جنگ و چگونگى برخورد به مجمع بيدى عليقطعنامه جد
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د كه ينه به نحوى اصالح گردين زميمواضع كنگره لوزان در ا. ب شديآزادى تصو
 .منطبق بر مواضع ماركس و شوراى عمومى بود

ن، يعالوه بر ا. ھا بودند ستيگرى برمواضع پردونيز ضربات ديھا ن ن قطعنامهيا
ك ي. ب نموديونال را تصويست انترناسيگر جناح ماركسيكنگره بروكسل دو قطعنامه د

ن قطعنامه يدر طرح ا.  ساعت٨قطعنامه مربوط بود به كاھش ساعات كار روزانه به 
در قطعنامه مصوب كنگره ژنو، گفته شده است كه محدود ساختن : "ن آمده بود كهيچن

. ك شرط مقدماتى الزم براى بھبودھاى اجتماعى عاجل استيقانونى روزانه كار، 
ن قطعنامه جنبه يده است تا به ايده است كه اكنون زمان آن فرا رسين عقيشورا بر ا

المللى  نيھا در كشورھاى مختلفى كه انجمن ب فه تمام شاخهيعملى داده شود و وظ
 )١٧(."غ كننديًن است كه عمال آن را تبليس شده، ايھا تأس كارگران در آن

و چگونگى برخورد به آن دارى  هين در نظام سرمايگر به استفاده از ماشيقطعنامه د
ن در يج كاربرد ماشيرامون نتاين قطعنامه ماركس، پيدر طرح ا. پرداخت مى

داران ابزار قدرتمند  هيك سو در دست سرماين از يدارى گفته شده بود كه ماش هيسرما
ط مادى الزم را ين، شرايگر تكامل و توسعه ماشياستبداد و اخاذى است و از سوى د

ن قطعنامه يا. نديآفر د مىيًقتا اجتماعى توليك نظام حقيق ي مزدى از طرستميبراى الغاء س
ًضمنا خواسته شد كه كارگران . ھاى مصوب كنگره آمد رفته شد و در مقدمه قطعنامهيپذ

الذكر بر  ھاى فوق ن كه قطعنامهيبه رغم ا. ن مورد حق اظھار نظر داشته باشنديدر ا
ز موفق ين كنگره نيھا در ا شدند، معھذا آنب يھا تصو ستيخالف نظر و مواضع پردون

ھاى  كى از قطعنامهياز جمله در . ش برنديشدند برخى از مواضع اصلى خود را پ
ق سازمان اعتبار يھاى تعاونى و از طر ق انجمنيتنھا از طر"مصوب گفته شد كه 

ن ين آخري اما ا)١٨(."آالت را به تملك درآورد نيمتقابل، توليدکننده قادر خواھد بود ماش
ھا را منفرد ساخت  كنگره سوم به كلى آن. ونال اول بوديست انترناسيتالش جناح پردون

شدند، از   ل مىيًست كه عمدتا از كارگران تشكين كنگره جناح چپ پردونيو پس از ا
  .افتنديش يسم علمى گراياليشتر به سوسيمواضع پردونى دست برداشته و ب

 

 نالوين به انترناسي ورود باكون-٩

م، الزم است كه بنا به يونال بپردازيش از آن كه به بررسى كنگره چھارم انترناسيپ 
ًكنند، مختصرا چگونگى ورود  دا مىيونال پيھا در انترناس ستين پس باكونينقشى كه از ا

 .ميست را مورد بررسى قرار دھيان آنارشين جريونال و مواضع اين به انترناسيباكون

ست در يان آنارشيھاى برجسته و سرشناس جر دئولوگيان و اكى از رھبرين يباكون
ا يتالي در ا١٨۶۴ه سرانجام در يوى پس از فرار از روس. مه دوم سده نوزدھم بودين

ا مصادف بود با يتاليورود وى به ا. اى را آغاز نمود ت گستردهيمستقر شد و فعال
نى در جنبش ي و نفوذ مازنى پى برده بودنديت مازيا به ماھيتاليدورانى كه كارگران ا

غات خود يھا و تبل تين فعالين اوضاع باكونيدر ا. رفت ان مىيكارگرى به سرعت از م
اى در جنبش به دست آورد و  را گسترش داد و توانست در اندك مدتى نفوذ قابل مالحظه

ن نفوذ را به ين كه اياو ھم. ادى از كارگران را به سمت مواضع خود جلب كنديگروه ز
. ام بكشاندياى به ق ھاى كارگرى را بر سر ھر مسئله هي آورد، تالش نمود كه اتحاددست
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ام محلى را سازماندھى كرد كه ھمگى با شكست روبرو ي ق۶٠تنھا طى دو سال، 
 )١٩(.شدند

 ١٨۶٨س گسترش داد و در يھاى خود را در سوئ تيا، فعاليتالين پس از ايباكون
جاد يس ايدر سوئ" ستىياليالمللى دمكراسى سوس نيه بياتحاد"التى را تحت عنوان يتشك
 .نمود

ھاى پردون در مورد دولت و  دهين از جھت نظرى، در اساس به نظرات و ايباكون
. ابديدكنندگان سازمان يھاى آزاد تول ستى بر مبناى انجمنيبا نده معتقد بود كه مىيجامعه آ

ز يسم نيطه اختالف آن با پردونسه با پردون كه نقيكال نظرات او در مقاياما خصلت راد
ن كه با رشد و گسترش ين بود كه به پندارھاى پردونى مبنى بر ايشد، در ا محسوب مى

شود باور نداشت بلكه به انقالب جھانى معتقد بود  ز نابود مىيھا، دولت ن جى تعاونىيتدر
ز با ير نگين حال از جھات ديدر ع. ام نابود كرديد با قيگفت دولت را با ًضا مىيو ا

ھا به نفى و تخطئه  ستين كه ھمانند پردونيسم اختالف داشت، از جمله ايپردون
ھا  رفت، منتھا معتقد بود كه آنيپذ ھا را مى اى آن پرداخت بلكه در محدوده ھا نمى هياتحاد

دكننده يھاى تول ھا به عنوان سازمان نده آنيم آيدر رژ"شند و يانديام بيشتر به قيد بيبا
ان يگذاران جر انين در واقع يکی از بنيب باكونين ترتيبه ا. ل خواھند نموداساسى عم

ھا اعتصابات  ستين برخالف پردوني او ھم چن)٢٠(."ست شديكالي سند-رومند آناركو ين
ھاى كوچك و مبارزات مقدماتى  انيھا را به عنوان طغ كرد بلكه آن را به كلى نفى نمى

 .دانست ام مسلحانه عمومى مىيبراى ق

سم معرفى يالين كه خود را طرفدار انقالب جھانى پرولترى و سوسين به رغم ايباكون
ا و نظام يكرد، درك روشنى از طبقات و مبارزه طبقاتى، نقش و رسالت پرولتار مى

گرانه متوسل  ستى و توطئهيھاى ترور كين رو به تاكتياز ھم. دارى نداشت هيسرما
او ھر گونه . داد ا و روشنفكران قرار مىي پرولتاره اصلى خود را بر لومپنيشد و تك مى

با ھر گونه . كرد ى رد مىيستى و بورژواياسى را به عنوان اقدامى رفرميعمل س
سم، يغ آتئياسى پرولترى مخالف بود و محور برنامه خود را تبليالت سيته و تشكياتور

ھب شر مطلق از نظر او دولت و مذ. نابودى دولت و الغای حق ارث قرار داده بود
د تمام ياو معتقد بود كه با. ھا اعالن جنگ داده شود ستى به آنيبا شدند كه مى محسوب مى

ن حال خواستار يدر ع. ت علم برقرار گردديمقررات و مراسم مذھبى ملغا شود و حاكم
ن كه ضربه قطعى به يپنداشت ھم ن مىياو چن. نابودى فورى و بالدرنگ دولت بود

ھا،  ون آزاد انسانيفدراس"شود و  ز خود به خود نابود مىيد، دولت نيآى وارد ردا هيسرما
انه و يًدا فردگرايالت شديتما. جاى دولت را خواھد گرفت" ھا و ملل ھا، محله كمون
در . ز خود را نشان داديونال نين به ھنگام ورود به انترناسيستى ضد اقتدار باكونيآنارش

ك سازمان يونال را به يل در تالش بود كه انترناسونايست انترناسيحالى كه جناح ماركس
ھاى ملى  ن از خود مختارى كامل بخشيل كند، باكونيا تبديمستحكم جھانى پرولتار

د به عنوان يًالمللى صرفا با نيده بود كه مركز بين عقيكرد و بر ا ونال دفاع مىيانترناس
ن يق اي اجتماعى از طرن از انقالبيدرك مبھم باكون. ك مركز مراوده صرف عمل كندي

شد كه وى الغاء حق ارث را سرآغاز انقالب اجتماعى  ز نشان داده مىيت نيواقع
اى از چپ و  ن ملغمهين كه به قول ماركس برنامه باكونيخالصه كالم ا. دانست مى

الغاء حق ارث به عنوان ! برابرى طبقات. "راست بود كه به ھم جوش داده شده بودند
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سم به عنوان دگمى كه به اعضا يآتئ) ستيمونيس مھمالت سن(جتماعى  جنبش ازنقطه آغا
  )٢١(."اسىيز از عمل سي، پرھ)ستيپردون(ره و به عنوان دگم عمده يشود و غ كته مىيد

ھا كمتر  دارى در آن هين در كشورھا و مناطقى كه سرماين اوصاف، باكونيبا تمام ا
ه و حتا در يا، روسيا، اسپانيتالير اينظادى داشت يافته بود و مذھب ھنوز نقش زيتوسعه 

ان كارگران ياى در م ن، از نفوذ قابل مالحظهينش س فرانسوىيجنوب فرانسه و سوئ
 .برخوردار بود

المللى دمكراسى  نياتحاد ب"الت خود را به نام يھا پس از آن كه تشك ستيباكون
اى عمومى تقاضا اى به شور  طى نامه١٨۶٨جاد نمودند، در سپتامبر يا" ستىياليسوس

شنھاد را رد ين پيشوراى عمومى ا. رفته شونديونال پذيت انترناسينمودند كه به عضو
ز ھمان گونه كه ماركس استدالل كرده بود، خالف اساسنامه يكرد، چرا كه قبل از ھر چ

المللى كارگران  نيت انجمن بيگرى را به عضويالمللى د نيونال بود كه انجمن بيانترناس
ھاى  اى كه براى ارسال به شاخه هين مسئله در ابالغيح مفصل ايتوض. رديبپذ

د، آورده شده يب شوراى عمومى رسيونال توسط ماركس نوشته شد و به تصويانترناس
دارد كه  المللى اعالم مى نين به اصطالح اتحاد بين نوشته گفته شده بود كه ايدر ا. است

لسفى بر مبناى اصل بزرگ برابرى و اسى و فيل سيژه خود را مطالعه مسايرسالت و"
ستى براى ياليالمللى دمكراسى سوس نيشنھاد اتحاد بيسپس پ. قرار داده است" رهيغ
ن كه، ينظر به ا: "رى شده بوديگ جهيوستن به انترناسيونال با حفظ استقالل مطرح و نتيپ
 عمل كند، المللى كارگران نيرون انجمن بيونال دوم كه در درون و بيك ارگان انترناسي

گرى از افراد ين كه، ھر گروه ديسازمانى آن خواھد بود، نظر به ا له نابخشودنى بىيوس
د كنند و به يدھند كه از گروه ژنو تقل م باشند، به خود حق مىيگر مقيكه در ھر كجاى د

" ژهيھاى و رسالت"گرى را با يالمللى د نيھاى ب نما، انجمن ش موجهيھاى كماب بھانه
 اورند،يونال بيون انترناسگر به دريد

ھاى ملى و نژادى  سهيالمللى كارگران به زودى به ابزار دس نين كه، انجمن بينظر به ا
 ل خواھد شد،يتبد

ھاى محلى و  المللى كارگران فقط شاخه نيًن كه، مضافا، اساسنامه انجمن بينظر به ا
 .رديپذ ونال مىيملى را به صفوف انترناس

ى، يھا و مقررات اجرا نامه نييالمللى، از وضع آ نيى انجمن بھا ن كه، بخشينظر به ا
 اند، المللى، منع شده نيى انجمن بيخالف اساسنامه عمومى و مقررات اجرا

المللى فقط در كنگره عمومى،  نيى انجمن بين كه، اساسنامه و مقررات اجراينظر به ا
تواند مورد  ن رأى دھند، مىد نظر در آيندگان به نفع تجديو تنھا ھنگامى كه دو سوم نما

 رد،يد نظر قرار گيتجد

 باالتفاق ١٨۶٨سپتامبر ٢٢المللى كارگران در اجالس  نيشوراى عمومى انجمن ب"لذا 
  :م گرفت كهيتصم

ستى كه رابطه آن را با ياليالمللى دمكراسى سوس ني تمام مواد اساسنامه اتحاد ب-١
 . اعالم شودكند، ملغا ف مىيالمللى كارگران تعر نيانجمن ب

ك شاخه انجمن يتواند به عنوان  ستى نمىياليالمللى دمكراسى سوس ني اتحاد ب-٢
 )٢٢(."رفته شوديالمللى كارگران پذ نيب
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 ٢٧خ ياى كه به تار افت پاسخ شوراى عمومى در نامهيته مركزى اتحاد، پس از دريكم
شد، اعالم   به شوراى عمومى نوشت و در واقع طرح دوم آن محسوب مى١٨۶٩ه يفور

ن شرط كه شوراى عمومى يالت مستقل خود را منحل كند، به اينمود كه آماده است تشك
 .ت بشناسديرا به رسم" كال اتحادياصول راد"

راتى ييالت خود را منحل كنند و در برنامه خود تغيھا تشك ماركس به شرطى كه آن
ونال بودند، ين انترناساناتى كه در درويط جنبش و جريبدھند، با توجه به مجموعه شرا

و در نظر گرفتن برنامه و اساسنامه و سطح عمومى جنبش در كشورھاى مختلف، 
به انگلس روشن ١٨۶٩ مارس ۵ن مواضع از نامه يا. ھا نداشت مخالفتى با ورود آن

 :ن باشديد چنيكند كه موضع ما در خطوط كلى با ن نامه وى اظھار نظر مىيدر ا. است

امه، ھر انجمن كارگرى كه ھدف خود را ھمان اھداف انجمن  اساسن١بر طبق بند 
د به يى كامل طبقه كارگر، بايت كردن، توسعه دادن و رھايعنى حمايقرار داده است 

ھاى مختلف  چون بخش"دھد كه  ح مىين حال وى توضيدر ع. رفته شوديت پذيعضو
 تكاملى كه ك كشور و طبقه كارگر در كشورھاى مختلف از نظر مرحلهيكارگران در 

ًاند، لذا جنبش واقعى ضرورتا خود را در اشكال  ادى متفاوتياند تا حد ز دهيبه آن رس
رد كه با توجه به برنامه يگ جه مىين جا نتيو از ا." سازد ار متنوع متجلى مىيك بسيتئور

. ك بررسى انتقادى قرار دھديست، شوراى عمومى آن را در معرض ياتحاد الزم ن
ًان كامال علمى جنبش طبقه ين برنامه بيا اي مسئله را بررسى كند كه آنيد ايشورا نبا

كند كه  ھا اشاره مى ستيك پاراگراف از برنامه باكونيوى سپس به ! ا نهيكارگر است 
خواسته شده است و نه الغاء " اسى، اقتصادى و اجتماعى طبقاتيبرابرى س"در آن 

 )٢٣(.ر كندييد تغين بند بايد كه ايگو  و مىونال بود،يى انترناسيطبقات كه ھمانا ھدف نھا

به اطالع ١٨۶٩رفته شد و در نامه مارس ين موضع توسط شوراى عمومى پذيھم
ك يفه شورا، قضاوت در مورد ارزش تئوريد كه وظيته مركزى اتحاد رسيكم

مى يھا تناقض مستق ند كه آن برنامهيد ببيست بلكه تنھا بايھاى مختلف ن ھاى بخش برنامه
د عبارت مھمل در ين رو باياز ا. ونال نداشته باشنديمفاد و روح اساسنامه انترناسبا 

از برنامه اتحاد حذف شود و به جاى آن الغاء طبقات قرار " برابرى طبقات"مورد 
ست يالمللى مستقل خود و ارائه ل نيتواند با انحالل سازمان ب ن، اتحاد مىيبعد از ا. رديگ

  )٢۴(.ونال شودي عمومى، وارد انترناسش به شوراىيھا تمام شاخه

 به شرح ١٨۶٩ل يھا در آور ستي برنامه باكون٢شنھاد شوراى عمومى، بند يبنا به پ
ى طبقات و برابرى يز ھدف خود را الغاء كامل و نھايمقدم بر ھر چ: "ر كرديير تغيز
ن يھا ھم چن ستيباكون." دھند اسى، اقتصادى و اجتماعى مردان و زنان قرار مىيس

ونال شدند، اما يق وارد انترناسين طريًرفتند كه خود را رسما منحل كنند و بديًظاھرا پذ
انه حفظ كردند و دست به يالت خود را مخفيد، در عمل تشكيم ديًچنان چه بعدا خواھ

  .ونال و رھبرى آن زدنديه انترناسيگرانه عل اقدامات توطئه

  

  كنگره بال-١٠

نده ي نما٧٩. ديل گردي در بال تشك١٨۶٩اول در سپتامبر ونال ين كنگره انترناسيچھارم
ن كنگره، براى يدر ا. المللى حضور داشتند نين اجالس بياز چند كشور جھان در ا

ز حضور داشت و ياالت متحده نيھاى كارگرى ا هياى از جانب اتحاد ندهين بار نماينخست
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ود و رھبران برجسته ل شده بيال دمكرات كارگرى آلمان كه به تازگى تشكيحزب سوس
 .ندگى به كنگره اعزام كرده بوديئت نمايك ھيكنشت و اگوست ببل بودند،  بيلھلم ليآن و

 كار مربوط به تدارك كنگره را آغاز نمود و ١٨۶٩ه يشوراى عمومى از اواسط فور
ونال يھاى انترناس ھا و شاخه ران رابط كشورھاى مختلف خواست كه از تمام بخشياز دب

لى كه كنگره بروكسل در دستور كار كنگره آتى قرار داده يا سواى مسايد كه آسؤال كنن
ل يدى براى افزودن بر مسايشنھاد جدين، اعتبار و آموزش، پيعنى مسئله زمياست 

شنھاداتى بود كه ين بحث و نظرخواھى، پيا نه؟ ما حصل ايمورد بحث در كنگره دارند 
حق "شنھاد مربوط به يك پي. ره گنجانده شدى دستور جلسه كنگيدو مورد آن در متن نھا

شنھاد كارگران برنز يگرى پيھا آن را مطرح ساخته بودند و د ستيبود كه باكون" ارث
 .بود" ى طبقه كارگريھا بر رھا هير اتحاديتأث"س در مورد يپار

ھاى  در جلسات شوراى عمومى به ھنگام بحث در مورد دستور جلسه كنگره، گفتگو
ھا در مورد الغاء حق ارث به عنوان نقطه آغاز  ستيشنھاد باكوني پرامونيمفصلى پ

ن ين نظر كه در عيده بحث ماركس در مخالفت با ايچك. انقالب اجتماعى صورت گرفت
ات يكى از تجلين بود كه حق ارث تنھا يشد، ا ز محسوب مىيحال نظر شوراى عمومى ن

اگر انقالبى رخ داد، "ن رو يت خصوصى است و نه علت آن، از اينظام مبتنى بر مالك
  )٢۵(."گردد ر ملغا نمىيرد و اگر قدرت انجام آن نبود حق ارث نيگ د صورت مىيخلع 

 ٢٢ھاى شوراى عمومى در مورد دستور جلسه كنگره، در  سرانجام، پس از بحث
 :ب نمودير را تصوي، شورا دستور جلسه ز١٨۶٩ژوئن 

  مسئله ارضى-١

  حق ارث-٢

 رديتواند بالواسطه توسط طبقه كارگر مورد استفاده قرار گ ار مى تا چه حد اعتب-٣

  مسئله آموزش-۴

 ى طبقه كارگريھا بر رھا هير اتحادي تأث-۵

ل مربوط به روند يل، در قطعنامه مصوب شوراى عمومى، مساين مسايعالوه بر ا
ه سيئت رئيھا، انتخاب ھ ز مشخص شده بود كه شامل بررسى اعتبارنامهيكار كنگره ن

ونال، بحث يھاى انترناس ھا و بخش كنگره، گزارش شوراى عمومى و گزارش شاخه
ن زمان و مكان يينده، تعيك سال آياى، مقر شوراى عمومى در  ل برنامهيمربوط به مسا

 .كنگره بعدى و انتخاب اعضاى شوراى عمومى بود

كى يجنگ چر"ًد كه عمدتا به ين گرديز توسط ماركس تدويگزارش شوراى عمومى ن
" اعتصاباتى كه در سال قبل سراسر اروپا را فرا گرفت"عنى ي" ه و كارين سرمايب

ن گزارش، با اشاره به علل و عوامل رشد مبارزات يدر ا. افته بودياختصاص 
ھاى  سهيدس"داران كه مبارزات كارگرى را به  هين ادعاى سرماياعتبارى ا كارگرى، بى

ن يد كه ايد گردين مسئله تأكينشان داده شد و بر ادادند،  ونال نسبت مىيانترناس" مخفى
 بخشى از )٢۶(.اند ناشى شده" هياز فقر و بدبختى كارگران و استبداد سرما"مبارزات 
الت آن يان كارگران و توسعه تشكيونال در ميز به مسئله رشد و نفوذ انترناسيگزارش ن

ك به ي داشت كه ھر ش عمده وجوديً در كنگره، مجموعا سه گرا.افته بودياختصاص 
ش عبارت بودند از طرفداران ين سه گرايا. گذاشتند ر مىيسھم خود بر مصوبات تأث

ش چپ يشدند، گرا نده خط انقالبى پرولترى محسوب مىيسم علمى كه نماياليسوس
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نده آن يست كه نمايكاليست سنديش رفرمين و گرايست به رھبرى باكونيافراطى آنارش
ل ين قطعنامه در مورد مسايكنگره بال چند. س بودنديگران انگلھاى كار هيرھبران اتحاد
 .ب نموديمختلف تصو

ت خصوصى بر ي جامعه حق دارد مالك-١"ح نمود كه يدر مورد مسئله ارضى، تصر
ت يست كه مالكي ضرور-٢. ل كنديت مشترك تبدين را ملغا سازد و آن را به مالكيزم

 )٢٧(."ل شوديرك تبدت مشتين ملغا گردد و به مالكيخصوصى بر زم

ھاى كارگرى و  هياى بر ضرورت اتحاد ھا، كنگره طى قطعنامه هيدر مورد مسئله اتحاد
نمود كه براى  قعطنامه، شوراى عمومى را موظف مى. د نموديھا تأك المللى آن نيوند بيپ

 ."ديت نمايھاى كارگرى فعال هيالمللى اتحاد نيك سازمان بي"ل يتشك

ھاى  هيته را ارائه داد به طور خالصه طرحى از اتحادي گزارش كمنده فرانسه، كهينما"
د بعد از يج و سرانجام ساختمان جامعه جديبايست به تدر كارگرى را مطرح نمود كه می

گرى كه يكى ديدئولوژيا انحراف اين گزارش، سكت يبا ا. ل دھنديدارى را تشك هيسرما
ات يالملل پا به عرصه ح ني در ب-سم يكالي سند-  آناركو -لى باعث دردسر شد يبعدھا خ
  )٢٨(."گذاشت

ارات شوراى عمومى يطه اختيش قدرت و حيى در مورد افزايھا كنگره بال، قطعنامه
ك گروه و انجمن را تا يت يبه شوراى عمومى اجازه داده شد كه عضو. ب كرديتصو

ك ي وستنيد كه شوراى عمومى حق دارد كه پيح گرديكنگره بعدى ملغا سازد و تصر
 )٢٩(.ا رد كنديرد يونال بپذيد را به انترناسيگروه و انجمن جد

گرانه و ناسالم تالش  ھاى توطئه ھا با توسل به انواع روش ستيدر كنگره بال، باكون
ب برسانند و رھبرى يھاى خود را به تصو ت، قطعنامهينمودند با كسب اكثر

ھاى خود از جمله در   قطعنامهھا موفق شدند برخى از آن. ونال را قبضه كننديانترناس
ب رسانند، معھذا نتوانستند رھبرى يمورد الغا فورى و كامل حق ارث را به تصو

ن كه در كنگره حضور داشت به يحتا خود باكون. رنديونال را به دست بگيانترناس
گر اعضاى شوراى عمومى به عنوان يت شوراى عمومى انتخاب نشد و بار ديعضو

  .ده شدندي برگزوناليرھبرى انترناس

 

 ھاى كارگرى هيونال و اتحادي انترناس-١١

ونال اول و يھاى انترناس گر مصوبات كنگرهيھا و د ھمان گونه كه از بررسى قطعنامه
وستن يھاى كارگرى و تالش براى پ هيت و گسترش اتحاديد، تقويآ شوراى عمومى برمى

ونال كه به ابتكار يانترناس. ت جدى بودياى حائز اھم ونال، مسئلهيھا به انترناس آن
فه يتوانست به وظ اى جھان شكل گرفته بود، در حالى مىيندگان پرولتارين نمايشروتريپ

ت تشكل و ھمبستگى كارگران سراسر جھان ير خود عمل كند كه مركزى براى تقويخط
ع كارگر برخوردار گردد و صفوف يھاى وس ان تودهيباشد، از اعتماد روزافزون در م

در آن مرحله از رشد و تكامل جنبش كارگرى كه . شته از پرولترھاى جھان باشدآن انبا
ع شكل نگرفته بودند، شوراى عمومى از ياسى وسياى در مق ھنوز احزاب كارگرى توده

جاد نمود، تالش يدارى ا هيھاى متعددى كه در كشورھاى سرما ھا و شاخه ق بخشيطر
وستن يگر براى پي كارگران و از سوى دك سو براى متشكل ساختنياى را از  وقفه بى

رش برنامه و يى كه با پذيھا در آغاز، تشكل. ھا به انترناسيونال، سازمان داد هياتحاد
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ھاى محدود و كوچك  ت آن در آمدند، تشكليًونال رسما به عضوياساسنامه انترناس
جمن ا، انيك، آلمان، اسپانيس، بلژيھاى آموزشى كارگران سوئ ر انجمنيكارگرى نظ

 .ره بودنديورك و غيويھاى ن ستيھاى كمون كارگران آلمانى در لندن، كلوپ

ھاى كارگرى جھان  هيونال، به زودى تعدادى از اتحاديبا تالش شوراى عمومى انترناس
 .ا با آن اعالم ھمبستگى کردنديوستند و يونال پيًما به انترناسيا مستقي

 ١٣٨لد كه با حضور يا در شفيتانيھاى بر هيندگان اتحادي، كنفرانس نما١٨۶۶در 
ونال و يد انترناسيياى در تأ ل شده بود، قطعنامهي كارگر متشكل، تشك٢٠٠٠٠نده ينما

المللى كارگران  نيھا خواست كه به انجمن ب هيب نمود و از اتحاديت از آن تصويحما
 :ر بودين قطعنامه به شرح زيا. وندنديبپ

م يالمللى براى تحك ني را كه از سوى انجمن بىيھا ن كنفرانس به طور كامل تالشيا"
د ييرد، تأيگ ھا صورت مى ان كارگران و متحد ساختن آنيھاى مشترك برادرى م علقه
و . وندندين ارگان بپيكند كه به ا ه مىينده دارند توصيى كه نمايھا كند و به تمام انجمن مى

مام جامعه كارگرى ن اقدامى براى ترقى و خوشبختى تين اعتقاد است كه چنيبر ا
 ."ضرورى است

وستن به يھاى لندن در مورد پ هيبه رغم اختالفاتى كه در درون شوراى اتحاد
ونال درب ين بود كه انترناسين ايًونال وجود داشت و ظاھرا اعتراض مخالفيانترناس

اسى شركت دارد، يھاى س تير ماھر گشوده و در فعاليخود را به روى كارگران غ
المللى كارگران،  نيم گرفت كه با انجمن بي تصم١٨۶٧ز در يل كارگرى نن تشكيمعھذا ا

ه ي اتحاد٣٠ش از ي حدود ب١٨۶٧ان سال يًجتا تا پاينت. ك داشته باشديھمكارى نزد
 ھر )٣٠(.ونال اعالم نمودنديوستگى خود را به انترناسي عضو، پ۵٠٠٠٠كارگرى با 

شرفت مھمى در يا بود، معھذا پينتاين ھنوز بخش كوچكى از طبقه كارگر بريچند كه ا
 .شد ونال محسوب مىيھاى شوراى عمومى انترناس استيس

جاد كرده بود كه در يونال شعبات فعالى ايز كه انترناسيس نيك و سوئيدر فرانسه، بلژ
اى از كارگران  ھاى كارگرى نقشى مھم داشتند، بخش قابل مالحظه هيسازماندھى اتحاد

الملل به  ني، ب١٨۶٩در فرانسه در سال . "وستنديونال پيناسھا به انتر ھاى آن و تشكل
  )٣١(." عضو داشت٢٠٠٠٠٠ب يتقر

ًھا رسما  هي ھزاران كارگر و تعدادى از اتحاد۶٠ان دھه يز تا پايس نيك و سوئيدر بلژ
 .وستنديونال پيبه انترناس

ت ين حزب فعاليال دمكرات و آن بخش از كارگران كه با ايدر آلمان، حزب سوس
ه عمومى كارگران آلمان كه يونال درآمدند و اتحاديت انترناسيًكردند، رسما به عضو مى

ونال اعالم ي نسبت به انترناس١٨۶٩شات السالى قرار داشت، در يتحت نفوذ گرا
 .ھمبستگى نمود

ونال يھا با انترناس هيان اتحاديكى ميز از ھمان آغاز روابط نزدياالت متحده نيدر ا
ه به يوستگى رسمى اتحاديه ملى كار، مسئله پين كنگره اتحاديخستدر ن. وجود داشت

كاگو در يدر كنگره ش. مى اتخاذ نشدين كنگره تصميونال مطرح شد، اما در ايانترناس
 ١٨۶٩كنگره . ونال فرستاده شوديام ھمبستگى به انترناسيم گرفته شد كه پي تصم١٨۶٧

گى به كنگره بال بفرستند و باالخره در نديئت نمايك ھيم گرفت كه يز تصميا نيالدلفيدر ف
ه ملى كار وابستگى ياتحاد"ن مضمون كه يب شد بدياى تصو  قطعنامه١٨٧٠كنگره 
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دوار است كه ھر چه يدارد و ام المللى كارگران اعالم مى نيخود را به اصول انجمن ب
 )٣٢(."وندديزودتر به آن بپ

د، از ھمان يل گردي تشك١٨۶٩ر ز كه دياالت متحده نيپوستان ا نيه ملى رنگياتحاد
ونال بفرستد كه به علت بروز جنگ ينده به كنگره انترناسيك نمايم گرفت كه يآغاز تصم

ا يا و اسپانيتاليھاى كارگرى ا هيتعدادى از اتحاد. فرانسه و پروس نتوانست عملى گردد
ده و دوزنده ون متحده كارگران بافنيك نمونه آن فدراسيوستند كه يونال پيز به انترناسين

 )٣٣(.وستيونال پيً رسما به انترناس١٨٧٠ عضو بود كه در ٩٠٠٠بارسلون با حدود 
المللى كارگرى و نفوذ و  نيونال در جنبش بيات حاكى از نقش انترناسين واقعيھمه ا

  .ع كارگران سراسر جھان بوديان توده وسياعتبار آن در م

  

ونال در ي و نقش انترناس۶٠مه دوم دھه ياعتالء مبارزات كارگرى در ن -١٢
 المللى كارگران نيھمبستگى ب

نى يد كه جنبش كارگرى به مرحله اعتالء نويل گرديطى تشكيونال اول در شرايانترناس
اى سراسر  ع و گستردهي سده نوزدھم، اعتصابات وس۶٠مه دوم دھه يدر ن. گام نھاده بود

كى در معادن ذغال يران بلژان و فلزكايچ  معدن١٨۶٧ه يدر فور. اروپا را فرا گرفت
ن اعتصاب پاسخى بود به اقدام يا. ك اعتصاب گسترده را آغاز نمودنديسنگ شارلروا 

. د به چھار روز در ھفتهيداران مبنى بر كاھش ده در صد دستمزد و كاھش تول هيسرما
ن اعتصاب يلذا ا. ھا براى سركوب اعتصاب دست به كار شدند داران و دولت آن هيسرما
رى، گروھى از ين درگيان ايدر جر. ديروھاى نظامى انجاميرى كارگران با نيرگبه د

ك يونال دست به يشوراى عمومى انترناس. ز زخمى شدنديكارگران كشته و تعدادى ن
ھاى  ك و دفاع از مبارزات و خواستيت دولت بلژيج ھمگانى كارگرى براى محكوميبس

ونال در كشورھاى مختلف، كارگران ياسھاى انترن ق شعبهياز طر. كى زديكارگران بلژ
ت يھا را به حما كى قرار داد و آنيان مبارزات كارگران بلژيكشورھاى اروپا را در جر

ان و يچ ن از معدنيشوراى عمومى ھم چن. بانى از كارگران معادن فرا خوانديو پشت
اعتصاب ن يان ايان و كسانى كه در جريھاى قربان س خواست به خانوادهيفلزكاران انگل

المللى  نير فشار اعتراض بيك زيسرانجام، حكومت بلژ. اند، كمك مالى كنند دهيصدمه د
ر و به يان اعتصاب دستگي تن از كارگرانى را كه در جر٢٢ر شد يكارگران ناگز

گر ين اعتصاب مھم كارگرى دين اعتصاب چنديدر پى ا. ده بود آزاد كنديمحاكمه كش
نگ يل در سري جمله آن اعتصاب فلزكاران كروكرك صورت گرفت كه ازيز در بلژين

ان يچ اعتصاب معدن. ده شديروھاى سركوب حكومت به خون كشيبود كه توسط ن
ان و فلزكاران شارلروا يچ ام كه اعتصاب معدنيدر ھمان ا. ديز سركوب گرديناژ نيبور

ابات ك رشته اعتصيز جنبش كارگرى در آستانه يان بود، در فرانسه نيك در جريدر بلژ
ھاى  س بر سر نرخي اعتصاب كارگران برنز پار١٨۶٧در بھار . قرار داشت

ان براى تحت فشار قرار دادن كارگران و به شكست يكارفرما. ديكارى آغاز كرد قطعه
ھا، خواھان انحالل انجمن اعتبار متقابل كارگران برنز شدند و  كشاندن مبارزات آن

ل خواھند يھا را تعط ر سر باز زنند، كارخانهن اميد كردند كه اگر كارگران از ايتھد
داران نرفتند و اعتصاب ادامه  هيد سرمايى و تھدين زورگوير بار ايكارگران ز. كرد
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ن يقت امر، ايدر حق. فا نموديونال نقشى مھم اين اعتصاب نيز انترناسيان ايدر جر. افتي
 .ديل گرديل تبدونايداران و انترناس هيان سرمايى مينما اعتصاب به عرصه قدرت

ه كارگران يداران عل هيونال به منظور خنثى كردن فشار سرمايشوراى عمومى انترناس
ت از كارگران برنز يج ھمگانى كارگران اروپائی به حمايك بسياعتصابى، دست به 

م مبارزه كارگران يھاى مالى خود به تحك ك با كمكيس، بلژيس، سوئيكارگران انگل. زد
غاتى و مالى يشوراى عمومى نه فقط از نظر تبل. ارى رساندنديھا  روزى آنيبرنز و پ

اقدامات فوق العاده مؤثرى به نفع كارگران اعتصابى انجام داد، بلكه با توجه به نفوذى 
داران  هيد كه سرمايان كارگران كشورھاى مختلف داشت، مانع از آن گرديكه در م

الزم به ذكر است كه . تفاده كنندشكنان براى سركوب اعتصاب اس بتوانند از اعتصاب
داران براى در ھم شكستن اعتصابات كارگران از  هيونال، سرمايل انترناسيش از تشكيپ

ل يكردند، اما با تشك شكن استفاده مى گر به عنوان اعتصابيكارگران كشورھاى د
ھاى مختلف  داران گرفته شد و شعبات و شاخه هين حربه از دست سرمايونال ايانترناس
داران را خنثى  هين تالش سرمايدارى به شدت ا هيونال در کشورھای سرمايانترناس

ستادگى كارگران برنز، يى و ايت ھمه جانبه كارگران اروپايجه حمايدر نت. كردند مى
داران براى به زانو در آوردن كارگران اعتصابى با شكست روبرو  هيھاى سرما نقشه
كارى  ھاى واحدى را در قطعه رفتند نرخيشدند و پذنى ينش ر به عقبيھا ناگز آن. ديگرد

روزى كارگران ين مبارزه نه فقط پيونال در اين دستاورد انترناسيتر مھم. معمول دارند
ك رشته ين اعتصاب، يپس از ا. المللى كارگران بود نيت ھمبستگى بيبرنز، بلكه تقو

ن در ي افزون ماشدر پى متداول شدن روز. ز در فرانسه رخ داديگر نياعتصابات د
سنده در يرى از كارگران بافنده و ريسندگى و بافندگى و اخراج گروه كثيھاى ر كارگاه

اط يز كارگران خيش از آن نيپ. عى را سازمان دادنديروئن، كارگران، اعتصاب وس
س دست به اعتصاب زدند كه حكومت به سركوب اعتصاب متوسل شد، انجمن يپار

ر نمود و رھبران اعتصاب به ي ساخت، تعدادى را دستگھا را منحل كمك متقابل آن
وست كه ين به وقوع پيچند ماه بعد، اعتصاب رنگرزان آت. مه محكوم شدنديپرداخت جر

ن اعتصاب كارگران يتر  مھم١٨۶٨در . گر كارگران قرار گرفتيت ديمورد حما
در . سى روئن در اعتراض به كاھش دستمزدھا بودير فرانسه، اعتصاب كارگران نخ

ن آن، در نواحى معدنى يتر د كه برجستهيگرى بر پا گرديز اعتصابات متعدد دي ن١٨۶٩
د نظر يان خواستار كاھش ساعات كار و تجديچ معدن. گر بوديون و مناطق ديلوار در ل
ه و يوه دوگين، ريآت ان سنتيچ  معدن١٨۶٩در ژوئن . ھاى دستمزد بودند در تعرفه

ھاى دستمزد مورد  ن بود كه تعرفهيھا ا خواست آن. نى دست به اعتصاب زدنديرميف
نى يرزميفرساى ز  ساعت كار طاقت١٢رد و ساعات كار كه بالغ بر يد نظر قرار گيتجد

، ١٨۶٩ ژوئن ١۶روز . دولت فرانسه دست به سركوب كارگران زد. ابديبود، كاھش 
ھاى  خانوادهان و يچ معدن. ن اعزام داشتيآت ر و به سنتي معدنچى را دستگ۶٠حدود 

روھاى ين. ان شدنديى به سوى شھر زدند و خواستار آزادى زندانيمايپ  ھا دست به راه آن
 ١۵. دنديكامارى را آفريسركوب به روى كارگران آتش گشودند و قتل عام موسوم به ر

ز زخمى يرى نيتعداد كث. ك كودك بودنديھا دو زن و  ان آنيتن كشته شدند كه در م
  )٣۴(.شدند
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ن سال يگرى در ھميانه بورژوازى، اعتصابات ديھاى وحش گرى ن سركوبيم ابه رغ
وسته در يون كه پيباف ل شميكامارى، زنان ابرياندكى پس از قتل عام ر. وستيبه وقوع پ

در . اى داشتند، دست به اعتصاب زدند ون نقش برجستهيجنبش مبارزاتى كارگران ل
 .وستيز به وقوع پين سال، اعتصاب كارگران نساجى نرماندى نيھم

ھا اشاره شد، تنھا چند نمونه از مجموعه اعتصاباتى است كه تا  اعتصاباتى كه به آن
ن ي چند۶٠مه دوم دھه يز در نيس نيدر سوئ.  فرانسه را فرا گرفته بود۶٠اواخر دھه 

 ھزار كارگر ساختمان در ٣٠، ١٨۶٨ل يدر مارس و آور. دياعتصاب مھم بر پا گرد
ش دستمزدھا و كاھش يكارگران اعتصابى خواھان افزا. صاب زدندژنو دست به اعت

بانى كارگران يت و پشتين اعتصاب از حمايا. ساعات كار به ده ساعت در روز بودند
ن يا. ز به اعتصاب ملحق شدنديھا ن د و آنيز برخوردار گرديگر نيھاى د برخى رشته

كارگران . دا كرديالمللى پ نيونال انعكاس بيھاى انترناس ع با تالشيجنبش اعتصابى وس
. س برخاستنديت از كارگران اعتصابى سوئيره به حمايا، آلمان و غيتانيفرانسه، بر

 .روزى كارگران بوديجه امر ادامه اعتصاب و پينت

عنى اعتصاب بافندگان ين اعتصابات يتر گر از معروفيكى ديز ي ن١٨۶٨در اواخر 
د ين اعتصاب از آن رو آغاز گرديا. وستي پشم در بال به وقوعيروبان و رنگرزان ابر

لى مرسوم و سنتى كارگران را بر ھم بزند يك تعطيان تالش نمود، يكى از كارفرمايكه 
د ين تھديكارگران به ا. شود د كرد كه ھر كس بر سر كار حاضر نشود اخراج مىيو تھد

ھا از   ندارمكارفرما دست به اخراج كارگران زد و فرداى آن روز، ژا. وقعى ننھادند
داد منجر به اعتصاب كارگران ين رويا. رى نمودنديورود كارگران به كارخانه جلوگ

 به ١٨۶٩ تا بھار ١٨۶٨ نوامبر ٩اعتصاب از . دين رشته گرديگر در ايھاى د كارخانه
در . ن ژنو ھم دست به اعتصاب زدندي كارگران حروفچ١٨۶٩در مارس . ديطول انجام

گران ساختمان اعتصاب خود را آغاز نمودند كه علت آن لغو گر كارين ماه بار ديھم
ن يان تالش نمودند با لغو ايقراردادى بود كه سال قبل امضا شده بود و كارفرما

رند كه يھا باز پس بگ ھای سال گذشته كارگران ساختمان را از آن قرارداد، پيروزی
 .موفق نشدند

در اشكال مختلف ادامه داشت كه ھا  ن ساليز طى ايا نيتانيمبارزات كارگران بر
ان اعتصاب يدر جر. ان ولز بوديچ اطان لندن و معدنيھا اعتصابات خ ن آنيتر مھم

گر به يز ھمانند بورژوازى كشورھاى ديسى نيداران انگل هيان ولز، سرمايچ معدن
د كه ياعتصاب از آن رو آغاز گرد. ن و قتل عام كارگران دست زدنديسركوب خون

ان ولز كه با مقاومت يچ معدن. ، دستمزد كارگران را كاھش دادندداران هيسرما
ن حمله يان ايدر جر. ر معدن حمله كردنديداران روبرو شده بودند، به خانه مد هيسرما

كارگران معدن براى آزادى . ده شدندير و به محاكمه كشيتعدادى از كارگران دستگ
ن يان ايدر جر. لت اعتراض كردندن اقدام دويرفقاى زندانى خود تالش نمودند و به ا

روھاى ين. ش آمديرى پيس درگيروھاى ارتش و پليان با نيچ ان معدنياعتراض، م
انه، دو زن و سه ين سركوب وحشيجه ايسركوب، كارگران را به گلوله بستند كه در نت

 )٣۵(.ز زخمى شدنديمرد كشته و تعدادى ن

ز به يا نيتاليا و اير اسپانير نظگين دوره است كه كارگران برخى كشورھاى ديدر ھم
 ۴٠ك اعتصاب عمومى ي كه ١٨۵۵ا از يدر اسپان. وستنديالمللى كارگرى پ نيجنبش ب
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وسته اعتالء يد، جنبش كارگرى پيد و توسط حكومت سركوب گرديھزار نفره برپا گرد
اما . ن مبارزات، كارگران آگاه شدند و به تشكل روى آوردنديان ايدر جر. افتي

لذا . اى بر سر راه جنبش كارگرى بود ن كشور مانع عمدهيت حق تشكل در ايممنوع
رى را به خاطر كسب حق تشكل آزادانه آغاز يگيا مبارزه مستمر و پيكارگران اسپان
ھا  هيل اتحاديز از حق تشكيا نيد و كارگران اسپانيجه رسي به نت١٨۶٩نمودند كه در 
د تا آن جا كه در يھا انجام هيع اتحاديسروزى به گسترش وين پيا. دنديبرخوردار گرد

 عضو ٣٠٠٠٠٠اى با  ون منطقهي فدراس٢٧٠ه كارگرى و ي اتحاد۵٣٧، ٧٠ل دھه ياوا
  )٣۶(.ا وجود داشتيدر اسپان

ای  ن دوره، جنبش كارگرى از رشد و توسعه قابل مالحظهيز در ھميا نيتاليدر ا
نى يا به مرور از نفوذ مازيتاليبا بسط و توسعه مبارزه طبقاتى در ا. ديبرخوردار گرد

. نى قرار گرفتنديھاى ماز استيدر جنبش كارگرى كاسته شد و كارگران رو در روى س
دا يش پين و نظرات او گرايشتر به باكونيا، كارگران بيز ھمانند اسپانين جا نياما در ا

حلى ام مين قين در مدتى كوتاه به چنديستى باكونير خط مشى آنارشيكردند و تحت تأث
ن ين ، در بطن ايبا وجود ا.  بود١٨۶٨ھا در  ن آنيتر كى از مھميروى آوردند كه 

ز رشد يافتگى نيا از نظر آگاھى و سطح سازمان يتاليتحوالت، جنبش كارگرى ا
ا وجود يتالي سازمان كارگرى از انواع مختلف در ا٧٧١ً مجموعا ١٨۶٩در . كرد مى

ن مرحله يھا در ا ن تشكليا.  مقاومت بودندگيھاى موسوم به ل ًداشت كه عمدتا تشكل
. فا نمودنديوست ايا به وقوع پيتالينقش مھمى در سازماندھى اعتصابات متعددى كه در ا

انجمن وحدت "ا يتالي، كارگران ا١٨٧١ھاست كه در  ن تشكليجه رشد و انسجام ايدر نت
  )٣٧(.ل دادنديھاى محلى را تشك هيك سال بعد شوراى اتحاديو " كار

كا ياالت متحده آمرين دوره  ايگر از مراكز تحول جنبش كارگرى جھانى در ايكى دي
مه اول دھه يان جنگ داخلى نين كه در جريكا به رغم اياالت متحده آمريكارگران ا. بود
ن مقطع ھنوز از آگاھى يفا نمودند، اما تا ايدارى ا ه بردهي ، نقش مھمى در مبارزه عل۶٠

ژه خود برخوردار ين مبارزه و طرح مبارزات وي مستقل در اطبقاتى الزم براى شركت
خواه قرار داشتند و مطالباتى كه  ًن رو عمدتا تحت نفوذ حزب جمھورىياز ا. نبودند

ان جنگ داخلى و يبا پا. ك بودي دمكرات-ًكردند اساسا مطالباتى بورژوا  مطرح مى
اى مستقل روى  بارزهن جنگ آموخته بودند، به ميان ايتجاربى كه كارگران در جر

ن يا. افتنديًعا رشد و گسترش يھاى كارگرى وس هي اتحاد۶٠مه دوم دھه يلذا در ن. آوردند
ل يمور و تشكيون بالتيان كنوانسي در جر١٨۶۶ھاى كارگرى، در سال  هيرشد اتحاد

االت متحده ين دستاورد بزرگى براى كارگران ايا. ديج خود رسوه ملى كار به اياتحاد
 ٣۶نده، از جمله ي نما۶٠ه ملى كار، يگذارى اتحاد انيون بنيدر كنوانس. "بودكا يآمر
نده از شوراھاى ي نما١٢ ساعت كار، ٨ھاى  گينده از لي نما۶ھاى محلى،  هينده اتحادينما

ه ملى كار ياتحاد." ھاى ملى حضور داشتند هينده از اتحاديھاى محلى و سه نما هياتحاد
طبقه كارگر، مستقل از نژاد، جنس و مرام اعالم ھدف خود را سازماندھى كل "

  )٣٨(."كرد

طلبانه جنسى و صنفى، موضعى  ضيشات نژادپرستانه، تبعين موضع در قبال گرايا
كا را در ين كه ھمه كارگران آمريه ملى كار به رغم اياتحاد. شرفته بوديًكامال مترقى و پ

 كارگران ماھر قرار داشتند به ھاى كارگرى كه تحت نفوذ هيگرفت و اغلب اتحاد بر نمى
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اى در اعتصابات  وستند، معھذا با مبارزه خود توانست نقش مھم رھبرى كنندهيآن نپ
ھا و  جه تالشيدر نت. ديفا نماي ساعت كار ا٨متعدد كارگران و مبارزه براى تحقق شعار 

 س جمھورىي فرمانى از سوى رئ١٨۶٩مبارزات اتحاديه ملى كار بود كه باالخره در 
ه ملى كار با اتخاذ ياتحاد. رفتيپذ  ساعت كار را مى٨ًاالت متحده صادر شد كه عمال يا

اسى يك حزب سيل يخواه گسست و به سوى تشكيكال، از حزب جمھوريموضعی راد
ر يه ملى كار در مسين اوصاف اتحاديبا تمام ا. رى نموديگ طبقاتى كارگرى جھت

ن كه ياز جمله ا. دگى بودي آن، از ھم پاششرفت خود به موانعى برخورد كه سرانجاميپ
. كردند ندگى مىيشى شكل گرفت كه كارگران ماھر آن را نمايه ملى كار، گرايدر اتحاد

شات نژادپرستانه را به يه بود و گرايكال شدن اتحاديش مانعى بر سر راه رادين گرايا
خواستار ش مصرانه ين گراي ھم١٨۶٧ون يدر كنوانس. داد ه رسوخ مىيدرون اتحاد

ز به انشقاق در صفوف كارگران ياست نين سيسرانجام ا. پوستان شد اهيتشكل مجزاى س
 .دي انجام١٨۶٩پوستان در دسامبر  نيه ملى رنگيل اتحاديو تشك

ھاى اقتصادى مبارزه نكرد، بلكه  ن دوره تنھا برای خواستياى جھانى در ايپرولتار
كافى است كه اشاره . فا نموديز ايك نياسى و مطالبات دمكراتينقش مھمى در مبارزه س

 ١٨۶۶جه مبارزات و فشار طبقه كارگر آلمان و فرانسه بود كه در يشود، در نت
نى در مورد اعطاى حق يكارگران آلمانى حق رأى به دست آوردند و در فرانسه قوان

س يمبارزه طبقه كارگر انگل. ب شديرأى به مردان كارگر و آزادى مطبوعات تصو
بانى فعال شوراى عمومى يت و پشتي كه از حما١٨۶۵رم انتخاباتى در براى رف

ست ين مبارزه، ھسته ماركسيان ايدر جر. گرى بوديبرخوردار گرديد، نمونه د
ل مجمع رفرم، يق تشكيد تا از طريونال نقش مھمى بر عھده داشت و كوشيانترناس

ن مبارزه، يان ايدر جر. ا كنديكال آن را احيستى و شعارھاى راديكال چارتيجنبش راد
ھاى مختلف به جنبش براى رفرم  نگيتيل ميس با تشكيھا ھزار تن از كارگران انگل ده

قانون . نه سقوط كردين جنبش تا بدان حد بود كه كابيعمق و دامنه ا. وستنديانتخاباتى پ
كارگران . دينى برگزار گرديد، مجلس منحل شد و انتخابات نويب گرديدى تصويجد

معھذا در . نى وادارندينش ر خود توانستند طبقه حاكم را به عقبيگيبا مبارزه پس يانگل
ك رفرم محدود يست رھبرى مجمع، سازش كرد و به ين مبارزه، بخش رفرميان ايجر

 حق رأى را تنھا به آن بخش از طبقه كارگر بسط داد كه ١٨۶٧قانون رفرم . تن داد
س ھم ين سازش، در انگلين، با اي عالوه بر ا.پرداختند ره اجاره مىي ل١٠الاقل در سال 

 .گر كشورھا، زنان ھم چنان از حق رأى محروم ماندنديھمانند آلمان، فرانسه و د

ھاى  ن دوران در عرصه مبارزه ضد جنگ و تالش قدرتيطبقه كارگر جھانى در ا
ه ن اشاريش از ايھمان گونه كه پ. ھاى ارتجاعى فعال بود ى جنگيى براى برپاياروپا
نه ين زميونال اول در ايده شد، انترناسيونال ديھاى انترناس د و در مصوبات كنگرهيگرد

 .فا نمودياى در مبارزات كارگرى ا كننده ز نقش مھم و رھبرىين

 سي كمون پار-١٣

 سپتامبر ۵ونال اول در يم كنگره بال قرار بود كه كنگره بعدى انترناسيبر طبق تصم
ه جنبش يھاى سركوبگرانه ناپلئون سوم عل استياما س. س برگزار شودي، در پار١٨٧٠

ون، مارسى يس، ليونال در پاريرى تعدادى از اعضای انترناسيژه دستگيكارگرى، به و
. المللى كارگرى در فرانسه برگزار نگردد نين اجالس مھم بيد كه ايو روئن، باعث گرد
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م گرفت يد، تصميب رسي مه باالتفاق به تصو١٧اى كه در  شوراى عمومى طى قطعنامه
نز آلمان برگزار يالمللى كارگران را در پنجم سپتامبر در ما نيكه كنگره آتى انجمن ب

ق يًن اجالس به علت وقوع جنگ فرانسه و پروس مجددا به تعويمعھذا برگزارى ا. كند
ونال، در يھاى انترناس ونيھا و فدراس شوراى عمومى پس از نظر خواھى از بخش. افتاد
ن فرصتى كه امكان يتر كيم گرفت كه كنگره تا نزديً رسما تصم١٨٧٠  اوت٢٢

داد جنبش ين رويام بزرگترين اياما در ھم. ق انداخته شوديبرگزارى آن باشد، به تعو
ن انقالب كارگرى جھان در يس و اوليعنى كمون پاريكارگری جھان در سده نوزدھم 

  .شرف وقوع بود

  

 ء جنبش كارگرى فرانسه جنگ فرانسه و پروس و اعتال-الف 

ان يمه اول سده نوزدھم را در جرين نبرد طبقاتى نيتر ميطبقه كارگر فرانسه كه عظ
ز به اشكال يش گذاشت، در دوران سلطه ارتجاع نيس به نماي در پار١٨۴٨ام ژوئن يق
 .ه بورژوازى ادامه دادين نبرد طبقاتى عليگرى از مبارزه، به ايد

، كارگران فرانسوى در موارد متعدد به ۶٠ و ۵٠ دھه م كه در دويدين ديش از ايپ
ھا اعتصاب كارگران برنز  ن آنيتر اعتصاب و تظاھرات روى آوردند كه برجسته

ت يھاى حاكم ن ساليدر آخر. ان لوار بودنديچ س و معدنياطان پاريس، اعتصاب خيپار
ت كه حاكى از ترى به خود گرف تر و گسترده ن مبارزه اشكال متنوعيامپراتورى دوم، ا

 .اعتالء جنبش كارگرى فرانسه بود

ك برنامه انتخاباتى ارائه دادند كه حاوى يس، ي گروھى از كارگران پار١٨۶٩در بھار 
ان رھبران ين برنامه در پى حصول توافق ميا. كال بوديك رشته اقدامات انقالبى و رادي

بورژوا و  ھاى خرده ستياليس، گروھى از سوسيونال در پاريھاى مختلف انترناس بخش
ر الغای ارتش دائمى، ين برنامه، مطالباتى نظيدر ا. ه شديكال تھيخواھان راد جمھورى

نگ و يتيسا از دولت، آزادى انجمن، ميى كليانتخابى و قابل عزل بودن مقامات، جدا
ھا،  م، ملى كردن بانكير مستقيات غيھا، لغو مال مطبوعات، خودمختارى شھردارى

 )٣٩(.ره مطرح شده بودندياطات، معادن و غآھن، ارتب راه

داد  ك برنامه انتخاباتى به وضوح نشان مىيكال و انقالبى در ين مطالبات راديطرح ا
ھاى پارلمان، بلكه سرنگونى  ق كسب كرسىيكه ھدف نه اصالح نظم موجود از طر

نشده ًما شعار سرنگونى مطرح ين برنامه مستقيدرست است كه در ا. م بوديانقالبى رژ
ك يك جمھورى دمكراتيگرى جز سرنگونى و برقرارى يبود، اما تمام مفاد آن، معناى د

ل آن به ياى حاكى از رشد و اعتالء جنبش كارگرى و تما ن برنامهيچن. و انقالبى نداشت
 .سرنگونى فورى حكومت بود

ان كارگرن فرانسوى رشد كرده بود و بر يستى در مياليالت سوسين مقطع، تمايدر ا
ه كارگرى ي اتحاد٧٠ پروس، -در آستانه جنگ فرانسه . "ھا افزوده شده بود تعداد تشكل

 ٢٠٠٠٠٠ونال در سراسر فرانسه به يس وجود داشت و تعداد اعضاء انترناسيدر پار
 )۴٠(."ديرس مى

ھاى   مجمع فدرال انجمن١٨۶٩ نوامبر ١٩عنى در يام ين اين، در ھميعالوه بر ا
 )۴١(.س بوديھاى پار هيون اتحاديكننده فدراس  ارگان رھبرىد كهيل گرديكارگرى تشك
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ان تظاھرات يژه خود را در جريه رزمندگى و اعتالی مبارزه كارگرى به ويروح
ن تظاھرات كه در اعتراض به يدر ا. س نشان دادي در پار١٨٧٠ه ي ژانو١٢بزرگ 

وم صورت كان ناپلئون سيكى از نزدينگار مترقى به دست  ك روزنامهيكشته شدن 
افتند و شعار مرگ بر ين جنبش اعتراضى حضور يگرفت، كارگران فعاالنه در ا

انات يعالوه بر تالشى كه از سوى جر.  زنده باد جمھورى را سر دادند-امپراتورى 
گرفت، اقداماتى  جاد وحدت در صفوف كارگران صورت مىيمختلف كارگرى براى ا

ست انجام گرفت كه ي جبھه چپ ضد بناپارتكيجاد يشرو براى ايز از سوى كارگران پين
راژ ينامه در ت ن ھفتهيا.  بود١٨٧٠ه يز در فورينامه المارس تبلور عملى آن انتشار ھفته

شات مختلف يشد و در آن گرا  نسخه پخش مى٢٠٠٠٠٠عى، در حدود يًنسبتا وس
ه نظم حاكم بر فرانسه يخواه مقاالتى عل ھاى چپ جمھورى ستى و دمكراتياليسوس

ه انتشار علنى ين نشريونال نيز در ھميھاى شوراى عمومى انترناس هياطالع. نوشتند مى
 .دادند ل مىيانات پرولترى تشكيًه آن را عمدتا جريريئت تحريافت و ھي مى

س و مجمع فدرال يونال در پاريھاى انترناس ون بخشي فدراس١٨٧٠ل ي آور٢۴در 
ه مشترك از كارگران خواستند كه در ينايك بيس با انتشار يھاى كارگرى پار هياتحاد

در . م وضع حكومت بود، شركت نكننديستى كه ھدف از آن تحكيم بناپارتيرفراندم رژ
ح داده شده بود يستى ناپلئون سوم توضيم بناپارتيه ضمن افشاى مانورھاى رژيانين بيا

خواھد روزى استبداد در داخل و جنگ در خارج ين رفراندم به معناى پيكه شركت در ا
 .بود

ستى يم بناپارتيھاى انتخاباتى رژ ھاى كارگرى، به رغم تقلب ت تشكلين فعاليجه ايدر نت
ه حكومت رأى يون نفر از مردم عليلي م١ / ۵ن رفراندم، يروزى آن در ايًو ظاھرا پ

 .دنديز از دادن رأى خوددارى ورزيون نفر نيلي م١ / ٩دادند و 

شروان كارگرى، چنان ناپلئون سوم را ي پھاى گسترده ى و افشاگرىيجو مبارزه
ا يك اتھام جعلى، كه گويق يش از برگزارى رفراندم، از طريھراسناك نمود كه پ

ن كارگران را يتر اند، گروھى از فعال ونال قصد ترور ناپلئون را داشتهياعضای انترناس
 مه علنىيت نيدر تعدادى از شھرھاى فرانسه بازداشت كرد و مانع ادامه فعال

ستى فرانسه يم بناپارتيت داخلى رژيدر حالى كه وضع. ديونال در فرانسه گرديانترناس
گرفت، ناپلئون  شد و جنبش اعتراضى كارگران وسعت مى تر مى ميروز به روز وخ

رى از وحدت آلمان، در تدارك آغاز جنگ يًضا جلوگين بحران و ايسوم براى مقابله با ا
نه وحدت آلمان ياست خود در زميشبرد سيبه خاطر پز يسمارك نيگر، بياز طرف د. بود
ن يا. كرد ى از خاك فرانسه، خود را براى جنگ آماده مىيھا ًضا تصرف بخشيو ا

ھاى فرانسه و پروس، با مخالفت جدى طبقه كارگر فرانسه  طلبانه حكومت است جنگيس
ه و پروس ھاى فرانس مي مناسبات رژ١٨۶٧از ھمان ھنگام كه در . و آلمان روبرو بود

رفت، كارگران فرانسوى و آلمانى، ضمن  م شد و احتمال وقوع جنگ مىيبه شدت وخ
افروزانه  ھاى جنگ استيد خود را با سيگر، مخالفت شديكديابراز ھمبستگى با 

اى به  ن طى نامهي گروھى از كارگران برل١٨۶٧در ھمان سال . ن اعالم نمودنديمرتجع
ك يھا خواستند كه در   صلح ابراز داشتند و از آنش را بهيرفقاى فرانسوى، تعھد خو

 .ه دشمن مشترك، براى آزادى بجنگنديجبھه مشترك عل
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ر به كارگران يونال، پاسخى به شرح زيس انترناسيته بخش پاريل، كمي آور٢٨در 
م كرد كه امر اتحاد كارگران تنھا از يما كارگران ھرگز فراموش نخواھ: "آلمانى داد

ون و شھرھاى يى از سوى كارگران ليھا اميًضا پيا." سر استيى مق صلح و آزاديطر
ونال در يه، اعضاء انترناسي ژوئ١٢ در .ديمجاور آن براى كارگران آلمانى ارسال گرد

فست ين مانيدر ا. ھا انتشار دادند فست خود را خطاب به كارگران تمام ملتيس، مانيپار
ى و شرافت ملى، صلح جھانى را ياروپاگر به بھانه توازن قواى يك بار دي: آمده بود

د ييايب! اياسپان! آلمان! كارگران فرانسه. د قرار داده استياسى مورد تھديھاى س طلبى جاه
ھاى  طلبى و خاندان جنگى كه به خاطر سلطه. ميصدا جنگ را محكوم كن كيمتحد و 

ا كه خواھان م. تكارانه استيدگاه ما كارگران اقدامى جنايرد، از ديسلطنتى انجام بگ
شكاف ! برادران آلمانى. ميكن ن جنگ اعتراض مىيه ايم، عليصلح، كار و آزادى ھست

 )۴٢(.انجامدين بيروزى كامل استبداد در دو سوى رايتواند به پ در صفوف ما، تنھا مى

گری از كارگران فرانسوى كه چند روز پس از آغاز جنگ يه گروه ديدر اطالع
ه، ين اطالعيدر ا. ه جنگ ابراز شده بوديرگران علافت، موضع قاطع كايانتشار 

ن جنگ ملى است؟ يا ايآ! ن جنگ عادالنه است؟ نهيا ايآ: "كارگران فرانسوى نوشتند
ت، دمكراسى و يما به نام بشر. ھاى سلطنتى است ان دودمانيك جنگ ميًن صرفا يا! نه

ه جنگ يونال عليسقى فرانسه به طور كامل و جدى به جنبش اعتراضى انترنايمنافع حق
 )۴٣(."ميونديپ مى

دا يرى و جنگ پيگر درگيكديسابقه بود كه دو دولت با  ام بىين ايت تا ايخ بشريدر تار
ًن متحدا نفرت خود را از جنگ ابراز دارند و بر اتحاد ين چنيكنند ،اما توده زحمتكش، ا

ف و انسانى و ي شرھاى ن تنھا از طبقه كارگر و اھداف و آرمانيا. د كننديو برادرى تأك
ن يتر اى كه مظھر عالى طبقه. ھاى عالى طبقاتى و اخالقى آن ساخته است خصلت

ده از يد ت ستمياى كه ھدف و رسالتش نجات بشر طبقه. خ بشرى استيدوستى تار انسان
در . گر است ر انسانى طبقات حاكم ستميد ھرگونه ستم و استثمار و اعمال و رفتار غيق

نه ھمبستگى و يھاى پر شور كارگران فرانسوى در زم هيھا و خطاب هيواكنش به اطالع
ان طبقات حاكمه، كارگران آلمانى يالمللى كارگران و محكوم كردن جنگ م نيبرادرى ب

كارگران . المللى خود را ابراز داشتند نين احساسات برادرانه بيزتريًز مجددا شورانگين
گ، ھمبستگى خود را با کارگران يرانشوااى ب ى تودهيه در گردھماي ژوئ١۶آلمانى در 

ز يونال نين انترناسيشاخه برل. د كردندييھا را تأ فرانسوى ابراز داشتند و مواضع آن
ام گفته شده بود كه ما با ين پيدر بخشى از ا. ه كارگران فرانسوى پاسخ داديانيًرسما به ب

پور و يم كه نه صداى شيدھ شما قول مى"ما به . ميونديپ تمام وجود به اعتراض شما مى
ك نخواھند توانست ما را از كار مشترك يچ يروزى و نه شكست، ھينه غرش توپ، نه پ

 )۴۴(."به خاطر اتحاد فرزندان كار و زحمت تمام كشورھا باز دارند و منحرف سازند
ز، كارگران آلمانى ھمبستگى خود را با كارگران يگر آلمان نيدر برخى از شھرھاى د

 .از داشتندفرانسوى ابر

كنشت، از رأى دادن به اعتبارات  بيشتاگ، ببل و ليندگان طبقه كارگر آلمان در راينما
را شدند، اما از موضع انقالبى پرولترى دست يھا زندان را پذ آن. دنديجنگى امتناع ورز

 .برنداشتند
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 ژه دريالمللى كارگران به و نيت ھمبستگى بيالمللى كارگران در تقو نينقش انجمن ب
ش يھا پ ونال اول از مدتيشوراى عمومى انترناس. ت جدى بوديان جنگ حائز اھميجر

در مورد خطر بروز جنگ ھشدار داده بود و كارگران را به اتحاد، ھمبستگى و مبارزه 
 .ه جنگ و طبقات  حاكمه دعوت كرده بوديمشترك عل

ه ي ژوئ١٩ر شوراى عمومى، پس از آن كه باالخره طبقات حاكمه فرانسه و آلمان د
ه معروف خود، جنگ را محكوم و ي آتش جنگ را برافروختند، در خطاب١٨٧٠

د، ين گرديه تدوي ژوئ٢٣خ يه اول كه در تاريدر خطاب. كارگران را به اتحاد فرا خواند
د، و اعالم يد محكوم گردين جنگ انجاميھاى دو دولت فرانسه و پروس كه به ا استيس

. س به صدا درآمده استيوم از ھم اكنون در پارشد كه ناقوس مرگ امپراتورى د
 .ديقت آن بر ھمگان آشكار گرديتى كه به زودى حقيواقع

ان بود، جنگ از يه، از آن رو كه پاى مسئله وحدت آلمان در مين خطابيًضمنا در ا
طلبانه و  ن اوصاف، اھداف توسعهيبا تمام ا. ديابى گرديسوى پروس تدافعى ارز

اگر طبقه كارگر "داد كه  ه ھشدار مىيخطاب. ز افشا شده بوديك نسماريتجاوزكارانه ب
ه يآلمان اجازه دھد كه جنگ كنونى خصلت تدافعى خود را از دست بدھد و به جنگى عل

بار خواھند  ك سان فاجعهيروزى، ھر دو به يا پيل گردد، شكست يمردم فرانسه تبد
 )۴۵(."بود

ھاى  ه ارتش ناپلئون سوم با شكستادى از آغاز جنگ نگذشته بود كيھنوز مدت ز
ن شكست مھم در دژ ھس به ارتش امپراتورى ينخست. ديمتوالى و خردكننده روبرو گرد

 سپتامبر در سدان رخ داد كه طى آن امپراتور به ٢پس از آن، شكست . دوم وارد آمد
 .ھا درآمد م و به اسارت پروسىياش تسل ھمراه ارتش

تخت فرانسه به يافت به سمت پايس را گشوده يه پارروزى راين پيارتش پروس كه با ا
از . ديان رسيز به پاين حركت، جنبه دفاعى جنگ از سوى پروس نيبا ا. حركت درآمد

ه و انتشار ي سپتامبر تھ٩ تا ۶ه دوم شوراى عمومى كه در فاصله ين رو در خطابيھم
 .ده استل شيك جنگ تعرضى تبديد كه جنگ تدافعى آلمان به يافت، اعالم گردي

ھاى تجاوزكارانه و  استياى س هيز با صدور اطالعيال دمكرات آلمان نيحزب سوس
ه الحاق آلزاس و لرن اعتراض يما عل"تعرضى آلمان را محكوم نمود و اعالم كرد كه 

كارگران آلمان به خاطر منافع . مييگو ما به نام طبقه كارگر آلمان سخن مى. ميكن مى
 خاطر صلح و آزادى، به خاطر تمدن غربى در برابر مشترك آلمان و فرانسه، به

ق يرانه از طريگيما پ... سم شرقى، الحاق آلزاس و لرن را تحمل نخواھند كرديبربر
م يا تالش خواھيالمللى مشترك پرولتار نيمان در تمام كشورھا به خاطر آرمان بيرفقا
  )۴۶(."كرد

ى كه جنگ به يھا بدبختىبار ناپلئون سوم، تعرضات پروس و مصائب و  شكست خفت
تى و اعتراض كارگران و زحمتكشان فرانسوى افزود و يبار آورده بود، بر ابعاد نارضا

ش از آن يپ. ك جمھورى در فرانسه فراھم ساختيط را براى استقرار مجدد يھمه شرا
طلبانه  ھاى ارتجاعى و جنگ استيد، مردم فرانسه كه از سيش آيكه حتا شكست سدان پ

ك مبارزه جدى و مستمر را براى سرنگونى يده بود، يشان به لب رس وم جانناپلئون س
مردم از حوالى ماه اوت به طور مدام و مستمر دست به . امپراتورى دوم آغاز نمودند

 .زدند و خواستار اعالم جمھورى بودند تظاھرات مى
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 به ستىيم بناپارتيھاى رژ استيدر ھفتم اوت، زحمتكشان فرانسه در اعتراض به س
ن تظاھرات يًدا براى سركوب ايدولت، شد. خته و دست به تظاھرات زدنديھا ر ابانيخ

س يرو در پاري ن۴٠٠٠٠س فرا خواند و يعى را به پاريروى امدادى وسين. اقدام نمود
گر فرانسه حكومت نظامى يس و برخى شھرھاى دين حال در پاريدر ع. مستقر نمود
 .اعالم نمود

عنى روزى كه قرار بود مجلس مقننه ي ١٨٧٠ اوت ١٩داد، در ين رويدو روز پس از ا
گرى با شعار يس، تظاھرات ديونال در پاريھاى انترناس ابد، به دعوت شاخهيش يگشا

تعداد . ح عمومى خلق و اعالم جمھورى صورت گرفتيسرنگونى امپراتور، تسل
بون جمع ھاى اطراف كاخ بور ابانيدان كنكورد و خيرى كارگر و زحمتكش در ميكث

ت به سوى كاخ بوربون كه مقر قانونگزارى بود به حركت يگروھى از جمع. شدند
ھا بودند  ستيخواه مجلس كه در پى ساخت و پاخت با بناپارت ندگان جمھورىينما. درآمد

ق سرنگونى ين طريھا بد آن. ھا مانع از ھجوم مردم به جلسه شدند لهيبا توسل به انواع ح
خدمتى،  ن خوشيمعھذا با تمام ا. ر انداختنديبه تأخستى را يم بناپارتيرژ

. ھا به كرسى بنشانند ستيخواھان نتوانستند مواضع خود را در مقابل بناپارت جمھورى
پس . ستى بر سر كار آوردنديد بناپارتينه جديك كابيت بودند، يھا كه در اكثر ستيبناپارت

انجامد و بساط يق بيك حري ای كوچك كافى بود تا به دادھا، تنھا جرقهين روياز ا
ا يًط را كامال مھياعالم خبر شكست امپراتور در سدان، شرا. امپراتورى را جاروب كند

اى  ع تودهيك تظاھرات وسيختند و يھا ر ابانين خبر به خيكارگران در پى ا. ساخت
ان، سربازان و افراد گارد يبه زودى دانشجو. وستيس به وقوع پيخته در پاريخودانگ

 .وستندين تظاھرات پيھم به املى 

دونى، نقشه انجام تظاھرات  ژه در سنيك اجالس وين روز در يھا كه در ھم ستيبالنك
شترى وارد شدند و در رأس يخته بودند، با آمادگى بيك انقالب را ريل آن به يو تبد
ر يل و مونمارتر به سوى مركز شھر سرازيو ھاى كارگران قرار گرفتند كه از بل ستون

 .شعار كارگران، سرنگونى امپراتورى و برقرارى جمھورى بود. ه بودندشد

كردند كه براى  ھاى مختلف بورژوازى در مجلس تالش مى ن ضمن، جناحيدر ا
. گر از بورژوازى منتقل كننديًعا قدرت را به جناحى ديرى از وقوع انقالب، سريجلوگ
ھا به توافق  ستياز بناپارتھا و جناحى  ستيخواھان، اورلئان نه جمھورىين زميدر ا
م قطعى ي سپتامبر كه قرار بود مجلس تصم۴عنى در يفرداى آن روز . ده بودنديرس

اد مرگ بر يان با فريوران، دانشجو شهيھا ھزار تن از كارگران، پ د، دهياتخاذ نما
 . زنده باد جمھورى، كاخ بوربن را به تصرف درآوردند-امپراتور 

ھا  ستيطلبان و بناپارت  لحظه مشغول چانه زدن با سلطنتنيخواھان كه تا ا جمھورى
ت به ھمراه يگروھى از جمع. داد به نفع خود استفاده كنندين رويدند كه از ايبودند، كوش

ا يخواه به سوى تاالر شھردارى به حركت درآمدند تا گو ندگان جمھورىيتعدادى از نما
 .در آن جا جمھورى اعالم شود

ھا و  ستيھا گروھى از بالنك رى از كارگران كه در رأس آني كثش از آن تعدادياما پ
روزى، يھا قرار داشتند، تاالر شھر را به تصرف درآورده و به نشانه پ نئو ژاكوبن

گر از كارگران به يگروھى د. پرچم سرخ را بر سر در تاالر به اھتزاز درآورده بودند
ن يخواھان كه تا ا جمھورى. د كنندان را آزايھا حركت كرده بودند تا زندان سمت زندان
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ك عمل انجام شده قرار يرفتند، اكنون در برابر  لحظه از اعالن جمھورى طفره مى
ھا  ن وجود آنيبا ا. رندين نداشتند كه جمھورى را بپذياى جز ا ھا چاره آن. گرفته بودند

ست خود نه قدرت را در ديك كابيل يرند و با تشكيدند ابتكار عمل را به دست بگيكوش
ل ياى به رھبرى ژنرال تروشو تشك نهيخواه، كاب بورژوازى جمھورى. متمركز سازند

گر يد و بار دير كشيداد و در ھمان شب پرچم سرخ را از فراز تاالر شھردارى به ز
 .پرچم سه رنگ را به جاى آن برافراشت

. نھادق شكل گرفت بر خود نام دولت دفاع ملى ين طريى كه بديحكومت موقت بورژوا
ن شكل ممكن آن در عبارات يتر ن حكومت را ماركس به عالىين تحوالت و ايت ايماھ

 :ح داده استير توضيز

ن امر يس جمھورى اعالم كردند و اي، ھنگامى كه كارگران پار١٨٧٠ سپتامبر ۴در "
ك صداى مخالف بلند يد شد، بى آن كه حتا ييًبا در آن واحد در سراسر فرانسه تأيتقر

شان بود و تروشو  اسىير مرد سي طلب كه تى گر از وكالى جاه اى توطئه تهشود، دس
جه ناشى از ين، در سرگيبا وجود ا... س را اشغال كردنديشان، شھردارى پار ژنرال
ھا و  ستيقى طبقه كارگر ھنوز در زندان بناپارتيرى، در حالى كه رھبران حقيغافلگ

ن در دست گرفتن قدرت را يس ايد، پارس قرار داشتنيھا در حال حمله به پار پروسى
اما . ن شرط قطعى كه فقط در مورد دفاع ملى از آن استفاده شوديتحمل كرد ولى به ا

توانست از خود دفاع كند جز آن كه طبقه كارگرش را مسلح  چ وجه نمىيس به ھيپار
 اما. م دھديق خود جنگ آن را تعليد و در سازمانى فعال متشكل سازد و از طرينما
س بر پروس متجاوز به معنى يروزى پاريپ. ش انقالب مسلحانه بوديس مسلح معنايپار

ن يدر ا. ھاى دولتى آن بود دار فرانسوى و انگل هيروزى كارگر فرانسوی بر سرمايپ
فه ملى و منافع طبقاتى، حكومت دفاع ملى براى آن كه خود را به ين وظيكشمكش ب
  )۴٧(."اى درنگ نكرد انت ملى بدل كند، حتا لحظهيحكومت خ

 

 ل كمونياز اعالم جمھورى تا تشك  -ب 

كاھاى كارگرى و سران يون اتاق سنديبه محض اعالم جمھورى در فرانسه، فدراس
ل دادند تا اوضاع را مورد يك اجالس مشترك تشكيس، يونال در پاريھاى انترناس بخش

ھا با  آن. قرار دھندبررسى قرار داده و مطالبات كارگران را در برابر حكومت موقت 
تى نبود كه يت كه طبقه كارگر ھنوز در وضعين واقعيتوجه به مجموع اوضاع و ا

م گرفتند با حكومت موقت در مورد مطالبات كارگران يرد، تصميقدرت را به دست بگ
كى از ين نمود تا با ييئت ھفت نفره را تعيك ھيلذا اجالس مشترك، . به گفتگو بپردازند
ت موسوم به گامبتا كه به تازگى از زندان آزاد شده بود و به داشتن اعضا دولت موق

ك معروف بود، مالقات كند و خواستار اجراى مطالبات كارگران به يالت دمكراتيتما
 :ر گردديشرح ز

 انتخابات فورى شوراى شھردارى 

 ح فورى گارد ملىيتسل 

 شھردارى مناطقف آن به شوراھاى يس و انتقال وظايانحالل فورى پرفكتور پل 

 ه مطبوعات و اجتماعاتين اضطرارى عليلغو قوان 

  )۴٩(.رهياسى و غيان سيآزادى زندان 
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اى در جھت تحقق مطالبات  جهين مذاكرات نتين مالقات انجام گرفت، اما از ايا
ى يعى بود كه از مذاكره با حكومت موقت بورژوايالبته طب. امديكارگران به دست ن

ن يت طرح ايھا متحقق نگردند، معھذا اھم شود و مطالبات آند كارگران نيزى عايچ
. شدند ل مىيھا به پرچم مبارزه كارگران تبد ن پس آنين بود كه از ايمطالبات در ا

ست يك از بيم گرفت كه در ھر ين تصمياجالس مشترك دو تشكل مھم كارگرى، ھم چن
انگر ابتكار ين اقدام، كه بيا. جاد شوديھاى نظارت ا تهيى به نام كميھا تهيس كميبخش پار

عمل از سوى كارگران براى مقابله با اقدامات ارتجاعى بورژوازى بود، تا بدان حد 
ل يس تبديالملل در پار نيف اساسى بيكى از وظايت بود كه به زودى به يحائز اھم

ھاى  اى خطاب به بخش نامه ونال طى بخشيس انترناسيشوراى فدرال پار. ديگرد
. الملل اعالم نمود نيفه اساسى اعضاى بيھاى نظارت را وظ تهيل كميشكاى، ت منطقه

وران و  شهيب طبقاتى از كارگران، روشنفكران، پيھاى نظارت، از نظر ترك تهيكم
 .ل شده بودنديكارمندان جزء تشك

ست بخش، يته مركزى بيل كمي، خبر تشك١٨٧٠ سپتامبر ٩ن تحوالت در يبه دنبال ا
ه طبقات حاكم ارتجاعى نقش يس علياى پاريبارزات آتى پرولتارد كه در ميمنتشر گرد

 .دينما فا مىيمھمى ا

مردم از . اى بود گرى از ابتكار عمل تودهيز جلوه دي بخش ن٢٠ته مركزى يل كميتشك
ى را براى يدادند، نامزدھا ل مىيھا تشك ابانيى كه در محالت و خيھا نگيتيق ميطر

ن نامزدھا، يان ايكردند و از م  مركزى معرفى مىتهيھاى بخش و كم تهيت در كميعضو
م خود مردم ي بخش با انتخاب مستق٢٠ته مركزى يھاى بخش و كم تهياعضای كم

 بخش منتشر ٢٠ته مركزى يل كميچند روز پس از آن كه خبر تشك. شدند ده مىيبرگز
د كه به عنوان يدار گرديس پديوارھاى پاري سپتامبر، پوسترى بر د١۵د، در يگرد

دفاع از "ته مركزى ين پوستر، ھدف كميدر ا. ن پوستر سرخ شناخته شده استينخست
ھا،  ن آنيتر ساخت كه مھم اعالم شده بود و مطالباتى را مطرح مى" ھن و جمھورىيم

ه يح عمومى خلق، انتخابى شدن كليف آن به گارد ملى، تسليس و انتقال وظايالغاء پل
ن يآذوقه و مساكن ثروتمندان براى تأممناصب و مقامات و مصادره انبارھاى 

  )۵٠(.ھاى اھالى بود ازمندىين

ھا را  ًدا دولت را تحت فشار قرار دادند تا آنين مطالبات، كارگران شديدر پى طرح ا
د يھاى جد ر شد گردانياى قرار گرفته بود، ناگز ر فشار تودهيدولت كه ز. مسلح كند

ى كه يانات بورژوايگردان متشكل از جر ۶٠ل دھد و بر يس تشكيگارد ملى را در پار
 .ديافزاياز دوران ناپلئون سوم باقى مانده بودند، ب

 ٢٠٠٠٠ گردان با حدود ١٩۴د گارد ملى كه به زودى تعدادشان به يھاى جد گردان
ھا را  روى عمده آنيمعھذا ن. شدند ل مىيد، از كارگران و زحمتكشان تشكيعضو رس

 .دادند ل مىيكارگران تشك

د صورت يھاى جد ل گردانيرگزارى انتخابات فرماندھان گارد ملى كه متعاقب تشكبا ب
ھاى گارد ملى  گرفت، تعدادى از رھبران طبقه كارگر به عنوان فرماندھان گردان

عالوه بر . روھاى انقالبى افزوده شديت نيق بر نقش و موقعين طريانتخاب شدند و بد
ى در يك امور، شوراھايشبرد دمكراتيو پن، به منظور نظارت بر كار فرماندھان يا

ت فرماندھان را تحت كنترل ين شوراھا كه فعاليا. دنديل گرديھاى گارد ملى تشك گردان
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دولت . ختنديى را بر انگيدادند، به شدت نگرانى دولت بورژوا ق قرار مىيو نظارت دق
د، اما نه تنھا ن شوراھا را محدود سازيد بتواند قدرت ايادى مبذول داشت تا شايتالش ز
روھاى پرولترى در واحدھاى ياى نگرفت بلكه بالعكس رشد و قدرت ن جهيت نتيدر نھا

 عضو انتخاب ٢۵ته مركزى گارد ملى با يد كه مدتى بعد كمينظامى تا بدان جا رس
در جاى خود به . شد  اى محسوب مى ن ارگان رھبرى تودهيتر تهيد كه با اتوريگرد
 .م پرداختيى كمون خواھين در برپاگيری و نقش آ ان شکليجر

 ماه به طول ۴ً سپتامبر آغاز و حدودا ١٩س كه از يبه ھر رو، با محاصره پار
ان يرى ميشد و روز به روز بر دامنه و شدت درگ تر  وسته بحرانىيد، اوضاع پيانجام

 .ديكارگران و زحمتكشان با حكومت افزوده گرد

ا بدان گونه يتظار داشتند كه حكومت موقت وقتى كه محاصره آغاز شد، توده مردم ان
ه يك رشته اقدامات جدى عليكرد، حكومت دفاع ملى، دست به  كه خود ادعا مى

گران  ش از اشغاليى كه از كارگران بياما حكومت موقت بورژوا. ھا بزند پروسى
ھم ھا انجام نداد بلكه كارى  پروسى واھمه داشت، نه تنھا اقدامى براى عقب راندن آلمان

ط جنگ و محاصره بر دوش يبراى كاستن از فشارھاى اقتصادى و مادى كه در شرا
شتى كارگران يت مادى و معين رو دم به دم وضعياز ا. كارگران قرار داشت، نكرد

ھا از امور مربوط  آن. لذا كارگران خود ابتكار عمل را به دست گرفتند. ديتر گرد ميوخ
ن يھاى سربازان، تأم رفته تا سرپرستى خانوادهى گيع خواروبار و مواد غذايبه توز

ف اقتصادى و ادارى ياى از وظا مسكن براى پناھندگان و خالصه كالم انجام مجموعه
ن خواستار اقدامات مؤثر و جدى از سوى يكارگران ھم چن. را خود بر عھده گرفتند

ن خواست يمدر راستاى ھ. ى بودنديدولت به منظور مبارزه با قحطى و كمبود مواد غذا
ن يًبعدا ا. ديى گرديبندى مواد غذا رهي بخش، خواستار ج٢٠ته مركزى يزحمتكشان، كم

ل يره مساوى و مجانى براى ھمه شھروندان در دوران جنگ تبديمطالبه به خواست ج
معھذا دولت به انحاء مختلف از انجام اقدامات مؤثر براى مبارزه با كمبود و . ديگرد

ر فشار مبارز كارگران، به ينھا در ماه اكتبر بود كه زرفت و ت قحطى طفره مى
مماشات، سازشكارى . بندى گوشت صادر كنند رهيھا اجازه داد كارت ج شھرداران بخش

ن دولت از انجام يگران و خوددارى ا انت ملى در برابر اشغاليطلبى دولت خ ميو تسل
ى، رشد و يه و مواد غذان آذوقينه تأميژه در زمياقدامات جدى به نفع زحمتكشان به و

كارى ، فالكت و بدبختى توده مردم، منجر به رشد روز افزون يگسترش فقر، ب
ك رشته يدر ماه سپتامبر . ديان كارگران و زحمتكشان گرديتى و اعتراض در مينارضا

ھا و  ىيمايپ ان تظاھرات، راهيدر جر. وستيس به وقوع پيتظاھرات در پار
 سپتامبر، كارگران خواھان اقدامات فورى ٢۶ و ٢۵، ٢٢، ٢٠ھاى روزھاى  ىيگردھما

عى يل كمون و ملى كردن صنايگران پروسى، تشك ه تجاوزكاران و اشغاليو جدى عل
 سپتامبر، اجتماعى با حدود سه ٢۶ن كه در ياز جمله ا. شدند كه با جنگ مرتبط بودند

دارى به نام  هياى، كارگران، سرمين گردھمايدر ا. ديل گرديل تشكيو ھزار تن در بل
ان فرانسه بود، متھم به يو را كه مالك تعدادى كارگاه كفاشى و كنتراتچى كفش نظاميگود

رى يانه كارگران، اخالل و كارشكنى در امر دفاع نمودند و خواھان دستگياستثمار وحش
ز خواستار مصادره يگرى نياجتماعات كارگرى د. ھاى او شدند وى و مصادره كارگاه

 )۵١(.ع جنگى شدندي صناو ملى كردن
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ز توسعه ياسى نيھاى س ھا و تشكل اسى، كانونيبه موازات رشد و گسترش مبارزات س
اسى يھاى تشكل و آموزش س اسى كه در واقع كانونيھاى س از جمله باشگاه. افتندي

د تحت يرس  مى۴٠ھا به حدود  ھا كه تعداد آن ن باشگاهيت اياكثر. افتنديبودند، گسترش 
 .ونال قرار داشتنديھاى انترناس ھا و حوزه ھا، نئوژاكوبن ستيظارت بالنكنفوذ و ن

د يكوش كرد و مى جاد مىيز مانع اياسى نيھاى س ن تشكليى در برابر ايحكومت بورژوا
. انات انقالبى و مترقى بودند، سركوب و متالشى سازديى را كه وابسته به جريھا آن

ون را بازداشت و يبردند، انقالب ورش مىيھا  ن باشگاهيار حكومت به ايگاردھاى س
 .كردند ھا را غارت مى امكانات آن

اسى كارگران و يھاى حكومت، مبارزه س ن فشارھا و سركوبيبه رغم تمام ا
ش ابتكار يش از پيھاى كارگر ب افت و تودهي شترى مىيزحمتكشان روز به روز اعتالی ب

 .گرفتند عمل را به دست مى

نمودند و حتا گاھى جاى  ھاى مقامات رسمى نظارت مى تير فعالب"ھاى نظارت،  تهيكم
جدھم يل انجمن نظارت بخش ھيه مشعر بر تشكياعالم." گرفتند ز مىيآن مقامات را ن

ه يى است كه آن خود پايھا س حوزهين انجمن در واقع نطفه تأسيا: "ان داشته بودين بيچن
: فش عبارتند ازيبود كه وظاانجمن مذكور معتقد ." ك استياساسى جمھورى دمكرات

ت و حل مشكل غذا و مسكن و مبارزه با سوء ين امنيسازمان دادن به امر دفاع و تأم"
ز يس را نيف پليھا گاھى وظا انجمن. ت از جمھورىيھاى دولت از قدرت و حما استفاده

ف يدادند و دشمنان جمھورى را توق ى انجام مىيھا ىيگرفتند، بازجو بر عھده مى
 )۵٢(."ندكرد مى

ان يژه خود را در جريكال به ويشات راديھا و رشد گرا ابتكار عمل انقالبى توده
شترى در يكارگران، نقش و نفوذ ب. ھاى گارد ملى در اكتبر نشان داد انتخابات انجمن

ف فرماندھى نظامى و يترى در انجام وظا ھا نقش مھم دا كردند و انجمنيھا پ انجمن
ھاى  ل گردانيد كه تشكيه نگرانى دولت گردين امر چنان مايھم. ادارى بر عھده گرفتند

ا يكارگران را ممنوع نمود و فشار روز افزونى را براى محدود ساختن قدرت شوراھا 
 .ھاى گارد ملى سازمان داد ھاى گردان تر انجمن قيبه عبارت دق

ختگى ي گسھاى كارگرى به علت بحران و از ھم هين كه اتحاديرغم اين مرحله، عليدر ا
ھاى صنفى  ف شده بودند، برخى تشكليز كارگران براى جنگ، تضعياقتصادى و تجھ

زنان كارگرى . ھاى صنفى زنان كارگر بود ھا تشكل ن آنيتر د به وجود آمدند كه مھميجد
فورم و يكردند و براى ارتش و پرسنل آن اون اطى كار مىيھاى تعاونى خ كه در كارگاه

ن يدر ھم. جاد نمودنديھاى كارگرى مختص خود را ا ازماندوختند، س ر مىيلباس ز
 .ديل گرديز تشكيمرحله، انجمن زنان پرستار ن

تى و مخالفت كارگران با حكومت افزوده شد و يزان نارضايدر ماه اكتبر باز ھم بر م
ى كه يھا توده. س صورت گرفتيجدھم اكتبر تظاھراتى در پاريدر روزھاى پنجم و ھ

 .شركت داشتند، خواھان برقرارى فورى كمون بودندن تظاھرات يدر ا

 ى براى كارگران داشت؟يت و معناين شعار از چه رو بود و چه اھمياما طرح ا

ز كمون براى كارگران، يخى و تجربى، قبل از ھر چيقت به لحاظ تاريدر حق
كتاتورى ير فرانسه بود كه ارگان ديس در دوران انقالب كبيكننده كمون پار تداعى

س و يكارگران فرانسه، ياد كمون پار. شد دست محسوب مىيقالبى توده زحمتكش و تھان
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ه ين رو در مبارزه علياز ا. خى خود حفظ كرده بودنديدستاوردھاى آن را در خاطره تار
كتاتورى يستمگران، استقرار قدرت زحمتكشان را با استقرار كمون به عنوان ارگان د

ز يگرى نيت، شعار كمون از جنبه دين واقعيگذشته از ااما . دانستند انقالبى مرتبط مى
طه ي، حق رأى را به ح١٨۴٨ه يانقالب فور. ت بوديبراى كارگران فرانسه حائز اھم

ى شھروندان را يده خودمختارى و فرمانروايز بسط داده بود و ايھا ن انتخابات شھردارى
س، ياى پاريپرولتارام ژوئن يمعھذا پس از سركوب ق. بر شھر خود جا انداخته بود

لذا . ھا سلب نمود ك مردم را از آنين حق دمكراتيه، ايبورژوازى با فرمان سوم ژوئ
ن وضع يا. گر منتخب مردم نبودند، بلكه وابسته به حكومت شدنديمقامات شھرداری، د

ن دوران دو شھر مھم فرانسه ين حال، در ايدر ع. ز حاكم بوديدر دوران ناپلئون سوم ن
م يًون مطلقا از ھر گونه خودمختارى محروم شده و تحت نظارت مستقيس و ليعنى پاري

م ي بخش تقس٢٠اش به  ونىيليت دو ميس با جمعيپار. س قرار گرفته بودنديپرفكتور پل
ك شھردار قرار داشت كه توسط حكومت گماشته شده يشده بود و در رأس ھر بخش 

، ١٨۴٨پس از شكست انقالب لذا . ن وضع موجب ناخرسندى مردم بودي ا)۵٣(.بود
ك خود ھمواره مسئله انتخابى شدن شوراھاى شھردارى و يمردم در مبارزات دمكرات

كى از مطالبات برجسته خود يون را به عنوان يس و ليژه براى پاريالغای وضع و
 .كردند مطرح مى

د، ت داشتنيان كارگران فعاليژه در ميز كه در آن زمان به وياسى مختلف نيانات سيجر
ده كمون يت آن داشتند، در گسترش ايھاى متفاوتى كه از كمون، نقش و اھم به رغم درك

ستم فكرى يكمون در س. ك شعار كارگرى مؤثر بودنديو طرح آن به عنوان 
ھا خواھان استقرار  آن. نده بوديستم اجتماعى آين سيھا، واحد نخست ستيپرودون
سم نسبت به ي درك از كمون و نگرش پرودوننيبا ھم. ًى كامال خودمختار بودنديھا كمون

ف مربوط يًفى صرفا در حد وظايس، وظايھا براى كمون پار اسى بود كه آنيمبارزه س
 بخش كه در آغاز ٢٠ته مركزى ين درك بود كه كميبه شھردارى را قائل بودند وبا ھم

د اعالم ه اكتبر خويانيستى قرار داشت، در بيش پرودونير و نفوذ گرايشتر تحت تأثيب
ز مجاز يتواند ادعاى شركت در قدرت دولت را داشته باشد و ن كمون نمى: "كرد كه مى

كن در مواردى كه دولت يل. ديمات و اعمال قدرت مركزى نظارت بنمايست بر تصمين
س تجاوز كند، كمون حق دارد در برابر آن مقاومت يبخواھد به آزادى مردم پار

  )۵۴(."ديبنما

ھاى كمون را در چارچوب امور  تيھا فعال ھا، نئوژاكوبن ستيبرخالف پرودون
ز بر عھده يف دولت را نيد وظايكمون با"كردند و معتقد بودند كه  شھردارى محدود نمى

كمون انقالب است . "دانستند له مبارزه با حكومت مىيھا كمون را وس ستيبالنك." رديبگ
كمون نجات فرانسه . سازد اژگون مىھا را و لرزاند و تاج و تخت گان را مى كه خودکامه

خى و يط تارياى از عوامل و شرا ر مجموعهي  لذا تحت تأث)۵۵(."و جمھورى است
ازھاى يستى، كارگران كمون را نه فقط پاسخگوى نياليشات سوسيز گرايمشخص و ن

دانستند و براى آن  نه و اساسى خود مىيريفورى بلكه اھداف و آرزوھاى بلند مدت، د
ھاى كارگرى  دانستند كه در آن انجمن كارگران، كمون را نظامى مى. كردند ىمبارزه م

ن نگرش بود كه توده كارگر شعار كمون يبا ھم. دار اداره امور كشور باشند د عھدهيبا
 سپتامبر ٢٠ در .كرد و سرانجام آن را مستقر ساخت داد، براى آن مبارزه مى را سر مى
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. ديب رسيت آرا به تصوي نظارت، ماده كمون با اكثرھاى نده انجمني نما٢٣٠در اجتماع 
ل كمون يان توسعه و گسترش مبارزه طبقاتى، كم كم توھماتى كه در مورد تشكيدر جر

د و يى از كارگران وجود داشت، زائل گرديھا ان بخشيبا كمك و ھمراھى دولت در م
اى  وهيا تنھا به شافت كه معتقد بودند كمون ريت يھا مقبول ستيش نگرش بالنكيش از پيب

 .جاد كرديتوان ا انقالبى مى

ست دست به يل به رھبرى فلوران بالنكيو در پنجم اكتبر، پنج گردان گارد ملى بل
ھا و انتخابات  روھاى آلمانىيه نيتظاھرات زدند و خواستار انجام اقدامات جدى عل

 .فورى كمون شدند

 كه بر روى مسئله انتخابات م گرفتنديز در ھمان روز تصميھا ن ھاى بخش شھردارى
رفت يشنھادات را نپذين پيك از ايچ ياما دولت نه تنھا ھ. نديفورى كمون پافشارى نما
ان يم گرفت كه انتخابات شھردارى را به پاي اكتبر تصم٧بلكه بالعكس در روز 

اسى و شركت گارد ملى را در تظاھرات يى سيمحاصره موكول كند و ھر گونه گردھما
ته مركزى يتر ساخت و كم ن اقدامات ارتجاعى دولت، مخالفت را افزونيا. ممنوع سازد

م يته مركزى تصميلذا كم. ترى واداشت كاليمات راديز به اتخاذ تصمي بخش را ن٢٠
ك تظاھرات يمات و اقدامات دولت، ين تصميگرفت كه فرداى آن روز در اعتراض به ا

ھاى  ھاى دولتى، گردان تيرغم ممنوعياى، عل ن تظاھرات گسترده تودهيدر ا. برپا كند
ى يك گردھمايز يعنى در نھم اكتبر نيك روز بعد ي. ز شركت داشتنديچپ گارد ملى ن

شبرد يم گرفته شد كه براى پين جا تصميدر ا. ديل برگزار گرديو بزرگ كارگرى در بل
 .جاد گردديك ارگان رھبرى و مركزى واحد ايك مبارزه ھمه جانبه و مؤثر، ي

اى، حكومت موقت، اقدامات  ن رشد و اعتالء جنبش اعتراضى تودهيابل ادر مق
ھاى انقالبى  تيھاى انقالبى گارد ملى و شخص گردان. د نموديسركوبگرانه خود را تشد

 اكتبر، دولت دستور بازداشت بالنكى و ١٠روز . در معرض سركوب قرار گرفتند
د كه يى و فلوران مانع از آن گردت گارد ملى از بالنكيفلوران را صادر كرد، اما حما

ون به مرحله اجرا يه انقالبيز عليگرى نياقدامات د. م خود را عملى سازديحكومت تصم
 .درآمد

شد و مبارزه طبقاتى توسعه و گسترش  تر مى ط كه اوضاع ھر دم بحرانىين شرايدر ا
  .ر گرفتروھاى انقالبى قرايافت، مسئله برافكندن حكومت موقت در دستور كار ني مى

 

  اكتبر٣١شورش   -پ 

ى به سوى يمايپ رى از كارگران و زحمتكشان دست به راهيت كثي اكتبر جمع٣١روز 
ھاى انقالبى  گردان. م در برابر شھردارى تجمع نموديتى عظيجمع. مركز شھر زدند

س به سمت شھردارى به ين اطراف پاريھاى كارگرنش ز كه از حومهيگارد ملى ن
دند و بر روى پرچم سرخ خود شعار زنده باد كمون را حمل حركت در آمده بو

ھاى  حوالى ظھر، توده. وستنديكردند، به تظاھركنندگان اطراف شھردارى پ مى
اوضاع به شدت . ختندين با شعار برقرار باد كمون به درون تاالر شھردارى ريخشمگ

، دولت را م گرفت به شھردارى برودي بخش تصم٢٠ته مركزى يكم. بحرانى شده بود
ن يدر ا. ئت موقت را مأمور برگزارى انتخابات كمون سازديك ھيد و يمعزول نما

ضمن، واحدھاى گارد ملى طرفدار بالنكى كه ابتكار عمل را به دست گرفته بودند، 
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به محض . ھاى شھردارى به اھتزاز در آورده بودند ھاى سرخ را در جلو پنجره پرچم
ل يف اعضاى دولت را صادر كرد، و تشكيستور توقورود فلوران به شھردارى، وى د

بالنكى متن فرمانى را . "ديل گرديد تشكيك دولت جدي. ته نجات ملى را اعالم نموديكم
ون يسيك كمي عضو و ١٢٠ون بلدى موقت مركب از يسيك كميل يدرباره احضار و تشك

." ن كردي عضو تدو۵ك انجمن نجات ملى مركب از ي عضو و ٢٠العاده مركب از  فوق
خواه حضور داشتند و  ھاى مختلف جمھورى ندگان گروهيدر دو سازمان نخست نما"

ستى متجانس باشد، دلسكلوز، يبا ده او مىيحال آن كه در انجمن نجات ملى كه به عق
 )۵۶(."ت داشتنديه و فلوران عضوير، رانويليبالنكى، م

ه بالنكى اعالم يانيه بى سرنگون شده بود و در حالى كيًظاھرا حكومت موقت بورژوا
 ٢٠ته مركزى ي ساعت انجام خواھد گرفت، كم٢۴كرد كه انتخابات كمون در مدت  مى

سرنگونى . بخش مشغول مذاكره و تبادل نظر در مورد نامزدھاى انتخابات كمون بود
رى از كارگران و افراد گارد يد كه گروه كثيرس حكومت موقت چنان قطعى به نظر مى

ط، ين شرايدر ا.  تمام شده تلقى نموده و شھردارى را ترك كردندًملى جدا كار را
ى گارد ملى فرار كرده بودند، يكى از واحدھاى بورژوايفرى كه با كمك  تروشو و ژول

روھاى مسلح خود را مأمور اشغال يبراى اشغال مجدد شھردارى دست به كار شده و ن
نظامى طرفدار حكومت  صبح بود كه واحدھاى ۴حوالى ساعت . شھردارى نمودند

ن ضمن، گروھى از يدر ا. ى حمله به شھردارى را آغاز نمودنديموقت بورژوا
ز يآم ه را به شكل مسالمتينامه، قض ك توافقيدند تا با يكوش رو مى انهيخواھان م جمھورى

ستى در اول نوامبر يبا نامه، انتخابات كمون مى بر طبق مفاد اين توافق. خاتمه دھند
بر سر . رديل دولت انجام بگيز انتخابات براى تشكيد و فرداى آن روز نبرگزار گرد

ون موقت نھاده بود، اختالف نظر يسيد كه بر خود نام كمين توافقى در دولت جديچن
ھا دلسكلوز قرار داشت،  ون كه در رأس آنيسيگروھى از اعضای كم. وجود داشت

ن طرح يالنكى ضمن مخالفت با اگر به رھبرى بين توافق بودند، اما گروھى ديموافق ا
ت انتخابات كمون را برگزار و يد به فوريون موقت بايسين اعتقاد بودند كه كميبر ا
ب يون، طرح توافق را تصويسيسرانجام، كم. ديارات خود را به كمون واگذار نماياخت

مطابق : ن طرح، توافقى در سه ماده با حكومت موقت صورت گرفتيبر طبق ا. نمود
مطابق . ن شد كه انتخابات كمون در اول نوامبر برگزار شوديخست، قرار بر اماده ن
رد و باالخره بر يستى انتخابات اعضاء دولت در دوم نوامبر صورت بگيبا ، مى٢ماده 

، ھر دو دولت مستقر در شھردارى خود را منحل خواھند ساخت و كسى به ٣طبق ماده 
 )۵٧(.جازات قرار نخواھد گرفتب و مي اكتبر مورد تعق٣١دادھاى يخاطر رو

ًعا توافق را كنار نھاد و اصال منكر ياما دولت موقت كه بر اوضاع مسلط شده بود، سر ً
نش اعضاء ينه تنھا از برگزارى انتخابات كمون و انتخابات براى گز. ن توافقى شديچن

ت را  اكتبر دولت موق٣١ونى را كه در يب و سركوب انقالبيدولت سر باز زد، بلكه تعق
. ر کرديكال جنبش را دستگيتعدادى از رھبران راد. سرنگون كرده بودند، آغاز نمود

الت انقالبى بودند بركنار كرد و برخى از يفرماندھان گارد ملى را كه داراى تما
 .شھرداران را معزول نمود
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ًن كه ظاھرا رأى اعتماد به دست آورد و خود را دولت قانونى يدولت موقت براى ا
ھا  ن رفراندومياز نمونه ا. ن نمودييدھد، رفراندومى را براى روز سوم نوامبر تعجلوه 

 .حتا در دوره ناپلئون سوم ھم برگزار شده بود

ن كه از شر شھرداران يد براى ايد دولت موقت كه اكنون خود را بر اوضاع مسلط مى
بات براى ك به خود بدھد، انتخاياى دمكرات مزاحم خالص شود و در ھمان حال چھره

س و معاونان آنان را در روزھاى پنجم تا ھشتم نوامبر ي بخش پار٢٠نش شھرداران يگز
. اى عكس آن را كه انتظار داشت به دست آورد جهين جا نتيمعھذا در ا. برگزار كرد

در . دند كه به نحوى از انحاء با دولت مخالف بودنديمردم، اغلب شھردارانى را برگز
ت، دلسكلوز يليل و ويو در بل. ون سرشناس انتخاب شدندي انقالبزين نيمناطق كارگرنش

ف شده بودند به عنوان شھردار و ي اكتبر توق٣١ه كه به جرم شركت در شورش يو رانو
ن شھرداران و يدر ب. ر، والس و فلوران به سمت معاونت شھردارى انتخاب شدنديليم

  .ل شده بوديشكست تياليك گروه ده، دوازده نفره سوسيھا  ن آنيمعاون

  

 ون و مارسىي جنبش انقالبى در ل-ت 

ن يس بود، اما اين كه مركز و محور جنبش پرولترى و انقالبى فرانسه، پاريبه رغم ا
ن فاصله تحوالتی يگر ھم در اياالت و شھرھاى ديدر ا. شد س محدود نمىيجنبش به پار

 .افته بوديوسته بود و جنبش طبقاتى كارگران اعتالء يانقالبى به وقوع پ

 سپتامبر، ۴شد، در روز  ن شھر بزرگ صنعتى فرانسه محسوب مىيون كه دوميدر ل
ته يك كميز ين جا نيدر ا. س جمھورى اعالم شده بوديحتا چند ساعتى زودتر از پار

خواھان به  ن جناح جمھورىيتر كاليا مراقبت عمومى، متشكل از كارگران و راديت يامن
د تا ي در فاصله ده روزى كه قدرت را در دست داشت، كوشتهين كميا. وجود آمده بود

د آورد كه يھا، بھبودى در وضع زحمتكشان پد ك رشته دستورالعمليب يق تصوياز طر
ھاى دولتى، اشتغال  جاد كارگاهيھاى مربوط به ا از آن جمله بود دستورالعمل

 كه به شھر وارد ات خوار و بارىيكار در امر بناى استحكامات، لغو ماليكارگر ب ١۵٠٠
ق يسا از طريات بر ثروتمندان، قطع ھر گونه كمك مالى به كليشد، وضع مال مى

سرھا بر مبناى حق رأى عمومى و اقدامات يس و انتخابات كمينھادھاى دولتى، الغاء پل
 )۵٨(.كيدمكرات

ن كمون تحت نفوذ ي سپتامبر، انتخابات كمون صورت گرفت كه البته ا١۵ون در يدر ل
ون، ين بود كه در ليز در اين امر نيعلت ا. رى بورژوازى قرار داشتو رھب

ن گذشته يل كمون در دست گرفته بود و از ايبورژوازى ابتكار عمل را براى تشك
د اشاره كرد ين جا بايدر ا. ن كمون و انتخابات آن دخالتى نداشتنديت كارگران در اياكثر

ھا در رأس جنبش  ھا بود و آن تسيت باكونيًكه جنوب فرانسه عمدتا عرصه فعال
ستى يھاى آنارش كيشد، تاكت ل مىيكى ھم كه به جنبش تحميتاكت. كارگرى قرار داشتند

 .ن بوديباكون

ھاى خود را عملى  كيون شد تا در آن جا تاكتين در اواسط سپتامبر وارد ليخود باكون
گر شھرھاى ي دندگان مارسى ويى كه در آن نمايك گردھماي سپتامبر در ١٧در . سازد

ده روز بعد . ديل گرديته نجات فرانسه تشكيجنوبى فرانسه حضور داشتند، كم
ون انقالبى يفدراس"د كه در آن برنامه يزان گرديون آويوارھاى ليى بر ديپوسترھا
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ن برنامه، الغاء دستگاه حكومتى و يدر ا. ھا اعالم شده بود ستيتوسط باكون" ھا كمون
ون يك كنوانسيى و مدنى با محاكم خلقى و انعقاد يھاى جنا نى دادگاهيگزيادارى و جا
 )۵٩(.ون خواسته شده بوديانقالبى در ل

ھاى طرفدار  ن به ھمراه گروهي، باكون١٨٧٠ سپتامبر ٢٨عنى در يفرداى آن روز 
. ون را اشغال نمود و از بالكن شھردارى، برنامه خود را اعالم كرديخود، شھردارى ل

ن يبا تمام ا. ى از كارگران قرار گرفتيھا بانى بخشيت و پشتيان برنامه مورد حميا
ن جا جنبش به قدر كافى وسعت نداشت و عموم كارگران يى كه در اياوصاف، از آن جا

ز ين نيباكون. ًعا سركوب شديروھاى دولتى، سريدر آن مشاركت نداشتند، با مداخله ن
 در جنبش كارگرى نفوذ داشتند، ھا ستي در مارسى ھم كه باكون.دير و اخراج گرديدستگ

ه ناپلئون سوم يس، جنبش عليام كه در پاريدر ھمان ا. وستيتحوالت مشابھى به وقوع پ
ك ي اوت ٧در . افتيز جنبش اعتراضى رشد و گسترش يگرفت، در مارسى ن اوج مى

ده شد كه به يته انقالبى برگزيك كمين ھزار نفره صورت گرفت و يع چنديتظاھرات وس
 . روز شھر را تحت كنترل خود داشتمدت دو

ك يجاد يى از سوى كارگران مارسى براى ايھا با استقرار جمھورى در فرانسه، تالش
رى يونال كه تعداد كثيون انترناسيز فدراسيدر مارسى ن. كمون انقالبى صورت گرفت

گرفت، تحت رھبرى و  گر را در بر مىيسازى، بارانداز و مؤسسات د كارگران كشتى
 .ستى قرار داشتيه باكوني اتحادنفوذ

ل يك گارد مدنى در مارسى تشكيان تحوالت انقالبى پس از اعالم جمھورى، يدر جر
ن جا، رھبرى جنبش در دست يدر ا. كال بوديالت انقالبى و راديد كه داراى تمايگرد

در . ل شده بوديانات پرولترى و دمكرات تشكيه جنوب قرار داشت كه از جرياتحاد
ات بر ثروتمندان خواسته شده بود كه ياز جمله وضع مال) گيل(ه ياتحادبرنامه 

لذا در اول نوامبر، واحدھاى گارد مدنى . شھردارى مارسى از انجام آن سر باز زد
شھردارى را به تصرف خود در آوردند و . ى به سوى شھردارى زدنديمايپ دست به راه

ى سركوب حكومت مركزى به روھاياما ن. ل كمون مارسى را اعالم نمودنديتشك
ھا بود كه تاالر شھردارى از تصرف   نوامبر با مداخله آن٧مارسى اعزام شدند و در 

ه جنوب يد و اتحادين شكست، گارد مدنى خلع سالح گرديپس از ا. رون آمديون بيانقالب
 .منحل اعالم شد

ژوازى روزى بورين مقطع به پيون و مارسى تا ايجه مبارزه در ليدر حالى كه نت
س، كارگران خود را براى نبرد قطعى و قبضه قدرت آماده يده بود، در پاريانجام

  .كردند مى

  

  تدارك نبرد قطعى-ث 

س نشان داد كه كارگران آماده سرنگونى حكومت موقت ي اكتبر در پار٣١داد يرو
ش ين گرايت را ھم چنين واقعيا. ك حكومت كارگرى ھستنديى و برقرارى يبورژوا

. داد ستى نشان مىياليتر جنبش كارگرى و سوس كاليون كارگران به خطوط رادروز افز
ان يستى در ميشات پرودونياى گرا  اكتبر به نحو قابل مالحظه١٣داد يدر پى رو

 ٢٠ته مركزى يكم. ت شديستى تقويشات بالنكيد، و بالعكس گرايف گرديكارگران تضع
 .دا كرديا پھ ستيشترى به بالنكيش بين پس گرايز از ايبخش ن
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ر نمود كه يك باشگاه مركزى داي بخش، ٢٠ته مركزى يدر اواخر ماه نوامبر، كم
ھاى  ستى، باشگاهياليك و سوسيھاى دمكرات ھا، انجمن اى از سازمان رنده مجموعهيدربرگ

ھا قرار  ستيز تحت نفوذ و رھبرى بالنكين تشكل نيا. اسى بوديھاى س تيمحلى و شخص
 .داشت

سى يھاى پار تر شدن حوزه ن حال منجر به فعاليستى، در عيشات پرودونيف گرايتضع
ھا  ستى تاكنون مانع از شركت فعال حوزهيش پرودونيد، چرا كه گرايونال گرديانترناس

 . اكتبر شده بود٣١ع ياسى و حتا وقايدر مبارزه س

اتاق ونال و اعضاى يسى انترناسيھاى پار  نوامبر، رھبران شوراى فدرال حوزه٢٧در 
ه يه مشتركى خواھان اتخاذ اقدامات قاطع عليانيھاى كارگرى با انتشار ب تيفدرال جمع

س يق افتادن انتخابات مجلس به بعد از جنگ، حق مردم پاريگران آلمانى، به تعو اشغال
از مردم و يى، مصادره كاالھاى مورد نيبندى مواد غذا رهيھا، ج در انتخابات شھردارى

 .ھا به بعد از جنگ شدند خانه جارهق افتادن ايبه تعو

ط فقر، يھاى فورى توده زحمتكش در شرا اى از خواست ن مطالبات، مجموعهيا
ك يچ يمعھذا دولت به ھ. گر بوديب اجتماعى ديكارى و مصايگرسنگى، سرما، جنگ، ب

ًجتا در ماه ينت. ھاى ارتجاعى خود ادامه داد استين مطالبات توجھى نكرد و به سياز ا
 .ديد گرديمبر، اقدامات انقالبى براى سرنگونى حكومت و برقرارى كمون تشدسپتا

ًھاى انقالبى، بحث اساسا بر سر مسئله چگونگى  ژه در باشگاهيدر ھمه جا به و
اعضا باشگاه مركزى، طرفدار برقرارى كمون با . استقرار كمون و ضرورت آن بود

 .ھاى انقالبى بودند وهيتوسل به اعمال قھر و ش

ھاى مؤثر و  راه"ز بحث اصلى خود را بر روى مسئله ي بخش ن٢٠ته مركزى يكم
ى به يشنھادھاي دسامبر، پ٢٣در روز . "متمركز ساخته بود" عملى استقرار كمون

ھاى مخصوص  ا باشگاهيھاى نظارت  ه به انجمنيھاى بخش، شب جاد سازمانيمنظور ا
 عضو ٢٠ئتى مركب از ي ھ.عرضه شد" روھاى زنده جمھورىيبراى متمركز نمودن ن

درباره "تخت اعزام گردد و يست گانه پايھاى ب كى از بخشيد تا ھر عضو به ين گردييتع
م ي دسامبر تصم٢٨در ." وه سازمان ھر بخش از نظر انقالبى مطالعاتى كندين شيبھتر

تواند  ى را كه ھر بخش مىيروھايھاى بخش ھر چه زودتر، وضع ن تهيگرفته شد كه كم
در . ن كندييار داشته باشد، تعي مقتضى براى استقرار كمون انقالبى در اختدر موقع

درباره كمون : "دين گرديل تدويھمان اجالس، دستور جلسه اجتماع بعدى به شرح ذ
 )۶٠(".اى انقالبى وهيل عملى براى استقرار آن به شيانقالبى و وسا

. گرفت ستور كار قرار مىش در ديش از پياى انقالبى ب وهيمسئله استقرار كمون به ش
كردند، اجتماعات  شنھاد مىين كمون قانونى كه پيژه پس از شكست طرح مدافعيبه و

راتى ييز تغيآم دار گردد و به شكلى مسالمت ك كمون قانونى را عھدهيفه يشھرداران وظ
اى انقالبى و نه  وهيد آورد، كارگران به سمت استقرار كمون به شياست دولت پديدر س
اش  ھاى نظارت تهي بخش كه با شبكه كم٢٠ته مركزى يكم. داشتند ى گام برمىقانون

مركز ثقل و سخنگوى جنبش كارگران و زحمتكشان شده بود، در تدارك استقرار كمون 
 ٢٢ون يسيك كمي ١٨٧١ه يل ژانويدر اوا"ته مركزى يكم. وه انقالبى برآمده بوديبه ش

د كه راه سرنگونى حكومت را ھموار ن نمويي نفره را تع۵ته سرى يك كمينفره و 
 .ھا انتخاب شده بودند ستيان بالنكيته سرى ھمگى از مين كمي اعضاء ا)۶١(."كنند
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ت خود ي بخش به فعال٢٠ندگى ي بخش، با نام نما٢٠ته مركزى ين پس، كميًضمنا از ا
 .ھاست ندگان منتخب بخشيته مركزى به عنوان نمايدھد كه حاكى از نقش كم ادامه مى

سه تن از . ل، تدارك سرنگونى حكومت را آغاز نموديته سرى به محض تشكيمك
م حاكم بر فرانسه را يه معروف سرخى بودند كه رژيانيسندگان بيته، نوين كمياعضاء ا

ه كه يانين بيدر ا. ادامه امپراتورى معرفى كرده و خواھان برافكندن آن شده بودند
ستى يبا ف شده بود كه مىيتگاه قدرت تعرك دسيخطاب به مردم بود، كمون به عنوان 

 .رديى سرنگون شده را بگيجاى حكومت بورژوا

ى و استقرار يه معروف به سرخ كه در آن سرنگونى حكومت بورژوايانيبا انتشار ب
د مطرح شده بود، حكومت موقت بر شدت يكمون به عنوان دستگاه قدرت حاكمه جد

ش از آن اوج گرفته بود يه انقالبى مردم بيمعھذا روح. سركوب و فشار به مردم افزود
ھا بتوانند به عنوان عامل بازدارنده عمل كنند، بالعكس در ھمه جا، به  ن سركوبيكه ا

ھاى مفصلى در مورد سرنگونى حكومت و برقرارى  ھاى انقالبى، بحث ژه در باشگاهيو
ركوب و اقدامات سركوبگرانه حكومت، از جمله تالش براى س. ان بوديكمون در جر

ط را يالوقوع دولت، شرا بيم قريھاى گارد ملى و انتشار خبر تسل خلع سالح گردان
 .ام آماده كرده بوديك قيبراى 

ھاى كارگر و  اسى از سوى تودهيه، اجتماعات مختلفى در مراكز سي ژانو٢١روز 
ھاى  ابانيرى از زحمتكشان در خيه گره كثي ژانو٢٢در . ديزحمتكش برگزار گرد

گر به يگروھى به سمت شھردارى حركت نمودند و گروھى د. به راه افتادندس يپار
ھا، مردم تعدادى  ان حمله به زندانيدر جر. ان را آزاد كننديھا رفته تا زندان طرف زندان

ر شده بود، ي اكتبر دستگ٣١از رھبران جنبش از جمله فلوران را كه پس از شورش 
 .آزاد كردند

شات مختلفى كه در يمت بود، اما اختالف نظر و گرات خواھان سرنگونى حكويجمع
ته سرى يكم. زد فى و سر در گمى دامن مىيان رھبران جنبش وجود داشت به بالتكليم

گر از يام مسلحانه بود اما گروھى ديست خواھان تداوم مبارزه و قيپنج نفره بالنك
گر يد"كرد كه  ل مىبالنكى استدال. ام بودنديھا از جمله خود بالنكى مخالف ق ستيبالنك

ت، براى يچون بر فرض موفق. ر شده استيلى ديس و قبضه قدرت خيبراى نجات پار
ت ننگ شكست و تحمل فاجعه ناشى از آن باقى يزى به جز قبول مسئوليون چيانقالب

. روزى برسدي فلوران ھم اعتقاد نداشت كه جنبش در آن روز به پ)۶٢(."نخواھد ماند
ن اقدام يان داشتند و نه اين ميز نه نقش فعالى در ايس نيل در پارونايھاى انترناس حوزه

خوانى داشت، چرا كه شوراى عمومى  ونال ھميقبضه قدرت با خطمشى انترناس
گرى يانات ديجر. ديد ونال در مجموع اوضاع را براى كسب قدرت مساعد نمىيانترناس

خواه، در  اتفاق جمھورىھا و  اشتند، از جمله نئوژاكوبند ن جنبش حضوريھم كه در ا
اما دولت با آمادگى نظامى الزم مصمم بود تظاھرات . ا بودنديز قضايآم پى حل مسالمت
ن يروھاى نظامى را به مراكز حساس اعزام كرده بود و بخشى از اين. را سركوب كند

روھاى يك شد و نياى شل ن ضمن گلولهيدر ا. رو را در شھردارى متمركز ساخته بودين
. ولتى، كارگران را كه در جلو شھردارى تجمع كرده بودند، به گلوله بستندسركوب د

ت از ين تظاھرات شركت داشتند، به حمايھاى گارد ملى كه در ا تعدادى از گردان
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روھاى يرى نظامى كه نين درگيان ايدر جر. ر شدنديروھاى دولتى درگيكارگران با ن
 .متكش كشته شدند تن از مردم زح۵٠دولتى مسبب آن بودند، حدود 

گروه . داد، دولت بر دامنه و ابعاد اقدامات سركوبگرانه خود افزودين رويدر پى ا
ھا  ستيھاى وابسته به بالنك روزنامه. ر و روانه زندان كرديون را دستگيرى از انقالبيكث

حكومت . ل كرديھاى انقالبى را تعط ف نمود و تعدادى از باشگاهيھا را توق و نئوژاكوبن
ه قرارداد ترك ي ژانو٢٨افت، در يھا، اوضاع را مساعد  ن سركوبيت كه با اموق

ن مدت، مجمع ملى ين قرارداد سه ھفته بود، تا طى اياعتبار ا. مخاصمه را امضا نمود
 .نديم قطعى را اتخاذ نمايل شود و در مورد مسئله جنگ و صلح تصميتشك

ن يھى بود كه از درون اي بد.دين گردييه براى انتخابات مجمع ملى تعي فور٨روز 
ن يھا و در مدتى به ا ستى در مناطق تحت اشغال و محاصره آلمانيبا انتخابات كه مى
لذا كارگران به . ديرون آيزى جز ارتجاع محض بيتوانست چ رد، نمىيكوتاھى انجام بگ

پراكنى  رغم توھمين انتخابات نداشتند و عليلى به شركت در ايس تمايژه در پاريو
ًتا تعداد يھا از كارگران به شركت فعال در انتخابات، نھا ھا و دعوت آن ستيونپرود

اما مستثنى از خود . ده شدنديندگان مورد اعتماد كارگران برگزيار اندكى از نمايبس
ت ين انتخابات شكل گرفت و حائز اھميان ايش، آن چه كه در جريآمدھا انتخابات و پى

ستى كارگرى از ياليكال سوسيش راديك گرايرى يگ جدى براى طبقه كارگر بود، شكل
ھاى كارگرى و  تيالمللى كارگران، اتاق فدرال جمع نيان انجمن بياتحاد سه جر

ستى انتشار دادند و در اعالم مواضع يًان مشتركا لين سه جريا.  بخش بود٢٠ندگى ينما
ًعمدتا نام ست ين ليدر ا. خود ھر گونه اتحاد با بورژوازى را مردود اعالم نمودند

ن ين در ايون پرولترى قرار داشت و تنھا تعداد معدودى نئو ژاكوبيكارگران و انقالب
ن اتحاد، جمھورى كارگران، برابرى يدر برنامه انتخاباتى ا. ست قرار گرفته بودنديل

ان ين جريدر برابر ا. اجتماعى و واگذارى ابزار كار به كارگران خواسته شده بود
ست قرار داشت كه با گروھى از يان پرودوني كارگرى، جركال درون جنبشيراد

ھاى بورژوا كه خود را  ست خرده بورژوا و دمكراتياليھاى سوس ھا، گروه نئوژاكوبن
خواه متشكل ساخته بودند، متحد شده  خواه مركزى و اتفاق جمھورى در اتحاد جمھورى

 .ست جداگانه انتشار داده بودنديك ليو 

ن يتر ان مرتجعيندگان از ميم نمايار عظيت بسيبرگزار شد و اكثربه ھر رو، انتخابات 
 نفره مجمع ملى ٧٠٠ن كافى است كه اشاره شود از جمع يھم. ھا انتخاب شدند جناح
 .طلب بودند  تن سلطنت۴۵٠

 ١٨٧١ه ي فور١٢س، در يعنى پارين مجلس نخست به دور از مركز انقالبى فرانسه يا
ل يسپس در اوا. د زدييط مقدماتى صلح، مھر تأي بر شراًعايد و سريل گرديدر بردو تشك

 ۵ك غرامت يمارس قرارداد صلح را امضا نمود كه بر طبق آن آلزاس و لرن به ھمراه 
ن يتر كى از مرتجعير ي ن تىين مجلس ھم چنيا. شد ارد فرانكى به آلمان واگذار مىيليم

 .ديس دولت برگزيندگان بورژوازى را به عنوان رئينما

ًعا مسئله صلح با يتر طبقه كارگر، سر ر كه با ھدف سركوب ھر چه فورىي لت تىدو
. ديك رشته اقدامات سركوبگرانه تازه گرديكسره كرد، دست به كار انجام يآلمان را 

. ل كرديھاى مخالف را تعط ان برد و تعدادى از روزنامهيآزادى مطبوعات را از م
قات ييد گارد ملى در معرض فشارھا و تضافرا. د شديز تشديون نيرى انقالبيدستگ
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ر دستور داد كه حقوق افراد گارد ملى قطع شود و تنھا به آن ي تى. دى قرار گرفتنديجد
عده از افراد گارد ملى، حقوق پرداخت شود كه مدركى دال بر عدم استطاعت مالى 

. شد اسى محسوب مىيك اعمال فشار مالى و سيم در آن واحد ين تصميا. ارائه دھند
م در وھله نخست در راستاى اقدامات بورژوازى براى خلع سالح ين تصميھدف ا

ك يم ين تصميگر اياز سوى د. ھاى پرولترى گارد ملى بود كارگران و انحالل گردان
ره و يق جيشد كه از طر اعمال فشار اقتصادى و مالى بر كارگرانى محسوب مى

 .ندندگذرا ا مىر مواجب گارد ملى زندگى روزمره خود

ق مجمع ملى كه اكنون يد فشار به كارگران و زحمتكشان از طرير به منظور تشدي تى
ًعا پرداخت يز سريھاى عقب افتاده ن م گرفت كه اجارهيبه ورساى منتقل شده بود، تصم

طبقه كارگر با . جه معكوس به بار آوردير نتي ن اقدامات ارتجاعى تىياما ا. گردند
 . مبارزه براى سرنگونى حكومت به پا خاستشترى بهياستوارى ھر چه ب

افته خود را براى سرنگونى بورژوازى ي بخش، تالش سازمان ٢٠ته مركزى يكم
ھاى نظارت  ان اعضای انجمنيب و در مياى را تصو هيانيه بي فور١٩در . د نموديتشد
ا ته نظارت وابستگى خود ريه خواسته شده بود كه اعضای كميانين بيدر ا. ع نموديتوز

با تمام "د بكوشند تا ين حزب باياعضای ا. ھاى انقالبى اعالم كنند ستياليبه حزب سوس
وى را به عنوان طبقه حاكم ساقط . ن ببرنديازات بورژوازى را از بيل ممكن، امتيوسا
خالصه، برابرى اجتماعى را برقرار . اسى را به كارگران منتقل كننديند و قدرت سينما

ست انقالبى تا وقتى كه مبانى حقوق اساسى جامعه با ياليوساعضای حزب س." "سازند
دا نكرده است، در صورت لزوم با تجمع ير پيياسى و اجتماعى تغيه انقالبى سيك تصفي

گرى به زور مقابله خواھند يا به اصطالح مجلس ملى ديھر نوع مجلس مؤسسان 
   )۶٣(."كرد

ك يز كارگرى در سراسر فرانسه ھاى انقالبى و مراك ه خواھان آن بود كه كمونيانيب
 .ل دھنديدولت تشك

ت يز تقويكال در صفوف بخش انقالبى گارد ملى نيشات راديام است كه گراين ايدر ھم
گردد و اقدامات عملى جدى براى مقابله با تعرضات ضد انقالبى و ارتجاعى انجام  مى
 .رديگ مى

ھاى  براى رھبرى گردانژه ي نظامى و-اسى يك مركز سيجاد يش مسئله اياز مدتى پ
ان اعضای گارد ملى مطرح يمات دولت و فرماندھان در ميگارد ملى و نظارت بر تصم

ش يش از پين مركزى بيك چنيان انتخابات براى مجمع ملى ضرورت يدر جر. شده بود
د تا موضع و احدى در يل گرديك مجمع عمومى تشكيز ين رابطه نيدر ھم. ديآشكار گرد

ه بار ي فور١۵مدتى بعد در . ھاى انتخاباتى اتخاذ گردد ستيندگان و لينش نمايقبال گز
ندگان واحدھاى گارد ملى به جز يد كه تمام نمايل گرديگر مجمع عمومى تشكيد

ھاى اول و دوم كه به طبقات ثروتمند و بورژوا وابسته بودند در آن شركت  بخش
ك يجاد يرد ملى خواستار ا ھزار تن از افراد گا٣ن اجالس متجاوز از يدر ا. داشتند

ه ي فور٢۴در اجالس عمومى . ون گارد ملى شدنديكننده به نام فدراس الت رھبرىيتشك
ته مركزى برگزار يك كميكه به منظور بحث و بررسى در مورد اساسنامه و انتخاب 

 .ديل گرديته مرکزی موقت تبديشد، مجمع عمومى به كم
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اى نظامى گارد ملى مستظھر بود، به تمام بانى واحدھيته مركزى موقت كه به پشتيكم
واحدھا و اعضای گارد ملى دستور داد كه سالح خود را حفظ كنند و تنھا از فرماندھان 

 .ت كننديمنتخب خود تبع

 به مدت چند روز ١٨۴٨ه به مناسبت بزرگداشت سالروز انقالب يدر اواخر فور
ن تظاھرات شركت فعال ياواحدھاى گارد ملى در . س انجام گرفتيتظاھراتى در پار

ھاى گل  رفتند و دسته گرى در اطراف ستون آزادى رژه مىيكى پس از ديھا  آن. داشتند
 .نھادند بر پاى ستون آزادى مى

ع شد يل صورت گرفته بود، شايدان باستيع در ميك تظاھرات وسيه كه ي فور٢۶روز 
ن خبر، يبا پخش ا. س را تصرف كننديال دارند بخش غربى پاريكه واحدھاى آلمانى خ

ى را كه يھا ًه نمودند، اما ظاھرا فراموش كردند توپيفرماندھان نظامى، منطقه را تخل
ن يدر ا. نديگر منتقل نمايه كرده و به مناطق ديبا اعانات كارگران ساخته شده بود، تخل

 .س منتقل كردنديھا را به مناطق شرقى پار لحظه اعضای گارد ملى، توپ

ھاى گارد  گردان. وستيس به وقوع پيعى در تمام پاريظاھرات وسفرداى آن روز ت
گارد . ھا اشغال كنند، به تصرف خود در آوردند اى را كه قرار بود آلمان ملى، منطقه

ى از گارد ملى، فرماندھان يواحدھا. گرفت ش ابتكار عمل را در دست مىيش از پيملى ب
ان انداخته شده بودند، آزاد كردند و ى به زنديانقالبى را كه به دستور حكومت بورژوا

 .فرماندھانى كه دولت بركنار كرده بود به سر كار خود بازگشتند

ھاى مردم به مراكز  توده. دينى رسياسى به مرحله نويه، بحران سي فور٢٧روز 
 .ار گرفتنديھا را در اخت ورش بردند و سالحيس ينگھدارى و انبارھاى اسلحه در پار

س افزود ي نفر بر تعداد نفرات پادگان پار۴٠٠٠ھا  ه با توافق آلمانئت حاكمه فرانسيھ
 .تخت اعزام نموديھى را به پايو واحدھاى تنب

ان تظاھرات كارگران به يار كه در جرير، آن بخش از واحدھاى گارد سي به دستور تى
ز وسته و از اجراى دستورات فرماندھان خود سر باز زده بودند، خلع سالح و ايھا پ آن

ست را به فرماندھى گارد ملى يك ژنرال بناپارتين ير ھم چني تى. پاريس خارج شدند
گروھى از . د كردير و ببند را تشديھى بگيدن واحدھاى تنبيمنصوب نمود و با رس

ًابا بالنكى و فلوران را به يك دادگاه نظامى غي. ر شدنديون دستگيگر انقالبيكارگران و د
. دي حال، انتشار شش روزنامه مخالف دولت ممنوع گردنيدر ھم. اعدام محكوم كرد

شبرد ير براى پي ر خلع سالح كارگران بود، اما اگر تىي گر تمام تالش تىياكنون د
است ضد انقالبى خود خلع سالح كارگران را در دستور كار قرار داده بود، توده يس

ھاى طبقه حاكم،  انتيھا و خ ھا، سركوب ز كه متقاعد شده بود در برابر توطئهيكارگر ن
  .ھاى خود پى برده بود ت حفظ سالحيرد، به اھميد خود زمام امور را به دست بگيبا

ن و قابل يتر ته مركزى گارد ملى انجام گرفت و محبوبيدر سوم مارس، انتخابات كم
از . ده شدنديته مركزى گارد ملى برگزيت كمين فرماندھان گارد ملى به عضوياعتمادتر

ان مبارزه طبقاتى و رھبرى جنبش بر ين ارگان است كه نقش مھمى در جرين پس، ايا
در . كند عنى قدرت پرولترى عمل مىيًرد و عمال به عنوان مركز دوم قدرت يگ عھده مى

د يه كارگران و زحمتكشان تشدير اقدامات ضد انقالبى خود را علي شانزدھم مارس، تى
ك ير در ي ومت نظامى اعالم نمود و تىس حكينوا در پارين روز ژنرال ويدر ا. كرد

رتبه دولتى و فرماندھان واحدھاى اعزامى  منصبان عالى اجالس مشترك با صاحب
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 مارس در اجالس مشترك وزرا و ١٧روز . ديھى، تدارك سركوب گسترده را ديتنب
ھاى شب با  مهيم گرفته شد كه واحدھاى نظامى در نيرتبه نظامى، تصم فرماندھان عالى

رون يھاى گارد ملى ب س را از تصرف گردانيآسا، مناطق شرقى پار له برقك حمي
ًر صرفا ي اما روشن است كه ھدف تى. گر انتقال دھنديھا را به مناطق د آورند و توپ

اى باشد براى خلع  توانست مقدمه گرفتن توپخانه البته تنھا مى. "گرفتن توپخانه نبود
اى باشد براى   مقدمه)۶۴(." چھارم سپتامبرن، انقالبيس و بنابرايسالح عمومى پار

 ٢٠ته مركزى يسركوب كارگران، سركوب واحدھاى پرولترى گارد ملى، سركوب كم
ھى بود كه يپس بد. اى ھا و نھادھاى انقالبى پرولترى و توده بخش و سركوب ھمه ارگان

جام رساند س مسلح بود كه انقالب را به انيپار. "ن خلع سالح تن ندھديطبقه كارگر به ا
رغم  و به خاطر آن، پنج ماه محاصره را با تمام كراھت گرسنگى تحمل نمود و على

و حال .  را ادامه داد- ات يك جنگ دفاعى در واليعنى اساس ي -نقشه تروشو، مقاومت 
اغى بردو، واگذار كند يفروشان  ا سالح را به فرماندھى موھن بردهيستى يبا س مىيپار

ى بناپارت به يض قدرت از لوي سپتامبر تنھا تعو۴عناى انقالب د كه ميو اعتراف نما
... ا به عنوان قھرمان فرانسه، براى فداكارى آماده باشديفان شاھى او بوده است يحر
گران فرانسوى و حتا  س مصمم شد تا تمام عواقب مقاومت را در مقابل توطئهيپار

 )۶۵(."رد به خود بخردك ھاى پروسى كه از باالى حصارھاى خودش نگاھش مى توپ

مارتر وارد شدند تا  انه به مونير مخفي روھاى نظامى تىي مارس ن١٨ده دم يدر سپ
ن ينخست. ر كننديمقاصد شوم و ضد انقالبى خود را عملى سازند و گارد ملى را غافلگ

. مارتر به مناطق و واحدھاى تحت كنترل دولت بود ھاى مون ھا از تپه گام، انتقال توپ
تمام . س از ماجرا باخبر شدندين لحظه بود كه كارگران و زحمتكشان پاري ھماما در

روھاى نظامى يمردان، زنان و فرزندان زحمتكشان به پا خاستند و به مقابله با ن
ان امر مطلع شده بودند، از ھمه يز كه از جريروھاى گارد ملى نين. سركوب پرداختند
مارتر از تصرف  ھاى مون  صبح تپه١٠ت تا ساع. ر شدنديرى سرازيسو به منطقه درگ

ن يان ايًرون آورده شد و مجددا به تصرف انقالب درآمد، در جريروھاى ضد انقالب بين
وستند و حتا فرماندھان يرى از سربازان به مردم پيھاى نظامى گروه كث رىيدرگ

 ژنرال لوكنت و ژنرال كلمان توما كه از قصابان. ضدانقالبى خود را اعدام كردند
س بودند، در ھمان روز توسط سربازان ياى پاري پرولتار١٨۴٨ام ژوئن يمعروف ق

 .رباران شدنديت

ل، مردم مناطق يو روھاى نظامى دولتى در مون مارتر و بليدر پى شكست ن
. آسا به سوى مركز شھر و به سمت شھردارى به حركت درآمدند لين، سيكارگرنش

ته يكم.  حكومت به حركت در آمده بودخته كارگران براى سرنگونىيجنبش خودانگ
افته را تحت فرمان خود داشت ھنوز در ي گردان سازمان ٢١۵مركزى گارد ملى كه 

اما . نى نداشت و ابتكار عمل را به دست نگرفته بوديام نقشه معين ساعات آغاز قينخست
ر تمام مراكز و يم گرفت كه فرمان تسخيك نشست اضطرارى تصميبه زودى در 

دى به يتا حوالى شب تمام مراكز حساس و كل. ھاى حساس دولتى را صادر كند نساختما
ن انقالب يروزى نخستيتصرف كارگران و زحمتكشان درآمد و پرچم سرخ به نشانه پ

د، يم دير كه اوضاع را وخي تى. كارگرى جھان بر فراز شھردارى به اھتزاز درآمده بود
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حدھاى نظامى دولتى را صادر كرد و نى واينش زده، فرمان عقب مه و وحشتيسراس
 .ز به ورسای منتقل گردديه و ھمه چيھاى دولتى تخل دستور داد ساختمان

ته يد و كميك انقالب كارگرى سرنگون گرديى با يق، حكومت بورژواين طريبد
  .مركزى گارد ملى به عنوان دولت موقت زمام امور را به دست گرفت

 

  استقرار كمون نخستين انقالب كارگرى جھان و- ج 

 مارس در تاالر ١٨ن اجالس خود را در اواخر شب يته مركزى گارد ملى نخستيكم
ك حكومت يبالدرنگ، الغای اقدامات سركوبگرانه و ضد دمكرات. ل داديشھردارى تشك

اسى را صادر كرد و حكومت يان سيفرمان عفو تمام زندان. ى را اعالم نموديبورژوا
ح اقدام يافت، در توضيته مركزى انتشار ياى كه توسط كم هيانيدر ب. نظامى را ملغا نمود

خواستند به گردنش  وغى را كه مىيس يس گفته شد كه خلق پاريانقالبى مردم پار
ًد مشتركا يس و فرانسه بايح شده بود كه پاريه تصريانين بيدر ا. اندازند، به دور افكنديب

شه به دوران ي است و براى ھمنيد و تحسييان نھند كه مورد تأيآن جمھورى را بن
  )۶۶(.ديان خواھد بخشيھاى تھاجمى و داخلى پا جنگ

عنى در واقع به مثابه يگرفت،  ته مركزى كه قدرت خود را موقت در نظر مىيكم
ه خود از مردم دعوت به عمل آورد كه در يانيكرد، در ب حكومت انقالبى موقت عمل مى

 ٢۶گارد ملی در فاصله چند روزى كه تا ته مركزى يكم. انتخابات كمون شركت كنند
العاده مھم اتخاذ  مات انقالبى فوقيك رشته تصميمارس زمام امور را در دست داشت، 

س و كاھش يم مربوط به انحالل ارتش دائمى و پليھا تصم ن آنيتر نمود كه برجسته
 و كين حال، توطئه و كارشكنى دستگاه بوروكراتيدر ھم. ن دولتى بوديحقوق مستخدم

ته مركزى را به انجام اقداماتى كه يى آن در برابر حكومت انقالبى، كميعوامل اجرا
  .شدند، واداشت ن دستگاه محسوب مىيب ايسرآغازى بر تخر

گذارى دولتى  هين دمكراسى و پايرتريگيكال كه حاكى از پين اقدامات راديمجموعه ا
ته مركزى گارد يب كميترك مارس و ١٨ن بود، از خصلت پرولترى انقالب ياز نوع نو

ت را كارگرانى يته مركزى، اكثري عضو كم۴٠از مجموع حدود . شد ملى ناشى مى
ز يه را نيبق. ھاى گارد ملى در آمده بودند ت گردانيدادند كه به عضو ل مىيتشك

ز ياسى نيشات سياز نظر گرا. دادند ل مىيوران تشك شهيروشنفكران، كارمندان و پ
 .اسى بودنديشات روشن و مشخص سيداراى گراته مركزى ياعضاء كم

. ستى مھم آن دوران تعلق داشتندياليشات سوسيته مركزى به گرايت اعضای كمياكثر
ھا قرار  ستين نفوذ را داشتند و سپس پرودونيشتريھا ب ستيدر وھله نخست بالنك

ه را يست بودند و بقيًھاى كامال رفرم ستياليز از نوع سوسيمعدود افرادى ن. داشتند
 .دادند ل مىيانات دمكرات تشكيگر جريھا و د نئوژاكوبن

گرى ھم اتخاذ نمود كه يمات مھم ديالذكر، تصم ته مركزى عالوه بر اقدامات فوقيكم
اء به گرو گذاشته شده در بانك رھنى تا اطالع يت حراج اشياز آن جمله بود ممنوع

ھا؛  ك بود به صاحبان آن فران١۵ھا كمتر از  ثانوى؛ استرداد اجناسى كه بھاى آن
 .ھا ھا و صاحبان ھتل ن توسط صاحبخانهين و مسافريرون كردن مستأجريت بيممنوع

ل داشت كه حتا مصالح انقالب را از نظر يته مركزى در واگذارى قدرت چنان تعجيكم
ن انتخابات قرار يدر ا.  مارس انتخابات كمون را برگزار نمود٢۶خ يدر تار. دور داشت
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. ت آن بخش باشديتخت در كمون، متناسب با جمعيندگان ھر بخش از پاياد نماشد كه تعد
ب يده شدند، اما تركيھاى مختلف برگز نده از بخشي نما٨۶ن انتخابات يان ايدر جر

از كارگران و روشنفكران انقالبى گرفته . العاده نامتجانس بود ندگان در آغاز فوقينما
ندگان را ي تن از نما٢٨.  جا حضور داشتندنيتا خرده بورژواھا و بورژواھا در ا

نده وابسته به خرده بورژوازى ي نما٢٩.  تن كارمند بودند٨دادند و  ل مىيكارگران تشك
س ين پارياسى بورژوازى بودند كه از محالت ثروتمندنشيندگان سي تن، نما٢١و 

نده و يا نم١٣ھا  ستيز، بالنكي حزبى ن-اسى يشات سياز نظر گرا. انتخاب شده بودند
ل داده بودند، يان با ائتالفى كه تشكين دو جرينده داشتند كه اي نما٣٠ھا  نئوژاكوبن

 .ار داشتند و جناح چپ كمون بودندياکثريت را در اخت

ته مركزى يس، كميك مراسم رسمى در برابر شھردارى پاري مارس طى ٢٨روز 
ن روز يه خود در ايته مركزى در خطابيكم. قدرت را به شوراى كمون واگذار نمود

دوران وكالت ما اكنون به . ميرون انداختيانت كرد بيما حكومتی را كه به ما خ: "گفت
 )۶٧(."ميگردان رسد و ما آن را به شما باز مى ان مىيپا

ن مراسم يان ايان شادى و ھلھله ھزاران كارگرى كه در جريت كمون در ميموجود
 .ديً شعار زنده باد كمون، رسما اعالم گردھا به ھمراه ك توپيافته بودند و شليحضور 

ستى خود را آشكار يوناليل، خصلت پرولترى و انترناسيس از ھمان بدو تشكيكمون پار
 .نمود

ھا، مسئله لئوفرانكل، كارگر جواھرساز  دگى به اعتبارنامهي مارس، ھنگام رس٢٩در 
مجارستانى و تبعه ًن قرار بود كه وى فرانسوى نبود بلكه اصال يمعضل از ا. ش آمديپ

ًن ظاھرا معضل يكرد ا دگى مىيھا رس ونى كه به مسئله اعتبارنامهيسياما كم. ش بودياتر
ستى حل كرد و اعالم نمود كه چون يوناليرا به سادگى از موضعى پرولترى و انترناس

ت يتوانند به عضو ز مىيگانگان نيلذا ب" پرچم كمون، پرچم جمھورى جھانى است"
ستى كمون اعالن جنگ آشكار به يوناليم شجاعانه انترناسين تصميا. نديكمون درآ

كمون مظھر جمھورى جھانى كار بود، لذا ھمه كارگران . ى بوديسم بورژوايشوون
ھا، كمون به  پس از بررسى اعتبارنامه. نديت آن در آيتوانستند به عضو جھان مى

 .مات مھم و انقالبى اتخاذ نموديك رشته تصميت يفور

روى نظامى به جز گارد يچ نيرى را منسوخ نمود و اعالم كرد كه ھيربازگكمون س
مقرر داشت كه تمام شھروندان سالم و واجد . س شوديا داخل پاريد يد به وجود آيملى نبا

 .شوند ط ، جزء گارد ملى محسوب مىيشرا

سه . ق افتدي به تعو١٨٧٠ھاى پرداخت نشده از  م گرفت كه اقساط بدھىيكمون تصم
ى يايفروش اش. ن بدھى را باطل اعالم نموديف داد و اين تخفي معوقه را به مستأجرقسط

 .عه نھاده شده بودند، ممنوع اعالم نموديرا كه در بانك رھنى به ود

 ٢در . س و ژاندارمرى را منحل كرديپل. كمون به اقدامات انقالبى خود ادامه داد
 فرانك ۶٠٠٠ان كمون را در سال ل فرمانى صادر نمود كه حداكثر حقوق كارمنديآور
د محلى براى يك نبايًك جمھورى واقعا دمكراتيدر "ح داد كه ين نمود و توضييتع

سا را از دولت يى كامل كليكمون، جدا." ھاى افتخارى و كالن وجود داشته باشد حقوق
ر يسا و مراسم مذھبى را حذف كرد و اموال منقول و غيبودجه مربوط به كل. اعالم نمود

 .ف نموديسا را توقينقول كلم
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تى بورژوازى و يتوانست خشم و نارضا كال و انقالبى كمون، نمىين اقدامات راديا
ن يد در نخستين اميحتا گروھى از بورژواھا كه با ا. زديانگين را برنيھمه مرتجع

وس و شكست يمات انقالبى كمون شوند، مأيوسته بودند، تا مانع تصميروزھا به كمون پ
ن يكمون با ا. نان خالص شديّقت كمون از شر ايدر حق. از كمون استعفا دادندخورده، 

 .ساز خود ادامه داد شترى به اقدامات دورانيه، با خلوص پرولترى بيتصف

اسى و نظامى، به جاى ي اجتماعى، س-شبرد امور اقتصادى يكمون به منظور پ
ھا اعضای كمون  ونيسين كميدر رأس ا. ل داديون تشكيسين، ده كميشيھاى پ خانه وزارت

فه دفاع از حكومت انقالبى پرولترى و سركوب ضد انقالب به يوظ. قرار داشتند
فه داشت يون مالى، وظيسيكم. ديت عمومى محول گرديون امنيسيون نظامى و كميسيكم

ح ياز به توضين جا نيدر ا. ن كنديگر تأميھاى د ونيسيمنابع مالى الزم را براى حفظ كم
با حداكثر . ن قرار گرفتيًاى كامال نو هي دوران كمون بودجه دولت بر پااست كه در

ھا به  نهيھا و كاھش تعداد پرسنل ادارى دستگاه دولتى، از ھز نهيى در ھزيجو صرفه
ات بر گرده توده زحمتكش كاسته شد و مخارج يًجتا از بار فشار مالينت. شدت كاسته شد

. دين گرديھاى تصاعدى بر ثروت تأم اتيق ماليطرًھاى دستگاه دولتى عمدتا از  نهيو ھز
ى يستم حقوقى و قضاياى را در س ستى اصالحات ھمه جانبهيبا ون دادگسترى مىيسيكم

ون آموزش و پرورش يسيكم.  و عدالت و برابرى حقوقى را حاكم سازددمعمول دار
ستى مقدمات اجراى بالدرنگ آموزش يبا ضمن اصالحات در نظام آموزشى، مى

سا، فراھم سازد و نظام آموزشى يوغ كليگان را در مدارس رھا شده از يمى و راعمو
فه داشت اصول انقالبى يون روابط خارجى كه وظيسيكم. ديخ و بن دگرگون نمايرا از ب

گر در فرانسه و متشكل يھاى د ج كند، مسئول تماس با كمونيغ و ترويكمون را تبل
 .ك دولت ملى واحد بوديون در يك فدراسيھا به صورت  ساختن آن

س در برخى شھرھاى فرانسه يل كمون پاريح است كه در پى تشكيالزم به توض
ھا را  رحمانه آنيى براى برقرارى كمون صورت گرفت كه بورژوازى بيھا اميق

 مارس در مارسى و ٢٣ون، ي مارس در ل٢٢ام ين نمونه بود قيسركوب نمود، از ا
 .گريد شھر د مارس در تولوز و چن٢۴ن، يآت سنت

ن يدگى به امور عمومى و تجارت، تدويز رسيون كار، صنعت و مبادله نيسيفه كميوظ
ون يسيز به كميفه نين وظيچند. ستى كمون بودياليھاى سوس دهيغ اين كار و تبليقوان

ن اجتماعى، يد كه از آن جمله بود، خدمات بھداشتى، تأميخدمات عمومى محول گرد
ك يز بر عھده يس نين خواروبار مردم زحمتكش پاريفه تأميوظ. رهيپست و تلگراف و غ

 .ژه قرار داده شده بوديون ويسيكم

ھا  ستيت عمومى و روابط خارجى بالنكيھاى نظامى، امن ونيسينقش اصلى را در كم
امور مربوط به صنعت و كار، خدمات عمومى، . ھا بر عھده داشتند و نئو ژاكوبن

 .ھا قرار داشت ستيوناليھا و انترناس ستيه پرودونخواروبار و آموزش عمومى بر عھد

 مارس مقرر داشت، در رأس ٣٠ن بود كه در يمات مھم كمون ايگر از تصميكى دي
فه يھا وظ آن. ھاى بخش، اعضای كمون منتخب ھمان بخش گمارده شوند شھردارى

ر ى براى حل امويھا ونيسيل و امور محلى را رتق و فتق كنند و كميداشتند كه مسا
ن را اجرا يًم گرفته شد كه اعضای كمون شخصا قوانيًضا تصميا. ل دھنديجارى تشك
 .كنندگان مسئول و جوابگو باشند ًما در برابر انتخابيكنند و مستق
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اسى و نظامى خود را ير فشار سي ى به رھبرى تىيل، ضد انقالب بورژوايدر ماه آور
ًروھاى نظامى خود را مجددا ي كه نر پس از آني تى. د نموديه حكومت پرولترى تشديعل

س را آغاز يباران پار مگى ناشى از شكست فائق آمد، توپيسازماندھى نمود و بر سرآس
گروھى از . ديك گرديس شلين گلوله توپ به سوى پاريل چندي آور١٢روز . نمود

ر برخاستند و به سوى ورساى به حركت ي روھاى گارد ملى به مقابله با اقدامات تىين
ر در ي روھاى تىيھا چند تن از افراد گارد ملى به اسارت ن رىيان درگيدر جر. مدنددرآ

 .ى در ھمان روز اسرا را اعدام کرديضد انقالب بورژوا. آمدند

س ھم چنان به ي مارس ثروتمندان پار٢٢حكومت پرولترى كه حتا پس از تظاھرات 
تر در  ت كه روشى قاطعم گرفين پس تصميكرد، از ا مت با ضد انقالب رفتار مىيمال

 .رديش بگيبرابر ضد انقالب در پ

ب و بازداشت قرار يم گرفت كه ھمكاران حكومت ورساى را تحت تعقيكمون تصم
 ٣ر، ي ا ھر ھوادار كمون توسط دار و دسته تىير جنگى يدھد و در برابر اعدام ھر اس

 .ھاى ضد انقالب را اعدام كند تن از گروگان

ن يتر شدن اوضاع و نخست ه نظم موجود، بحرانىيبى كمون علمجموعه اقدامات انقال
ن سرى استعفاھا يه ضد انقالب، به دوميتر عل ھاى قاطع رى نظامى و اتخاذ روشيدرگ

گروھى از بورژواھا كه تحت . د يھا انجام ن آنيپس از استعفاى شھرداران و معاون
ن استعفاھا تعداد اعضا ياجه يدر نت. رھبرى گامبتا قرار داشتند، كمون را ترك گفتند

د يل انتخابات براى انتخاب اعضای جدي آور١۶لذا در . افتي نفر كاھش ۶۴كمون به 
 .دي تن رس٨١ده شدند و تعداد اعضا به يد برگزي عضو جد١٧برگزار شد كه 

ن گام را براى حل مسئله كار در خارج از چارچوب ين روز، كمون اوليدر ھم
ھا متوارى شده و  م گرفت مؤسساتى كه صاحبان آنيصممناسبات موجود، برداشت و ت

اند، به جوامع تعاونى واگذار گردند كه توسط كارگران اسبق  ھا را بال استفاده گذاشته آن
 .اند جاد شدهين مؤسسات ايا

ى كه فرار يھا ن كه صاحبان كارخانهينظر به ا: در مصوبه كمون گفته شده بود
اجتماعى خود عمل كنند و منافع كارگران را مد نظر فه يخواھند به وظ اند، نمى كرده

ستاده و رفاه ياز جامعه از حركت باز ايھاى مورد ن ن كه كارخانهيقرار دھند و نظر به ا
ھا توسط  ن كارخانهيدارد كه ا كارگران به مخاطره افتاده است، كمون مقرر مى

 .ھاى تعاونى كارگران از نو دائر شوند هياتحاد

گر از يكى ديھا ممنوع ساخت، و به  ىيل، كار شبانه را براى نانواير آو٢٠كمون در 
در مصوبه كمون گفته شده بود كه شروع كار . ھاى كارگران جامه عمل پوشاند خواست
 . صبح ممنوع است۵ھا زودتر از ساعت  ىيدر نانوا

 ٢٧ن مصوبه كه در يدر ا. مه كارگران بوديت جريگر كمون ممنوعيم مھم ديتصم
 مارس به بعد به ١٨م و مبالغى كه از ين آمده بود كه تمام جرايب شد، چني تصوليآور

ھا باز پس   روز به آن١۵د ظرف يه از دستمزد كارگران كسر شده است، بايعنوان تنب
 .داده شود

ن اتخاذ نمود، اقدامات عاجلى را براى يماتى كه به نفع مستأجريكمون عالوه بر تصم
ب نمود كه تمام مساكنى كه يكمون تصو. رحله عمل درآوردن مسكن آوارگان به ميتأم
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ار آوارگان و ساكنان يھا ضبط و در اخت اند، توسط شھردارى ھا فرار كرده صاحبان آن
 .اند، گذاشته شوند باران شده خانه خراب محالتى كه گلوله

ن ي اتمام. ل ماه مه به مرحله اجرا درآوردين بود مجموعه اقداماتى كه كمون تا اوايا
ان يدر جر. ھا بود ھاى مختلف آن ت كارگران و تشكليد و حمايياقدامات مورد تأ

اى  ھاى كارگرى نقش مھم و برجسته هيھاى خالقه كمون، اتحاد تيھا و فعال رىيگ ميتصم
ھا،  ل كارگران و مطالبات آنين مسايتر ھا راجع به مھم هياتحاد. بر عھده داشتند

ن دوران يى كه در ايھا گر از تشكليكى دي. دادند ائه مىى اريھا شنھادات و راه حليپ
افته يع سازمان يد و توزي تعاونى تول۴٣ن دوران يدر ا. ھا بودند فعال بودند، تعاونى

 )۶٨(.بود

ن دوران شكل گرفت، تشكل زنان كارگر و يى كه در ايھا ن تشكليتر گر از مھميكى دي
ه زنان يد آمد و سپس اتحاديته پديك كميل به صورت يل آوريست بود كه در اواياليسوس

س يھاى پار ن تشكل، در تمام بخشيبا ابتكار ا. س نام گرفتيبراى دفاع از پار
د كه ھدف از آن متحد ساختن زنان يجاد گرديى توسط زنان كارگر و انقالبى ايھا تهيكم
 از ھا با مسئله دفاع نظامى ت از كمون و مرتبط ساختن آنيس براى دفاع و حمايپار
المللى و  نينده اصول بينما"ه زنان، از كمون به عنوان يفست اتحاديدر مان. س بوديپار

.  دفاع شده بود)۶٩(."كند ھا كه نطفه انقالب اجتماعى را با خود حمل مى انقالبى خلق
ان حمله يژه در جريه بودند و به وين اتحاديس عضو ايھزاران زن در سراسر پار

، قھرمانانه ھمدوش برادران كارگر خود در برابر دشمن ري نظامى دار و دسته تى
 .دنديطبقاتى جنگ

روھاى نظامى يب الوقوع بودن حمله گسترده نيھا و فشارھاى ضد انقالب و قر توطئه
گر خود را عملى سازد و يف ديد كه كمون بتواند اھداف و وظاير مانع از آن گردي تى
 .دياستى خود را كامال آشكار نمياليالت سوسيتما

تى متمركز يل نظامى و امنيًتر شدن اوضاع، كار كمون عمدتا حول مسا با بحرانى
 .ديگرد

. ديى گرديون اجرايسين كميع جانشيارات وسيته نجات ملى با اختيل ماه مه كميدر اوا
فش محدود به اجراى يد، وظايل گردي مارس تشك٢٩ى وقتى كه در يون اجرايسيكم

. ًتوانست مستقال كارى انجام دھد ن ارگان نمىيا. آن بودھاى  ونيسيمصوبات كمون و كم
ھا تالش نمودند قدرت آن را  ستيھا و نئو ژاكوبن ستيون، بالنكيسين كميت ايبنا به اھم
م شد و يى ترميون اجرايسيل كمي آور٢٠در . ديب رسيشنھاد به تصوين پيا. بسط دھند
ى يون از قدرت اجرايسين كميا. افتينده در آن حضور يك نمايون دولتى يسياز ھر كم

ھاى مختلف اخذ  ونيسيماتى كه در كميفه داشت به تصميوظ. ديكامل برخوردار گرد
ھاى خود را به اجالس  تيشد، قدرت قانونى بدھد و ھر روز عصر گزارشى از فعال مى

 .كمون ارائه دھد

د، معھذا ي گردھا اتخاذ ستيماتى به نفع نظر بالنكيرات، تصميين تغين كه با ايبه رغم ا
ل مربوط به ير جدى در بھبود مساييھاى مختلف كمون، تغ ان جناحيبه علت اختالفات م

ر مداوم رھبران ييتغ. تى صورت نگرفتيسازماندھى امور نظامى، دفاعى و امن
مى گارد يته مركزى قديون نظامى، فرماندھى گارد ملى و كميسيان كمينظامى، رقابت م

. د آورده بودين دست، معضالت جدى پديلى از ايوازى و مساھاى م جاد ارگانيملى، ا
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. كرد ع آماده مىين در حالى بود كه دشمن طبقاتى كارگران، خود را براى حمله وسيا
ته يل كمياى را در مورد تشك ن وضع، كمون در اول ماه مه، قطعنامهيبراى نجات از ا

 .ب نمودي رأى مخالف تصو٢٣ رأى موافق در برابر ۴۵نجات ملى با 

بر ھمه . ديل گرديست تشكي نئو ژاكوبن٢ست و ي بالنك٣ته نجات ملى از يكم
گرى يھا نظارت داشت و جز در برابر كمون در برابر كس د ندگىيھا و نما ونيسيكم

 )٧٠(.مسئول نبود

ان دو جناح اصلى كمون يدى مين مسئله اختالفات شديرى بر سر ايگ ان رأىيدر جر
ل شده بودند، جلسه را ترك يھا تشك ستيًكه عمدتا از پرودونن يبروز نمود و مخالف

 .كردند

ش به كمون و حل معضالت آن ناشى ين مسئله از نگرش دو گراياختالف بر سر ا
ك دولت يدادند از  ل مىيت را تشكيست كه اكثري نئو ژاكوبن-ست يائتالف بالنك. شد مى

سركوب دشمنان كمون دفاع ھاى قاطع انقالبى براى  وهيمقتدر متمركز و اعمال ش
ه قدرت متمركز، خشونت و يت بودند، عليھا كه در اقل ستيبالعكس پرودون. كردند مى

ر يبرخوردھاى غ. د شديالعاده تشد م، اختالفات فوقين تصميدر ادامه ا. شدت عمل بودند
ت را از يروھاى جناح اقليت، نيائتالف اكثر. اصولى متقابلى از دو سو صورت گرفت

. م به ترك كمون گرفتيز تصميت نيجناح اقل. رى نظامى كنار گذاشتيگ مي تصممراكز
ه خود را مبنى يافت تا اطالعي ماه مه در نشست عمومى كمون حضور ١۵ن جناح در يا

ت ياقل. افتيت در اجالس حضور نياما جناح اكثر. بر ترك كمون به اجالس ارائه دھد
س بود، ير آماده حمله به پاري طى كه تىياتى كمون در شريت مصالح امنيز بدون رعاين

ھا منتشر  ده بود در روزنامهي تن از اعضای كمون رس٢٢اى را که به امضا  هياطالع
ه يانين بيدر ا. گر در جلسات كمون شركت نخواھند كرديساخت، و اعالم نمود كه د

ته يم كمكتاتورى سپرده كه به آن نايك ديقدرت خود را به دست "شد كه كمون  گفته مى
  )٧١(."نجات ملى داده شده است

ن يھا از ا آن. ديآلود كارگران روبرو گرد د و خشميت با واكنش شدين اقدام جناح اقليا
اند،  ندگى را ترك كردهيكنندگان، كرسى نما ندگانشان بدون مشورت با انتخابيكه نما

برخورد شود كه ھا ھم چون كسانى  ًدا اعتراض نموده و خواستار آن شدند كه با آنيشد
د انتخابات شده يكارگران خواستار تجد. اند به ھنگام خطر پست خود را ترك كرده

گر در جلسات كمون شركت ير شد كه بار دير فشار كارگران ناگزيت زيجناح اقل. بودند
خ يًر اصولى خود رسما توبيھا به خاطر رفتار غ ن جلسه، آنيدر ھمان نخست. دينما

 .شدند

. گر به صفوف كمون بازگشته استيه به معناى آن نبود كه وحدت بار دن مسئلياما، ا
گر در يس بود كه بار ديروھاى ضد انقالب به پاريان تھاجم نيك ھفته بعد، در جريبلكه 

روھاى يه نيد و ھر دو جناح قھرمانانه عليا گردين وحدت احيابانى ايِسنگر نبردھاى خ
  .دندير جنگي نظامى تى

 

  شكست كمون- چ 

ر دست به جنگى ي روھاى تىيد و نيس آغاز گردين در پاري ماه مه، ھفته خون٢١در  
 .س زدنديه كارگران و زحمتكشان پارين عليرحمانه و خونيانه، بيوحش
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س يه مردم زحمتكش پارير در پى فرار به ورساى، تدارك لشكركشى و جنگ علي تى
خته نظامى كه از يز ھم گسروھاى اين منظور او ضمن سازماندھى نيبد. را آغاز نمود

 .رو نموديات تقاضاى كمك و اعزام نيس فرار كرده بودند، از واليپار

سمارك آزاد كرده بود، براى سازماندھى ارتش يانى كه بيژه از زندانير به وي تى
ى كه سازماندھى ارتش و تداركات حمله، به گذشت زمان ياما از آن جا. استفاده كرد

ز ھمراه تدارك جنگ نمود تا در ھمان حال خود را يرا ناز داشت، چاشنى صلح ين
ح يماركس در توض. شترى را به سوى خود جلب كنديروھاى بيطلب جا بزند و ن صلح

. ب دھديات را فريوال"خواست  ق مىين طريسد كه او از اينو ر مىي ك تىين تاكتيا
 س را به طرف خود جلب كند و باالتر از ھمه بهيى پاريعناصر بورژوا

س را در پس اعتقادشان يشان به پار انتيخواھان مجلس ملى فرصت دھد تا خ جمھورى
 )٧٢(."ر پنھان كنندي به تى

د و شرط ياو با قبول بى ق. ر كافى نبودي ن اقدامات ھنوز براى لشكركشى تىياما تمام ا
عنى ارتش بناپارت كه در اسارت ي. سمارك، از وى انعام گرفتيمفاد قرارداد صلح ب

روى حدود يك نيسمارك توانست يد بييت و تأير با حماي ًجتا تىينت. د مرخص شدبو
طرف به  سمارك از مناطق بىيد بييًضا با تأي نفرى را سازماندھى كند و ا٣٠٠٠٠٠

 ٨٠ن ھزار نفره را به ھمراه يروى چنديك نيد و يس حركت نمايسمت شمال و شرق پار
ر استحكامات كموناردھا ي قطه بود كه تىن نياز ھم. قبضه توپ در ونسن مستقر سازد

ن كه تدارك نظامى ھمه جانبه براى يبه محض ا. ر بمباران توپخانه خود گرفتيرا ز
گر چھره واقعى خود را در يكار بار د تير مكار و جناي س انجام گرفت، تىيحمله به پار

ذاشت و طلبانه خود را كنار گ ادعاھاى به اصطالح صلح. برابر ھمگان آشكار ساخت
ه ين لشكركشى علين روز ايدر نخست.  ماه مه حمله قطعى خود را آغاز نمود٢١در 

دند و يكلود رس ر به دروازه سني روھاى تىيس، نيكمون و مردم زحمتکش پار
ز چند دروازه يفرداى آن روز ن. استحكامات مجاور آن را به اشغال خود در آوردند

روھا ين نيآمد و بخش غربى شھر به دست ار در ي روھاى تىيس به تصرف نيگر پاريد
گر نقاط يد تا به دين نقطه متمركز گردير در اي روى نظامى تىي ن١٣٠٠٠٠حدود . افتاد
له يس كارگر و روشن و آرام زمان كمون به وسيپار"اكنون كه . س حمله كننديپار

ن، يی مرتجع  سردسته)٧٣("ل شديتخت جھنم تبديناگھان به پا"نظم " ھاى شكارى سگ
نظم، : "ندگانش گفتيافت و خطاب به نماي مه در مجلس ورساى حضور ٢٢ر در ي تى

ى كه يبورژوا" عدالت"، "نظم"، "تمدن! "بله." روز شدنديعدالت و تمدن باالخره پ
گر با سركوب و كشتار ياش بر استثمار واسارت كار قرار گرفته است، بار د انيبن

 .كرد روزى خود را اعالم مىيكارگران پ

دارى  هيروھاى سركوب نظم سرمايانه  نيس كه در معرض حمالت وحشيكمون پار
اى خطاب به  هي ماه مه اطالع٢٣نى بود در ينش ر به عقبيوسته ناگزيقرار گرفته و پ

 مارس خواستار اعالم برادرى ١٨دادھاى يادآورى رويسربازان صادر نمود و با 
ر كرده بود و پاسخى از سوى ييغط تياما شرا. ديسربازان با مردم زحمتكش گرد

روھاى نظامى سركوب ورساى، به ين. ن خواست كارگران داده نشديسربازان به ا
ن يان ايھا در جر آن. ش رفتنديمارتر پ حمالت خود ادامه دادند و تا ارتفاعات مون
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ھا متوسل شدند و قساوت را به آن جا رساندند  وهين شيتر فين و كثيتر حمالت به سبعانه
 .ان را به گلوله بستنديرى از اسرا و زنداني گروه كثكه

اى  روھاى نظامى بورژوازى به علت مجموعهيرانه كموناردھا در برابر نيمقاومت دل
 مه اعضاى كمون ٢۴لذا روز . ھا را سد كند شروى آنيط نامطلوب نتوانست پياز شرا

احل سن را به ه لوور و سويروھاى ورساى ناحيتاالر شھردارى را ترك كردند و ن
. ًدا با كمبود سالح و مھمات روبرو شده بودنديكموناردھا شد. تصرف خود در آوردند

در . ر منفجر شدندي ز توسط عمال خرابكار تىيانبارھاى باروت كاخ لوكزامبورگ ن
رباران ير تي ان طرفدار تىير به دست نظاميگر صدھا كمونارد اسين روز بار ديھم

گال دادستان كل يھاى سرشناس كمون از جمله رائول ر  چھرهھا ان آنيشدند كه در م
ز يان ورساى، كمون نين اقدامات سركوبگرانه نظاميدر برابر ا. كمون قرار داشت

ق مانع از ين طريان طرفدار حكومت ورساى را اعدام نمود تا بديتعدادى از زندان
 .ر گردديكشتار كموناردھاى اس

ك حمله متقابل، يق يناردھا تالش نمودند تا از طر مه تعدادى از واحدھاى كمو٢۵در 
ر شده بود و توازن قوا به كلى يگر دينى وادارند، اما دينش روھاى ورساى را به عقبين

 .بر ھم خورده بود

ًگر عمال كمون وجود نداشت، معھذا كموناردھا ھنوز به مقاومت و ي مه د٢۶از روز 
ھاى مھم  گاهيكى از پايل يو ر، بلي ان تىيم مه نظا٢٧روز . دادند مبارزه خود ادامه مى

ن ين ساعت در برابر ايكموناردھا به مدت چند. كارگران را مورد حمله قرار دادند
تكاران ورساى پس از كشتار يجنا. دنديحمله مقاومت نمودند و در قبرستان پرالشز جنگ

واری يد در پاى دز كه به اسارت گرفته بودنيادى از كموناردھا، آن تعداد را نيتعداد ز
 .رباران كردنديگذارى شد، ت ًكه بعدا به اسم كموناردھا نام

ونو تا اواسط روز به يابان راميگاد كموناردھا در خين باري مه، آخر٢٨كشنبه يروز 
روھاى يز توسط نين سنگر رزمندگان كمون نين آخريمقاومت خود ادامه داد، اما ا

 .ده شديسركوب بورژوازى برچ

ون تا مدتى بعد ادامه يگر انقالبيگرفت، اما كشتار و سركوب كارگران و دان يجنگ پا
 .داشت

 تن زن ٣٠٠٠٠ه كارگران، حدود يف بورژوازى فرانسه علين جنگ كثيان ايدر جر
 آمار رسمى بر جاى مانده از آن دوران حاكى است كه )٧۴(.و مرد و كودك كشته شدند

 حدود )٧۵(.ن را پرداخته است ت١٧٠٠٠ن ينه تدفيس ھزيشوراى شھردارى پار
ر شدند كه متجاوز از ده ھزار تن ين جنگ و پس از آن دستگيان اي تن در جر۴۵٠٠٠

. د محكوم شدنديد در كالدونى جديا تبعياز آنان به كار اجبارى در استحكامات نظامى 
 .ر به مھاجرت و ترك فرانسه شدنديز ناگزيس نيون پاريھزاران تن از كارگران و انقالب

س را سركوب نمود و به عمر يگرى، كارگران پار ن وحشىيبورژوازى فرانسه با ا
س، كارگران ين پاريان نبردھاى ھفته خونيدر جر. ديان بخشيس پاي روزه كمون پار٧٢

روھاى نظامى يانه نيرى در برابر حمله وحشينظ دند و با قھرمانى كميھا آفر حماسه
ن حكومت كارگرى ين نخستي از كمون، استادگى و مقاومت نمودند ويبورژوازى ا

 .جھان دفاع كردند
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ستادگى كردند و يان نبردھا، به خاطر دفاع از كمون اين تنھا مردان نبودند كه در جريا
ز قھرمانى و از خود گذشتگى كم يس نيزنان زحمتكش و انقالبى پار. جان باختند

 .رى از خود نشان دادندينظ

م، نقش مھمى در يتر در مورد آن سخن گفت شي په زنان كهيان جنگ، اتحاديدر جر
ًحدودا ده ھزار زن كارگر و زحمتكش . فا نموديسازماندھى، مقاومت و مبارزه زنان ا

زابت يال: اى ھمانند زنان رزمنده. دنديدر سنگرھاى نظامى براى دفاع از كمون جنگ
 .س بودنديشل، سمبل زنان قھرمان پاريز مييف و لويتريميد

ان ين پر شور كمون كه در ميسنده، و از مدافعي، آموزگار، شاعر و نوشليز مييلو
ھاى زنان را بر  كى از گردانيمارتر به بانوى سرخ معروف بود، فرماندھى  مردم مون

 .عھده داشت

ستاد و از كمون دفاع يدادگاه نظامى اير شد، با سربلندى در برابر بيھنگامى كه دستگ
اد برآورد كه من با تمام وجود به انقالب اجتماعى تعلق يدادگاه فرين بياو در ھم. نمود

رسد ھر قلبى كه براى  به نظر مى: "وى گفت. رميپذ ت تمام اعمالم را مىيدارم و مسئول
اگر شما . خواھم ز سھم خود را مىيمن ن. اش چند گلوله سربى است بيتپد نص آزادى مى

 )٧۶(."ام خواھم بودوسته در صدد انتقيد كه پيد، بدانيمرا زنده نگھدار

 .د محكوم كردندي سال زندان و تبع١٠او را به 

ھاى  دادگاهيھاى آتش، در ب دان جنگ، در برابر جوخهيكموناردھا در ھمه جا، در م
ھاى  ستادند، و از كمون و اھداف و آرمانيھا قھرمانانه ا دگاهيھا و تبع نظامى و در زندان

  .واالى انسانى خود دفاع نمودند

  

 لل شكست كمون ع- ح 

س قدرت را به دست گرفتند و كمون يون پاريگر انقالبياز ھمان آغاز كه كارگران و د
روزى قطعى كموناردھا عمل يرا مستقر ساختند، عوامل متعددى در خالف جھت پ

ن بود كه در آن ين علت شكست كمون در ايتر ن و اساسىيتر در واقع، اصلى. كردند مى
ژه در خود فرانسه ھنوز به ياس جھانى و به ويدارى در مق هيمقطع زمانى، تكامل سرما

. ديل نمايروزى را به امرى ضرورى و قطعى تبدين پيده بود كه اياى نرس چنان مرحله
ى بود يًعا خرده بورژوايدارى ھنوز وس هيد سرمايوه توليجامعه فرانسه، به رغم تسلط ش

طبقه . تى آمادگى كافى را نداشتالياسى و تشكي س-ك يدئولوژيو طبقه كارگر از نظر ا
اى طبقاتى مسلح باشد و بتواند  ك تئورى علمى و برنامهيكارگر فاقد حزبى بود كه به 

س ين، كارگران در پاريگذشته از ا. روزى رھبرى كندين طبقه را در مبارزه براى پيا
ك قدرت خارجى بود و يس در محاصره يھنگامى قدرت را به دست گرفتند كه پار

با . ل كرده بودنديس تحميى را بر مردم پاريفرسا سمارك فشار طاقتيھای نظامی بروين
ونال اول، به يخى و مشخص بود كه شوراى عمومى انترناسين اوضاع تاريتوجه به ا

ھا نبود،  طى كه اوضاع به نفع آنيژه ماركس، كارگران را از قبضه قدرت در شرايو
ر در يش رفت كه طبقه كارگر به ناگزياى پ معھذا اوضاع به گونه. داشتند برحذر مى

ن اوضاع، ين كه  حتا در ايبه رغم ا. تى نامناسب، قدرت را به دست گرفتيموقع
اى براى  العاده ارزنده ن حكومت كارگرى جھان دستاوردھاى فوقياستقرار نخست
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ات كمون را محدودتر ساخت و ياى جھانى داشت، اشتباھات كموناردھا ادامه حيپرولتار
 .ع نموديكست آن را تسرش

اسى و نظامى آن در يمى كمون و رھبران سين اشتباھات، بال تصمين ايتر كى از مھمي
 .ھاى دفاعى اشتباه آن بود كيه ضد انقالب و تاكتيمبارزه عل

ى را سرنگون كردند، يس به پا خاستند و حكومت بورژوايھنگامى كه پرولترھاى پار
خته يًروى نظامى او كامال از ھم گسيشدت خراب و نر به ي روھاى طرفدار تىيه نيروح
ھا  ر بساط آني ب و سركوب دار و دسته تىيتوانست با تعق س مىياى پاريلذا پرولتار. بود

ن اقدامى ياما چن. ھاى بورژوازى را در نطفه خفه كند ند و توطئهيرا از ورساى برچ
شى از شكست در صفوف مگى ناير امكان داده شد كه بر سرآسي به تى. انجام نگرفت

س و يد سازماندھى كند و تدارك حمله به پاريد، ارتش را تجديروھاى خود فائق آين
 .نديجنگ با كارگران را بب

ل ي آور۶اى كه در  ام در نامهين اشتباه چنان برجسته بود كه ماركس در ھمان ايا
 :ن گفتين خطاى كموناردھا چنيبكنشت نوشت، در مورد ايلھلم لي به و١٨٧١

ر خودشان است، اما يتقص. نديآ ان دارند از پاى درمىيسيرسد كه پار به نظر مى"
ًته مركزى و بعدا يكم. گردد ھا ناشى مى ش از حد آنيرى كه در واقع از شرافت بيتقص

. روھاى خصم را متمركز سازدين كوتوله بدجنس فرصت دادند كه نير اي كمون به تى
ك جنگ داخلى را آغاز يخواستند   روى حماقت نمىن علت كه تا حدودى ازيًاوال به ا

س از قبل جنگ داخلى را آغاز ير با تالش براى خلع سالح قھرى پاري ا كه تىي گو-كنند 
ا يرى در مورد مسئله جنگ يگ مينكرده بود و انگار مجلس ملى كه تنھا به منظور تصم

 !ن جنگ نداده بودھا فرا خوانده شده بود، بالدرنگ به جمھورى اعال صلح با پروسى

ن كه پس از شكست ين كه مبادا به سوءاستفاده از قدرت متھم شوند به جاى ايًا، از ايثان
ب كنند، لحظات يان را تعقيبالدرنگ ورسائ) دان واندوميدر م(س ين در پاريمرتجع

د، از دست يطلب ادى مىيمتى را با انتخابات كمون كه سازماندھى آن وقت زيق ذى
  )٧٧(."دادند

س با يك كارگران پاريس و عدم ارتباط نزدين اشتباه باعث انفراد و محاصره پاريھم
در . ه بورژوازى بودياى ھماھنگ در سطح سراسرى عل گر و مبارزهيشھرھاى د

ًام برخاستند، كمون عمال نتوانست به يز كه كارگران فرانسوى به قيبرخى شھرھا ن
نه فقط . ن شھر سركوب نمودين را در چندًجتا بورژوازى كارگراينت. ارى آن بشتابد ي

گر از يكى ديز يى كمون از دھقانان نيگر شھرھا، بلكه جدايى كمون از كارگران ديجدا
ت ير از حماي عنى نه تنھا دار و دسته تىي. ع نموديعواملى بود كه شكست كمون را تسر

ھا و دھقانان المللى برخوردار بود، بلكه خرده بورژوازى شھر نيبورژوازى داخلى و ب
 .خته بودنديا برانگيه پرولتاريز عليرا ن

ھاى نظامى دفاعى مرتكب اشتباه شد، در  كينه تاكتيكمون ھمان گونه كه در زم
ن منبع و يتر بزرگ. ًبا به حال خود رھا نموديز بورژوازى را تقريعرصه اقتصادى ن

.  را مصادره نكردمركز مالى بورژوازى فرانسه را به حال خود گذاشت و بانك فرانسه
ھاى  نهيًر بود مداوما ھزيقه مالى قرار داشت و ناگزيًدا در مضيكمون در حالى كه شد

ھاى پرودونى از مصادره بانك فرانسه و  شهيخود را كاھش دھد، به علت نفوذ اند
ن بانك و يھاى كالن آن خوددارى كرد و در واقع به بورژوازى امكان داد از ا موجودى
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د ين اشتباه بايالبته گذشته از ا. ه كمون استفاده كندين به نفع خود و علھاى آ هيسرما
افت كه دگرگونى مناسبات اقتصادى ياضافه كرد كه كمون وقت و فرصت آن را ن

اى بودند كه  هيھاى اول اقدامات محدودى كه انجام گرفت، گام. موجود را آغاز كند
تواند اھداف  طبقه كارگر زمانى مى. از اساسى انقالب پرولترى نبودين نيپاسخگوى ا

ه و تمام يت سرمايك انقالب اقتصادى حاكميق يعملی سازد كه از طر اساسى خود را
نى را يب و به جاى آن مناسبات نوي اجتماعى موجود را تخر-ادھاى نظم اقتصادى يبن

 .بنا كند

 .ن انقالب اقتصادى سرنوشتى جز شكست نداشتيكمون بدون ا

روزى كمون وجود داشت و با وجود تمام ي موانعى كه بر سر راه پاما به رغم تمام
 )٧٨(."اى عالى از جنبش پرولترى سده نوزدھم بود نمونه"س ياشتباھات، كمون پار

ھاى زحمتكش انجام داد، در  اقداماتى كه كمون در طول عمر كوتاه خود به نفع توده
تى برخوردارند ياز چنان اھمخى كمون، يم و تاريابتكارات عظ. ر بودينظ نوع خود بى

 .اند ھاى پرولترى بوده كه تا به امروز سرمشق تمام جنبش

ن در ھم شكست، اما اھداف و اصول كمون ھم چنان زنده و يكمون به دست مرتجع
  .دانديجاو

 

   بحران انترناسيونال اول-١۴

للى الم نيرات مخرب خود را بر انجمن بيآمدھاى منفى و تأث س، پىيسقوط كمون پار
المللى از  نيدر پى سقوط كمون، انجمن ب. ات آن، بر جاى گذاشتيكارگران و ادامه ح

ھاى حادى روبرو  رون در معرض ضرباتى سخت قرار گرفت و با بحرانيدرون و ب
 .ديگرد

ونال يه انترناسياى از مبارزه عل ز لحظهين نيبورژوازى كشورھاى اروپا كه قبل از ا
ھاى آن، به  نون تعرض به جنبش طبقه كارگر و سازماناول دست برنداشته بود، اك

 .د كرده بوديونال، را تشديژه انترناسيو

بورژوازى فرانسه كه با به راه انداختن حمام خون و كشتار ھزاران كارگر، كمون 
ھا خواست كه  ى از آنيادداشتى به تمام دول اروپايس را از پاى در آورده بود، طى يپار

ى را كه به آن يد كنند و كموناردھايالمللى كارگران تشد نيه انجمن بياقدامات خود را عل
 .ل دھندياند به دولت فرانسه تحو كشورھا پناھنده شده

در مالقات امپراتور آلمان و . ن درخواست پاسخ مثبت داديًعا به ايدولت آلمان سر
 اتخاذ ونال و جنبش طبقه كارگريه انترناسيماتى براى مبارزه عليز تصميش نياتر

رى در يگ ميى براى تصميھاى اروپا ك نشست قدرتيه، خواھان برگزارى يروس. ديگرد
ك، يا، بلژيھاى اروپا از جمله اسپان گر دولتيد و باالخره ديونال گرديمورد انترناس

ونال اعالم يه انترناسيد اقدامات عليز آمادگى خود را براى تشديا و دانمارك نيتاليا
ا و يونال در آلمان، فرانسه، اسپانين انترناسيھا و فعال ستياليبه زودى سوس. كردند

المدت  ليھاى طو ر و به زندانيتعدادى دستگ. گرد قرار گرفتنديدانمارك در معرض پ
 .محكوم شدند
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المللى آن  نيه طبقه كارگر و سازمان بيگرانه عل اما بورژوازى تنھا به اقدامات سركوب
ھاى  غاتى گسترده از افترا و دروغيك موج تبليد با ن سركوب ھمراه بويا. قناعت نكرد

 .فيًواقعا كث

سوزى بزرگ  شرمى را بدان جا رساندند كه به دروغ آتش نه بىين زميبورژواھا در ا
غاتى يونال نسبت دادند و به ھنگام برگزارى كنگره الھه چنان تبليكاگو را به انترناسيش
ع يھاى كم سن و سال ھم شا ان بچهيه حتا در مونال به راه انداخته بودند كيه انترناسيعل

خواھد به ھلند  ونال مىيد كه انترناسيد مواظب آن باشيمتى داريل قيكردند كه اگر وسا
 .ديايب

گرانه آن تا بدان حد بود كه  ف بورژوازى و اقدامات سركوبيغات كثين تبليحجم ا
.  مسئله اختصاص دادنيًماركس گزارش شوراى عمومى به كنگره الھه را اساسا به ھم

 :ن آغاز شده بودين گزارش چنيا

: ر داده استيين كنگره در بال، دو جنگ بزرگ، چھره اروپا را تغياز ھنگام آخر"
ز مقدم بر، ھمراه و يگر نيك جنگ دي.  آلمان و جنگ داخلى در فرانسه-جنگ فرانسه 

." كارگرانالمللى  نيه انجمن بي جنگ عل-ن دو جنگ وجود داشته است يپس از ا
ونال را در ين انترناسيگزارش پس از آن كه موارد متعددى از سركوب كارگران و فعال

اما تمام اقدامات : "افتي ن ادامه مىيداد، چن ح مىيى توضيكشورھاى مختلف اروپا
ًى مشتركا قادر به انجام آن بودند، در برابر جنگ يھاى اروپا ای كه دولت گرانه سركوب

ن يخ و اسرار دروغيتار. نمود ز مىياى متمدن ناچيھاى كذاب دن درتبھتان و افتراى ق
جى ييھاى تھ ھاى خصوصى، تلگراف شرمانه اسناد علنى و نامهيونال، جعل بيانترناس

ھاى افتراى  چهيتمام در. ر شدنديگرى با سرعت سرازيكى از پى ديز، يآم كيتحر
 از ناسزا و افترا روان لىيك آن گشوده شدند تا سيمطبوعات مزدور بورژوازى در 

ر يخ نظين جنگ افترا در تاريا. ا در آن غرق كنندر سازند و دشمن مورد تنفر خود
 )٧٩(..."ندارد

تر  ستى به شكلى متمركز و منسجميبا المللى كارگران مى نيط، انجمن بين شرايتحت ا
ت درونى اما اختالفا. ھاى مخفى روى آورد تيشتر به فعاليبه كار خود ادامه دھد و ب

ده ياى رس اى رشد كرده بود و بحران به مرحله المللى كارگرى به درجه نين سازمان بيا
طرفداران . ساخت ر ممكن مىيد غيط جدياست را در شراين سيشبرد ايبود كه پ

ونال و رھبرى آن يسم علمى كارل ماركس كه اكنون نقش قطعى را در انترناسياليسوس
 .ان چپ و راست مورد حمله قرار گرفته بودنديدو جربه دست آورده بودند، از سوى 

ش به يش از پيس قرار داشتند كه بيھاى كارگرى انگل هيف راست، رھبران اتحاديدر ط
ه مواضع پرولترى شوراى عمومى يده و عليستى خالص در غلتيسم رفرميونيونيديتر

الس قرار ان تحت رھبرى جان ھين جريا. ونال به مخالفت برخاسته بودنديانترناس
ِداشت و ادگر، لوكرافت و اكار ِ  - ست يكاليان سندين جريا. وسته بودنديوس ھم به او پيُ

د و شرط شوراى عمومى تحت رھبرى كارل يست پس از دفاع قاطع و بى قيرفرم
 .جمعى از شوراى عمومى استعفا كردند س، دستهيماركس از كمون پار

 قرار داشتند كه حمالت خود را به نيھاى تحت رھبرى باكون ستيف چپ، آنارشيدر ط
د كرده بودند و شوراى عمومى را به يشوراى عمومى و خطمشى ماركس تشد

ھا  ستيآنارش. شد ن حد خالصه نمىيھا در ھم اما اقدامات آن. كردند كتاتورى متھم مىيد
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شكنانه  التيھاى تشك تيھاست، فعال دئولوژى و سبك كار آنيى از ايگرى جز كه توطئه
بردند كه بر خالف  ش مىيال دمكراسى پيق سازمان مخفى اتحاد سوسيا از طرخود ر

الت داده بودند، آن ين تشكيونال براى انحالل ايقولى كه در آغاز ورودشان به انترناس
 .انه حفظ كرده بودنديرا مخف

ا ين كه پرولتاريدر حالى كه كمون در عمل صحت نظرات ماركس را مبنى بر ا
دولتى موجود را تصرف كند، بلكه آن را در ھم خواھد شكست به اثبات ن يتواند ماش نمى

ف خود الجرم يشبرد وظاين حال نشان داده بود كه كمون براى پيرسانده بود و در ع
ازمند است، در حالى كه ين و پرولترى آن نيك دولت اما از نوع نويبراى مدتى به 

اھداف انقالب اجتماعى خود كمون نشان داده بود كه طبقه كارگر براى حصول به 
كتاتورى يعنى با ديرد و با اعمال اراده انقالبى ياسى را به دست بگيد قدرت سيالجرم با

ش را به انجام برساند و تمام موانع را از سر راه يف انقالبى خويطبقاتى خود، وظا
 ا،يل عمده شكست پرولتاريكى از داليبردارد، در حالى كه كمون نشان داده بود كه 

ھا  ستيك حزب طبقاتى پرولترى با برنامه و خطمشى انقالبى بوده است، باكونيفقدان 
س را يدادھاى مربوط به كمون پاريپرداختند و تمام رو ات مىين واقعيبه انكار ھمه ا

اسى يو دورى از امر س" انحالل اجتماعى"دى بر صحت تئورى خود مبنى بر ييتأ
 .دانستند مى

ھا و استعفاھا، كارشكنى و  ھاى درونى، مخالفت  كشمكشن ھمه اختالف ويبروز ا
كرد كه ھر  جاب مىيھاى گسترده بورژوازى ا ھا و باالخره سركوب ستيتوطئه آنارش

ان بردارد، يل شود تا عوامل مانع وحدت را از ميونال تشكيتر كنگره انترناس چه فورى
ن يھاى كمون، ا سبندى در ونال بازگرداند و با جمعيوحدت را به صفوف انترناس

المللى كارگران بگنجاند و  نيالتى سازمان بياى و تشك ھا را در اسناد برنامه درس
 .د مشخص سازديونال را در اوضاع جديف انترناسيوظا

ن كنگره، به علت حمالت مداوم ارتجاع، امكان يبه رغم ضرورت برگزارى فورى ا
شنھاد انگلس يلذا به پ. افتاده بودق ين رو به تعويل فورى آن وجود نداشت و از ھميتشك

  .ك كنفرانس مخفى در لندن برگزار شدي

  

  کنفرانس لندن-١۵

د يل گردي تن تشك٢٣ با حضور ١٨٧١ سپتامبر ١۶ - ١٧ن كنفرانس در روزھاى يا
س و يا، سوئيك، اسپانيندگانى از بلژي نفر آن عضو شوراى عمومى و مابقى نما١٧كه 
بر .  مجموع بر خطمشى شوراى عمومى صحه گذاشتكنفرانس در. ا بودنديتانيبر

د نمود ياسى تأكيھاى س تياسى پرولترى و مشاركت در فعاليل احزاب سيضرورت تشك
 .ن کردييز تعيو زمان و مكان كنگره بعدى را ن

اسى و يل احزاب سين كنفرانس مسئله اساسى مورد بحث، مسئله ضرورت تشكيدر ا
كى از ياى را كه  ه قطعنامهينه طرح اولين زميدر ا. داسى توسط طبقه كارگر بوياقدام س

ن يدر ا. الن ارائه داد به بحث گذاشته شديكموناردھاى عضو شوراى عمومى، وا
ك يھا دو جنبه  آن. رنديى ناپذياسى و اجتماعى جدايل سيمسا: "د شده بود كهيقطعنامه تأك
د تا يكوش مه و مباحث خود مىالن در قطعناي وا)٨٠(."مسئله الغاء طبقات... مسئله ھستند
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ن طبقه در پى خواھد يبخشى براى ا انيج زياست نتاينشان دھد، دورى طبقه كارگر از س
 .داشت

آنسلمو لورنزو كه نقطه . ن قطعنامه را مورد حمله قرار دادنديًدا ايھا شد ستيآنارش
ز ھر نوع آن اسى طبقه كارگر را ايكرد، اقدام س ان مىيا را بيھاى اسپان ستينظر آنارش

او در برابر قطعنامه . ونال دانستينامه انترناس نيير آيمحكوم نمود و آن را مغا
ك انجمن يل يتشك"شنھاد يگرى را ارائه داد كه از جمله در آن پيالذكر، قطعنامه د فوق

ن شكل سازماندھى رزمنده ين بھتريھا مطرح و استدالل شده بود كه ا هيالمللى اتحاد نيب
  )٨١(."نده خواھد بوديشه سازماندھى جامعه آيو كلا يپرولتار

ا ياسى پرولتاريالت سياى را به جاى تشك هيالمللى اتحاد نيالت بيدگاه كه تشكين ديا
پنداشت، حاكى از اختالف  نده مىيالتى جامعه آيشه ساختار تشكيداد و آن را كل قرار مى

د در يش جديك گرايى ريگ سم و شكليان آنارشينظرھا و تحوالتى در درون خود جر
در ھر . ديسم معروف گرديكاليافت و به نام آناركوسنديدرون آن بود كه بعدھا انسجام 

ماركس و . ا و حزب طبقاتى آن مخالف بودياسى پرولتاريان با اقدام سين جريحال، ا
ھا متن  آن. ًدا مورد حمله قرار دادنديان را شدين جريانگلس، در مباحث خود مواضع ا

ش كردند و عبارات يراياسى را وياسى و عمل سيقطعنامه طرفداران حزب سى ينھا
 .الن وجود نداشت به آن افزودندير را كه در طرح وايز

ك طبقه عمل يتواند به عنوان  در برابر قدرت جمعى طبقات مالك، طبقه كارگر نمى"
ه توسط اى ك ز از تمام احزاب كھنهياسى متمايك حزب سيكند، مگر آن كه خود را در 

ن تشكل طبقه كارگر به يا."... "ھا سازمان دھد ه آنياند و عل طبقات مالك شكل گرفته
ى آن، يروزى انقالب اجتماعى و ھدف نھاين پياسى، براى تأميك حزب سيصورت 

 )٨٢(."ستيالغای طبقات ضرور

گرى ھم در كنفرانس لندن يھاى د قطعنامه. ديب رسيت آرا به تصويقطعنامه با اكثر
ونال ينامه انترناس نييد آيت اكيب شد كه به كاركردھاى شوراى عمومى و رعايتصو

 .شد مربوط مى

ن يتوانستند ا ھا كه نمى آن. ديھا روبرو گرد ستين مصوبات با مخالفت جدى باكونيا
ژه خود يس، اجالس ويه سوئيلي در سون و١٨٧١ نوامبر ١٢مواضع را تحمل كنند، در 

 .ونال صادر نمودنديھاى انترناس ونياى خطاب به تمام فدراس هيانيل دادند و بيرا تشك

التى يت و استحكام تشكيه، برخالف كنفرانس لندن كه خواھان تقويانين بيدر ا
ھاى محلى خود  بخش" ون آزاديفدراس"ونال به يل انترناسيتبد"ونال شده بود، از يانترناس
 )٨٣(.دفاع شده بود" مختار

ارات شوراى يت، اقتدار و اختين و مركزيپليسيگونه دھا ھر  ستيه باكونيانيدر ب
ھاى رھبرى مركزى نفى شده بود و با اعالن جنگ به  الت متحد با ارگانيعمومى، تشك

نامه  نييك كنگره و بررسى مجدد آيسم علمى و شوراى عمومى، انعقاد فورى ياليسوس
 .خواسته شده بود

. گر خود پرداختند ت مخفى توطئهاليت تشكين اجالس، به تقويھا در پى ا ستيآنارش
گر مخفى را در  الت توطئهيك تشكيھا  ستيًگر كامال مسجل شده بود كه باكونياكنون د

التى يه حساب تشكين رو مسئله برخورد و تسوياند، از ا ونال سازمان دادهيدرون انترناس
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نده قرار يگره آز در برابر كنيفه نين وظيا. ديل گرديك مسئله فورى تبديان به ين جريبا ا
  .داشت

  

  كنگره الھه-١۶

ً سپتامبر رسما ٢المللى كارگران، در  نين كنگره انجمن بيكنگره الھه به عنوان پنجم
 كشور جھان ١۵نده از ي نما۶۵. دي سپتامبر به طول انجام٧افت و تا يش يدر الھه گشا

سم ياليسته سوسھا ماركس و انگلس دو تن از رھبران برج ان آنيبه الھه آمدند كه در م
ونال شركت يھاى انترناس ن بار در كنگرهيز حضور داشتند كه براى نخستيعلمى ن

ستى مصوبات يبا ن اشاره شد، مىيش از اين كنگره ھمان گونه كه پيا. كردند مى
كنفرانس لندن را مورد بررسى قرار دھد، نظر خود را در مورد شوراى عمومى ابراز 

ن كنگره تمام يدر ا. ھا برخورد كند ستيشكنى آنارش التيگرى و تشك دارد، و با توطئه
ق ين طريد و بديب گردي نفرى تصو۴۵ تا ٣٨ت يك اكثريشنھادات شوراى عمومى با يپ

 نفر در ٢٠ تا ١٢ن يھا ب ن قطعنامهيمخالف. به شوراى عمومى رأى اعتماد داده شد
قت يدر حق. دادند متنع مىز كسانى بودند كه رأى مين تعداد نينوسان بودند كه بخشى از ا

ونال براى به يست انترناسيروزمندانه جناح ماركسيھاى پ امر، اين كنگره تجسم تالش
المللى طبقه كارگر و  نيسم در جنبش بيالتى ماركسيكرسى نشاندن برنامه و اصول تشك

 .ونال بوديسم در انترناسيسم و رفرميسم علمى بر آنارشيروزى كمونيانگر پيب

ن يكى از فعاليونال و يس انترناسينده بخش پاريه نمايل رانويھه، گابردر كنگره ال
اختالفات حاد در درون . ده شديس اجالس برگزيس باالتفاق به عنوان رئيكمون پار

د كه بررسى يھا باعث گرد ستيالتى باكونير تشكيونال و اقدامات غيانترناس
 .ھا سه روز به طول انجامد اعتبارنامه

اسى طبقه يت سيمھمى كه كنگره به آن پرداخت، اختالف بر سر فعالل يكى از مساي
گر يا و برخى كشورھاى ديتاليا و ايس، در اسپانيون ژوره سوئيدر فدراس. كارگر بود

كنفرانس . شد اسى موعظه مىيت سيھا قوى بودند، دورى از ھر گونه فعال ستيكه باكون
 برطرف ساخته بود، ٩ه شماره ا سوء تفاھم را در قطعنامين درك نادرست يلندن ا

گفتند كنفرانس  ل نبودند و مىين قطعنامه قايى براى ايھا قدرت اجرا ستيمعھذا باكون
لذا كنگره الھه قطعنامه . ى را نداشته استيھا ن قطعنامهيب چنيت تصويقدرت و صالح

حه ر بر آن صيبندى ز كنفرانس لندن را مورد بحث قرار داد و با دو سوم آرا با فرمول
 :گذاشت

ك يتواند به عنوان  ه قدرت متشكل طبقات مالك نمىيطبقه كارگر در مبارزه خود عل"
ز از تمام احزاب ياسى متمايك حزب سيطبقه عمل كند، مگر آن كه خود را به صورت 

ك ين تشكل طبقه كارگر به صورت يا. ھا سازمان دھد طبقات مالك و در مخالفت با آن
 الغاء تمام -ى آن يروزى انقالب اجتماعى و ھدف نھاير پن امياسى براى تأميحزب س

 .طبقات ضرورى است

ن يد در عيق مبارزه اقتصادى به دست آمده، بايروھاى طبقه كارگر كه از طرياتحاد ن
اسى استثمارگران يه قدرت سين طبقه عليحال به عنوان اھرمى در خدمت مبارزه ا

 .رديمورد استفاده قرار گ
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اسى خود به منظور دفاع و جاودانه يازات سيشه از امتيداران ھم هين و سرمايمالك
لذا كسب . اند اد نگه داشتن كار بھره گرفتهيش و در انقيكردن انحصار اقتصادى خو

 )٨۴(."شود ا مىيفه بزرگ پرولتارياسى وظيقدرت س

 .ب شدي رأى مخالف و ممتنع تصو١٣ رأى موافق در برابر ٣٨ن قطعنامه با يا

خنرانى خود در آمستردام، كه به بررسى دستاوردھا و مصوبات كنگره ماركس طى س
ضرورت "ن قطعنامه گفت كه كنگره الھه يت ايافته بود، در مورد اھميالھه اختصاص 

اسى ھمانند عرصه اجتماعى با جامعه كھنه ين امر را كه طبقه كارگر در عرصه سيا
ن يم كه بديبا خوشوقتى شاھدو ما . در حال فروپاشى مبارزه كند، اعالم كرده است

 )٨۵(."نامه ما گنجانده شده است نييق قطعنامه كنفرانس لندن در آيطر

ونال ضربه محكمى به ينامه انترناس نيين قطعنامه و وارد شدن آن در آيب ايتصو
ن قطعنامه نه تنھا بر ضرورت مشاركت يب ايكنگره با تصو. ست بوديان آنارشيجر

ن امر كه يد بر ايد نمود، بلكه با تأكياسى تأكيى و مبارزه ساسيطبقه كارگر در امور س
كتاتورى يًاست عمال بر ضرورت ديفه مھم و مبرم پرولتارياسى وظيكسب قدرت س

 .ا صحه گذاشتيپرولتار

در حالى كه جناح . ش قدرت شوراى عمومى بوديگر كنگره، افزاياز جمله اقدامات د
سم يد اصل سانترالين، برقرارى اكيپليسي، دونال بر مسئله تمركزيست انترناسيماركس
خته يط سركوب عنان گسيش قدرت شوراى عمومى در شرايك و افزايدمكرات

و " ون آزاديفدراس"ت، مدافع يھا ضد اقتدار و مركز ستيد داشت، باكونيبورژوازى تأك
كردند كه شوراى عمومى  شنھاد مىيھا پ آن. ره بودنديو غ" ھا خودمختارى بخش"

ت ياكثر. اسىيكننده س ى و رھبرىيك دفتر ارتباط باشد و نه ارگان اجرايًصرفا 
رلند يش، مجارستان، لھستان، پرتغال و ايندگان كه از كشورھاى آلمان، فرانسه، اترينما

ن اعتقاد بودند كه يھا بر ا آن. ًدا به مخالفت برخاستنديھا شد ستيبودند با نگرش باكون
ك صندوق ي"د به يزم و مشخص برخوردار باشد و نباد از اقتدار اليشوراى عمومى با

 رأى مخالف ۵ رأى موافق، ۴٠كنگره با . ابديل يتقل" ك دفتر مكاتبات و آماري" "پستى
شوراى : "ديگو ى كه مىينامه آن جا نيي آ٢ رأى ممتنع تصويب نمود كه در بخش ۴و 

ت يو رعا: " شودن جمله افزودهيا" ھاى كنگره است عمومى موظف به اجراى قطعنامه
 ."ھاى انجمن را به مرحله اجرا در آورد نامه نييد تمام مقررات و آياك

ن حق خواھد يشوراى عمومى ھم چن: "گفت ًضا در پاراگراف  ھمان بخش كه مىيا
راتى به ييتغ" ق در آورديونال را تا كنگره بعد به حال تعليداشت كه ھر بخش انترناس

ا ين قدرت برخوردار است كه بخش، يومى از اشوراى عم: "ر صورت گرفتيشرح ز
ن يا. ق درآورديون را به حالت تعليته فدرال و كل فدراسيك كميا يك شوراى فدرال، ي

  )٨۶(.ديب رسي رأى موافق به تصو٣۶ز با يبخش ن

ا ي" صندوق پستى"ك يتواند  ق، كنگره روشن ساخت كه شوراى عمومى نمىين طريبد
ھا و  شبرد قطعنامهيمسئول پ. ى انجمن استيته اجرايباشد بلكه كم" دفتر آمار"
. ھا از قدرت مشخصى برخوردار است ونيھا و فدراس ھاست و در قبال بخش استيس

ونال يھاى انترناس ل تازگى نداشت و در مصوبات قبلى كنگرهين مسايارى از ايالبته بس
 روى مصوبات قبلى ن دو پاراگراف پرتوى بريز آمده بودند، اما به قول انگلس اياول ن
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كتاتورى يكمتر از گذشته در مورد د"شدند كه  ن حال باعث مىيافكندند و در ع مى
  ".شوراى عمومى حرف بزنند

ورك و دادن حق برگمارى يويگر كنگره الھه به انتقال شوراى عمومى به نيمصوبه د
 انتقال علت. ديب رسيت آراء به تصويز با اكثرين نيافته بود كه ايبه شورا اختصاص 

ونال و مقابله يز تعرض بورژوازى به جنبش طبقه كارگر و انترناسيشوراى عمومى ن
 .ھا بود ستيشكنانه باكون التيبا اقدامات تشك

ونال يك انترناسيجاد ير براى ايشنھادى به شرح زين اجالس پل الفارگ پيدر ا
 :ديب رسيھاى كارگرى ارائه داد كه باالتفاق به تصو هياتحاد

. گردد المللى محول مى نيھاى ب هيجاد انجمن اتحاديفه ايد، وظيراى عمومى جدبه شو"
آن را .ه كندينامه تھ نييك آينده ين منظور الزم است كه شوراى عمومى در چند ماه آيبد

ھا شناخته شده  ھا كه آدرس آن هيد و براى تمام اتحاديھا ترجمه و چاپ نما به تمام زبان
ھا  د و از آنيا نباشند، ارسال نمايونال باشند يته به انترناسن كه وابسياست، اعم از ا

 )٨٧(..."ش گردنديالمللى صنف خو نيه بيك اتحاديخواسته شود كه وارد 

المللى به كنگره بعد  نيھاى ب هيى در مورد اتحاديم نھاين قطعنامه، تصميدر ادامه ا
 .محول شد

ق در مورد يون تحقيسيك كميل يمات كنگره الھه، تشكيگر از اقدامات و تصميكى دي
الت مخفى در درون يك تشكيجاد يھا و از جمله ا ستيالتى باكونياقدامات ضد تشك

ماركس و انگلس خواستار برخورد قاطع و جدى با . المللى كارگران بود نيانجمن ب
ح اقدامات يالتى بودند، معھذا كنگره ضمن تقبيست به لحاظ تشكيان آنارشيجر

گر از رھبران يكى دين و يل باكونييخاين اكتفا نمود كه ميا به اھا تنھ ستيآنارش
ھا خودشان  ستيھا، گروھى از آنارش ن اخراجيدر پى ا. ديھا را اخراج نما ستيآنارش

د، يسرانجام با انتخاب شوراى عمومى جد. ونال را ترك نمودندياستعفا دادند و انترناس
سم علمى بر ياليونال و اصول سوسيسست انترنايروزى جناح ماركسيكنگره الھه با پ

  .ان داديسم به كار خود پايآنارش

 

 افتن انشعابيت يھا و رسم ستي كنگره آنارش-١٧

سم ياليعنى مصوباتى كه منطبق بر اصول سوسيھى بود كه مصوبات كنگره الھه يبد
ز ھا كه ا لذا آن. رديھا قرار بگ ستيرش آنارشيد و پذييتوانست مورد تأ علمى بود، نمى

ونال سازمان داده بودند، اكنون يالت مخفى خود را در درون انترناسيش تشكيھا پ مدت
ت دادن به يك كنگره رسمى با شكست فاحشى روبرو شده بودند، براى رسميكه در 

ھاى كنگره  ون ژوره تمام قطعنامهيانشعاب، دست به كار شدند و در كنفرانس فدراس
ك كنگره در ي ١٨٧٢ سپتامبر ١۵ بعد، در ھا كمى ستيآنارش. الھه را رد كردند

ز يى كه در كنگره الھه نيايست اسپاني باكون۴ن كنگره يدر ا. ه برگزار كردنديميا سن
نده از يا و دو نمايتالينده از اي نما۶ون ژوره، ينده از فدراسي نما٢حضور داشتند، 

ره خود را ھر چند كه كنگ. افته بودندياالت متحده حضور يھاى فرانسوى در ا بخش
ت امر از مجموع يونال اعالم نمود، اما در واقعيانترناس" قىيت حقياكثر"نده نظر ينما
 )٨٨(.ونال بودنديھاى شناخته شده انترناس   تن از بخش۶نده تنھا ي نما١۵
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ر مصوبات كنگره الھه يد كه نه تنھا مغايب رسيى به تصويھا ن كنگره، قطعنامهيدر ا
كى يدر . ونال در تضاد آشكار قرار داشتنديع و خطمشى انترناسبودند بلكه با تمام مواض

اسى اعالم يب ھر گونه قدرت سيا تخريفه نخست و فورى پرولتاريھا وظ ن قطعنامهياز ا
اسى به اصطالح موقت و يشد كه ھر گونه سازماندھى قدرت س شده بود و گفته مى

ا ھمانند ي و براى پرولتارگرى استيب ديًب، صرفا فرين تخريانقالبى با ھدف انجام ا
ھا در  ستيكنگره آنارش. ى كه امروز وجود دارند، خطرناك خواھد بوديھا تمام دولت

ل احزاب مستقل طبقه كارگر، و ياسى و تشكيھاى خود ضرورت مبارزه س قطعنامه
م يھاى مستق گر از تماسيدر قطعنامه د. ا را رد نموديكتاتورى پرولتاريضرورت د

ك حمله متمركز به شوراى عمومى يزاد و خودمختارى براى انجام ھاى آ ونيفدراس
. ل خواھد شديك كنگره ضد اقتدار تشكينده ي ماه آ۶د و اعالم شد كه در يدفاع گرد

ھاى  ونيخودمختارى و استقالل شعبات و فدراس: گفت ھا مى قطعنامه آنارشيست
ت يآن به معناى رسمه و مصوبات يميا كنگره سن. ى كارگران استيكارگرى اساس رھا

سم علمى و ياليونال به دو بخش طرفداران سوسيه انترناسيافتن انشعاب و تجزي
ز يھا ن ستيونال اول، آنارشين زمان تا انحالل رسمى انترناسيلذا از ا. سم بوديآنارش

الت يًعنى عمال دو تشكي. كردند ت مىيالمللى كارگران فعال نين عنوان انجمن بيتحت ھم
 خود را ١٨٧٣ھا، كنگره سپتامبر  ستين مبنا، آنارشيبر ھم. واحد وجود داشتك نام يبا 

دند و از خود به عنوان اعضاى انجمن يالمللى كارگران نام نيدر ژنو، كنگره انجمن ب
ونال يھا كه با خط اصولى و انقالبى انترناس ستيآنارش. المللى كارگران نام بردند نيب

مى دشمنى كور داشتند، تنھا در ظاھر چپ بودند اما سم علياليعنى طرفداران سوسياول 
ھا از رھبران  آن. انات درون جنبش كارگرى اتحاد داشتندين جريتر در واقع با راست

وس دعوت به عمل آوردند كه در كنگره ير ھالس و اكاريى نظيايتانيھاى بر ستيرفرم
تند، خود را به عنوان ھا نتوانس ستين اوصاف، باكونيمعھذا با تمام ا. ابنديژنو حضور 

بالعكس با گذشت زمان، تناقضات . ت كننديان قدرتمند در جنبش كارگرى تثبيك جري
در واقع بسته به . ديد گرديھا تشد ان آنيسم سر باز كرد و اختالفات در ميدرونى آنارش

ان چه اقشار و طبقاتى و در كدام مناطق نفوذ داشتند، يھا در م ستين كه آنارشيا
ت ين مالكيف نامتجانسى را از موافقيكردند كه ط ندگى مىيمختلفى را نماشات يگرا

ا، كارگران يبه عنوان نمونه، در اسپان. گرفت كنندگان آن در بر مى خصوصى تا نفى
ر مھمى بر كل جنبش داشتند، بنا به خصلت طبقاتى و تجربه مبارزاتى يا كه تأثيكاتالون
ان يگو به رغم برخورد منفى سخن. باز زدندستى سر يھاى باكون دهيرش برخى اياز پذ

الت يك تشكيجاد يھا بر ا الت، آنيسم نسبت به مسئله سازماندھى و تشكيرسمى آنارش
ن نگرش صحه يا بر اي والنس١٨٧١کنفرانس . د داشتنديپرولترى متمركز و متحد تأك

سم نسبت به يان رسمى آنارشيرغم برخورد منفى سخنگوين عليھم چن. گذاشت
" انحالل اجتماعى"له يا بر اعتصاب عمومى به عنوان وسياب، كارگران اسپاناعتص

ز يا نيھاى اسپان ستين كه آنارشيرغم ايز عليدر برخورد به مسئله دولت ن. د نمودنديتأك
اصول دولت گونگى اعتبار خود را از دست " انحالل اجتماعى"كردند كه با  ادعا مى

د جاى خود را به ين دولتى باينده ماشيكه در جامعه آگفتند  ن وجود مىيخواھند داد، با ا
  )٨٩(.دكنندگان بسپارديسازمان متمركز تول
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ه يز بود، معھذا گسستى از نظريآم ى و توھمياى خرده بورژوا دهين خود، ايالبته ا
سم اجتماعى محسوب يدگى ارگانيستى انحالل اجتماعى به معناى از ھم پاشيباكون

ستى مبنى بر واگذارى حق يكالي سند-ده اساسى آناركو يد كه اام بوين ايدر ھم. شد مى
ھاى كارگرى  هيد و محصوالت در ھر مؤسسه مفروض به اتحاديل توليت بر وسايمالك

ا شكل گرفت، به يھاى اسپان ستيان باكونيھايی كه در م در مجموع، ايده. شكل گرفت
نبش كارگرى نفوذ ھا در ج ستيز كه باكونيگرى نيدرجات مختلف، در كشورھاى د

، روز به روز ١٨٧٣ن روست كه از كنگره ژنو به بعد در ياز ا. داشتند، ظاھر شدند
د يت بايست كه معتقد بود مالكيوي كلكت-ست موسوم به آناركو يكالي سند- ش آناركو يگرا

شه سازماندھى يد كليبا ھا مى ن انجمنيدى كارگران منتقل گردد و ايھاى تول به انجمن
. ن كنند، نفوذ روزافزونى كسب نموديع برابر كاالھا را تأمينده باشند و توزياجتماعى آ

در كنگره بروكسل . ز سالح اصلى اعالم نموديش، اعتصاب عمومى را نين گرايا
ان يگر به جريھا د ، آن١٨٧٧ك يه بلژي و كنگره رو١٨٧۶، كنگره برن در ١٨٧۴

ستى يشات آنارشيان، گراين جريدر كنار ا. ل شده بودنديسم تبدياصلى درون آنارش
ن يا. ت خصوصى بودنديھاى مختلف، مدافع مالك ز وجود داشتند كه با نگرشيگرى نيد

فه مبرم و بالدرنگ نه انقالب اجتماعى بلكه ين اعتقاد بودند كه وظيشات بر ايگرا
ستى يستى در درون تشكل باكونيشات آنارشيتضاد گرا. انقالب در اذھان مردم است

انات كارگرى به نحو يد كه در ادامه آن، جريھاى حادى گرد اختالفات و بحرانمنجر به 
گر به عنوان يسم دي آنارش٧٠لذا از اواخر دھه . سم فاصله گرفتنديروز افزونى از آنارش

اما . ف شده بوديًت چندانى نداشت و كامال تضعيافته موقعيالمللى سازمان  نيان بيك جري
شات آن در تعدادى از كشورھاى جھان باقى يكى از گرايوان سم به عنيكالي سند- آناركو 

  .ماند

  

 المللی کارگران انحالل انجمن بين

ن تحوالت رو به زوال را يونال اول ايستى درون انترناسيان آنارشيدر حالى كه جر
ات خود ين به حيط نويتوانست تحت شرا گر نمىيز ديونال نيكرد، خود انترناس طى مى

 .ادامه دھد

ن است كه تعرض و سركوب ارتجاع كه در پى شكست كمون ابعاد يت ايواقع
ًدا تحت فشار قرار يھاى آن را شد ونال و شاخهياى به خود گرفته بود، انترناس گسترده

ن اوضاع، يدر ھم. د به شدت محدود شده بوديط جديت آن در شرايداده بود و دامنه فعال
ورك، يويونال به نيقال ارگان رھبرى انترناسد و انتياختالفات حادى كه به انشعاب انجام

قت ين حقيوخامت اوضاع را ا. ف كرده بوديًدا تضعيالمللى كارگران را شد نيانجمن ب
 در ژنو ١٨٧٣المللى كارگران كه در سپتامبر  نيدھد كه كنگره بعدى انجمن ب نشان مى

اى كه در  ندهينما ٢٨از مجموع . المللى كارگرى نبود نيك اجالس بيًافت عمال يش يگشا
گر ين بدان معنا بود كه ديا. س بودندينده از سوئي نما٢۶افته بودند، يكنگره حضور 

المللى منحل شده  نيالت بيك تشكيونال اول در عمل وجود ندارد و به عنوان يانترناس
، شوراى عمومی ١٨٧۶ه يدر فور. ًمعھذا ھنوز رسما انحالل آن اعالم نشده بود. است
. المللى كارگران فرا خواند نيك كنگره براى انحالل رسمى انجمن بي كه م گرفتيتصم

ا يالدلفي در ف١٨٧۶ه ي ژوئ١۵ونال اول بود كه در ين كنگره انترناسين و آخرين ھفتميا
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ك تشكل، ينده ياالت متحده تنھا نمايھاى كارگرى خارج از ا ان تشكلياز م. ديل گرديتشك
ن كنگره به يا. افتين اجالس حضور يآلمان در اال دمكرات ينده حزب سوسيعنى نماي

المللى كارگران  نيه مربوط به انحالل انجمن بيانيدر ب. ونال رأى داديانحالل انترناس
المللى  نيا، شوراى عمومى سازمان بيالدلفيالملل در ف نياجالس ب"گفته شده بود كه 

 )٩٠(."ردگر وجود ندايوند خارجى سازمان ديكارگران را منحل نموده و پ

ك مرحله از رشد و يف خود را در يونال اول پس از آن كه وظايق انترناسين طريبد
ار مھمى در تشكل، آگاھى و يالمللى كارگرى به انجام رساند و نقش بس نيتكامل جنبش ب

ك رشته فشارھاى داخلى و خارجى از ير يفا نمود، زيالمللى كارگران ا نيھمبستگى ب
 .پاى درآمد و منحل شد

فا ياى در گذار كارگران از پراكندگى به وحدت ا ار برجستهيونال اول نقش بسيانترناس
. ت نموديالمللى پرولترھاى جھان را تقو نيونال، ھمبستگى و وحدت بيانترناس. نمود

اعتراض . ان داديل مبارزه پايادى به ابھام در اھداف و وسايونال تا حدود زيانترناس
ونال نقش يانترناس. ل نمودياى ھدفمند و آگاھانه تبد ه مبارزهخته كارگران را بيخود انگ

المللى كارگرى مشخص  نيھا را در جنبش ب ھا و تعاونى هياسى، اتحاديگاه حزب سيو جا
ت يھاى مبارزه كارگرى را حل كرد، نقش و اھم كيل مربوط به تاكتيمسا. ساخت

ل مربوط به ساختار ي مسان كهياسى را روشن نمود و سرانجام ايمبارزه اقتصادى و س
ل در جنبش كارگرى ين مسايبا حل ا. ھاى كارگرى حل نمود التى را در تشكليتشك

 .ز مسلط شديالمللى كارگرى ن نيونال و جنبش بيسم علمى در انترناسيالياست كه سوس
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  فصل چھارم

  

 وناليجنبش كارگرى در فاصله دو انترناس

  

 ارگرانت كيش كمي افزا-١

 ١٨٨٩ونال دوم در يل انترناسيونال اول آغاز و تا تشكيدورانى كه از انحالل انترناس
انجامد، دوران آرامش و سكون در  ستم به طول مىيل سده بيو حتا كمى پس از آن تا اوا

د و انقالباتى ياسى شدين دوران، از تالطمات سين معنا كه در ايبد. جنبش كارگرى است
 .ستين در اروپا معمول بود، خبرى نكه تا دوران كمو

دارى دوران  هيكند، سرما ًعا رشد مىيدارى در اروپا وس هيك ربع سده، سرماين يدر ا
ن يدر ا. رنديگ نھد و انحصارات شكل مى د پاى مىيرقابت آزاد، آرام آرام به مرحله جد

و در كل دارى  هيت كارگران در كشورھاى سرماياى بر كم مرحله به نحو قابل مالحظه
 .گردد جھان افزوده مى

 ١٢ -  ١٣كا حدود يا، فرانسه و آمريتاني در بر٧٠ھاى دھه  در حالى كه در آغاز سال
ون يلي م٢٠ًون كارگر صنعتى وجود داشت كه مجموعا با كارگران كشاورزى حدود يليم

ود ون، آلمان به حديليكا به ده مي تعداد كارگران صنعتى آمر٩٠شدند، تا اواخر دھه  مى
ن يدر ا. ده بوديون رسيلي م٢ / ۵ا يتالي و ا٣ / ۵، فرانسه حدود ٨ /۵ا يتانيون، بريلي م٨

ز به نحو قابل يدارى ن هيشرفته سرمايتر پ ت كارگران كشورھاى كميدوران بر كم
ون، يلي م١۴ه به حدود ياى افزوده شد به نحوى كه تعداد كارگران در روس مالحظه

  )١(.ديون رسيليم ميون، و ژاپن به نيليم ميون، لھستان نيليك ميچكسلواكى كمتر از 

ون كارگر صنعتى در اروپا و يلي م۴٠ی نوزدھم حدود  در مجموع، در اواخر سده
ز به آن يھا ن گر رشتهيكاى شمالى وجود داشت كه اگر كارگران كشاورزى و ديآمر

 .دين رقم به دو برابر خواھد رسيافزوده شود، ا

ن يدر ا. ز افزوده شديت كارگران زن نيت كل كارگران، بر كميش كميتوأم با افزا
روى كار را ي درصد ن۶٣در ژاپن . فاصله تعداد كارگران زن در فرانسه دو برابر شد

ع نساجى و دوزندگى نقش مسلط را به يز زنان در صنايدر آلمان ن. دادند ل مىيزنان تشك
ر ييش كمى زنان كارگر، تغيم افزا البته الزم به تذكر است كه به رغ)٢(.دست آوردند

ھا و نابرابرى در قبال دستمزدھا صورت نگرفت و در تمام  ت آنيچندانى در وضع
 .كردند افت مىي درصد دستمزد مردان را در۵٠ تا ٣٣كشورھا، زنان معادل 

ار يد، مؤسسات بسيدارى و تمركز تول هيجه رشد و گسترش سرماين دوران در نتيدر ا
 ۴٣٠٠٠٠در آلمان . كردند  كارگر كار مى١٠٠٠ش از يند كه با ببزرگى شكل گرفت

سطح . كردند ى كار مىيھا ن كارخانهي كارگر در چن٣١٣٠٠٠كارگر و در فرانسه 
مى از مؤسسات با يًبا نين ھم باالتر بود و تقريه از اياى صنعتى در روسيتمركز پرولتار

تمركز خود عاملى در رشد و ن سطح باالى ي ا)٣(.كردند شتر كار مىيا بي نفر ۵٠٠
  .ارتقاء آگاھى ، ھمبستگى و مبارزه كارگرى شد
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  مبارزات كارگران-٢

ھاى كارگرى وجود نداشت، اما  امين كه در دوران مورد بحث، انقالبات و قيبه رغم ا
اى  ن دوران، تعداد قابل مالحظهيدر ا. افته بوديًعا گسترش يگرى از مبارزه وسياشكال د

ن اعتصابات با يوست و گاه ايدارى به وقوع پ هير كشورھاى مختلف سرمااعتصابات د
كى از ي. ھا ھمراه بودند ىيمايپ ر تظاھرات و راهيگرى از مبارزه نظياشكال د

ر به يھا بود كه در ز ن دوران، تداوم طوالنى مدت آنيھاى بارز اعتصابات در ا ژگىيو
كا به يور آمرير ارگر بافنده در فال ك١۵٠٠٠، ١٨٧۵در . شود چند نمونه آن اشاره مى

ا به يلوانيان پنسيچ ن سال، اعتصاب معدنيدر ھم.  ھفته دست به اعتصاب زدند٨مدت 
ر انگلستان يھاى النكشا  كارگر نساجى٣٠٠٠٠٠، ١٨٧٨در . افتي ماه ادامه ٧مدت 

 كارگر بارانداز، ۶٠٠٠٠، ١٨٨٩در . افتيدست به اعتصابى زدند كه ده ھفته ادامه 
 ھفته دست به ۵كردند به مدت  گری كه در بنادر لندن كار مىيلوانان و كارگران دم

ن اعتصاباتى را يز نمونه چنيگر نيدر آلمان، فرانسه و كشورھاى د. اعتصاب زدند
ك ماه يش از ي تن از كارگران معادن آلمان به مدت ب١۵٠٠٠٠، ١٨٨٨در . مينيب مى

ك اعتصاب ين دست به يناھا و نجاران برل تن از ب٢۵٠٠٠، ١٨٨٩در . اعتصاب كردند
ه در فرانسه دست به ي تن از نساجان رو٢۴٠٠٠، ١٨٩٠در سال . دو ماھه زدند
  )۴(.وستيسازھاى فرانسه به وقوع پ شهيسال بعد اعتصاب كارگران ش. اعتصاب زدند

ھا شركت داشتند و براى مدتى  عى از كارگران در آنيت وسين اعتصابات كه كمياما ا
افتند، اغلب از جانب بورژوازى كشورھاى فوق با خشونت سركوب ي نى ادامه مىطوال
ن نمونه ياز ا. وستياالت متحده به وقوع پيھا در ا ن نمونهين ايكى از بارزتري. شدند

ا در يلوانيان پنسيچ كا براى در ھم شكستن اعتصاب معدنيبود تالش بورژوازى آمر
ر شده، اعتصاب يق مزدوران اجياز طرد تا ين جا بورژوازى كوشيدر ا. ١٨٧۵

ن مزدوران رھبران اعتصاب را ترور يق ايھا از طر آن. كارگران را در ھم شكند
تن از رھبران كارگرى را به ١٩ان، يچ رى گروھى از معدنيكردند و سرانجام با دستگ

 .مرگ محكوم نمودند و به جوخه اعدام سپردند

عى از اعتصابات ين سال موج وسيدر ا. بودگر يك نمونه دي ١٨٨۶دادھاى ماه مه يرو
 ساعت كار ٨خواست اصلى . سكو را فرا گرفتيورك تا سانفرانسيويو تظاھرات از ن

ھا  ابانيكاگو به خي اعتصابى در ش۴٠٠٠٠ھا، در اول ماه مه  ن حركتيدر ادامه ا. بود
ردن ر كيبورژوازى به اج. افتيز ادامه ين تظاھرات تا سوم ماه مه نيا. ختندير

اى  شكنان، بھانه ان كارگران و اعتصابيرى ميشكنان پرداخت و در پى درگ اعتصاب
روھاى سركوب به روى كارگران آتش ين. دا كرديد كارگران پيبراى سركوب شد

روھاى سركوب، يانه نين اقدام وحشيا. ھا تن زخمى شدند شش تن كشته و ده. گشودند
اى در  ى بزرگ تودهيك گردھمايعد، روز ب. ختيع كارگران را برانگياعتراض وس
رھبران . دان مركزى شھر صورت گرفتيانه، در مين قتل عام وحشياعتراض به ا

در . س را محكوم نمودنديھاى خود اقدامات سركوبگرانه پل جنبش كارگرى در سخنرانى
س يروھاى پليى ھنوز ادامه داشت، فردی ناشناس بمبى به سوى نين گردھمايحالى كه ا

ن اقدام را يبورژوازى ا.  تن زخمى شدند۵ك تن كشته و يجه آن يكرد كه در نتپرتاب 
در ھمان . ھا قرار داد اى براى حمله ھمه جانبه به كارگران و سركوب گسترده آن بھانه

روھاى يع رھبران كارگران و نيرى وسيسپس دستگ. جا به روى كارگران آتش گشودند
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اتھامى . ده شدنديكاگو به محاكمه كشيارگران ش تن از رھبران ك٨٠. ديمترقى آغاز گرد
ن دادگاه قالبى و ساختگى كه نمونه يكارگران در ا. كه به كارگران بسته شد، قتل بود

ھاى خود دفاع  بار بورژوازى بود، قھرمانانه از خواست بارزى از محاكمات نفرت
ھبران كارگران را  تن از ر٧سرانجام، دادگاه . اساس را رد نمودند كردند و اتھامات بى

فشار و اعتراض از ھمه سو .  سال زندان محكوم نمود١۵به اعدام و نفر ھشتم را به 
ر فشار افكار عمومى و اعتراضات يمقامات دولتى ز. دين احكام آغاز گردينسبت به ا

كى ي. ل دادنديالمللى، مجازات دو تن از محکومين را به حبس ابد تقل نيع داخلى و بيوس
 به ١٨٨٧ نوامبر ١١گر را در ين قبل از اعدام خودكشى كرد و چھار تن داز كارگرا

آھن بخش شرقى  م كارگران راهين سال اعتصاب عظيدر ھم. جوخه اعدام سپردند
. ھا تن از كارگران كشته و زخمى شدند ده شد و دهيز به خاك و خون كشياالت متحده نيا

سركوب و كشتار كارگران . ديتوان د ز مىيھا را در اروپا ن ن سركوبينمونه ا
 و كارگران اعتصابى ١٨٨۴ان فرانسه در يچ ، معدن١٨٨۶ك در ياعتصابى معادن بلژ

ن يى از ايھا  كارگر كشته شدند، نمونه١۵ كه طى آن ١٨٨٩معادن روھر در آلمان در 
  .رحمانه بورژوازى در اروپا بودنديھاى ب سركوب

 

  ھای کارگری  اتحاديه-٣

ونال دوم در يد و انترناسي منحل گرد١٨٧۶ونال اول در يه انترناسدر فاصله زمانى ك
از . ك رشد قابل مالحظه برخوردار شدنديھاى كارگرى از  هيل شد، اتحادي تشك١٨٨٩

ت كارگران، بر تعداد كارگران متشكل در يع و كميزمان با رشد صنا ك سو، ھمي
اى در جنبش  بل مالحظهگر، تمركز قايكشورھاى مختلف جھان افزوده شد و از سوى د

ھا در  هيھا، وحدت اتحاد هياى اتحاد ھاى شاخه ونيل فدراسيتشك. د آمدياى پد هياتحاد
 ١٨٧۶در . ن راستا بوديرومند، در ايھاى سراسرى ن ل تشكلياى و تشك سطوح منطقه

كرد اما  ون تجاوز مىيلي م٢اى در سراسر جھان به زحمت از  هياعضای جنبش اتحاد
شتر يز بيون نيلي م٢االت متحده از رقم يس و ايھاى انگل هيھا اعضاء اتحاد تن١٨٨٩در 
االت متحده يھا در ا هي و اتحاد١۵٠٠٠٠٠س يھاى كارگرى انگل هين سال اتحاديدر ا. بود

  )۵(. عضو داشتند۶٠٠٠٠٠متجاوز از 

ن كه از قانونمندى يھاى كارگرى به رغم ا هيفى اتحادياما گسترش كمى و رشد ك
ن مرحله از تكامل آن بود، معھذا يكرد و مختص جنبش كارگرى در ا ت مىي تبعواحدى

ط واحدى صورت گرفت و نه در عموم كشورھاى ين رشد و گسترش در شراينه ا
 .روى نموديدارى از الگوى واحدى پ هيسرما

ط يھا به شكلى قانونى و تحت شرا هيدارى، اتحاد هيدر برخى از كشورھاى سرما
گر، ياما در برخى از كشورھاى د. ت و رشد خود ادامه دادندي به فعالبالنسبه مساعد

ات ير فشار و سركوب طبقه حاكم به حير قانونى و زيط غير در شرايھا به ناگز هياتحاد
. ز شكل گرفته بودنديًان كامال متمايز سه جريبه لحاظ خطمشى ن. خود ادامه دادند

ا يى ناب يگرا هيسم و باالخره اتحاديكاليال دمكرات، آناركوسنديھاى سوس هياتحاد
 .اى هيسم اتحاديرفرم

ن يتر اى را در مھم هين سه مقوله، جنبش اتحاديست كه در چارچوب ھميلذا ضرور
  .ميدارى مورد بررسى قرار دھ هيكشورھاى سرما
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 ى خالصيگرا هي اتحاد-الف 

اى،  هياتحادًت و حتا رشد و تحول صرفا ياى از نظر كم هين جنبش اتحاديقدرتمندتر
ھا  هيل كنگره اتحادياز نظر رشد كمى، از ھنگام تشك. ا بوديتانياى بر هيجنبش اتحاد

 ۴۵۶٠٠٠ برابر شد و به رقم ۴ھا  هي تعداد اعضای اتحاد١٨٧۶ تا ١٨۶٨در ) توك(
 )۶(.دينفر رس

سه با كل يد، معھذا ھنوز در مقايآ ن رشد، قابل مالحظه به نظر مىين كه ايرغم ايعل
ھا  هيداد كه بخش اعظم كارگران در اتحاد زى بود و نشان مىي کارگر رقم ناچطبقه

ا يتانيھاى كارگرى بر هين امر ھم با توجه به ساخت و بافت اتحاديعلت ا. اند متشكل نشده
ًبا يا تقريتانيھاى كارگرى بر هي سده نوزدھم، اتحاد٨٠ان دھه يتا پا. روشن بود

 طور عمده كارگران ماھر را در صفوف خود متشكل اى بودند كه به ھاى بسته سازمان
ھا  هين اتحاديت در اير ماھر از عضويژه غيمه ماھر به ويھا كارگر ن ونيليم. ساختند مى

ن كارگران ماھر و ممتاز يا كه تحت نفوذ و رھبرى ايتانيھاى بر هياتحاد. محروم بودند
ا و بورژوازى را ي منافع پرولتارريناپذ تر آن قرار داشتند، تضاد آشتى ژه قشر مرفهيبه و

فه خود را يوظ. دادند ستى را در برابر خود قرار نمىيالياھداف سوس. كردند انكار مى
ا آن ھم بخش متشكل يط كار و زندگى پرولتاريًصرفا به تالش براى بھبود وضع و شرا

 .كردند دارى حاكم محدود مى هيآن، در چارچوب نظم سرما

دند، اما يگز اسى دورى مىياست و احزاب سيًھا ظاھرا از س هين اتحادين حال ايدر ع
ستى بود واال در ياليستى و احزاب سوسيالياست سوسيھا از س در واقع دورى آن

ى دخالت داشتند و خواستار ياست بورژوايستى خود، در سيونيونياست ترديچارچوب س
 .شدند برال محسوب مىيھا متحد حزب ل رفرم بودند و مدت

ل ي و اوا٨٠ع كارگران در دھه ين منوال بود كه مبارزات و اعتصابات وسياوضع بر 
مه ماھر و يدى شد كه كارگران نيھاى جد هيش اتحاديدايرى و پيگ  منجر به شكل٩٠دھه 

ن نوع به وجود آمدند يه از ايھا اتحاد در مدتى كوتاه ده. ساختند ر ماھر را متشكل مىيغ
ھا بر  هين اتحاديا. ھا متشكل شدند ماھر در صفوف آنمه يو صدھا ھزار كارگر ساده و ن

. ى برخوردار بودنديه مبارزاتى بااليا از روحيتانيمى و سنتى بريھاى قد هيخالف اتحاد
ك حداقل ي ساعت كار روزانه و ٨دانستند و براى  اعتصاب را سالح عمده مبارزه مى

 .كردند ن شده مبارزه مىييدستمزد تع

ن كه ينخست ا. جه بالواسطه را به ھمراه داشتيھا دو نت هين اتحاديرى ايگ شكل
ھاى  مى و به اصطالح ممتاز كارگران ماھر را مجبور نمودند كه دربيھاى قد هياتحاد

رى بر ين خود چنان تأثيا. ندير ماھر بگشايمه ماھر و غيخود را به روى كارگران ن
ھا به دو  زدھم اعضای آنی نو ان سدهيھا بر جاى گذاشت كه تا پا هيرشد كمى اتحاد

مه ماھر، به يھا به روى كارگران ساده و ن هيًا، باز شدن درب اتحاديثان. ديون رسيليم
ھاى  هيھا آورد كه ھر چند اتحاد هيسم را به درون اتحاديكاليك موج راديھمراه خود 

ر يأثا تيتانيھاى بر هيًا را اساسا دگرگون نساخت، معھذا بر مواضع كنگره اتحاديتانيبر
اى را گذراندند  ھا، قطعنامه هي رھبران اتحاد١٨٩٠از جمله در . اى گذاشت قابل مالحظه

م گرفته يز تصمي، ن١٨٩٣سپس در .  ساعت كار روزانه شدند٨و خواستار قانونى شدن 
ت جمعى بر وسايل يندگى كه اصل مالكيداھاى نمايت مالى از كانديشد كه به منظور حما
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ھا،  هيك سال بعد ھم كنگره اتحادي. جاد گردديك صندوق انتخابات ايرند، يپذ د را مىيتول
 )٧(.ديد گرديل تولين، معادن و تمام وساياى خواستار ملى شدن زم طى قطعنامه

 ١٨٨٩در . ديت گرديز تقويش به اتحاد در سطوح سراسرى نين حال گرايدر ھم
ون در يته فدراسك رشيد و در پى آن يل گرديا تشكيتانيان بريچ ون معدنيفدراس
 .د آمديگر صنعت پديھاى د رشته

ه كارگران يان عليز به رغم فشار و سركوبى كه از جانب كارفرماياالت متحده نيدر ا
ژه در ي به و٨٠ و ٧٠ھاى اعتصابى دھه  ھا وجود داشت، موج جنبش ھاى آن هيو اتحاد

عى از ي به ھمراه خود موج وس١٨٧٧آھن در  پى اعتصاب برجسته كارگران راه
ن يھاى كار در ا هيشوال. د آورديھا را پد هيآورى كارگران به تشكل و رشد اتحاد روى
ھا   آن١٨٨١ژه بعد از آن كه در يبه و. اى برخوردار شدند ھا از رشد قابل مالحظه سال

. ز گذشتي ن٧٠٠٠٠٠ از ٨٠اساسنامه مخفى را كنار گذاشتند، تعدادشان تا اواسط دھه 
د، ياه و سفير ماھر، سيى كار، كارگران را بدون استثناء از ماھر و غھا هيالت شواليتشك

كال داشت و از منافع يًكرد و تا مقطعى مواضعى كامال راد زن و مرد سازماندھى مى
ستى ياست اپورتونيك سيھا  آن. ًجا رھبران آن فاسد شدندياما تدر. كرد كارگران دفاع مى

مدعى شدند که . ش گرفتندياى در پ هيسم اتحاديمبتنى بر سازش طبقاتى و رفرم
ى و مقابله با مبارزه كارگران براى ي و به رو در رو)٨("ستنديداران دشمن ما ن سرمايه"
ھاى كار باعث  هياست سازشكارانه رھبرى شوالين سيا.  ساعت كار روزانه برخاستند٨

ن يا الذ. نديالت را ترك بگوين تشكيكال صفوف ايع كارگران راديشد كه توده وس
ھاى كار با  هيالت شوالياما در ھمان حال كه تشك. افتيالت به سرعت زوال يتشك

گر به نام يالت كارگرى ديك تشكيبحران روبرو شده و در حال فروپاشى بود، 
 .ى كار آغاز به رشد و گسترش نھاديكايون آمريفدراس

فلزكاران، ه نقاشان، نجاران، ي اتحاد۶ توسط ١٨٨١ نوامبر ١۵ون كار در يفدراس
ًد كه مجموعا يل گرديآھن، فوالد و قلع تشك گارسازان و كارگران راهيسازان، س شهيش

ن تشكل، ساموئل ي رھبر ا)٩(. كارگر را در صفوف خود متشكل ساخته بودند۵٠٠٠٠
فا نمود، يل كار نقش مھمى در سازماندھى مبارزات كارگران ايگامپرس بود كه در اوا

 .ش گرفتيستى در پيارانه و رفرماستى سازشكيًاما بعدا س

 ٣٠٠٠٠٠ه كارگرى با ي اتحاد٢۵ندگانى از ي كه با حضور نما١٨٨۶ون يدر كنوانس
 ساعت ٨اسى طبقه كارگر و مبارزه براى يد، به نفع جنبش مستقل سيل گرديعضو تشك
  )١٠(.رى شديگ كار موضع

ساعت كار  ٨ك رشته اعتصابات براى تحقق مطالبه يھا  رىيگ مين تصميدر پى ا
ون كار افزوده شد تا ين مبارزات، بر تعداد اعضای فدراسيجه ايدر نت. سازمان داده شد

 ٧٨٠٠٠٠ھا،  هيون اعضای اتحاديليك ميآن جا كه در اواخر سده نوزدھم از مجموع 
  )١١(.ون كار بودندينفر وابسته به فدراس

، دار و دسته گامپرس كارانه مسلط شد شات محافظهيًجا گرايز تدرين تشكل نياما در ا
ون مبنى يم فدراسياده كنند، حتا در برابر تصميا را پيتانيھاى بر هيدند الگوى اتحاديكوش

ستادند و ي ساعت كار ا٨ براى تحقق مطالبه ١٨٩٠ك اعتصاب عمومى در يى يبر بر پا
است سازش و ھمكارى طبقاتى را به خط مشى يھا س آن. م را لغو نمودندين تصميا

 .ل كردنديون تبدياسمسلط فدر
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ًبا يات تقريز از نظر خط مشى و خصوصيا نيھاى كارگرى كانادا و استرال هياتحاد
االت متحده، كانادا يا، ايتانيھاى بر هيقت، اتحادي حقدر. س بودنديھاى انگل هيھمانند اتحاد

ھا  هين اتحاديا. رنديگ ى ناب و خالص جاى مىيگرا هيًا مجموعا در مقوله اتحاديو استرال
ت كارگرى رھبرى ياشراف. دارى موجود نظر نداشتند هيزى فراتر از نظم سرمايبه چ

سم ياست سازش طبقاتى با بورژوازى و رفرميار داشت، سيھا را در اخت هين اتحاديا
  .ھا بود ى خط مشى غالب آنيبورژوا

  

  دمكرات-ال يھاى سوس هياتحاد -ب 

ك يى وجود داشت كه از يورھاى اروپاھا در تعدادى از كش هيگرى از اتحاديدسته د
بانى و يھاى احزاب پرولترى پشت استيكردند و از س روى مىيمشى انقالبى پرولترى پ

ز خط مشى يال دمكرات و نيھا با احزاب سوس هين اتحاديرابطه ا. نمودند ت مىيحما
ھا نام  آنز از يال دمكرات نيھاى سوس هياى بود كه به عنوان اتحاد ھا به گونه انقالبى آن

 .ھاى كارگرى آلمان بودند هيھا، اتحاد هين اتحاديشگام ايپ. شد برده مى

ھاى ملى در نورنبرگ  هيندگان تعدادى از اتحادينگ نمايتيًقبال اشاره شد كه در م
شى يھاى متمركز با گرا هيل اتحاديگ، مسئله تشكيپزيك سال بعد در الي و ١٨۶٨

ال يھاى مرتبط با سوس هيك كنگره از اتحاديد كه ن شيقرار بر ا. ديانقالبى مطرح گرد
ندگان ي در ارفورت با حضور نما١٨٧٢ن كنگره در ينخست. دمكراسى برگزار گردد

ال دمكرات كه توسط يھاى سوس هياساسنامه كنگره اتحاد. افتيش ي كارگر گشا١٢٠٠٠
ب مبارزه ھا مكت هيستى بود كه اتحاديدگاه ماركسين ديه شده بود، حاكى از ايببل تھ

 .طبقاتى ھستند

ھا  گر، اما تحت نفوذ و رھبرى السالىيه كارگرى ديك اتحاديى كه در آلمان ياز آن جا
ال دمكرات، تالش نمودند براى غلبه بر يھاى كارگرى سوس هين اتحاديوجود داشت، فعال

ھا متحد و  هين اتحاديپراكندگى در جنبش كارگرى و كنار زدن مشى مھلك السالى با ا
اى  هيش اتحاديندگان دو گرايك كنفرانس از نماي ١٨٧۵در . گر ادغام شونديك دي در

ه در ھم يھاى محلى دو اتحاد م گرفته شد كه سازمانين كنفرانس تصميدر ا. ل شديتشك
ك ين رھبرى كار تدارك برگزارى يد و ايك رھبرى متمركز به وجود آي. ادغام شوند

 ٢٧، ١٨٧٨ش برده شد و تا يف پين وظايا. رديھا را بر عھده بگ هيكنگره ملى اتحاد
 .ه متمركز شكل گرفته بودياتحاد

ز قدرت روزافزون يك در آلمان و نيال دمكراتيرشد جنبش كارگرى و سوس
. ئت حاكمه آلمان را به شدت ھراسان ساخته بوديال دمكرات، ھيھاى سوس هياتحاد

ده يجنبش كارگرى تدارك دسمارك صدر اعظم آلمان كه برنامه جامعى براى سركوب يب
ن فرصت مناسب پس از حمله يا. بود، مترصد فرصت مناسبى براى اجراى آن بود

سمارك قانون يش آمد و بي صورت گرفت، پ١٨٧٨لھلم اول در ياى كه به و مسلحانه
ا قانون ضد يال دمكراسى يھاى خطرناك سوس تيه فعاليمعروف خود به نام قانون عل

 . به مرحله اجرا در آورد١٨٧٨كتبر  ا٢١ستى را در ياليسوس

ن حزبى و يھزاران تن از فعال. ر قانونى اعالم كرديال دمكرات را غيحزب سوس
ھاى  انتشار تمام روزنامه. ر و به زندان انداختيال دمكرات را دستگياى سوس هياتحاد
ن قانون به يكرد ا ن كه ادعا مىيال دمكراسى را ممنوع ساخت و به رغم ايسوس
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ھا  خواھند وضع اقتصادى كارگران را بھبود بخشند كارى ندارد، ده ى كه مىيھا هياتحاد
 .ھا وارد آمد هيه منحل شدند و لطمات سخت و جدى به اتحادياتحاد

به . ً سازمان محلى رسما در ھم شكسته شدند١٨ه كارگرى و ي اتحاد١٧در مجموع، 
ھا قرار داشتند، منحل  راتال دمكي انجمن كمك متقابل كه تحت رھبرى سوس٣٣٠عالوه 

 )١٢(.شدند

ھاى مستقل  سمارك در ھمان حال كه به سركوب جنبش كارگرى و برانداختن تشكليب
ازات جزئى به كارگران، به يق دادن امتيد از طريكوش پرداخت، مى طبقاتى كارگران مى

 .ش بردياست ارتجاعى و ضد كارگرى خود را پين اجتماعى، سينه تأميژه در زميو

ق ينه تلفيھاى درست در زم كيال دمكرات و اتخاذ تاكتيارى حزب سوسيھذا ھوشمع
ن يدر ا. سمارك را با شكست روبرو ساختيھاى ب استير قانونى، سيكار قانونى و غ

ال دمكرات براى سازماندھى جنبش طبقاتى كارگران، از ابزارھا و يدوره، حزب سوس
مارى، يھاى دوران ب ابل، صندوقھاى كمك متق ھاى مختلفى از جمله انجمن پوشش

ھا و  ن تالشيجه ھميدر نت. ره استفاده كرديھا و غ مه، باشگاهيمؤسسات مختلف ب
لذا اگر قبل . دياست خود با شكست روبرو گرديسمارك در اجراى سيھا بود كه ب تيفعال

 سال ١٢ عضو داشتند، ۵٠٠٠٠ًھا حدودا  هيستى، اتحاديالياز اجراى قانون ضد سوس
ه ي اتحاد١۵٨د، يستى ملغا گردياليً كه رسما قانون ضد سوس١٨٩٠عنى در يبعد 

 )١٣(. عضو در عرصه اجتماعى ظاھر شدند٣٠٠٠٠٠سراسرى با 

در . دين برگزار گرديھا در برل هي كنفرانس اتحاد١٨٩٠ن تحوالت در نوامبر يپس از ا
 بر سازماندھى  و د كه عالوهيجاد گرديھا ا هيون عمومى اتحاديسيك كمين كنفرانس، يا

ھا بر عھده آن  هين كنگره سراسرى اتحاديفه تدارك اوليرھبرى مبارزات كارگران، وظ
كنگره در اجالس خود . دي در ھالبرشتاد برگزار گرد١٨٩٢ن كنگره در يا. قرار گرفت

ھاى آزاد را اعالم  هيا اتحاديال دمكرات يھاى سوس هيل انجمن ملى دائمى اتحاديتشك
ن يھاى مع ھا بر مبناى رشته هيد ساختار اتحاديرى به سوى تجديگ  جھت و)١۴(.نمود

ھا بروز  هيام در حزب و اتحادين اياما اختالفاتى كه در ا. صنعت را مشخص ساخت
ھا خواستار آن بودند كه در  هيبرخى از رھبران اتحاد. رى را كند نموديگ ن جھتيكرد، ا

ن حال اختالفات مربوط به يدر ھم. ر گرددھاى صنفى برقرا هيد مدل اتحاديالت جديتشك
 ش رفت كه گروھىين اختالف تا بدان جا پيز شدت گرفت و ايه نيرابطه حزب و اتحاد

ھا  هيون عمومى اتحاديسيت حزب از كمين خواستار تبعيز اعضای حزب به رھبرى لژا
ن در ال دمكرات آلماين اختالف به نحو بارزى خود را در كنگره حزب سوسيا. دنديگرد

در آلمان . ب نشديدگاه درستى ھم تصويشنھاد رد شد، معھذا دين پيالبته ا. كلن نشان داد
ھاى كارگرى آلمان  هين اتحادين و با نفوذتريتر ال دمكرات مھميا سوسيھاى آزاد  هياتحاد

ترى ھم  ھاى كم نفوذ و كوچك هيھا، اتحاد هين اتحادياما عالوه بر ا. شدند محسوب مى
ه كارگران ين نمونه بود اتحادياز ا. اد نبوديھا در جنبش ز د كه نقش آنوجود داشتن

ن يآھن و مستخدم كارگران راه. كرد  نفر تجاوز نمى٨٠٠٠٠دفترى كه اعضای آن از 
ھا حق اعتصاب نداشتند و چنان  هين اتحاديا. ھاى مستقل خود را داشتند هيدولتى ھم اتحاد

ده يستم دولتى به محاكمه كشيه سي اخالل علزدند، به اتھام چه دست به اعتصاب مى
 .حى شكل گرفتنديھاى مس هيز اتحادي ن٩٠ھاى دھه  در سال. شدند مى
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روى يھاى آلمان پ هياى از الگوى اتحاد هيز جنبش اتحادي مجارستان ن-ش يدر اتر
 .كرد مى

د يد سده نوزدھم پ٧٠ل دھه ي و اوا۶٠ھا از اواخر دھه  هيش، ھر چند كه اتحاديدر اتر
ھاى متمركز و سراسرى با مخالفت و مقاومت مقامات  جاد تشكليآمده بودند، معھذا ا

 عضو وجود ۶٠٠٠٠ه با ي اتحاد٣٠٠ً حدودا ١٨٩١ن رو در ياز ا. دولتى روبرو بود
ھاى سراسرى و متمركز، منجر به  هيل اتحاديمخالفت مقامات دولتى با تشك. داشتند

كارگران، مبارزه براى به دست آوردن . ديردعى از سوى كارگران گياعتراضات وس
 ١٨٩٢د كه در يب كارگران فلزكار گرديروزى نصين پياول. حق تمركز را آغاز نمودند

ن كنگره يسال بعد، اول. اس ملى به دست آوردندياى را در مق ه شاخهيجاد اتحاديحق ا
ى سراسرى متحد ا هيك مركز اتحاديھاى مختلف در  هيد و اتحاديھا برگزار گرد هياتحاد
ه و حزب يان اتحاديك مياى نزد ن خواستار برقرارى رابطهين كنگره ھم چنيا. شدند
ن كنگره يل اولي با تشك٩٠ز تا اواخر دھه يدر مجارستان ن. ديال دمكرات گرديسوس
 .ديوند طى گردر نيھا، ا هياتحاد

ك و ي بلژه آلمان بود،يش شبيھا كماب ھاى آن هيگرى كه اتحادينمونه كشورھاى د
ل يھاى قانونى در تشك تيك پس از رفع محدوديدر بلژ. ناوى بودنديكشورھاى اسكاند

كار در ) مجمع(ھاى كارگرى به نام اتاق  ونى از انجمني ، فدراس١٨۶۶ھا در  هياتحاد
ون يسياى ملى به نام كم هيك مركز اتحاديز ي ن١٨٩٨در . ديل گردي تشك١٨٧۵

 عضو داشتند و ٧٠٠٠٠ًھا حدودا  هي اتحاد٩٠ل دھه يتا اوا. ك ايجاد شديھاى بلژ هياتحاد
 .ھاى كارگرى وجود داشت هيست و اتحادياليان حزب سوسيكى ميرابطه نزد

در . ًعا رشد نمودياى وس هي جنبش اتحاد٨٠ز در دھه يناوى نيدر كشورھاى اسكاند
اى براى  نهل دادند كه به زودى به نموياى را تشك هيھاى كپنھاگ اتحاد ، چاپچى١٨٧٧

 .ديل گرديگر تبديھاى د ھا در رشته هيل اتحاديتشك

در فاصله . ه شكل گرفتي اتحاد٢٧۶ تا ٢۵٠ن ي ب١٨٩٠ًدر سوئد مجموعا تا سال 
 در نروژ ھم )١۵(.ديل گرديه تشكي اتحاد١٨٩ز ي، در دانمارك ن١٨٧٩ - ٨٩ھاى  سال

 . صورت گرفت٨٠ھا در دھه  هيرشد و گسترش اتحاد

 كه ١٨٨۶از . ل شديھاى ملى كار سوئد، دانمارك و نروژ تشك وني، فدراسدر دھه بعد
ھا به طور منظم  ن كنگرهيد، ايل گرديناوى در يوتوبورى تشكيھاى اسكاند هيكنگره اتحاد
ھاى كارگرى در ھلند  هياتحاد. ھا برقرار بود ان آنيكى ميد و مناسبات نزديبرگزار گرد

  .ه قرار داشتندن مقوليًز حدودا در ھميس نيو سوئ

  

 سميكاليآناركو سند  -پ 

ھا  ن شكل گرفت كه در آنين دوران، در كشورھاى التياى ا هيگر جنبش اتحادينمونه د
كننده را در جنبش كارگرى بر  نييًست، نقش مھم و بعضا تعيكالي سند-جنبش آناركو 

 .عھده داشت

ستى يز درون جنبش آنارشسم كه ايكالي سند- سم و آناركو ين به مواضع آنارشيش از ايپ
 - م كه مبناى نگرش آناركو يديد. ميان تحول آن شكل گرفت اشاره كرديو در جر

سم مخالف بود و خود را يداد كه با كمون ل مىين تشكيھا را نظرات باكون ستيكاليسند
سم تمام قواى جامعه يكمون"ن بود كه يادعاى اصلى او ھم ا. كرد ست معرفى مىيويكلكت
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ت در يًسم ضرورتا به تمركز مالكيكمون... دينما كند و جذب مى  متمركز مىرا در دولت
ت يگرفت كه ساخت دولت ھر چه كه باشد، اقل جه مىيلذا نت." انجامد دست دولت مى

ازات خود، يت به خاطر حفظ و بسط قدرت و امتين اقلينشاند و ا كوچكى را در رأس مى
ن در مورد دولت يا. دھد استفاده قرار مىده مورد يد م ستميت عظيه اكثريدولت را عل

نده مردم يا نمايچرا كه كارگران از ھنگامى كه فرمانروا . كارگران ھم صادق است
كنند و از آن جا  ده از بلنداى دولت نگاه مىيستند و به مردم ستمديگر كارگر نيشدند، د

و گرفت كه آزادى واقعى منوط به نابودى فورى و توأمان دولت  نتيجه مى
ھاى  هيستى اداره امور بر مبناى اتحاديستم فدراليك سيدارى، و سازماندھى  هيسرما

 )١۶(.باشد ن مىيياقتصادى كار از پا

اسى و شركت در پارلمان يست، مبارزه سيست باكونيان آنارشيًضا اشاره شد كه جريا
ن ن شركت در پارلمان را به معناى فرستاديباكون. كرد طى رد مىيرا تحت ھر شرا

دانست كه  ى مىيًاسى صرفا بورژوايھاى س دهيى و ايًط صرفا بورژوايكارگران به مح
نده كارگران يگر نمايرند و ديپذ ى را مىيق آن كارگران طرز تلقی بورژواياز طر

  )١٧(.ستندين

 - رى آناركو يگ ستى و شكليت مواضع كارگران در جنبش روشنفكرى آنارشيبا تقو
 مسئله اعتصاب عمومى به عنوان سالح اصلى در مبارزه ً رسما١٨٧٧سم، در يكاليسند

. دارى در دوران مواجھه انقالبى در آمد هياقتصادى و ابزار فلج كردن جامعه سرما
د ياسى، اعتصاب اقتصادى عمومى را كليھا با رد اشكال مبارزه س ستيكالي سند-آناركو 

ھا  گر اشكال و روشيتمام دگرفتند و آن را بر  ستم استثمارگرانه در نظر مىيب سيتخر
ن مختص يز به عنوان ابزار و سازمان راستيه نيھا، اتحاد از نظر آن. دانستند برتر مى

اندازد و  دارى و دولت را برمى هيطبقه كارگر، اھرم كافى براى انقالبى است كه سرما
دكنندگان آزاد را بر مبناى ساخت يِر متمركز بدون طبقات، متشكل از توليجامعه غ

ھا نه تنھا سازمان رزمنده امروز طبقه كارگر بلكه  هياتحاد. دھد ستى  سازمان مىيفدرال
ز ھستند و جامعه، يدارى ن هيدكننده فرداى پس از سرنگونى سرمايسازمان تول

ش ين گرايا. كند ع را سازماندھى و اداره مىيد و توزيكاھاست كه توليفدراسيونی از سند
خى و مشخص در فرانسه يل تاريگر و به دالي ھر جاى دش ازيست بيكالي سند-آناركو 

از . دياى برخوردار گرد ن جا از نفوذ و قدرت قابل مالحظهيامكان رشد داشت و در ا
ستى پرودون و يھاى آنارش شهير انديخى، بخشى از كارگران فرانسه تحت تأثينظر تار

اسى و يبت به حزب سلذا نظر مساعدى نس. ن قرار داشتندياى باكون ًبعدا در محدوده
ش ين گرايز تا مدتى ايس نياى پاريپس از ھر شكست پرولتار. اسى نداشتنديمبارزه س
  .ز خود را نشان داديده در دوران پس از شكست كمون نين پديا. شد ت مىيًمجددا تقو

خى نبود ينه تارين زميكرد، تنھا ا ت مىيست را تقويكاليش آناركوسندياما آن چه كه گرا
ھاى  استينه مؤثر بود كه با اتخاذ سين زميز در اياسى نير منفى احزاب سيثبلكه تأ

م كه از ياشاره كن. ت كردنديش را تقوين گرايه، اينادرست و كم بھا دادن به نقش اتحاد
. ھا را در سطح ملى توسعه دادند هيًجا اتحادي کارگران فرانسه تدر٧٠اواخر دھه 

ل يھاى ملى را تشك ونيان فرانسه، فدراسيچ ھا و معدن نخست، كالھدوزان، چاپچى
ًعا به يت شناخته شد، كارگران وسيًھا قانونا به رسم هيل اتحادي كه تشك١٨٨۴در . دادند

 حزب كارگران ١٨٨۶در . اى روى آوردند ھاى محلى و منطقه ونيل فدراسيسوى تشك
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رشته جداگانه كاھا را كه كارگران را در ھر يون ملى سندي، فدراس)ھا ستيگود(فرانسه 
  .ان گذاشتيون بنيساخت در ل صنعت متحد مى

 ٨ون ملى نقش مھمى در سازماندھى مبارزات كارگران براى يھر چند كه فدراس
ًضا بعدا جنبش اول ماه مه ايساعت كار و ا فا نمود، معھذا در مجموع نتوانست نقش يً

ملى كه تحت نفوذ و ون يفدراس. ديفا نماياى در سازماندھى جنبش كارگرى ا ھمه جانبه
ن حزب نسبت به يدگاه انحرافى ايرھبرى حزب كارگران فرانسه قرار داشت، حامل د

ًھا صرفا  هيدگاه حزب كارگران فرانسه، اتحادياز د. ه و مبارزه طبقه كارگر بودياتحاد
  )١٨(.ن كننديد پول و عضو براى حزب تأمياند كه با ك ابزار كمكى در خدمت حزبي

اسى طبقه كارگر را درك يكى مبارزه اقتصادى و سيالكتي حزب رابطه دنيبه عالوه، ا
اسى و ھدف يداد و تنھا بر مبارزه س كرد، به مبارزه روزمره بھاى الزم را نمى نمى
ًعا يگرى به نام بورس كار وسيھاى د ام است كه تشكلين ايلذا در ھم. د داشتيى تأكينھا

ته و نفوذ يھا از اتور آن. دادند ا سازمان مىان كارگران ريرشد كردند كه كمك متقابل م
مه يف متعددى را از ارائه بيان كارگران برخوردار بودند و وظاياى در م العاده فوق

روى كار، سازماندھى اعتصاب و يكارى و حوادث گرفته تا دخالت در مبادله نيب
ن، يآت سنتنگ يتي در م١٨٩٢ًبعدا در . ھاى ملى بر عھده داشتند هيسازماندھى اتحاد

جاد نمودند كه ھر چند داراى يون بورس كار را ايھا، فدراس ن تشكليمجموعه ا
 ۶۵ا ي ھزار كارگر ٢۵٠ً حدودا ٩٠ستى بود، معھذا تا اواسط دھه يشات رفرميگرا

ن زمان ي تا ا)١٩(.افته را در صفوف خود متشكل ساخته بوديروى كار سازمان يدرصد ن
 .نسه شكل گرفته بود بورس كار در فرا٧٠متجاوز از 

ن تحوالت در جنبش كارگرى فرانسه و انحرافات حزب كارگران فرانسه و يدر بطن ا
ستى يكاليش آناركوسندير منفى آن بر روى كارگران، گرايكاھا و تأثيون ملى سنديفدراس

د يده شك و ترديمدارى با د استيكارگران به ھر حزب و س. كرد مدام رشد مى
د يھا تشد ھا و اختالفات درونى آن ستياليند را پراكندگى سوسن رويا. ستندينگر مى
شد و بر ابعاد برخورد منفى  ده مىيھا كش هين اختالفات به درون اتحاديچرا كه ا. كرد مى

ستى يكالي سند-ده آناركو ين اين جا ايدر ا. شد ھا نسبت به احزاب افزوده مى هياتحاد
ھا ھستند  افرادى در رأس آن. ستنديبقاتى نھاى ط افت كه احزاب، سازماني ت مىيمقبول

دھند، لذا طبقه كارگر به  كه به طبقه كارگر تعلق ندارند و انرژى كارگران را ھدر مى
ازى ندارند بلكه به ي، ن"كنند دشان متشكل مىيمردم را بر مبناى عقا"اسى كه ياحزاب س

 تنھا از و سازند  د مىد متحيازمند است كه كارگران را در نقطه توليى نيھا آن سازمان
نده منافع يھا نما هي و تنھا اتحاد)٢٠(.ه استين سازمانى اتحاديچن. اند ل شدهيكارگران تشك

 .كارگران ھستند

 در ١٨٩۴د كه بعدھا در يسم سرانجام به آن جا انجاميكالي سند-ن روند رشد آناركو يا
كاھا يون ملى سنديھاى كار و فدراس ون بورسيكنگره مشتركى كه در نانت از فدراس

 )٢١(.دياسى گردين انقالب سيگزيد، اعتصاب عمومى اقتصادى، جايل گرديتشك

ى يھا ان كارگران رشد نمود و تالشيز در ميطلبانه ن شات وحدتين ضمن، گرايدر ا
ھا صورت گرفت كه در  هيك سازمان سراسرى و عمومى از تمام اتحاديجاد يبراى ا
اين در واقع . ديانجام.) ت. ژ. ث(ون عمومى كار ياسل كنفدريموگ به تشكي در ل١٨٩۵

به آن  معنا بود كه اكنون جنبش كارگرى فرانسه داراى دو مركز سازماندھى ملى 
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 ت، به - ژ -ھا در ث   با ادغام بورس١٩٠٢ه در يپل ًن ھم بعدا در كنگره مونيا. است
 .ديانجام رس

تى عمومى جنبش كارگرى فرانسه الياى از الگوى تشك هيز جنبش اتحاديا نيتاليدر ا
ان كارگران يادى در ميا شوراھاى كار از اعتبار زيھاى محلى  كرد و بورس روى مىيپ

ھا از  هيھاى ملى و وحدت اتحاد هيجاد اتحاديتالش كارگران براى ا. برخوردار بودند
ون ي فدراس١٨٩١ھا و در  ون چاپچىي فدراس١٨٧٢در .  آغاز شده بود٧٠ھاى  سال

ك يشتر يد، بيل گرديالن تشكي در م١٨٨٢ا كه در يتاليحتا حزب كار ا. د آمديران پدفلزكا
ا حدود يتاليھاى كارگرى ا هي، اتحاد٩٠ل دھه يتا اوا. ای بود و نه حزبى تشكل اتحاديه

  )٢٢(. عضو داشتند١۵٠٠٠٠

ان يستى در ميكالي سند- ش آناركو ي است كه به سرعت گرا٩٠در واقع، از دھه 
ھاى محلى كه معادل  هيا شوراھاى اتحاديھاى كار  ن اتاقينخست. كند رشد مىكارگران 

. افتندياسنزا سازمان ين و پيالن، توري در م١٨٩١ھاى كار در فرانسه بودند، در  بورس
ون ملى از ي يک كنوانس١٨٩٣در . ھا به سرعت افزوده شد  در مدتى كوتاه بر تعداد آن

ا شكل يتاليون شوراھاى كار ايد و فدراسيگرددوازده شوراى محلى موجود برگزار 
ه يا در خطوط كلى آن شبيتاليون شوراھاى كار ايھاى فدراس تي برنامه فعال)٢٣(.گرفت

 .فرانسه بود

سم در جنبش كارگرى از يكالي سند- سم و آناركو يى كه آنارشيگر از كشورھايكى دي
 كارگران ١٨٨١ن جا در يدر ا. ا بودياى برخوردار بودند، اسپان نفوذ قابل مالحظه

جاد يا ايون كارگران اسپانياى به نام فدراس ون منطقهيك فدراسيك كنگره، يبارسلون در 
اسى را يا به شدت مبارزه سيون كارگران اسپانيفدراس.  دوام آورد١٨٨٨نمودند كه تا 

كرد و از ھر گونه ھمكارى با احزاب  براى حصول به اھداف طبقه كارگر رد مى
اى  هيك مركز اتحاديًن سازمان، مجددا يپس از انحالل ا. زد  باز مىاسى سريس

 .گر شكل گرفتيستى ديآنارش

سم بودند، يكالي سند-سم و آناركو ير آنارشيھا كه به شدت تحت تأث ن تشكلياما توأم با ا
ان كارگران يھا در م گر ھم شكل گرفتند كه البته كوچك بودند و نفوذ آنيھاى د هياتحاد

گر به ياى ملى د هيك مركز اتحاديھا  ستي به ابتكار ماركس١٨٨٨در . حدود بودھنوز م
كرد،  روى مىيك خط مشى اصولى پيه عمومى كارگران شكل گرفت كه از ينام اتحاد

  .اى را در صفوف خود متشكل سازد روى قابل مالحظهيمعھذا در آن مقطع نتوانست ن

گردد  دارى جھان آشكار مى هيسرمااى كشورھاى  هي از بررسى مجموعه جنبش اتحاد
ھاى ملى شكل گرفته بودند  هين كشورھا، اتحاديًبا در عموم ايكه در دوره مورد بحث تقر

ھا  ن ساليدر ھم. اى برخوردار شده بودند ته قابل مالحظهيھا از حقوق و اتور هيو اتحاد
ى صورت ھاى كارگر هيالمللى اتحاد نيوندھاى بيت پيھاى متعددى براى تقو تالش
المللى در لندن تشکيل  نيك كنفرانس بيا يتانيھاى بر هي به ابتكار اتحاد١٨٨٨در . گرفت

  )٢۴(.ك، ھلند و دانمارك در آن شركت نمودندياى فرانسه، بلژ هين اتحاديد كه فعاليگرد

ل يره تشكيان و غيچ ھا، معدن المللى چاپچى نيھاى ب ز كنفرانسيھاى بعد ن در سال
 .م كرديصول آتى روند تحول آن را دنبال خواھد كه در فيگرد

ھاى كارگرى، بورژوازى  هيت اتحاديتوأم با رشد و گسترش جنبش طبقه كارگر و تقو
ى كه کال تحت نفوذ و رھبرى طبقاتى آن بودند، در يھا هيل اتحاديتالش نمود كه با تشك
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 روست كه نياز ا. ديھا را منحرف نما صفوف كارگران شكاف اندازد و مبارزه آن
ت جنبش يحى در كشورھاى مختلف اروپا شكل گرفتند كه بنا به وضعيھاى مس هياتحاد

ن يدر مجموع، ا. شترى برخوردار بودنديا بيكارگرى در ھر كشور از نفوذ كمتر 
  .ان كارگران كسب كننديھا نتوانستند نفوذ و اعتبار چندانى در م هياتحاد

  

 اسى پرولترىي احزاب س-۴

ھاى رشد و تكامل ھمه جانبه  گر از شاخصيكى ديونال، يان دو انترناسيدر فاصله م
ست در ياليرى احزاب سوسيگ ستى و شكلياليجنبش طبقاتى كارگران، رشد جنبش سوس

. ھا بود سم علمى راھبر آنياليًدارى بود كه عموما تئورى سوس هياغلب كشورھاى سرما
حزب .  دمكرات آلمان بود-ال ين احزاب، حزب سوسين اينفوذتر ن و ذىيتر مھم

 شكل گرفته ١٨۶٩گر در ين حتا زودتر از احزاب ديش از ايست آلمان كه پياليسوس
 ١٨٧۵ن حزب در يا. دين دوران روبرو گرديدادھاى مھمى در ايبود، با تحوالت و رو

ه ملى كارگران آلمان، وحدت كرد و يست اتحاديل كنگره گوتا با سازمان الساليبا تشك
ت يھا در اكثر ستين كنگره، الساليان ايدر جر. ل داديستى كار را تشكيلايحزب سوس

ھاى  ستياليسوس. دادند ل مىيتى را تشكيسم علمى اقلياليقرار داشتند و طرفداران سوس
ست يان اپورتونيازات مھمى به جرين وحدت، امتيان ايست آلمان در جريماركس

ماركس و انگلس مورد انتقاد قرار ن بابت به شدت از سوى يست دادند كه از ايالسال
داد ين رويبه ا" نقد برنامه گوتا"كى از آثار مھم خود را به نام يماركس . گرفتند

  .اختصاص داد

ست بود، سرآغاز يان الساليازاتى به جرين وحدت در ھمان حال كه حاوى امتياما ا
نفوذ شد و به سرعت دامنه  ز محسوب مىيسم نياى در زوال قطعى السال مرحله
ًعا بر دامنه نفوذ ين وحدت، وسيدر پى ا. ھا را در حزب گسترش داد ستيماركس

 ١٨٧٧ان انتخابات يھا در جر آن. ان كارگران افزوده شد يھا آلمانى در م ستياليسوس
ع يرشد سر.  كرسى را در پارلمان به دست آورند١٣ون رأى با يليم ميتوانستند حدود ن

ان كارگران و زحمتكشان، بورژوازى آلمان را ين در محزب و گسترش نفوذ و اعتبار آ
سمارك به مرحله اجرا در آمد يستى بيالي قانون ضد سوس١٨٧٨لذا در . زده كرد وحشت

ك مرحله مھم به لحاظ تجربى ين دوران، يا. نى روى آوردير زميت زيو حزب به فعال
چرا كه . بودست در سراسر جھان ياليگر احزاب سوسيبراى خود حزب در آلمان و د

ل متعدد مبارزه، مبارزه يق و مؤثر با استفاده از ابزارھا و وسايتوانست به شكل دق
ن مرحله ياساس تالش حزب در ا. ق كندير علنى را تلفيغ و ر قانونى، علنىيقانونى و غ

ر قانونى با يك سازمان غيد خود را به صورت يكوش ن حال كه مىين بود كه در عيچن
. ز شوديگر پرھ ان توطئهيك سازمان و جريل شدن به يظ كند، از تبدخصلت انقالبى حف

. ھاى خود را برگزار نمود نگيتيھاى مختلف، م ھا و به بھانه ر پوششيحزب، ز
. افتنديگر انتشار يھاى د ر قانونى شده بود، با پوششيھا غ مطبوعاتى كه انتشار آن

جه يدر نت. رهيشدند و غ ق پست سرخ پخش مىيھاى حزبى از طر هيات و اطالعينشر
ان يًجتا در جرينت. ا شدنديھاى محلى حزب به اشكال مختلف اح ھا، شاخه ن تالشيا

ون و يليك مي ١٨٩٠ رأى و در ٣٠٠٠٠٠، به رغم مخفى بودن حزب، ١٨٨١انتخابات 
ك يھا ھمراه با  استين سيشبرد ايالبته پ.  در صد آرا را به دست آورد١٩ا ي ۴٢٧٠٠٠
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ش يگرا. ش چپ و راست بوديه دو گراي درون حزبى و مبارزه علرشته مبارزات
كرد و گرايش چپ، خواھان  ك انقالبى را نفى مىيراست، حزب مخفى با برنامه و پرات

ه حكومت و قانون ين نبرد عليباالخره حزب كه از ا. ه حكومت بوديعمل مسلحانه عل
بور نمود ، قانون ضد ئت حاكمه را مجيرون آمده بود، ھيروز بيستى پياليضد سوس

 .افتي تحقق ١٨٩٠ن امر در يند و ايستى را برچياليسوس

ن مقطع شكل گرفت، در فرانسه روند يست در اياليك حزب واحد سوسياگر در آلمان 
 .ل شدنديشات مختلف تشكيست با گراياليگر بود و چند حزب سوسياى د تحوالت به گونه

د كه يل گرديرسى، حزب كارگران تشكك كنگره كارگرى در مايان ي در جر١٨٧٩در 
اى را  ن حزب در كنگره لوآر برنامهيك سال بعد، اي. كرد از مواضع ژول گسد دفاع مى

انات راست و يمعھذا جر. سم علمى انطباق داشتياليرفت كه در خطوط كلى با سوسيپذ
ن كه يآت لذا در كنگره سنت. روى قدرتمند بودنديك نين حزب، يز در درون ايست نيرفرم

ستى رأى دادند كه ھدف يك برنامه رفرميندگان به يت نمايد، اكثري تشكل گرد١٨٨٢در 
ق يكرد تا از طر ت در شوراھاى شھردارى اعالم مىيعمده جنبش را كسب اكثر

ت خصوصى ين مالكيگزيت عمومى جايكنند، مالك جاد مىين شوراھا ايمؤسساتى كه ا
مكن و در لحظه مفروض عملى است، معتقد نان كه به آن چه ميا. دارى گردد هيسرما

ون كارگران يًھا بعدا خود را فدراس آن. ان معروف شدنديگرا بودند، به امكان
 .دنديست نامياليسوس

ن كنگره، جناح چپ به رھبرى ژول گسد و پل الفارگ، يروزى جناح راست در ايبا پ
ن يعالوه بر ا. ندكنگره را ترك كردند و كنگره مختص خود را در روئه برگزار نمود

ته انقالبى مركزى ھم وجود داشت كه در يست به اسم كميك سازمان بالنكيدو حزب، 
ون از يك فراكسيز ي ن١٨٩٠در . ست انقالبى بر خود نھاديالي نام حزب سوس١٨٩٨
اى ھم  عده. ل داديستى كارگران را تشكياليان جدا شد  و حزب انقالبى سوسيگرا امکان

، ھشت ٩٠ًمجموعا تا اواسط دھه  . ھاى مستقل وجود داشتند ستياليبه اسم سوس
 )٢۵(.ست در فرانسه وجود داشتياليسازمان سوس

ه يھا، عل برالياسى با ليك جبھه متحد سيھا در  هي اتحاد١٨۶٨ا، از يتانيدر بر
ان كارگران شكل گرفت که يكال در ميش راديك گرايًجا ياما تدر. كاران بودند محافظه

 دمكرات -ال يون سوسيست به اسم فدراسياليك حزب سوسيل يتشك به ١٨٨۴در 
ن وجود، يبا ا. سم علمى بودياليھاى سوس دهين حزب بر مبناى ايبرنامه ا. ديانجام

رومند بودند، لذا نتوانست نفوذ قابل يستى ھم در آن نيروانه و سكتار شات چپيگرا
ل ين حزب به تشكيت درونى ااختالفا. ان توده كارگران به دست آوردياى در م مالحظه

ن يدر ا. اورديد كه آن ھم دوام نيست انجامياليه سوسيگر به نام اتحاديك سازمان دي
دند، انجمن ينام ست مىياليبرال كه خود را سوسيھاى ل  گروھى از چپ١٨٨۴ضمن در 

. ندھا قرار داشت ھا افرادى مانند برنارد شاو و وب ان آنيان گذاشتند كه در مين را بنيفاب
ال دمكراسى جناح راست در يسم سوسيك اپورتونيدئولوژيه اين انجمن منبع تغذيا

ن دوران نتوانستند يا در ايتانيكارگران بر. گر بوديا و حتا در برخی كشورھاى ديتانيبر
ك يل يمعھذا تالش براى تشك. ل دھندياى تشك گاه تودهيست انقالبى با پاياليك حزب سوسي

ا، يتاني از اتحاد چند سازمان كارگرى بر١٨٩٣افت و در يه حزب كارگرى بزرگ ادام
 .ش داشتيسم گرايد كه به رفرميل گرديا تشكيتانيحزب كار مستقل بر
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گذارى شد كه پس از اتحاد با چند تشكل  هيست پايالي حزب سوس١٨٧٩ك، در يدر بلژ
  .ك را به وجود آوردي حزب كار بلژ١٨٨۵گر در يكارگرى د

ل يال دمكرات را تشكيه سوسي متحد شدند و اتحاد١٨٨٢ھا در  ستيلايز سوسيدر ھلند ن
ھا از  ال دمكراتيسوس. دين حزب مسلط گرديستى در ايشات آنارشيبه مرور گرا. دادند

ل يال دمكرات ھلند را تشكي حزب كار سوس١٨٩۴ًن تشكل استعفا دادند و بعدا در يا
در . ست شكل گرفتنديالياحزاب سوسام ين ايز در ھميناوى نيدر كشورھاى اسكاند. دادند

 با ٨٠د كه در اواخر دھه يل گرديال دمكرات تشكيه سوسي اتحاد١٨٧۶دانمارك در 
جناح انقالبى ، حزب . ست و انقالبى رو به رو گرديديان جناح اپورتونيانشعابى م

  .ل داديسم علمى تشكياليال دمكرات را بر مبناى اصول سوسيسوس

د، اما يل گردي تشك١٨٨٩ال دمكرات در يزب كار سوسدر سوئد كنگره مؤسسان ح
ل ي تشك١٨٨٧ز در يحزب كار نروژ ن. ھا قرار گرفت ستيرھبرى آن در دست رفرم

 .شد

ال يس حزب سوسي، در سوئ١٨٨٢ا، حزب كار در يتاليگر از جمله ايدر كشورھاى د
اروپاى ا، بلغارستان و برخى كشورھاى يام در اسپانين اي و در ھم١٨٨٨دمكرات در 

ھاى كارگرى شكل  گر تشكليه، مجارستان و لھستان احزاب و ديشرقى از جمله روس
ًن دوران شكل گرفتند، عمدتا و در خطوط كلى يروى ھم رفته احزابى كه در ا. گرفتند

روى محركه جنبش يھا طبقه كارگر را ن آن. رفتنديسم علمى را پذيالياصول سوس
ا معتقد بودند و يو نظم موجود توسط پرولتاردانستند، به سرنگونى بورژوازى  مى

ت خصوصى و ياسى توسط طبقه كارگر، برانداختن مالكيخواستار كسب قدرت س
عنى يز به مصوبات كنگره الھه يالتى نياز نظر تشك. ت اجتماعى بودنديبرقرار مالك

و ھم كى ياى و تاكت نه برنامهيمعھذا ھم در زم. ك معتقد بودنديسم دمكراتياصل سانترال
  .داد دان مىيست ميان راست و رفرميالتى انحرافاتى وجود داشت كه به رشد جريتشك

ونال دوم خود را نشان داد كه در فصل يت بالفاصله پس از تشکيل انترناسين واقعيا
  .بعد مورد بررسى قرار خواھد گرفت
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  فصل پنجم

  

  دوران انترناسيونال دوم

  

 ونال دوميل انترناسيس و تشكيكنگره پار  -١

توأم با رشد و اعتال جنبش كارگرى، كه تجلى آن را در رشد و ارتقاء مبارزه 
ل احزاب يھاى كارگرى و تشك هياسى طبقه كارگر، بسط و توسعه اتحادياقتصادى و س

ل دھه نود سده يونال اول تا اواياسى پرولترى در فاصله زمانى انحالل انترناسيس
ن يالمللى كارگرى نو نيك سازمان بيل ينى و ذھنى تشكيھاى ع نهيم، زميدينوزدھم د
مه دوم دھه ھفتاد، يونال اول منحل شده بود و از نين كه انترناسيبه رغم ا. ديفراھم گرد

المللى كارگرى وجود نداشت، معھذا احساس ھمبستگى و  نيالت بيك تشكيًگر عمال يد
كارگران كشورھاى مختلف . قى ماندان كارگران ھم چنان به قوت خود بايبرادرى در م

ھاى  ونيآوردند، حتا آكس ت به عمل مىيبانى و حمايگر پشتيكدياز مبارزات و مطالبات 
گر تماس و ارتباط داشتند و يكديھاى كارگرى با  كردند، رھبران جنبش مشترك بر پا مى

 .گر بودنديكديھاى كارگرى خواستار ھمكارى با  سازمان

ك به نام يكى از شھرھاى بلژيالمللى كارگرى در  نيكنگره بك ي ١٨٧٧در سپتامبر 
. ل جنبش كارگرى پرداختيرامون مسايد كه به بحث و تبادل نظر پيل گرديخنت تشك

ھا  ستيھا و آنارش ستيان ماركسيدى مين نشست اختالفات شديى كه در اياما از آن جا
معھذا . ھا حاصل نشد رىيگ ميجه مشخص و ملموسى در ارتباط با تصميوجود داشت، نت

. ست درون جنبش كارگرى بوديان ماركسيان جريتر م كيدستاورد مھم آن، تماس نزد
ك يگرى در چور، نزديكى و آلمانى، كنگره ديھاى بلژ ستيالي به ابتكار سوس١٨٨١در 

ھاى جنبش كارگرى تبادل نظر  كيرامون تاكتين كنگره پيدر ا. ديخ برگزار گرديزور
ن يدر ھم. ديسم مرزبندى گردياسى، با آنارشيد بر مبارزه سيتأكصورت گرفت و با 

ھاى جدى صورت گرفت و به رغم  ز بحثيونال نياى انترناسيكنگره در مورد مسئله اح
ده يونال فرا نرسياى انترناسين نظر وجود داشت كه ھنوز وقت احين كه در مجموع ايا

ز ي ن١٨٨۶ و ١٨٨٣در . رى شديگ ميا تصمين احياست،  معھذا در مورد تدارک براى ا
 به ابتكار ١٨٨۶در كنگره . ديس برگزار گرديگرى در پاريالمللى د نيھاى ب اجالس

ك سازمان يجاد ي و ا١٨٨٩المللى در  نيك كنگره بيك، برگزارى يھاى بلژ ستياليسوس
 ٨شبرد امر مبارزه براى تحقق شعار روزانه كار يالمللى به منظور سازماندھى و پ نيب

  .ديب رسيت، به تصوساع

ان دو جناح انقالبى و ياما از ھمان آغاز، برگزارى كنگره به عرصه رقابت م
ست موسوم به يان رفرميدر فرانسه، جر. ديل گرديست در جنبش كارگرى تبدياپورتون

كردند و تنھا براى آن  سم را نفى مىياليان كه مبارزه انقالبى براى تحقق سوسيگرا امكان
عنى مطالبات جزئى در چارچوب نظم موجود تالش يدانستند،  حتمل مىچه كه ممكن و م

المللى  نين كنگره و رھبرى سازمان بيكردند، به شدت فعال بود تا ابتكار برگزارى ا مى
ھا بود، چرا كه در مقابل  ز ابتكار عمل در دست آنيتا مقاطعى ن. ردينده را به دست بگيآ

تى از يانسه قرار داشت كه چندان تحرك و فعالھا جناح انقالبى حزب كارگران فر  آن
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ستى كه از حزب ياليون سوسيسي، كم١٨٨٩ه يل ژانويدر اوا. خود نشان نداده بود
جاد نمود و يته سازمانده ايك كميل شده بود، يھا تشك ستيكارگران فرانسه و گروه بالنك

ان ي منيدر ا. ھاى كارگران را به كنگره دعوت كند م گرفت تمام سازمانيتصم
ك يشنھاد ادغام دو جناح را در يك و ھلند پير بلژيھاى برخى كشورھا نظ ستياليسوس

در . ل بوديال دمكرات آلمان ھم به سازش متمايكنگره واحد مطرح كردند و حزب سوس
ط، انگلس كه به شدت با سازش و ادغام مخالف بود، ابتكار عمل را به دست ين شرايا

ك كنگره يق نمود تا مبادرت به برگزارى يالبى را تشوست انقياليگرفت و احزاب سوس
ه ي ژانو٢٨در . ًعا برگزار شوديك كنفرانس سريشنھاد كرد كه يبكنشت پيل. نديمستقل نما

س و فرانسه به يك، ھلند، سوئيھاى كارگرى آلمان، بلژ  كنفرانسى از سازمان١٨٨٩
ه ينى از اتحادي ناظرد كه عالوه بريمنظور بحث در مورد تدارك کنگره برگزار گرد

ا ھم شركت يتانيستى برياليه سوسيندگانى از اتحاديال دمكرات دانمارك، نمايسوس
ن كنفرانس در يمات ايتصم. ن كنفرانس شركت نكردنديان در ايگرا كردند، اما امکان

م يكنفرانس الھه تصم. كننده و دستور کار جلسه كنگره بود روھاى شركتيمورد ن
ل گردد، ھمه يالمللى كارگرى تشك نيك كنگره عمومى بي ١٨٨٩گرفت كه در 

د به كنگره دعوت شوند و ياسى شركت دارند باياسى كه در مبارزه سيھاى س سازمان
. رديم بگينامه خود تصم نييًد مستقال در مورد دستور جلسه و آين كنگره بايا

ه، سالروز فتح ي ژوئ١۴لذا در . ز سر باز زدنديمات نين تصميرش ايان از پذيگرا امکان
  .ديل گرديس تشكيل، دو كنگره جداگانه در پاريباست

  

 ھا ستيال رفرميھاى متحد و كنگره سوس ستيالي كنگره سوس-الف 

قت امر ھمان يان، در حقيگرا ز از كنگره امكانيھاى متحد متما ستياليكنگره سوس
ن يدر ا.  دوم بودوناليه انترناسيشرفت امور نشان داد، كنگره افتتاحيان پيگونه كه جر

 سازمان ٣٠٠نده حدود ي كشور جھان حضور داشتند كه نما٢٠نده از ي نما٣٨۴كنگره 
ش ي نفر افزا۴٠٧ه به ي ژوئ١٧ن تعداد تا صبح روز يا. ستى بودندياليكارگرى سوس

 )١(.افتي

. ن رھبران جنبش كارگرى آن دوران حضور داشتنديتر ن كنگره سرشناسيدر ا
ن، فون ولمار ين، برنشتيكنشت، ببل، كالرا زتك بين كنگره ليى اھا ن چھرهيتر معروف

ل يالن ولونگه از فرانسه، واندرولد و آنسياز آلمان، ژول گسد، فرانكل، پل الفارگ، و
انو از يپريا، سيساس از اسپانيگليوونھوز از ھلند، ايش، نيكتور آدلر از اتريك، وياز بلژ

ن يسه ايئت رئيھ. ه حضور داشتندي از روسچ و آكسلرديا، و پلخانف، زاسوليتاليا
ان يچ  كارگرى كه معدن۵ن جنبش كارگرى و ين فعاليتر  تن از برجسته٢٧كنگره، از 

او در . راد نموديه را پل الفارگ اينطق افتتاح. ل شده بوديكردند تشك ندگى مىيرا نما
ل كارگران يتنطق خود گفت كه بورژوازى فرانسه پس از انقالب، تمام كشور را به باس

الن يادوارد و. د نموديد مبارزه و ھمبستگى تأكيپل الفارگ بر تشد. ل كرده استيتبد
س به بحث پرداخت و از كنگره درخواست نمود يالمللى كمون پار نيت بيرامون اھميپ

المللى كارگران دفاع كرده و آن را ادامه  نيس و انجمن بيھا و راه كمون پار دهيكه از ا
 .دھد
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ك از كشورھا يت جنبش كارگرى در ھر يندگان كارگران گزارشى از وضعياسپس نم
ن يدر ا. ھا صورت گرفت كيدر ادامه كنگره، بحث بر سر مواضع و تاكت. ارائه دادند

ن يالمللى نو نيالت بيجا بود كه روشن شد خطرى كه به طور جدى و از ھمان آغاز تشك
به رغم . ست استي رفرم-ست يورتونِان راست اپيكند، خطر جر د مىيكارگرى را تھد

ن خود حاكى از يل داده بود و ايًست مستقال كنگره خود را تشكيان رفرمين كه جريا
ك يز يستى نيان انقالبى ماركسيست بود، در درون كنگره جريخطر جدى راست رفرم

ت كنگره انجام دگرگونى يدر حالى كه اكثر. ست سر بر آورديش رفرميگرا
ت اجتماعى ياسى توسط طبقه كارگر و برقرارى مالكيا كسب قدرت سستى را بياليسوس

ف  و مطالبات مشخص و فورى را با يز وظايدانست و ن د مرتبط مىيل توليبر وسا
ش يساخت، گرا انداز تدارك طبقه كارگر براى انقالب اجتماعى مرتبط مى چشم
كى ي. دانست ىق رفرم و سازش با بورژوازی ممكن مين تحول را از طريست، ايرفرم

كرد كه ما مطالبات متعددى را از  ك، پاپه ادعا مىيست بلژيالياز رھبران حزب سوس
ًجا، ذره ذره يم، تدريخواھ د، آن چه را كه مىيو بدون ترد"م يكن حكومت درخواست مى

دارى  هيز مدعى بود كه جامعه سرمايكتور آدلر نيو." ميآور و گام به گام به دست مى
ازى به تالش و ين كه نيعنى اي )٢(."رديم ارج، به خودى خود مىبدون كمك از خ"

ن ي ھر حال به رغم وجود ابه. ستيدارى ن هينگونى نظام سرمامبارزه انقالبى براى سر
ت خود يب نمود كه در كليك مجموعه قطعنامه تصويس يش راست، كنگره پاريگرا

ح عمومى خلق و ي، تسلك قطعنامه انحالل ارتش دائمىيطى . خصلتى انقالبى داشتند
ز مورد بررسى ين قطعنامه، مسئله جنگ نيدر ا. اى خلقى خواسته شده بوديشيليل ميتشك

. د شده بوديدارى تأك هيان جنگ و نظام سرمايبه درستى بر ارتباط م. قرار گرفته بود
جنگ ھنگامی از . ستيدار هيح داشت كه جنگ، محصول مناسبات سرمايقطعنامه تصر

. ستى جھانى كنار زده شودياليدارى توسط نظام سوس هيرفت كه نظام سرماان خواھد يم
سم به ھم ياليگرفت كه مبارزه براى صلح و مبارزه براى سوس جه مىيق نتين طريبد

 .اند  مرتبط

" ت از كاريل تحقق مطالبات به منظور حمايھا و وسا راه"اى كه به  قطعنامه
ل و يخواست كه از ھمه وسا ستى مىياليھاى كارگرى و سوس پرداخت، از سازمان مى

س براى يشنھاد دولت سوئيقطعنامه از پ. ن مبارزه استفاده كننديابزارھاى موجود در ا
ھاى  د دولتيگفت كه كارگران با كرد و مى المللى دفاع مى نيك قانون كار بيبرقرارى 

ردد، اعزام گ ل مىين منظور تشكيندگانى به كنفرانسى كه بديخود را وادارند كه نما
ى را يون اجرايسيك كميساخت كه  ز موظف مىيسه كنگره را نيئت رئيدارند و ھ

ن كنگره بحث شده است، به يت از كار كه در اين حمايانتخاب كند تا در مورد قوان
ست مفصل از مطالبات مشخص و يك ليس يكنگره پار. المللى گزارش دھد نيكنفرانس ب

شت طبقه كارگر در چارچوب جامعه يط كار و معيافورى كارگرى به منظور بھبود شر
ك مبارزه مؤثر براى حصول به يشبرد يط الزم به منظور پيجاد شرايدارى و ا هيسرما

ك مبارزه ھمه جانبه را يھا  بايستی براى تحقق آن ى ارائه داد که میيھدف نھا
 سال، ١۴ر يت كار كودكان زي ساعت، ممنوع٨مطالبه كار روزانه . سازماندھى كرد

ت ي ساعت تجاوز نكند، ممنوع۶ت ساعات كار براى نوجوانان به نحوى كه از يمحدود
ك روز يآور براى زنان كارگر و نوجوانان،  انيكار شبانه و كارھاى سخت و ز
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ت پرداخت جنسى، دستمزد برابر زن و مرد در ازاى كار ياستراحت ھفتگى، ممنوع
ق بازرسانى كه توسط خود يكار از طرن يت قوانيق در امر رعايبرابر، كنترل دق

س ي كنگره پار)٣(.ھا هيھا و اتحاد اند، آزادى كامل و نامحدود انجمن كارگران انتخاب شده
گر ين جا بار ديد نمود كه در ايز تأكياسى و استفاده از پارلمان نين بر مبارزه سيھم چن

. ھا گرفت اج آنم به اخريھا برخورد كرد و سرانجام تصم ستيبه اختالف با آنارش
ھاى خود ضمن پافشارى بر اشكال مختلف مبارزه و استفاده  س در قطعنامهيكنگره پار

ك رشته يد بر سازماندھى مبارزه پرولتاريا براى تحقق يز تأكياز ابزارھاى مختلف، و ن
ت يى كار و تمام بشريد نمود كه رھايقت تأكين حقيمطالبات مشخص، مكرر بر ا

المللى ساخته است كه  نياس ملى و بياى متشكل شده در مقيرولتارده تنھا از پيد ستم
د را به تملك يل توليد كند و وسايه خلع ياسى را به دست آورد، از سرمايد قدرت سيبا مى

وندند و ياسى پرولترى بپيخواست كه به احزاب س لذا از كارگران مى. عمومى در آورد
مات بس مھم و يھا و تصم عنامهكى از قطي. اسى تالش كننديبراى كسب قدرت س

كنگره . افتيالمللى كارگران اختصاص  نيس، به روز ھمبستگى بيجاودانه كنگره پار
 ساعت كار ٨كاگو به خاطر يس به منظور ابراز ھمبستگى با مبارزه كارگران شيپار

زمان كارگران  ى ھميمايپ ، خواستار تظاھرات و راه١٨٨۶روزانه در اول ماه مه 
 ساعت كار روزانه ٨ حول مطالبه ١٨٩٠ختلف جھان در اول ماه مه كشورھاى م

 ٢٠د نمود و عصر روز ينده تأكيگر در آيھاى د ل كنگرهيس بر تشكيكنگره پار. ديگرد
  . ان داديه به کار خود پايژوئ

ن يونال نويل انترناسيك قطعنامه تشكيق يًس رسما و از طرين كه كنگره پاريبه رغم ا
جاد ين كنگره ايالمللى در ا نيالت بين تشكيك چنيھاى الزم براى  ارگانرا اعالم نكرد و 

ھاى آن به  تيماتى كه اخذ نمود و روالى كه ادامه كار و فعاليدند، معھذا با تصمينگرد
ن يچرا كه در ادامه ھم. ونال دوم بوديه انترناسيقت كنگره افتتاحيخود گرفت، در حق

ھاى الزم آن شكل  المللى كارگرى با ارگان نيبالت يك تشكيكنگره است كه مدتى بعد 
 .رنديگ مى

گر يا به عبارت ديھاى متحد  ستيالين حال كه كنگره موسوم به كنگره سوسيدر ھم
ھا با  ستيافت، كنگره رفرمي ان مىيروزى پايونال دوم با پيه انترناسيكنگره افتتاح

ھا  ستي رفرم-ال يوسھمان گونه كه اشاره شد، س. ديان رسيشكست و اضمحالل به پا
اناتى كه ين جريتر مھم. ل دادنديك كنگره موازى را تشكيه ي ژوئ١۴ز در ھمان روز ين

ا يتانيھاى كارگرى بر هيان، رھبران اتحاديگرا ن جا حضور داشتند گذشته از امکانيدر ا
انات يل كار، گروھى از جريالبته در اوا. ا بودنديتانيال دمكرات بريون سوسيو فدراس

ن يھاى متحد تالش نمودند تا با ا ستياليكار درون كنگره سوس ست و سازشيرمرف
ه يھا را نفى كردند، عل ن تالشيان سرسختانه ايگرا انات به  وحدت برسند، اما امکانيجر

دن تخم نفاق در يھا را متھم به پاش رى نمودند و آنيگ احزاب آلمان و فرانسه موضع
ھاى متحد  ستياليل كنگره سوسيان خواستار تعطيراگ امکان. صفوف طبقه كارگر كردند

ى كه گروھى از يش منفرد ساخت تا جايش از پيھا را ب ھا، آن رىيگ ن موضعيا. شدند
. وستنديھاى متحد پ ستياليھا شركت كرده بودند، به كنگره سوس كسانى كه در كنگره آن

تند چندان نقشى در جنبش توانس ن كنگره باقى ماندند كه نمىي نفر در ا۵٨سرانجام، تنھا 
 -ال يان سوسين شكست بدان معنا نبود كه جرياما ا. المللى كارگران داشته باشند نيب
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ت يق حمايھا از طر د، آنيم ديًچنان چه بعدا خواھ. ست صحنه را ترك گفته استيرفرم
شان راه خود را به درون كنگره بعدى گشودند و در كنگره بروكسل شركت  فكران ھم

  .ونال دوم را متالشى كننديتا از درون، انترناسكردند 

 

  المللی کارگران  اول ماه مه، روز ھمبستگی بين-٢

ھاى كارگرى و  اى كه در برابر سازمان فهين وظيتر س، عاجليپس از اتمام كنگره پار
س قرار داشت، تدارك برگزارى ھر چه يستى متعھد به مصوبات كنگره پارياليسوس

ل ماه يھا، در اوا ن تالشيجه ايدر نت. المللى كارگران بود نيتگى بتر روز ھمبس باشكوه
ھا  ابانيدارى به خ هي، صدھا ھزار كارگر در كشورھاى مختلف جھان سرما١٨٩٠مه 

المللى خود را در مبارزه  نيھاى با شكوه، ھمبستگى ب ىيمايپ ختند و با تظاھرات و راهير
ارى از شھرھا شاھد تظاھرات يبس"ز ن رويدر ا. ش گذاشتنديه به نمايه سرمايعل

 تا ۴٠ن ي ھزار در بوداپست، ب۶٠ن، يصد ھزار تن در و. آورى بودند رتياى ح توده
ل، ي ھزار در روبه، ل٣٠ تا ٢٠ن ي ھزار در پراگ، ب٣۵ون، ي ھزار در مارسى و ل۵٠

 در ٣٠٠٠٠ در ورشو و ٢٠٠٠٠گر، يارى از شھرھاى ديكاگو و بسياستكھلم، ش
در برخى از شھرھاى فرانسه، . ى زدنديمايپ  دست به تظاھرات و راه)۴("هريلووف و غ

ابعاد گسترده تظاھرات جنبش . وز اول ماه مه توأم با اعتصاب بودرآلمان و دانمارك، 
آلود و  ن سال برگزارى آن، واكنش خشميالمللى كارگرى در ھمان نخست نيھمبستگى ب

روھاى سركوب بورژوازى در اغلب ي ن.گرانه بورژوازى را به ھمراه داشت سركوب
ز تالش نمودند تا از برگزارى مراسم اول ماه يآم كشورھا با توسل به اقدامات خشونت

ن سال، يا، در ھمان نخستيتاليدر برخى از كشورھا از جمله در ا. رى كننديمه جلوگ
ز بورژوازى با يسال بعد ن. وستيس به وقوع پيان كارگران و پليرى سختى ميدرگ

ھا در  رىيشترى به مقابله با جنبش ھمبستگى كارگران برخاست و درگيمادگى بآ
ه، شھرك صنعتى يدر فورم. اى به خود گرفت ا ابعاد گستردهيتاليا و ايفرانسه، اسپان

جه يز كارگران آتش گشود كه در نتيآم س به روى تظاھرات مسالمتيشمال فرانسه، پل
  )۵(.ھا به خاك افتادند رزندان آن تن از كارگران و زنان و ف۵٠آن حداقل 

ھاى سركوب آن نتوانست در عزم و  انه بورژوازى و ارگانين اقدامات وحشيمعھذا، ا
ھا، تظاھرات و  ىيمايپ تر راه ر كارگران به برگزارى ھر چه با شكوهيناپذ اراده خلل

ه يعلالمللى كارگران در مبارزه  نيجشن و سرور اول ماه مه به عنوان روز ھمبستگى ب
شترى برگزار يجاد كند و سال به سال مراسم اول ماه مه با شكوه بيه خللى ايسرما
  .ديگرد

  

  بروكسل- كنگره دوم -٣

ك ي اوت در بروكسل بلژ٢٢ تا ١۶ونال دوم از ين كنگره انترناسي دوم١٨٩١در 
  )۶(. كشور جھان حضور داشتند١۶نده از ي نما٣٧٢ن كنگره يدر ا. ديبرگزار گرد

فه يس وظيھاى كارگرى سوئ ون سازمانيسيح است كه در اصل، كمي توضالزم به
شاتى به يك كه گرايام حزب كار بلژين اياما در ھم. تدارك كنگره دوم را بر عھده داشت

المللى كارگران در بروكسل برگزار  نيان داشت، اعالم نمود كه كنگره بيگرا امكان
ھا و  نيا، فابيتانيال دمكرات بريوسون سيان فرانسوى، فدراسيگرا امكان. خواھد شد
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بر مبناى . ك اعالم نمودنديت خود را از حزب كار بلژيا، حمايتانيھاى بر هيكنگره اتحاد
م خود يسى تصميون سوئيسي اكتبر كم١٩ى كه صورت گرفت در يھا ھا و توافق سازش

 ١٨٩١در مارس . المللى در بروكسل اعالم کرد نيك كنگره بيرا به برگزارى 
ه رسمى، برگزارى كنگره يك اطالعيق يك از طريس و بلژيھاى كارگرى سوئ زمانسا

ھا و  ھا، گروه ستى تمام انجمنيبا ھا مى نامه بر طبق توافق. بروكسل را اعالم كردند
رش ين امر به معناى پذيا. ست بدون استثناء به كنگره دعوت شونديالياحزاب سوس
ش كنگره، يبا گشا. كرد ت مىيرا تقوھا  انات راست بود و موضع آنيخواست جر

لذا از ھمان آغاز . ھا مخالفت كردند ستيندگان با حضور آنارشيم نمايت عظياكثر
آن چه كه باقى ماند چھار . ھاى علنى و شناخته شده اخراج شدند ستيگروھى از آنارش

ھا  ستي رفرم-ال يسوس. داد ل مىيت را تشكيستى كه اكثريش ماركسيگرا. ش بوديگرا
مه يھا و ن ستيكاليو باالخره، سند. دادند ل مىيار قوى را تشكيت بسيك اقليكه 

كپارچه نبود و در يز يستى نيش ماركسيح است كه گرايالزم به توض. ھا ستيآنارش
 .ز وجود داشتيست نيش سانتريك گرايت، ين اكثريدرون ا

ن يمسئله اصلى ا. در كنگره بروكسل حول شش مسئله مباحثاتى صورت گرفت
ت از كار و ي جلسه در چھار روز را به خود اختصاص داد، قانون حما٨اجالس كه 

اى را  نه گزارشى ارائه داد و قطعنامهين زميواندرولد در ا. ى آن بوديھاى اجرا راه
ن گزارش و يچرا كه در ا. ن شده بوديستى تدويدگاھى رفرميشنھاد نمود كه با ديپ

ن ينده ايز آيت از كار و مبارزه طبقاتى و ني حمانيان قوانيح ميقطعنامه، رابطه صح
ن به عنوان ھدف در ين قوانين كه خود ايشد و خالصه كالم ا ح داده نمىيمبارزه توض

ز يت طبقاتى دولت بورژوا نين مباحثات ماھين، در ايعالوه بر ا. شدند نظر گرفته مى
اگوست ببل در . ختيانگندگان جناح انقالبى را بريد نمايلذا اعتراض شد. محو شده بود

ال يفه اصلى سوسيوظ ":راد نمود و گفتيك سخنرانى مبسوط اين قطعنامه يمخالفت با ا
ح جوھر و خصلت جامعه يتوض"بلكه " ستيت از كار نين حمايدمكراسى برقرارى قوان

   )٧(."تر آن را براندازند عين كه ھر چه سريمدرن به كارگران است تا ا

ت از كار و يق خود خاطرنشان ساخت كه مبارزه براى حمااگوست ببل در ادامه نط
د كرد كه البته يد با اھداف انقالبى پرولترى مرتبط نمود و تأكيھا را با رفرم
ازات از بورژوازى مبارزه كنند، اما نه يد براى رفرم و گرفتن امتيھا با ستياليسوس

ستم يلغای سط كارگران بلكه به منظور تالش براى ايًصرفا براى بھبود شرا
  )٨(.ىيبورژوا

گر كسى به طور جدى از قطعنامه و مباحث واندرولد دفاع ين سخنرانى، ديدر پى ا
د نظر قرار دھد و ين را مورد تجديشيافت كه قطعنامه پيت يون مأموريسيك كمي. نكرد

نه يد شده بود كه كنگره بر زميد تأكين قطعنامه جديدر ا. دين نمايدى را تدويقطعنامه جد
تواند بدون الغای سلطه  دى ندارد كه طبقه كارگر نمىيارزه طبقاتى قرار گرفته و تردمب

ه يخواست كه براى مبارزه عل ن رو از كارگران مىي از ا)٩(.ابديى يطبقاتى رھا
ھاى خود  تالش"جاد كنند، يھاى مستقلى را ا ت بورژوازى و احزاب آن، سازمانيحاكم
اسى يدار متحد سازند و در ھر كجا كه از حقوق س هيى احزاب سرمايه فرمانروايرا عل

ن قطعنامه ي ا)١٠(."ى از بردگى مزدى استفاده كننديھا براى رھا برخوردارند از آن
دى صورت يرامون آن بحث و مجادله شديگرى كه پيمسئله د. ب شديتوسط كنگره تصو
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ن يدر ا.  داد دمكرات ارائه-ال يندگى زنان سوسيئت نماياى بود كه ھ گرفت، قطعنامه
ان زن يد خواستار برابرى كامل ميال دمكرات بايقطعنامه آمده بود كه تمام احزاب سوس

ست طى سخنرانى خود ي رفرم-ال يكى از رھبران جناح سوسي - واندرولد . و مرد باشند
د خود را به ين برابرى خوب است، اما ادعا كرد كه زنان بايھر چند كه اظھار داشت ا

. ختين اظھار نظر موجى از خشم و اعتراض را برانگيا. ود كنندكار خانگى محد
گر واندرولد كه حامل نظرات مشابھى يشدت اعتراضات به حدى بود كه ھمفكران د

گر ي بحث د.ديب رسيًبا باالتفاق به تصويقطعنامه تقر. افتنديبودند، جرأت ابراز آن را ن
 .اى بود هيم و جنبش اتحاديرامون حق تشكل، اعتصاب، تحرياى پ در مورد قطعنامه

ن قطعنامه بود، يون تدويسيكاھاى فرانسه كه عضو كمينده سنديه نمايآرتور گروس
ستى بود و طى آن خواسته شده بود كه يكاليشات سندياى ارائه داد كه داراى گرا قطعنامه

ن يا. ل شوديھاى كارگرى تشك اى براى متحد ساختن تمام سازمان تهيدر ھر كشورى كم
ندگى آلمان آن را يئت نمايد كه ھيب گردياى تصو نامه رد شد و به جاى آن قطعنامهقطع

د به عنوان يھا با هيد كه اتحاديد گرديندگى آلمان تأكيئت نمايدر قطعنامه ھ. ارائه داد
م به عنوان سالحى كه راه را يسالح مبارزه طبقاتى عمل كنند و اعتصاب و تحر

ن گفته شد كه اقدامات ين قطعنامه ھم چنيدر ا. ته شوندسازند، در نظر گرف تر مى كوتاه
 .اند اسى طبقه كارگر ضرورىيتعرضى و تدافعى، ھر دو براى منافع اقتصادى و س

ب يكارى تصو ه قطعهيز در مورد ضرورت مبارزه عليك قطعنامه نيكنگره بروكسل 
 .نمود

. ث كنگره بودگر از مباحيكى ديز يھود نيوه برخورد حزب كارگران به مسئله يش
جاد شكاف در يزم را به عنوان ابزارى كه بورژوازى براى ايت سمى كنگره بروكسل آنتى

ده يد ان ستميھوديى يگفته شد كه راه رھا. رد، محكوم نموديگ صفوف كارگران به كار مى
ھودى خواسته شد كه به يلذا از كارگران . گذرد ستى مىياليى سوسير رھاياز مس

 .وندنديى كشورھاى خود بپھاى كارگر سازمان

. گر كنگره بوديسم بحث ديتاريليوه برخورد طبقه كارگر به مسئله جنگ و ميش
كنشت،  بيلھلم ليندگى آلمان و مباحث ويئت نمايت كنگره بروكسل از قطعنامه ھياكثر

دارى را  هيكنشت در سخنرانى خود طبقات حاكم كشورھاى سرما بيل. دفاع نمودند
له الغای يسم تنھا وسياليروزى سوسيپ"جه گرفت كه يى نمود و نتھا معرف مسبب جنگ

اى كه وى ارائه داد  در قطعنامه." ھاست ان ملتيد جنگ ميسم و برانداختن تھديتاريليم
ستى ياليك نظام اجتماعى سوسيجاد يتنھا ا: "د و گفته شديد گردين مسئله تأكيز بر ھمين
ان يسم پايتاريليتواند به م اندازد، مى  برمىعنى نظامى كه استثمار انسان از انسان راي

جاد جنگى معرفى يقطعنامه در حالى كه طبقات حاكم را مسئول تدارك و ا." دھد
خواست  ًكرد كه بار آن اساسا بر دوش كارگران خواھد بود، از پرولترھاى جھان مى مى

ظامى سم و اتحادھاى نيتاريليه ميسم دست به اعتراض بزنند، علينيه شوويكه عل
ن ي سواى ا)١١(.جاد كننديالمللى كارگران ا نيك انجمن بيھاى جھانی مبارزه كنند و  قدرت

ه يوون ھاوس ھلندى ارائه شد كه به مبارزه عليز توسط نيگر نيك قطعنامه ديقطعنامه، 
رى از يده اعتصاب عمومى به عنوان ابزارى براى جلوگيپرداخت و بر ا سم مىيتاريليم

ى اعتصاب عمومى يده برپاين قطعنامه رد شد، اما قرار شد كه اي ا.د داشتيجنگ تأك
 .شنھادى آلمان آورده شوديدر آغاز جنگ، در قطعنامه پ
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ست يست و سانتري رفرم-ست يانات اپورتونيانى كنگره بر خالف نظر جرياجالس پا
ت رفياى را پذ ًالمللى عمال شل و ول شود، قطعنامه نيخواستند روز ھمبستگى ب كه مى

د در ي ساعت كار روزانه با٨المللى با شعار  نيتظاھرات ھمبستگى ب: كه در آن گفته شد
  .اول ماه مه برگزار شود

  

 خي زور- كنگره سوم -۴

س به منظور يھاى كارگرى سوئ بر طبق مصوبات كنگره بروكسل، رھبران سازمان
ن كنگره كه يا. ل دادنديته سازماندھى تشكيك كمي ١٨٩٢ه يتدارك كنگره بعدى در ژانو

انات يگر با اخالل و كارشكنى جريل شود، بار ديخ تشكي در زور١٨٩٣قرار بود در 
ك يب نمود كه يا تصويتانيھاى بر هيق كه كنگره اتحادين طريبد. ديراست روبرو گرد

 ساعت كار روزانه در ٨المللى كارگرى به منظور بحث در مورد قانون  نيكنگره ب
ا برگزار يتانين معنا بود كه كنگره سوم در بريًمصوبه عمال به ان يا. لندن برگزار شود

شنھاد توك ين پيگر ايست كشورھاى دياليھاى كارگرى و احزاب سوس هيلذا اتحاد. گردد
 .را رد كردند

ك كنفرانس تداركاتى در خانه خلق يته سازماندھى، ي مارس به ابتكار كم٢۶در 
ن اجالس يال دمكرات اروپا در ايوسھاى س اغلب سازمان. ديل گرديبروكسل تشك

. ب نمودنديكنندگان در كنگره آتى را تصو شركت داشتند و مقررات دعوت از شركت
د ضرورت يكنندگان در كنگره با ن كنفرانس تداركاتى مقرر داشت كه شركتيا

 .ت بشناسندياسى را به رسميغ سيمشاركت كارگران در تبل

خ ي در زور١٨٩٣ اوت ۶ونال دوم در ي انترناسايست ياليالملل سوس نين كنگره بيسوم
 .افتندين اجالس حضور ي كشور جھان در ا٢٠نده از ي نما۴٣٨. ديل گرديتشك

ن قطعنامه كنگره بروكسل راجع به يًك قطعنامه حدودا با ھمان مضاميخ يكنگره زور
احزاب . ديًدا محكوم گرديسم شدينين قطعنامه شوويدر ا. ب نموديجنگ تصو

ه جنگ به يغات گسترده و ھمه جانبه عليك تبليت موظف شدند كه دست به سياليسوس
به اعتبارات جنگى رأى ندھند و خواستار خلع . ھا بزنند ھا و پادگان ژه در پارلمانيو

  .سالح شوند

ل ياى در مورد وسا  دمكرات آلمان قطعنامه-ال يكى از زنان سوسيس كائوتسكى يلوئ
گر زنان برجسته جنبش يبانى دي ارائه داد كه از پشتت از منافع زنان كارگر رايحما

ا، چك و يتانيندگان ھلند، بريف، و نماي ن، آناكولى سىيكارگرى از جمله كالرا زتك
 ۶ ساعت كار روزانه براى زنان، ٨"ن قطعنامه خواستار يا. ز برخوردار بوديه نيروس

ھفته مرخصى  ۴ت كار شبانه براى زنان، يساعت براى دختران نوجوان، ممنوع
دوران باردارى، پرداخت مساوى در ازاى كار مساوى و ضرورت مشاركت زنان در 

كنندگان در  ت شركتياكثر.  بود)١٢("ستياليھا و احزاب سوس هيمبارزه طبقاتى، اتحاد
سم ينيش فميف كه گرايت ضعيك اقلين قطعنامه موافق بودند، اما يخ با ايكنگره زور

ندگى يئت نمايسن عضو ھ اوژنى كالئى. كرد، مخالف آن بود ندگى مىيى را نمايبورژوا
او از مرتبط دانستن مسئله زن با جنبش طبقه كارگر امتناع . ن نظر بوديك مدافع ايبلژ
كرد  ن ادعا مىيمخالف شرکت زنان در جنبش طبقه كارگر بود و عالوه بر ا. ديورز مى
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ت باال يك اكثريو كنگره با ن نظر رد شد يا. ن دشمنان زنان ھستنديكه مردان بدتر
  .ب نموديقطعنامه اول را تصو

ن قطعنامه يدر ا. ن مربوط بوديد، به مسئله زميب رسيگرى كه به تصويقطعنامه د
فه دارد يال دمكراسى وظيد و سوسيت عمومى درآيد به مالكين بايزم: گفته شده بود

 .سم سازماندھى كندياليكارگران كشاورزى را براى سوس

كتور آدلر در مورد مبارزه براى حق رأى عمومى بدون يخ، قطعنامه ويركنگره زو
ز يزه كردن را نيالمللى به مبارزه براى دمكرات نيض جنسى و نژادى و كمك بيتبع

  .ب نموديتصو

در . دى رخ داديھاى كارگرى، مجادالت شد هيخ بر سر مسئله اتحاديدر كنگره زور
ھا در قطعنامه  هيش خود را در مورد اتحادد نگريكوش ش فكرى مىين كنگره ھر گرايا

كننده آن ارائه داد مملو  ميون تنظيسياى كه كم ن رو طرح قطعنامهياز ا. مربوطه بگنجاند
ه يد مبارزه خود را عليھا با هيشد كه اتحاد در طرح، گفته مى. از تناقضات  جدى بود

ھا،  هيھا و اتحاد نجمنش برند، ايال دمكراسى آلمان پيداران بر طبق اصول سوس هيسرما
جاد كنند و مبادرت به تبادل ياى ا المللى و شاخه نياى و ب ھاى ملى و منطقه رخانهيدب

ھا  هين نوع سازماندھى اتحاديا مدل ايتانيھاى بر هين حال اتحاديدر ھم. ندياطالعات نما
نده يندھى آد شالوده سازمايھا با هيافزود كه اتحاد اعالم شده بود و باالخره قطعنامه مى

ھا و  ستيھا، رفرم تين قطعنامه در آن واحد، نظر ماركسيعنى اي. جامعه شوند
ھای طوالنى، قطعنامه  لذا بعد از بحث. ھا را در خود جمع كرده بود ستيكاليآناركوسند

ال دمكراسى آلمان سخنى يگر نه از اصول سوسيگرى ارائه شد كه در بخش اول آن ديد
نده، يھا در جامعه آ هيا و نه از نقش اتحاديتانيھاى بر هياز اتحادان آمده بود و نه يبه م

د براى وحدت ملى و يبا ان آمده بود كه مىيھاى مشخصى سخن به م بلكه از گام
ب شد يز تصوين نيشيبخش دوم قطعنامه پ. المللى جنبش طبقه كارگر برداشته شود نيب

ال ياسى شركت كنند و اصول سوسي سد در مبارزهيھا با هيشد اتحاد كه در آن جا گفته مى
  )١٣(.ھا باشد المللى راھبر آن نيدمكراسى ب

ه در تمام كشورھا و برقرارى يھاى ملى اتحاد ونيل فدراسيقطعنامه، خواستار تشك
ھا از  هيالمللى اتحاد نيھاى ب ل كنفرانسيشنھاد تشكيد و پيھا گرد ان آنيوندھاى محكم ميپ

 .ھا را مطرح نمود ق شاخهيطر

. بود" ال دمكراسىيھاى سوس كيتاكت"ن مسئله، بحث يزتريبرانگ خ، مجادلهيدر زور
ز يسرانجام ن. ستى بوديش انقالبى و اپورتونيرى جدى دو گراين بحث عرصه درگيا

كرد، با  ن مىيش انقالبى را تأميد، ھر چند كه نظر گرايب رسياى كه به تصو قطعنامه
  .خورد ز در آن به چشم مىيست نيان اپورتونين وجود رد پاى جريا

ن يستى، دگرگونى كامل جامعه نوياليد داشت كه ھدف انقالبى جنبش سوسيقطعنامه تأك
ن قطعنامه بر ضرورت سازماندھى يدر ا. اسى و اخالقى استياز نظر اقتصادى، س

المللى و مشاركت كارگران در  نيكارگران به منظور مبارزه طبقاتى در سطح ملى و ب
سم يك مرزبندى آشكار با آنارشين بخش از قطعنامه، يا. د شده بوديى تأكاسيمبارزه س

  .بود

ى يھای قانونگذارى و اجرا د در ارگانيگرى از قطعنامه آمده بود كه بايدر بخش د
د در خدمت كسب يرگذارى باين تأثيا. ر گذاشتيھا تأث ان كار آنيشركت نمود و بر جر
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داران است به ابزارى  هيارى كه در دست سرمارد و آن را از ابزياسى قرار گيقدرت س
ستی دست به دست شدن يده اپورتونين جا ايدر ا. ديل نمايا تبديى پرولتاريبراى رھا

در . شود ده مىين دولتى و نه در ھم شكستن و خرد كردن آن، به وضوح ديماش
اجازه ست ياليسم، به احزاب سوسيش از حد بر پارلمانتاريد بيقطعنامه، عالوه بر تأك

ن بخش يا. نديرى نمايگ مياسى تصميًشد كه خود رأسا در مورد اشكال مبارزه س داده مى
  .گشود ك مىيسم در تاكتيز راه را بر اپورتونياز قطعنامه ن

ز در مورد ضرورت متوقف نمودن كار در اول ماه مه يك قطعنامه نيخ يكنگره زور
ه ين قطعنامه در واقع عليا.  ب نمودي ساعت كار روزانه، تصو٨و مبارزه براى 

خواستند مراسم اول ماه مه را به  س و آلمان بود كه مىيست در انگليانات اپورتونيجر
ان يازاتى به جريز امتين قطعنامه نيمعھذا در  ھم. كشنبه منتقل سازندين يتر كينزد

ست ياليم احزاب سوسيوه برگزارى مراسم اول ماه مه به تصميراست داده شد و ش
 در لندن ١٨٩۶خ زمان و مكان كنگره بعدى را يكنگره زور. دي محول گردكشورھا

  .ان دادين نمود و به كار خود پاييتع

 

   كنگره لندن-۵

ش از ين كنگره پيونال دوم كه آخرين كنگره انترناسي، چھارم١٨٩۶ه ي ژوئ٢٧در 
شور  ك٢٢نده از ي نما٧٠٠ًحدودا . ديل گرديستم بود در لندن تشكيورود به سده ی ب

ئت ي تن عضو ھ۴٠٠ن تعداد يافتند كه البته از ايالمللى حضور  نين اجالس بيجھان در ا
  .ى بودنديايتانيبر

ن در مورد عدم يشيھاى كنگره پ كنگره لندن، كار خود را با بحث بر سر قطعنامه
د تا ين بحث به درازا كشيك روز تمام اي. ھا به اجالس آغاز نمود ستيرش آنارشيپذ

د شد و گروھى يين مسئله تأيرامون ايھاى قبلى پ ھاى كنگره مواضع و قطعنامهباالخره 
ھا باقى  ستيمه آنارشيھا و ن ستيمعھذا تعدادى از آنارش. ھا اخراج شدند ستياز آنارش

شات مختلفى كه در درون جنبش كارگرى نفوذ يز گراين كنگره نيلذا در ا. ماندند
  .داشتند، حضور خود را حفظ نمودند

انگر قدرت و نفوذ يب شد كه بين قطعنامه تصويان كار كنگره لندن، چنديجردر 
ھا،  ن قطعنامهين ايتر كى از مھمي. شات مختلف و مشى حاكم بر جنبش كارگرى بوديگرا

ن قطعنامه موضع در يھر چند كه مسئله محورى ا. اسى بوديقطعنامه مربوط به اقدام س
ز انگشت يگر نيل ديود، معھذا روى مسامورد مسئله انتخابات و عمل پارلمانى ب

اسى را به مثابه مبارزه سازمان ين كنگره، عمل سيا: "گفت كه قطعنامه مى. نھاد مى
د داشت كه يو تأك" كند اسى، درك مىيافته در تمام اشكال آن، براى كسب قدرت سي
ت ياسى حائز اھميالمللى، كسب قدرت س نيستى بياليبراى برقرارى جمھورى سوس"

كرد كه كارگران تمام  شنھاد مىيًضا پي قطعنامه ا)١۴(."كننده است نييلى و تعاص
ل عمده يكشورھا، مستقل از احزاب بورژوا، براى حق رأى برابر و عمومى و حل مسا

طلبانه  ھاى توسعه استيكنگره لندن، س. ق رفراندوم مبارزه كننديدولتى و محلى از طر
ن يياست را نشان داد و شعار حق تعين سيماھيت ا. و استعمارى را محكوم نمود
دارد كه خواھان حق كامل تمام  كنگره اعالم مى. "رفتيسرنوشت براى تمام ملل را پذ

وغ يى كه اكنون تحت ين سرنوشت خود است و با كارگران تمام كشورھاييھا در تع ملت
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ن يا. دارد كشند، ھمدردى خود را ابراز مى گرى رنج مىينظامى، ملى و استبدادى د
خواھد كه به صفوف كارگران آگاه تمام جھان  ن كشورھا مىيكنگره از كارگران ا

المللى و حصول به اھداف  نيدارى ب هيًن كه مشتركا براى شكست سرمايوندند، تا ايبپ
ح داشت كه ي قطعنامه تصر)١۵(."المللى مبارزه كنند ني دمكراسى ب-ال يسوس

دارى در  هيرى براى بسط قلمروھاى استثمار سرماگيطلبى استعمارى، تنھا نام د توسعه"
  ".دار است هيطه منافع انحصارى طبقه سرمايح

ط و امكان توافق و سازش با احزاب يگر از مباحث كنگره لندن در مورد شرايكى دي
ن يد كه ايد گرديرفته شد، اما تأكيا سازش پذين توافق يدر اصل، ا. ى بوديبورژوا
ست را به ياليد اصول ما و استقالل احزاب سوسي نباطىيچ شرايتحت ھ"ھا  سازش

  )١۶(."مخاطره اندازد

اى  ز در مورد مبارزه اقتصادى طبقه كارگر صورت گرفت و قطعنامهيبحث مفصلى ن
ھا به عنوان  هيت اتحاديگاه پر اھمين قطعنامه بر جايدر ا. ب شدين مورد تصويھم در ا
كنند و توده كارگر را  ارگران مبارزه مىازھاى كين نيتر ى كه براى مبرميھا سازمان

شد كه  ھا خواسته مى هياز اتحاد. د شده بوديدھند تأك سازند و آموزش مى متشكل مى
ن ين كه بتوانند در برابر ايھا براى ا هيگفت اتحاد اقدامات انحصارات را افشا كنند و مى

نشان دادن رابطه و قطعنامه ضمن . د متحد باشندياقدامات انحصارات مقاومت كنند، با
طبقه كارگر بدون "د داشت كه ين نكته تأكياسى، بر ايھمبستگى مبارزه اقتصادى و س

ف ين استثمار را تخفيتواند ا د، تنھا مىيل تولياسى و اجتماعى كردن وسايكسب قدرت س
  ".تواند آن را براندازد دھد، اما نمى

 ساعت كار ٨د بر يرى و تأكك رشته مطالبات مشخص كارگين قطعنامه با اشاره به يا
ًحا اول ماه مه يد ترجيالمللى با نيساخت كه روز ھمبستگى ب روزانه، خاطر نشان مى

ازى به راست بود كه از برگزارى روز ھمبستگى ين مورد امتيكه ا. برگزار شود
  .زد المللى در اول ماه مه سر باز مى نيب

ت از كار يت كار كودكان، حمايط بھتر كار، ممنوعيز در مورد شرايى نيھا قطعنامه
  .ب شدينوجوانان و امكانات آموزشى برابر براى ھمگان تصو

ك يتاكت. ز راجع به مسئله جنگ و موضع در قبال آن بحث شدين كنگره نيدر ا
ن يرد ا. عنى اعتصاب عمومى رد شديك جنگ، يط بروز يست در شرايانات آنارشيجر
طلبانه طبقات  است جنگيوانست براى مھار ست ى داشت و نمىيايك كه جنبه اتوپيتاكت

ن يچن. ستى صورت گرفتيحاكم كارساز باشد، البته نه از موضعى انقالبى بلكه اپورتون
. ر عملى استين كه غيا اين اقدام را ندارد، يا طبقه كارگر توان ايشد كه گو استدالل مى

گذشته در مورد مسئله ھاى  ًب شد عمدتا تكرار قطعنامهياى كه تصو به ھر حال قطعنامه
ھاى حل اختالف به عنوان ابزارى براى  ل دادگاهين قطعنامه بر تشكيدر ا. جنگ بود

ن ين اقدام قريز گفته شده بود كه اگر ايد شده بود و نيرى از وقوع جنگ تأكيجلوگ
ھمان گونه كه مشھود است، در . د مسئله رفراندوم را مطرح نموديبا ت نبود، مىيموفق

دن به يان بخشيدار و سرنگونى آن براى پا هيه طبقه سرمايچ اقدام قاطعى عليھن مورد يا
ح عمومى خلق يھاى دائمى و تسل ًقطعنامه ضمنا خواھان الغاء ارتش. جنگ وجود ندارد

  .شده بود
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پس از گذشت چند سال از . ش نھاديالتى، گامى به پينه تشكيكنگره لندن در زم
س، كنگره لندن براى سر و يست در پاريالي سوسالملل نين كنگره بيبرگزارى نخست

كننده آن در جنبش  ونال دوم و نقش رھبرىيالتى انترناسيت تشكيسامان دادن به وضع
ن يدر ا. ب نموديالتى تصويل تشكياى در مورد مسا المللى كارگرى، قطعنامه نيب

ھاى  انندگان سازميالمللى متشكل از نما نيك دفتر بيه شده بود كه يقطعنامه توص
ھاى  ئتيته موقت متشكل از ھيبه كم. جاد شوديستى تمام كشورھا اياليكارگرى و سوس
ن ين امر، دستور داده شد كه تا كنگره بعدى طرحى براى ايشبرد ايمنتخب براى پ

  .رديرى قرار گيگ ميند تا مورد بحث و تصميه نمايپروژه تھ

ن يمعھذا در ھم. ن نمودييان تع در آلم١٨٩٩كنگره لندن زمان و مكان كنگره بعدى را 
ر يپذ ن شده، امكانيين كنگره در زمان و مكان تعيم گفته شد كه چنانچه برگزارى ايتصم

  . در فرانسه برگزار شود١٩٠٠نبود، در 

ن كنگره و در يان برگزارى اين جا الزم است كه به دو واقعه مھمى كه در جريدر ا
ھمان گونه كه در باال گفته شد، در . مياره كنش آمد اشيل جنبش كارگرى پيارتباط با مسا

ندگى اخراج شدند و در مباحث يھاى نما ئتيھا از ھ ستيكنگره لندن، گروھى از آنارش
ھاى  ئتيا ھيندگان ياما تعدادى از نما. ھاى كنگره شركت نداشتند رىيگ ميو تصم

ھا در  آن.  ماندندستى بودند، باقىيمه آنارشيستى و نيشات آنارشيندگى كه داراى گراينما
اسى قرار داشتند، اما به محض يان بحث مربوط به موضوعات قطعنامه اقدام سيجر

ن گرد يمارت ه در تاالر سني ژوئ٢٩ن قطعنامه كنگره را ترك كردند و در يب ايتصو
ھاى  ستيو ون ھاوس ھلندى بر تجمع خود نام كنفرانس كمونيشنھاد نيآمدند و به پ

  .ست نھادندياى كمونھ ستيانقالبى و آنارش

ندگان ي تن از نما٣٠ .ودست بيالين كنفرانس زنان سوسيل اوليگر، تشكيداد مھم ديرو
ن يدر ا. ل دادندين كنفرانس خود را تشكيان كنگره لندن نخستيست زن، در جرياليسوس

ھاى زنان پرولترى مورد بحث  ى و جنبشيستى بورژواينيھاى فم كنفرانس رابطه جنبش
ستى مرزبندى ينيھاى فم د با جنبشيافت كه بايجه دست ين نتيكنفرانس به ا. قرار گرفت

ان زنان يت خود را در ميخواست كه فعال ست مىياليكنفرانس از احزاب سوس. داشت
  .د كننديكارگر تشد

ی نوزدھم،  ان سدهيونال دوم در پايابى كوتاه از چھار كنگره انترناسيك ارزيدر 
المللى طبقه كارگر و  نيت ھمبستگى بيھا نقش مھمى در تقو ن كنگرهيتوان گفت كه ا مى

  .فا نمودنديست ايالياى احزاب سوس ه تودهيرشد پا

بر طرح و . بندى و پرداخت شدند ھا مطالبات مشخص طبقه كارگر جمع ن كنگرهيدر ا
ان يا در جرين مطالبات براى بھبود وضع طبقه كارگر، سازماندھى پرولتاريشبرد ايپ

ن ين حال در ايدر ع. ديد گرديست تأكيالياى احزاب سوس وزمره و نفوذ تودهمبارزات ر
ن يد شد كه ھر چند مبارزه براى ايز تأكيت نين واقعيوسته بر ايھا، پ ن كنگرهينخست

ھا به خودى خود استثمار را  نيست، معھذا ايھا ضرور مطالبات و تحقق آن
دھند، بلكه سرنگونى طبقه  جات نمىاندازند و طبقه كارگر را از شر استثمار ن برنمى
د ھدف يست، لذا نبايادى ضروريھاى بن اسى و دگرگونىيدار و كسب قدرت س هيسرما

ست خود را يالين اوصاف، در عمل، احزاب سوسيبا تمام ا. ى را به فراموشى سپردينھا
ھا  اسى در چارچوب پارلمانيھاى س تيعنى رفرم و فعاليبه مطالبات فورى و روزمره 
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حتا در خود . ى جنبش طبقه كارگر كمتر مد نظر قرار گرفتيشغول كردند و ھدف نھام
ل ين وضع داليا. سم پرداخته شدياليھاى انقالبى سوس تر به ھدف ز کميھا ن كنگره

اى از  ج تودهيام دوران كار آرام و بسين كه ھنوز در آن اينخست ا. مشخص داشت
ز بود و دوران پر تالطم يآم ى و مسالمتت قانونيھاى روزمره و فعال تيق فعاليطر

ن محدوده اتخاذ و يھا در ھم تيمات و فعالين رو تصمياز ا. ده بوديانقالبات فرا نرس
ف فورى و يھا روى مطالبات مشخص و وظا ھاى كنگره شدند و بحث ش برده مىيپ

شات مختلف درون جنبش كارگرى و يًا، توازن قواى گرايثان. شد مشخص متمركز مى
  .مات بوديكننده مباحث و تصم نييھا تع ب كنگرهيكتر

ست يونال اول، با مشكل چپ افراطى آنارشيونال دوم، برخالف انترناسيانترناس
ن يا. ست روبرو بوديش راست رفرمياما از ھمان آغاز با خطر گرا. روبرو نبود

 قوى بود تىيت قرار داشت، معھذا اقلين چھار كنگره در اقلين كه در ايش به رغم ايگرا
مات ير خود را به ھر شكل ممكن بر تصميكرد تأث ھا شركت مى ن كنگرهيكه مادام در ا

شى يان مسلط را گرايجر. ك جنبه مسئله بودين فقط ياما ا. گذاشت ھا باقى مى و قطعنامه
شات يسم علمى حامل گراياليسم و سوسيداد كه ضمن دفاع از ماركس ل مىيتشك

ل يل به چپ بود، بر سر مسايك سانتر متماي كه ھنوز شين گرايا. ستى بوديسانتر
  .داد دان مىياز و ميست امتيمختلف به راست رفرم

ك يش تفكين گرايست و انقالبى ھنوز خود را از ايًان چپ اصولى و كامال ماركسيجر
معھذا به رغم برخى . امده بوديان مستقل و منسجم در نيك جرينكرده بود و به صورت 

سم علمى حفظ ياليھاى اساسى و اصولى سوس ن مرحله چارچوبيز در اانحرافات، ھنو
  .شد ق انقالبات اجتماعى دفاع مىيده دگرگونى نظم موجود از طريشده بود و از ا

  

 ستمي جنبش اعتراضى كارگران در آستانه سده ب-۶

گر جنبش كارگرى با يستم بار ديی ب ل سدهيی نوزدھم و اوا ھاى سده ن ساليدر واپس
اسى بازتاب يد و اعتصابات عمومى و سيشته اعتراضات گسترده ھمراه گردك ري

ًاگر صرفا به آمار و . المللى پرولترى بودند نيد در رشد و تكامل جنبش بياى جد مرحله
ن يدارى در مورد تعداد ا هيارقامى كه از سوى مقامات رسمى كشورھاى سرما

 ارائه شده است، رجوع شود، در اند، اعتصابات و كارگرانى كه دست به اعتصاب زده
س، ي، كارگران در كشورھاى آلمان، فرانسه، انگل١٨٩٨ - ١٩٠۴ھاى  فاصله سال

 مورد دست به اعتصاب ۴٣٩٠٠ًش مجموعا در يه و اترياالت متحده، روسيا، ايتاليا
 ناگفته روشن است )١٧(.ن اعتصابات شركت كردنديون كارگر در ايلي م٧ / ۵زدند و 

ھا و مؤسسات  ن حالت كارخانهيكند و در بھتر ت را منعكس نمىي تمام واقعن آماريكه ا
 .شود بزرگ را شامل مى

ش، يه، اتريك، روسيا، آلمان، فرانسه، بلژيتاني در بر١٨٩۶ن آمار در يبر طبق ھم
مورد آن مربوط  ١٠۶۶ مورد اعتصاب ثبت شده است كه ٣٧٢۴ا يتالياالت متحده و ايا

 در ١٨٩٩در . ن اعتصابات شركت داشتندي ھزار نفر در ا٨٠٢و االت متحده است يبه ا
ن يافت و كارگرانى كه در ايش ي مورد افزا۴٠١٣ن كشورھا تعداد اعتصابات به يھم

 -  ۴ھاى  در فاصله سال.  ھزار نفر بودند٢۴٧ون و يليك مياعتصابات شركت داشتند، 
بش اعتراضى خود را ھاى مختلف جن  مورد به شكل٢٩٠٠، كارگران آلمانى در ١٩٠٣
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االت متحده، كارگران يى در اي به تنھا١٩٠٢عنى در يل سده بيستم، يدر اوا. ادامه دادند
ن يارى از اين جاست كه بسي و جالب ا)١٨(. مورد دست به اعتصاب زدند٣٢۴٠در 

اى  المللى انعكاس گسترده نياس بين اعتصابات در مقيبرخى از ا. اعتصابات موفق بودند
 .ديل گرديز به امرى متداول تبديل سده بيستم، اعتصاب عمومى نياز اوا. داشتند

ان ولز يچ ى، اعتصاب معدنيايتانيسازان بر نياى ماش  ھفته٣٠ اعتصاب ١٨٩٧در 
االت يا و اينيرجيا، ويلوانيان پنسيچ  نفره معدن٢٠٠٠٠٠كا اعتصاب يجنوبى و در آمر

 .وستيود گرفت، به وقوع پبه خ" خته بردگانيام خودانگيق"گر كه عنوان يد

افت، يالمللى كارگرى كه انعكاس جھانى  نين اعتراض جنبش بيتر  مھم١٨٩٨در 
س به سركوب يپل. بود" نان و كار"سى با شعار يليا در سيتاليتظاھرات كارگران ا

تى و يس، نارضايانه پلين اقدام وحشيا. ھا آتش گشود كارگران دست زد و به روى آن
در ششم و ھفتم ماه مه، . ا در پى داشتيتاليان كارگران اي در معى راياعتراض وس

ز به ين جا نيس در ايپل. ابانى زدنديز دست به تظاھرات خيالن و فلورانس نيكارگران م
 .جه آن صدھا كارگر كشته شدنديروى كارگران آتش گشود كه در نت

 ٢٠ كار و  ساعت٨، كارگران معادن با مطالبات ١٩٠٠ مجارستان در -ش يدر اتر
ز ده ھزار ين سال ني مارس ھم١١در . ش دستمزد دست به اعتصاب زدنديدرصد افزا

 .ان، در پراگ دست به تظاھرات زدنديچ بانى از مطالبات معدنيكارگر در پشت

كا يان آمريچ معدن. وستي، اعتصاب معروف باراندازان فرانسوى به وقوع پ١٩٠٠در 
در خاركف، كارگران دست به . ه بر پا كردندك اعتصاب گستردين سال يباز ھم در ا

اى را بر پا  چى اعتصاب گسترده  معدن٧٠٠٠٠تظاھرات زدند و در بوھم و موراوى 
 ماه ۵ن اعتصابات، اعتصاب كارگران نساجى بود كه يتر كى از مھميدر آلمان . كردند

. ن اعتصاب بر عھده داشتنديد و زنان كارگر نقش اصلى را در ايبه طول انجام
كارگران . ش دستمزد بودندي درصد افزا١٠كارگران خواھان كاھش ساعات كار و 

ك يھاى مختلف ھمبستگى خود را نشان دادند و   ماه به شكل۵ن يھاى مختلف در ا بخش
  .آورى كردند ھا جمع ون مارك براى آنيليم

م كه ل سده بيستين نظام از اوايھاى ا دارى و رشد بحران هيرشد تضادھاى نظام سرما
سم گام نھاد، به مبارزات ياليدارى به طور قطعى به مرحله انحصار و امپر هيسرما

اسى و مبارزه يش با مطالبات سيش از پيطبقه كارگر ب. دينى بخشيكارگرى ابعاد نو
ه، يبا انتقال كانون بحران به روس. ھاى اجتماعى شد رىياسى،  وارد عرصه درگيس

ى يالمللى كارگرى رانده شد و ابتكار برپا نينبش به به جلو صحنه جيطبقه كارگر روس
  .اسى را در دست گرفتياعتصابات عمومى و س

 درصد ٢٠ / ٧، ١٩٠٠ه، در يدرصد از مجموع اعتصابات روس  ٨ / ۴، ١٨٩٨در 
  )١٩(.دادند ل مىياسى تشكيدرصد را اعتصابات س  ۵٣ / ٢، ١٩٠٣و در 

ك رشته مطالبات يبورگ با طرح پترز ، كارگران كارخانه آبوخف در سن١٩٠١در 
 تن از ٢۶اسى از آن جا آغاز شد كه ين اعتراض سيا. اسى دست به اعتصاب زدنديس

ن يدر اعتراض به ا. كارگران كه در مراسم اول ماه مه شركت كرده بودند، اخراج شدند
گر محدود يخواست كارگران د. دندي كارگر كارخانه دست از كار كش٣۶٠٠اخراج تمام 

ش دستمزد، ي ساعت كار روزانه، افزا٨بلكه عالوه بر آن، . شان نبوديزگشت رفقابه با
ندگان توسط يت شناختن حق انتخاب نمايآزادى برگزارى جشن اول ماه مه و به رسم



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ٢٠٠

ابانى و ھمدردى ين اعتصاب در ادامه خود به تظاھرات خيا. كارگران خواسته شده بود
س كه از مقاومت يپل. ديھا انجام خانهل برخى كاريگر مؤسسات و تعطيكارگران د

ھا به خشم آمده بود، به سوى كارگران آتش گشود  رانه كارگران در برابر سركوبيدل
 ١٩٠٢در . ر شدندي تن دستگ٢٠٠ھا تن زخمى و حدود   تن كشته، ده٧جه آن يكه در نت

ته دن يفراخوان اعتصاب از سوى كم. ه شكل گرفتيك اعتصاب عمومى مھم در روسي
آھن روستف  ه داده شد كه بالدرنگ كارگران راهيال دمكرات كارگرى روسيزب سوسح

 مورد طى ٢۵ن اعتصاب، مطالبات خود را در يكارگران در ا. دست به اعتصاب زدند
ش دستمزد، كاھش ساعات كار و ين مطالبات از جمله افزايدر ا. اى اعالم داشتند هيانيب

آھن، تمام كارگران  پى اعتصاب كارگران راهدر . ھا خواسته شده بود مهيالغای جر
دند و به ي نفر بودند دست از كار كش٣٠٠٠٠روستف و نخجوان كه متجاوز از 

ل يى تشكيھا ىين اعتصاب عمومى، كارگران، گردھمايان ايدر جر. وستندياعتصاب پ
 نوامبر واحدھاى سركوب تزارى ١١روز . پرداختند دادند و به بحث و سخنرانى مى مى
ن اقدام ياما ا.  تن زخمى شدند٢۶ كارگر كشته و ۶.  سوى كارگران آتش گشودندبه
روز بعد، كارگران در . ھا گردد ىيس نتوانست مانع برگزارى تظاھرات و گردھمايپل

ك تظاھرات يل دادند كه به يى بزرگ تشكيك گردھمايس يانه پلياعتراض به اقدام وحش
  )٢٠(.ديل گردياسى تبديس

ان يه و در مياى در سراسر روس اضى كارگرى انعكاس گستردهن جنبش اعتريا
ك اعتصاب عمومى يه با ي تمام جنوب روس١٩٠٣سال . گر داشتيكارگران مناطق د

س گسترش يس، به تفليپس از سركوب پل. دين اعتصاب از باكو آغاز گرديا. روبرو بود
اما . ھمبستگى نمودندس با اعتصابات خود با كارگران باكو ابراز يافت و كارگران تفلي

افت و در آن جا تمام كارگران ين جا متوقف نشد، به باتوم گسترش ياعتصاب در ھم
ر خود را ياعتصاب ماوراء قفقاز، تأث. وستنديآھن به اعتصاب پ ھا، بنادر و راه كارخانه

گر ينسالف و ديكاتريف، يكاليف، نيدر ادسا، ك. گر بر جاى گذاشتيبر مناطق د
ن اعتصابات در يدر ادامه ا. ديز اعتصاب عمومى بر پا گردين نيراشھرھا در اوك

ژنى نووگرود و قفقاز را اعتصاب يووزنسنسك، ننوايپترزبورگ، ا  سراسر سن١٩٠۴
  .افتير صعودى جنبش اعتراضى ادامه ين سي و ا)٢١(.فرا گرفت

بته ز اليگر نيدر كشورھاى د. ه نبودياسى مختص روسيده اعتصاب عمومى و سياما پد
  .ن نوع اعتصابات رخ داديگر، ايدر ابعادى د

 كارگر ٣٠٠٠٠٠. ك را فرا گرفتياى بلژ اسى تودهيك اعتصاب سي ١٩٠٢ل يدر آور
س و ارتش يك ھفته در برابر پليبا شعار حق رأى برابر دست به اعتصاب زدند و 

  )٢٢(.مقاومت كردند

. ب عمومى بر پا كردندك اعتصاين سال ھزاران كارگر معدن يز در ھميدر فرانسه ن
در سوئد متجاوز از صد ھزار كارگرى كه خواھان حق رأى عمومى بودند، دست به 

 .اسى زدندياى س ك اعتصاب تودهي

ن اعتصابات، حق يكى از ايدر . اى رخ داد  دو اعتصاب توده١٩٠٣در ھلند طى سال 
 .ه و حق اعتصاب خواسته شده بوديجاد اتحاديآھن به ا كارگران راه

ن يزمان با ا ھم. ك اعتصاب عمومى بوديا شاھد ي، بارسلون اسپان١٩٠۴ر سال د
س و اقدامات يجه دخالت پليدر نت. ديا برپا گرديگرى در كاتالونياعتصاب، اعتصابات د
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ن سال يدر ھم.  تن زخمى شدند٢٠٠ كارگر در بارسلون كشته و ۴٠گرانه آن،  سركوب
ك اعتصاب يالن يلى، كارگران ميسيرگران سز در اعتراض به سركوب كايا نيتاليدر ا

اى شمالى و مركزى به يتالياى بر پا كردند كه كارگران رم و جنوا و تمام ا عمومى توده
  )٢٣(.وستنديآن پ

   

  ھاى كارگرى  رشد و گسترش تشكل-٧

  اسى طبقه كارگري احزاب س-الف 

ونال دوم، ياسل انترنيك دھه از تشكيش از يستم، پس از گذشت بيی ب در آغاز سده
ل ياى قدرتمندى تبد ى به احزاب تودهيست و كارگرى كشورھاى اروپايالياحزاب سوس

عى از كارگران را در صفوف خود متشكل ساخته و در يار وسيت بسيشده بودند كه كم
حزب . اى كسب كرده بودند ھا نفوذ قابل مالحظه ھا و شوراھاى شھردارى پارلمان

ست آن دوران يالين حزب سوسين و قدرتمندتريتر رگال دمكرات آلمان كه بزيسوس
ت ياى برخوردار بود، از حما اى كارگرى بس گسترده گاه تودهيشد و از پا محسوب مى
ن ينفوذ ا. حى برخوردار بوديھاى مس هيھاى كارگرى آلمان به جز، اتحاد هيعموم اتحاد

 رأى ٢١٠٧٠٠٠، ١٨٩٨حزب در جامعه آلمان به حدى رشد كرده بود كه در انتخابات 
نده به پارلمان ي نما٨١ رأى، ٣٠١١٠٠٠ با ١٩٠٣ن حزب در يھم. به دست آورد

  )٢۴(.فرستاد

اى از كارگران را  ست، بخش قابل مالحظهياليھاى سوس در فرانسه، احزاب و سازمان
ل داده يون واحد تشكيك فراكسيدر صفوف خود متشكل ساخته بودند و در پارلمان 

نخست، تعدد و . ساخت ف مىيھا را محدود و تضع امل، قدرت آنمعھذا دو ع. بودند
ن حزب و يھاى فرانسوى در چند ستياليسوس. ستى بودياليپراكندگى در جنبش سوس

ستم، حزب كارگران فرانسه يھا تا آغاز سده ب ن آنيتر سازمان متشكل شده بودند كه مھم
به رھبرى ژوره، حزب ھاى مستقل  ستياليون سوسيبه رھبرى گسد و الفارگ، فدراس

  .ھا بودند ستيالن و اتحاد كمونيست انقالبى واياليسوس

لذا . ھا و كارگران  وارد آورده بود ستياليدى به سوسين پراكندگى لطمه شديا
فوس و بحران يه دريقض. ديك به ھم آغاز گرديشات نزديى براى وحدت گرايھا تالش

ن ي،  ا١٩٠١ - ١٩٠٢ھاى  ًجتا در ساليتن. ع نمودين روند را تسرياسى ناشى از آن، ايس
  .گر وحدت كرده و در دو حزب متشكل شدنديكديھا با  سازمان

ست و تعدادى ياليون كارگران سوسيھاى مستقل به ھمراه فدراس ستياليون سوسيفدراس
كال يان رادي جر.ل دادنديست فرانسه را تشكياليسوسگر، حزب يھاى د سازمان

ھاى انقالبى، اتحاد  ستياليارگران فرانسه، حزب سوسست متشكل از حزب كياليسوس
ست را به وجود ياليتر، حزب فرانسوى سوس ھاى كوچك ھا و تعدادى سازمان ستيكمون

ھا را  اى آن ه تودهيف و پايست را تضعياليگرى كه قدرت احزاب سوسيعامل د. آوردند
ن يا. بش كارگرى بودسم در  جنيكالي سند-ار گسترده آناركو يساخت، نفوذ بس محدود مى

روى برخى از  ًضا راستيھا و ا ستياليجه پراكندگى و اختالفات سوسيش در نتيگرا
  .ًھا را كامال قبضه كرد هي رھبرى اتحاد١٩٠١د كه در يت گرديھا به نحوى تقو آن

ھا و  ھا، تعاونى هيان اتحادياى كه در م ك، حزب كارگران، با نفوذ گستردهيدر بلژ
  .شد ك محسوب مىياسى بلژين احزاب سيتر كى از مھمي ،جوانان داشت
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ان ياى مستحكمى در م ه تودهيال دمكرات به رھبرى آدلر پايش حزب سوسيدر اتر
  .كارگران داشت

روى مھمى در جنبش يھا ن ستيكالي سند-ش آناركو يھا پ ا كه از ساليتاليا و ايدر اسپان
ستى و ياليش سوسيان دو گرايشدند، كارگران م طبقه كارگر محسوب مى

 .ستى منقسم شده بودنديكاليآناركوسند

ا در برخى مناطق و يگلزيت تحت رھبرى پابلو ايالسيا، حزب كارگران سوسيدر اسپان
 در مناطق صنعتى ،ھاى كارگران ون انجمنيست موسوم به فدراسيكاليان آناركوسنديجر

ان يل سده بيستم، جريدر اوا. روى مسلط جنبش كارگرى بودنديگر نيد
ن يعلت ا. دي رس۴٠٠٠٠٠ًعا رشد كرد و تعداد اعضاء آن به يست وسيكاليآناركوسند

. ده شده بوديروى كش ست به راستياليًامر عمدتا از آن رو بود كه حزب كارگران سوس
 .ا وجود داشتيه اسپانيش شبيتى كمابيا ھم وضعيتاليدر ا

 بود توانست در عى كسب كردهياى كارگرى وس ه تودهيست كه پاياليحزب سوس
ن حزب كه در ي اما ا)٢۵(. كرسى در پارلمان به دست آورد٣٣، ١٩٠٠انتخابات سال 

ن يجه ايد و نتيسم در غلتيسوالتى قرار گرفته بودند، به رفرميرأس آن توراتى و ب
 .ا بوديتاليھا در ا ستيكاليروى رشد آناركوسند راست

ست به احزاب ياليا، احزاب سوسھ ن ساليز طى ايگر كشورھاى اروپاى غربى نيدر د
بند به  ًبا ھمگى خود را پاىيست، تقريالين احزاب سوسيا. ل شدندياى كارگرى تبد توده
ھا  د، اغلب آنيم ديًكردند، اما ھمان گونه كه بعدا خواھ سم علمى معرفى مىياليسوس

 .د شديل سده بيستم تشديش از اواين گرايستى بودند و ايشات رفرميداراى گرا

ك ين جا يدر ا. ت خاصى داشتيا وضعيتانيان كشورھاى اروپاى غربى، بري مدر
ال دمكرات كه در يون سوسيفدراس. ردياى نتوانست شكل بگ ست تودهياليحزب سوس
ك يسم علمى معتقد بود، نتوانست يالي شكل گرفته بود و به اصول سوس٨٠اواسط دھه 

ن مقطع ھنوز در ائتالف يھا در ا هياتحاد. جاد كنديرومند براى خود ايه كارگرى نيپا
ھا از سوى  ن سالين ھم كه در ايانجمن فاب. ھا بودند برالير رسمى با ليرسمى و غ
د، در واقع نه ينام ست مىياليد و خود را سوسيل گرديھاى چپ تشك براليگروھى از ل

 در ١٨٩٣در . گاھى به دست آورديان كارگران جايست بود و نه توانست در مياليسوس
اى  ست به نام حزب مستقل كارگر به وجود آمد كه در محدودهيك حزب رفرميا يتانيبر

اى از  ھا برخوردار بود، اما نه در آن حد كه بخش قابل مالحظه هيت اتحادياز حما
ان انتخابات پارلمانى ين منوال بود كه در جرياوضاع بر ا. ت كننديھا از آن حما هياتحاد
داھاى كارگران شكل يگى كارگرى، براى معرفى كاندندي يک کميته نما١٩٠٠سال 
ستى ياليھاى سوس ھا و تشكل هيندگان اتحاديته، كنفرانسى از نماين كميبه ابتكار ا. گرفت

ھا، دو تن  هين اتحادي تن از فعال٧ى انتخاب كرد كه شامل يته اجرايك كميل شد و يتشك
 )٢۶(.گران بودال دمكرات و دو تن از حزب مستقل كاريون سوسياز فدراس

ھاى كارگرى  هيگرى از اتحادي، تعداد د١٩٠١ان برگزارى كنگره توك در يدر جر
ًته كه ھنوز رسما بر آن ين كميا. وستنديته اعالم نموده و به آن پيت خود را از كميحما

ان كارگران به عنوان حزب كارگر معروف يًنام حزب گذارده نشده بود، عمال در م
ك يل به ي و تبد)٢٧(وستنديعضو به آن پ٩۶٩٠٠٠ه با ي اتحاد١۶۵، ١٩٠٣در . ديگرد
اد ين تشكل به عنوان حزب كارگر يھر چند كه از ا. دياسى قدرتمند گرديالت سيتشك
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ًشد و بعدا ھم رسما ھم مى ستى ياليك برنامه سوسيرفته شد، اما فاقد ين نام براى آن پذيً
ال يون سوسيبود كه فدراسن ابھام در اھداف يجه ھميدر نت. روشن و مشخص بود

 .دمكرات آن را ترك نمود

در اروپاى شرقى، از جمله در لھستان، مجارستان، بلغارستان، چكسلواكى، رومانى و 
ن يامده بودند، معھذا در ايد نيست بزرگ پديالين كه ھنوز احزاب سوسيره ، به رغم ايغ

ن احزاب ي برخى از ا.ن مقطع شكل گرفته بودنديستى تا اياليز احزاب سوسيكشورھا ن
ال دمكرات انقالبى لھستان كه روزا يحزب سوس. كال بودنديًدا راديشات شديداراى گرا

 .ن حزبى بودينسكى در رأس آن قرار داشتند، نمونه چنيلوكزامبورگ و درژ

ال دمكرات كارگرى شكل يه حزب سوسيان در اواخر سده نوزدھم، در روسين ميدر ا
اى با  ك حزب تودهيدواند و به  شه مىيان كارگران ري مگرفته بود كه به سرعت در

االت متحده در يدر خارج از اروپا، در ا. شد ل مىيستى تبديكال ماركسيشات راديگرا
 ١٩٠١در . ستى شكل گرفته بوديشات ماركسيست با گرايالي حزب كارگران سوس١٨٩٩

ال يزب سوسگر به نام حيك سازمان دين حزب انشعاب كردند و با يگروھى از ا
ن احزاب يك از ايچ يمعھذا ھ. د آوردنديست را پدياليدمكرات متحد شدند كه حزب سوس

 .ل شوندياى كارگرى تبد ك حزب تودهينتوانستند به 

ھاى كارگرى، حزب كارگران  هيبانى اتحاديت و پشتي با حما١٨٩١ا كه در يدر استرال
 ۴۵، ١٨٩١ در انتخابات ن حزب به سرعت رشد نمود به نحوى كهيد، ايل گرديتشك
  )٢٨(. تن انتخاب شدند٣۵ھا  ان آنيدا معرفى نمود كه از ميكاند

ست شكل نگرفته بودند و به ياليا ھنوز احزاب سوسيستم، در آسيدر آستانه سده ب
ه يشرفت كرده بود و اتحاديستى آن تا حدودى پيالياستثناى ژاپن كه جنبش سوس

ھاى  ستى در حد محافل و گروهياليورھا جنبش سوسه كشيد آمد، در بقيھا پد ستياليسوس
رى يگ قاى جنوبى بود كه در آن به موازات شكليز تنھا آفريقا نيدر قاره آفر. كوچك بود

ون ي فدراس١٩٠٢ز به وجود آمدند و در يستى نياليھاى سوس ھاى كارگرى، تشكل هياتحاد
كارگران  حزب ١٨٩٢ن در يكاى التيدر آمر.  دمكرات شکل گرفت-ال يسوس
ن شكل گرفت كه يست آرژانتيالي حزب كارگران سوس١٨٩۶ در ،ليست برزياليسوس

 احزاب ،روى ھم رفته. ر دادييست تغيالي نام خود را به حزب سوس١٩٠٠ًبعدا در 
اى  ھا از رشد قابل مالحظه تيھا به لحاظ كمى و گسترش فعال ن ساليست در اياليسوس

 رأى در انتخابات ۶۶٨۶٠٠٠ن احزاب، ي، ا١٩٠۴برخوردار بودند، به نحوى كه در 
  )٢٩(.ھا داشتند نده در پارلماني نما٢۶١به دست آوردند و 

  

  ھاى كارگری هي اتحاد-ب 

ھاى صنفى  زمان با اعتالء جنبش كارگرى و ارتقای شكل مبارزات كارگران، تشكل ھم
وره مورد در د. اى برخوردار شدند شرفت قابل مالحظهيز از رشد و پيطبقه كارگر ن

ھاى  در فاصله سال. ھاى كارگرى افزوده شد هيت كارگران متشكل در اتحاديبحث بر كم
 ٢ا يتاني برابر و در بر٢ / ۵ھاى كارگرى در آلمان  هي اعضای اتحاد١٨٩٠ - ١٩٠٠

االت متحده يى به ھمراه اي كشور اروپا١۵ھاى كارگرى  هي اتحاد١٩٠۴در . برابر شدند
ھاى  ن سالي حال آن كه در آخر)٣٠(.ون عضو داشتنديلي م٨ / ۵ًا مجموعا يو استرال

ن رشد قابل يبا وجود ا. ون بوديلي م۴ھا تنھا  هيی نوزدھم تعداد اعضای اتحاد سده
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ل يد اشاره كرد كه در اوايت ھم باين واقعيھاى كارگرى، به ا هيمالحظه اعضاى اتحاد
لذا ھنوز . ز تجاوز كرده بودينون يلي م۴٠ت كارگران صنعتى جھان از يستم، كميسده ب
در برخى از كشورھا . ھا بودند هيمى از كارگران خارج از اتحاديار عظيت بسياكثر

العاده  ت طبقه كارگر فوقيسه با كل كميھا در مقا هينسبت كارگران متشکل در اتحاد
 ٨ش ي درصد، در اتر٧ك ين نسبت در بلژي، ا١٩٠۴به عنوان نمونه در . ن بودييپا

تر بود،  ى كه طبقه كارگر متشكليدر كشورھا.  در صد بود٩ / ٩ و در سوئد درصد،
 درصد و در ٣٣ا يتاني درصد، در بر٢٧ن نسبت در آلمان يا. ن بوديين رقم پايباز ھم ا
  )٣١(. درصد بود۵٠دانمارك 

نخست عامل فشار و سركوب . د به دو عامل اشاره كرديت باين وضعيح ايدر توض
ھا  هيوستن كارگران به اتحاديد بر سر راه پيكوش  به اشكال مختلف مىطبقه حاكم بود كه

د و ارعاب و حربه يداران منفرد نبود كه با تھد هين فقط مختص سرمايا. جاد كنديمانع ا
س و يام در انگلين ايبلكه در ھم. شدند ھا مى هيوستن كارگران به اتحادياخراج، مانع از پ

ن ضد يھاى مختلف، قوان ھا و تحت پوشش  بھانهگر بهيكا و برخى كشورھاى ديآمر
ھاى صنفى در برخى  گر، بقا و دوام خصلتيعامل د. ب شديدى تصوياى جد هياتحاد
اھپوستان ير ماھر، زنان و سيوستن كارگران غيھا بود كه از جمله بر سر راه پ هياتحاد

 خود باقى است كه ت به جاىين واقعيدر ھر حال ا. جاد كرده بودنديھا مانع ا هيبه اتحاد
ھا  هيت كارگران متشكل در اتحادياى بر كم ستم به نحو قابل مالحظهيدر آستانه سده ب

 .افزوده شد

رى و يگ ن مرحله است، شكليھا در ا هيگرى كه حاكى از رشد و ارتقاء اتحادينكته د
 .اى است هيالمللى اتحاد نيھاى ب رشد سازمان

ھاى  هيان اتحاديدى به ارتباط ميل شديارگرى، تماھاى ك هيش اتحاديداياز ھمان آغاز پ
المللى  نيه ھمبستگى بين خود از روحيكارگرى كشورھاى مختلف وجود داشت كه ا

ونال اول كه يرى انترناسيگ ت را شكلين واقعيا. شد كارگران سراسر جھان ناشى مى
. ان دادس بودند، آشكارا نشيھاى كارگرى فرانسه و انگل هيل آن اتحاديمبتكر تشك

ز نقش مھمى داشتند و يونال دوم نيرى انترناسيگ ان شكليھاى كارگرى در جر هياتحاد
ز يھاى كارگرى ن هيندگان اتحاديست، نماياليونال سوسيالمللى انترناس نيھاى ب در اجالس

ك يھاى كارگرى وجود داشت كه  هيان اتحاديل در مين تمايمعھذا ا. حضور داشتند
ن تشكل جھانى را، يل ايھاى تشك نهيزم. د آورنديز پدياى ن هيتحادالمللى ا نيسازمان ب

ن كه به عنوان يھاى مع ا حرفهيھا  المللى كارگران رشته نيھاى ب رى تشكليگ شكل
 .ھا معروف شدند، فراھم ساخته بود هيالمللى اتحاد نيھاى ب رخانهيدب

ندگانى از ي، نما١٨٩٩در . ھا، كارگران چاپ بودند رخانهين دبيل ايگام تشك شيپ
ا در يك و اسپانيا، بلژيتالياالت متحده، فرانسه، ايس، ايھاى چاپ كشورھاى انگل هياتحاد

ز ي ن١٨٩٠در ماه مه . ل دادندين نوع را تشكين كنفرانس از ايس گرد آمدند و نخستيپار
 س جمعيش و آلمان در پاريس، اتريان فرانسه، انگليچ ھاى معدن هينده از اتحادي نما١١٢

  )٣٢(.ل دھنديان را تشكيچ المللى معدن نيون بيشدند كه فدراس

ل ياى تشك هيالمللى اتحاد نيھاى ب رخانهيھا بود كه دب ھا و تماس ن اجالسيجه ايدر نت
ن يز ايھاى بعد ن د و در سالي رس١٧ھا به  رخانهين دبي تعداد ا١٩٠٠تا سال . دنديگرد

ان، يچ ھا به معدن ن آنيتر المللى، بزرگ ني بھاى ن تشكليان ايدر م. افتيش يتعداد افزا
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ھا به  رخانهين دبيل و گسترش ايتشك. فلزكاران و كارگران حمل و نقل تعلق داشت
دار در حال يالمللى پا نياى ب هيك سازمان اتحاديھا در جھت  هيمعناى آن بود كه اتحاد

ش به صورت يش از پياى ب هيالمللى اتحاد نين سازمان بيل اين رو تشكياز ا. اند حركت
ان ي در جر١٩٠١ن راستا، در ين تالش جدى در اينخست. ك ضرورت مبرم درآمدي

ندگان يھاى كارگرى دانمارك در كپنھاگ صورت گرفت كه نما هيبرگزارى كنگره اتحاد
ز يك نيا، آلمان، سوئد، نروژ، فنالند و بلژيتانيگر از جمله بريھاى كشورھاى د هياتحاد

المللی مراکز  رخانه بينيجاد دبي طرح ا،ن اجالسيدر ا. بودندبه آن دعوت شده 
ندگان ين مسئله از سوى نمايمخالفت جدى با ا. اى ملى مورد بحث قرار گرفت هياتحاد
ل مھم جنبش ين اعتقاد بودند، مسايھاى كارگرى آلمان صورت گرفت كه بر ا هياتحاد
ستى حل ياليال كارگرى و سوسونيھاى انترناس ھاى كنگره د در اجالسياى با هياتحاد
ھاى راست و  هين تشكلى تحت رھبرى اتحادين بود كه چنيھا ا م آنيًظاھرا ب. گردد
ى كه اغلب يمعھذا از آن جا. رديكا قرار بگيس و آمريست، از جمله انگليرفرم
المللى بودند، قرار شد كه به منظور برقرارى  نيك كانون بيل يھا موافق تشك هياتحاد

المللى به  نيھاى ب ن اجالسيھاى كشورھاى مختلف، چن هيان اتحاديتر م كيزدارتباط ن
  .ل گردديطور منظم تشك

ھاى كارگرى آلمان در  هيل كنگره اتحاديزمان با تشك  ھم١٩٠٢گرى در يلذا كنفرانس د
اى به  هيالمللى اتحاد نيك كانون بيجاد ي ا،ن كنفرانسيدر ا. دياشتوتگارت برگزار گرد

ن يم قطعى در كنفرانس دوبليتصم. رفته شدي و بدون سازماندھى مشخص پذشكلى مبھم
. ديجاد گردياى به شكل واقعى ا هيالمللى مراكز اتحاد نيرخانه بي گرفته شد كه دب١٩٠٣

ھا  ھاى آن تيد آورد، فعاليھا پد هيان اتحاديترى م كيفه داشت، ارتباط نزديرخانه وظيدب
ن يلژ. ل دھديھا را تشك هيالمللى اتحاد نيبار اجالس بك يرا ھماھنگ سازد و ھر دو سال 

اى ملى  هينده از ھر مركز اتحاديرخانه از دو نمايدب. ر كل انتخاب شديز به عنوان دبين
 ٢۴٧٧٠٠٠اى با  هي مركز ملى اتحاد١۴، ١٩٠۴عنى در يك سال بعد يتا . ديل گرديتشك

ون ير فشار فدراسيً بعدا ز)٣٣(.ندوستياى پ هيالمللى مراكز اتحاد نيرخانه بيعضو به دب
  . افتير ييھا تغ هيالمللى اتحاد ون بينيالمللى به فدراس نيرخانه بيكا، نام دبيكارگران آمر

  

  رشد جنبش تعاونى-پ 

اى  ھا از رشد قابل مالحظه ن سالياى كارگرى كه در ا ھاى توده گر سازمانياز د
ھاى مصرف بودند، اشاره  ًاساسا تعاونىھاى كارگرى كه  د به تعاونىيبرخوردار بود، با

 .كرد

ون و يليك مي تعاونى مصرف با متجاوز از ٢٠٠٠ا يتاني در بر،ستميی ب در آستانه سده
ًعا رشد كرده يھا وس گرى كه در آن تعاونىيكشور د. ششصد ھزار عضو وجود داشت

ھا به   آن تعاونى مختلف در آن وجود داشت و تعداد اعضای١٨٠٠ك بود كه يبودند، بلژ
ست بودند و ياليًھا اساسا وابسته به حزب سوس ك تعاونىيدر بلژ. ديرس  نفر مى٨۶٠٠٠

 .ديل گرديك تشكيست بلژياليھاى سوس ون تعاونىي فدراس١٩٠٠در 

ُوابسته بودند كه مبلغ دورى " ه تعاونىياتحاد"ھا به  در فرانسه، در آغاز، ھمه تعاونى
ستى ياليرى سوسيگ ى كه جھتيھا  تعاونى١٨٩۵از اما . "است بوديجنبش تعاونى از س

ستى مصرف را ياليھاى سوس دند و بورس تعاونى انجمنيه كنار كشيداشتند از اتحاد
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 انجمن را با ٩۴٢، ١٨٩۴در : ن سازمان به سرعت رشد كرديا. جاد نمودنديا
 سازمان ١۶٠٠، ١۶٠٢ عضو در صفوف خود متشكل ساخته بود و در ٣٠٠٠٠٠
  )٣۴(.ون عضو داشتيليم ميوابسته با ن

ًعا رشد يل شده بودند وسي تشك١٨٨۵ھاى مصرف كارگرى كه از  ز تعاونىيدر آلمان ن
 ۶۶۶د كه يل گرديھاى مصرف تشك ه مركزى پرولترى تعاونىي اتحاد١٩٠٣در . كردند

ال دمكرات آلمان در قبال مسئله يحزب سوس. وستندي عضو به آن پ۵٧٣٠٠٠تعاونى با 
 ١٨٩٩ن موضع در قطعنامه كنگره ھانوفر در يا. وضعى اصولى داشتھا م تعاونى

توانند با توجه به  ھا مى ن تشكليا"ن قطعنامه گفته شده است كه يدر ا. منعكس است
ھا،  ن تشكليحزب در ا. شان را بھبود بخشنديط مادى اعضايت مساعد، شرايوضع

ند كه يب د، مكتبى را مىكنن ى كه از منافع كارگران دفاع مىيھا گر تشكليھمانند د
ن ياما ا. اموزنديھا را ب توانند طرز اداره كردن مستقل كارخانه كارگران در آن مى

ى كارگران از يت قطعى در امر رھايھا اھم داند كه تعاونى نگرش را مردود مى
  )٣۵(."رھاى بردگى مزدى داشته باشنديزنج

ھا به درجات   تعاونىز در دوره مورد بحثيدارى ن هيگر كشورھاى سرمايدر د
 .مختلف رشد كرده بودند

ھاى متفاوتى  رىيگ  جھت،ھاى كشورھاى مختلف اسى، تعاونىيرى سيگ از نظر جھت
ًھا كامال وابسته به احزاب  ك و تا حدودى در فرانسه و ھلند، تعاونىيدر بلژ. داشتند
 جزئى از حزب ھا اى بود كه تعاونى ن وابستگى به درجهيك ايدر بلژ. ست بودندياليسوس

ھا از  گر، تعاونىيش و برخى كشورھاى ديدر آلمان، اتر. شدند محسوب مى
در . خودمختارى برخوردار بودند، اما تحت نفوذ احزاب طبقه كارگر قرار داشتند

اسى يطرفى نسبت به احزاب س ھا موضع بى گر از كشورھا، تعاونىيا و تعدادى ديتانيبر
  .بودنداست يًدا ضد سيداشتند و گاه شد

  

  ھاى زنان و جوانان كارگر  تشكل-ت 

ھاى مستقل زنان كارگر و زحمتكش   توجه چندانى به تشكل،ونال دوم در آغازيانترناس
ن يجه ايدر نت. ھا نداشتند ن تشكليجاد ايست تالشى براى ايالينداشت و احزاب سوس

د ي كه افق دى قرار داشتنديست بورژواينيھاى فم ضعف، زنان كارگر تحت نفوذ سازمان
م، يديًھمان گونه كه قبال د. رفت برالى فراتر نمىي ل-سم بورژوا يھا از محدوده رفرم آن

ھاى زنان  جاد سازمانين ضعف و اين گام جدى در راستاى برطرف كردن اينخست
ن كنفرانس زنان يل اوليان كنفرانس لندن صورت گرفت و با تشكيپرولترى، در جر

ھاى مستقل از  جاد تشكلي براى سازماندھى زنان كارگر و است، اقدامات عملىياليسوس
 .ى صورت گرفتيسم بورژواينيفم

اى  ھاى توده گر از تشكليكى ديز يست نياليھاى جوانان كارگر و سوس سازمان
 .اى برخوردار شدند ن مرحله، از رشد قابل مالحظهيكارگرى بود كه در ا

در اواسط دھه ھشتاد سده نوزدھم شكل ك و ھلند يھاى جوانان در بلژ ن سازمانينخست
كران ياى قرار داشتند با نفرت ب انهيجوانان كارگر كه در معرض استثمار وحش. گرفتند

كال يًدا راديالت شدين جوانان داراى تمايا. نسبت به نظم موجود به مبارزه برخاستند
  تحت نفوذ حزب،ك تشكل جوانان كارگر موسوم به گارد جوانيدر بلژ. بودند
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ستى در جنبش مسلط بود، يشات آنارشياما در ھلند كه گرا. ست قرار داشتياليسوس
 .ست شكل گرفتيھاى آنارش تشكل جوانان تحت نفوذ سازمان

با . ھاى مشابھى شكل گرفتند ز سازمانيى نيگر كشورھاى اروپاي در د٩٠در دھه 
ه يزه علاى از جوانان به مبار ف گستردهيش روزافزون خطر بروز جنگ، طيافزا

. اى از جوانان شكل گرفت ختهيھاى خود انگ سم و جنگ روى آوردند و جنبشيتاريليم
سم يتاريليه ميشترى به جنبش جوانان كارگر در مبارزه عليونال دوم توجه بيلذا انترناس

ن يترى براى سازماندھى ا عيست تالش وسياليو جنگ مبذول داشت و احزاب سوس
ندگان يس و سپس آمستردام، كنفرانس نماين كنگره پارايدر جر. جنبش به كار بردند

ونال ي انترناس١٩٠٧ھاست كه در  ن كنفرانسيد و در ادامه ايز برگزار گرديجوانان ن
 .ديل گرديست تشكياليجوانان سوس

ست قرار ياليست كه در ارتباط با احزاب سوسياليھاى جوانان كارگر و سوس تشكل
ه  يع جوانان عليھاى وس ان جوان، سازماندھى تودهداشتند، نقش مھمى در آموزش كارگر

 .فا نمودنديدارى ا هيه نظام سرمايسم و مبارزه عليتاريليجنگ و م

ھاى فرھنگى و  ك مجموعه از سازمانيھا نام برده شد،  ى كه از آنيھا عالوه بر تشكل
 ز شكل گرفتند كه سھم مھمى در ارتقای سطح آگاھى كارگرانيآموزشى طبقه كارگر ن

  .بر عھده داشتند

  

 سي كنگره پار-٨

 ٩٢۵. ديل گرديس تشكي در پار١٩٠٠ونال دوم در سپتامبر ين كنگره انترناسيپنجم
  )٣۶(.ن كنگره حضور داشتندي كشور جھان در ا٢٢نده از ينما

ونال دوم بود و يسم در درون انترناسين تجلى آشكار رشد اپورتونيس نخستيكنگره پار
ن قرار يمسئله از ا. ن شديود كه جناح چپ متحمل شكستى سنگن كنگره بيان ھميدر جر

ن يتر ى، مھمينه بورژوايست فرانسوى در كابياليلران، سوسيبود كه در پى شركت م
ھنگام بحث بر . ديل گردين مسئله تبديرى در قبال ايگ مسئله مورد بحث كنگره به موضع

برخورد به احزاب وه ياسى و شيھاى كسب قدرت س سم و مسئله راهيلرانيسر م
جناح چپ انقالبى . ھاى مختلف در گرفت شيان گرايى، مجادالت سختى ميبورژوا

لران يك بحث گسترده، ميالن و گسد، در يكنگره، تحت رھبرى روزا لوكزامبورگ، و
د و شرط يت بى قيد قرار دادند و خواستار محكوميو طرفداران وى را مورد حمله شد

ھاى  كين علت که با اھداف و تاكتيلران را به ايمل مگسد، ع. لران شدندياقدام م
د كه يستى بود، محكوم نمود و آن را اقدامى ناميرت داشت و اقدامى رفرميپرولترى مغا

سازمانى را در صفوف كارگران دامن بزند و آگاھى  خواھد سر در گمى و بى مى
نگره ارائه داد كه اى به ك ز قطعنامهين مضمون نيبا ھم. ل سازديھا را زا طبقاتى آن

سم و يًدا مخالف رفرميز كه شديروزا لوكزامبورگ ن. د جناح چپ قرار داشتييمورد تأ
 -ست ين حمالت خود را متوجه جناح اپورتونيدتريستى بود، شديلرانيى ميرگرايوز

ن مسئله ياو به ھنگام دفاع از قطعنامه گسد، نظر خود را در مورد ا. ست نموديرفرم
ت خود يال دمكراسى به خاطر ماھيى، سوسيدر جامعه بورژوا"كرد كه ان ين شكل بيبد
ى يھاى دولت بورژوا ون را بازى كند و تنھا بر روى خرابهيسيد نقش حزب اپوزيبا

  )٣٧(."ش بگذارديتواند به عنوان حزب دولتى قدم پ است كه مى
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است جناح ر. ست، قطعنامه جناح چپ رد شديجه مخالفت جناح راست و سانتريدر نت
. لران دفاع نمودي آلمانى و ژوره فرانسوى از اقدام مىھا ستينيتحت رھبرى برنشت

د يسرآغاز خلع "و " نيھاى نو كيمدل تاكت"لران، آن را يژوره ضمن دفاع از اقدام م
ش، يك، دانمارك، سوئد، اتريندگان بلژيت نماي اكثر)٣٨(.دينام" اسى از بورژوازىيس

. ن موضع دفاع كردنديگر، از ايندگان كشورھاى ديز نماز برخى ايس و نيس، انگليسوئ
د ياى رس مشاجرات به مرحله. ستى اتخاذ نموده بودنديز موضعى سانتريگر نيگروھى د

ست ابتكار يش سانتري گرا،ن مرحلهيدر ا. ديل گرديكه احتمال انشعاب به امرى جدى تبد
. جناح راست بودش برد كه تنھا به نفع يعمل را به دست گرفت و موضعى را پ

اى را به  شد، قطعنامه ونال دوم محسوب مىيته انترناسيام اتورين ايكائوتسكى كه در ا
اى  ى را نه مسئلهيھاى بورژوا نهيھا در كاب ستياليكنگره ارائه داد كه مسئله شركت سوس

ھا  ستياليكرد كه در كنگره جھانى سوس كى قلمداد مىيمربوط به اصول بلكه امرى تاكت
اسى يمسئله كسب قدرت س"گفت كه   نخست مى،قطعنامه. د به بحث گذاشته شودينبا

اسى و اقتصادى يھاى س ق كار طوالنى و دشوار سازمانيتوسط طبقه كارگر، از طر
سپس ." گذارى ممكن خواھد بود ھاى قانون طبقه كارگر و جلب شوراھاى شھر و ارگان

توان راه معمولى  ى را نمىيرژوانه بويست به كابيالير سوسيافزود كه ورود وز مى
طى دشوار يى در شرايھاى استثنا كى از راهين تنھا ياسى دانست، چون ايكسب قدرت س

ش پر ين آزماياسى چنياگر اوضاع س"كرد كه  رى مىيگ جهياست و سرانجام نت
ھا مربوط  كيجاب كند، تن دادن به آن به مسئله تاكتياى را در موردى خاص ا مخاطره

ن يا." المللى به بحث گذاشت نيد در كنگره بين مواردى را نباينه اصول و چنشود،  مى
ى كه مستقل از حزب يھا ستياليازات به راست، از سوسين امتيقطعنامه، بعد از تمام ا

. نمود ھا را از حزب مطرح مى كرد و مسئله استعفاى آن شدند، انتقاد مى نه مىيوارد كاب
. ستى به شدت از سوى جناح چپ مورد حمله قرار گرفتين قطعنامه سر تا پا اپورتونيا
ز يى نيايتاليكو فرى ايسم دانست و انريونيزيويم در برابر رين قطعنامه را تسليالن، ايو

ت كند ين قطعنامه حمايعى بود كه جناح راست از ايطب. ديى ناميآن را قطعنامه كائوچو
ن يب ايبا تصو. ب شديوت بود كه قطعنامه كائوتسكى تصين حمايجه ھميو در نت

ستى بود، راه ياليقطعنامه كه شكست سختى براى جناح چپ جنبش كارگرى و سوس
گر يحاال د. ديونال دوم ھموارتر گرديسم در درون انترناسيشتر اپورتونيبراى رشد ب

براى جناح راست، جواز رسمى ھم براى سازش و زد و بند با بورژوازى صادر شده 
  .بود

ھاى  شرط شيگرى ھم كه به بررسى پيونال دوم در قطعنامه ديناسكنگره پنجم انتر
ونى كه طرح قطعنامه يسيكم. پرداخت، موضعى راست اتخاذ نمود سم مىياليتحقق سوس

ن يبرخى از اعضای ا. ن سر باز زديم نمود، از انتقاد به نظرات برنشتيمربوطه را تنظ
ھاى  جاد و بسط تعاونىيق اي طرسم ازياليكردند كه گذار به سوس ون استدالل مىيسيكم
م يد تعاليش كه گزارش را ارائه داد، كوشيبرگن از اتر لھلم النيو. ر استيپذ د امكانيتول

ن تز مرتبط سازد كه يدارى با ا هيرى سقوط سرمايناپذ ستى را در مورد اجتنابيماركس
 نه ت بورژوازىياو اظھار داشت كه فروپاشى حاكم. ستيانقالب پرولترى ضرورى ن

جى يتدر" شرفت موزونيپ"بلكه ثمره " ريناپذ مبارزه آشتى"و " تحوالت ناگھانى"جه ينت
روھاى يد ني دمكراسى با-ال يشد كه جنبش سوس در طرح قطعنامه گفته مى... است
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د يل توليت اجتماعى بر وسايد از بورژوازى و برقرارى مالكيپرولترى را براى خلع 
دگى يكالمى در مورد رشد و رس. ماند ى باقی مىيگو معھذا در حد كلى. آماده سازد

ا و متحدان آن، استفاده يروھاى پرولتاريز تمام نيسم، تجھيالينى سوسيھاى ع شرط شيپ
تر از آن، خصلت قدرت  ھاى ملى براى واژگونى سلطه بورژوازى و مھم از بحران

  )٣٩(."اسى گفته نشده بوديس

انگر نظرات يد كه برخى بيب رسيز به تصويگر نين كنگره، تعدادى قطعنامه ديدر ا
سم و جنگ يتاريليه مياز جمله، قطعنامه روزا لوكزامبورگ عل. جناح چپ بودند

ھا معرفى شده بود و  دارى، سرمنشأ جنگ هين قطعنامه، سرمايدر ا. ب شديتصو
ج جوانان و تظاھرات براى مقابله با جنگ يمخالفت با اعتبارات جنگى در پارلمان، بس

ھاى مستعمراتى را به  استياى س ن طى قطعنامهي ھم چن،سيكنگره پار. سته شده بودخوا
طلبى و  ات مستعمراتى محكوم نمود و از كارگران خواست كه با توسعهيھمراه جنا

ست در ياليل احزاب سوسيكنگره خواستار تشك. ھاى استعمارى مخالفت كنند استيس
  .مستعمرات شد

ت يست قطعياليالملل سوس نيل دفتر بي مربوط به تشكھاى س به قطعنامهياجالس پار
ندگان يستى متشكل از نمايبا ست مىياليالملل سوس ني دفتر ب،مين تصميبر طبق ا. داد

ت آن يندگى، دو تن به عضويئت نمايستى تمام كشورھا باشد و از ھر ھياليجنبش سوس
ى سالى چھار بار ستيبا بورو مى. بروكسل به عنوان مقر بورو انتخاب شد. نديدر آ
م گرفته شد كه تنھا آن احزاب، ين تصمين كنگره ھم چنيدر ا. ل جلسه دھديتشك

سم را ياليند كه اصول سوسيالملل در آ نيت بيتوانند به عضو ى مىيھا ھا و تعاونى هياتحاد
ھاى  ًونال دوم، رسما عنوان كنگرهيھاى انترناس ن پس كنگرهياز ا. قبول داشته باشند

  .ست به خود گرفتنديالي سوسالملل نيب

  

 : چرخش به راست در جنبش كارگرى-٩

  سميونيزيويه ريالمللى عل نيسم و مبارزه بيد نظر در ماركسيتجد 

ر يشات غيه گراياى از مبارزه عل ات خود، لحظهيماركس و انگلس در دوران ح
ن ين تدوايھا در جر آن. ھا در درون جنبش كارگرى دست برنداشتند پرولترى و نفوذ آن

ك خود، انواع و اقسام يق كار گسترده تئوريسم علمى، از طرياليو تكامل تئورى سوس
انتشار آثار . ر علمى را با شكست قطعى روبرو ساخته و منفرد كردنديسم غياليسوس

 ١٨٧۶ه كه در يجلد اول سرما. ان داشتندين مياقتصادى كارل ماركس، نقش قطعى در ا
ماركس در . دارى بود هيفى جامع و ھمه جانبه از نظام سرماك كالبدشكايافت، يانتشار 

دارى را كشف و مورد بررسى  هيد سرمايوه تولين اقتصادى حركت شين اثر، قوانيا
ن اثر يماركس در ا. ن استنتاج نمودين قوانير آن را از ھميناپذ قرار داد و سقوط اجتناب

 راز نھفته استثمار ن نظام،يبا كشف ارزش اضافى به عنوان شكل استثمار ا
ه استثمار يدارى را برمال كرد و به طبقه كارگر سالح قدرتمندى در مبارزه عل هيسرما

گر خود از جمله مبارزه طبقاتى در ين در آثار ديمارکس ھم چن. و نظم حاكم داد
ى بناپارت، جنگ داخلى در فرانسه و نقد برنامه گوتا، ضمن يفرانسه، ھجدھم بروم لو

ل يھاى پرولترى را پرداخت نمود و مسا كيسم علمى، تاكتيالي تئورى سوسبسط و تكامل
. ًا را مفصال مورد بحث قرار داديكتاتورى پرولتاريمربوط به مبارزه طبقات، دولت و د
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ن رھبر، متفكر و آموزگار خود را يتر  برجسته١٨٨٣المللى طبقه كارگر در  نيجنبش ب
نگلس كار او را ادامه داد و آثار مھم و رزم ماركس، ا ق ھمياما رف. از دست داد

نه بسط و يك به نوبه خود در زمير درآورد كه ھر يگرى به رشته تحريارزشمند د
ر پرولترى يانات غيسم علمى و انفراد جريالينى پرولترى، اشاعه سوسيب توسعه جھان

ك يسان فلسفه كاليرباخ و پايك فوينگ، لودويدور ن آثار او، آنتىيتر مھم. نقش داشت
پس از ماركس، . ت خصوصى و دولت بودنديآلمان، مسئله مسكن، منشأ خانواده، مالك

شتر يت خود را برای سازمان دادن و متشكل كردن ھر چه بيانگلس بخش اعظم فعال
ونال يھاى او بود كه انترناس جه تالشيسم علمى متمركز نمود و در نتياليطرفداران سوس

دھنده آن احزاب  ليروى تشكيونال دوم كه عمده نياسل انترنيتشك. ديل گرديدوم تشك
اسى جھانى بر يسم در مقيروزى ماركسيسم علمى بودند، حاكى از پياليطرفدار سوس

سم ياليروزى سوسيمعھذا پ. ر علمى بودير پرولترى و  غيسم غياليانواع و اقسام سوس
افتن يان يى پاعلمى و خط مشى انقالبى پرولترى در جنبش طبقاتى كارگران، به معنا

ھنگامى . "ر پرولترى در جنبش كارگرى نبوديسم غياليھا و سوس دئولوژىيخطر نفوذ ا
ش جامع خصم تنگ نمود، آن يھاى كم و ب سم عرصه را بر تمام آموزشيكه ماركس

گرى براى خود يھاى د ھا قرار داشتند به جستجوى راه ن آموزشيالتى كه درون ايتما
ك يالكتيد ")۴٠(."ر كرد ولى مبارزه ادامه داشتييھاى مبارزه تغ هزيھا و انگ شكل. افتادند

د ينما سم در رشته تئورى، دشمنان او را وادار مىيروزى ماركسيخ چنان است كه پيتار
سم يت ماركسيم سده دوم موجوديب نين ترتي به ا)۴١(."نديست درآيكه به لباس ماركس

سم آغاز يستى درون ماركسيد ماركسان ضيبا مبارزه جر) ی گذشته ھاى نود سده سال(
  )۴٢(."ديگرد

سم به يونال دوم، خطر رفرميرى انترناسيگ م از ھمان آغاز شكليديھمان گونه كه د
ًستى مداوما در درون احزاب يھاى رفرم شيعنوان خطرى جدى خود را نشان داد و گرا

به مرحله دارى  هيبا ورود سرما. ت شدنديست، تقوياليالملل سوس نيست و بياليسوس
ستم صورت گرفت، يل سده بيی نوزدھم و اوا ًسم كه حدودا در اواخر سدهياليامپر

ست به ياليت شد و اغلب احزاب سوسيستى در جنبش تقوي رفرم-ستى يھاى اپورتون دهيا
ز در تحوالت نظام ين امر مقدم بر ھر چيل ايدال. دا كردنديش پيسم گرايرفرم
سم و يگاه اجتماعى اپورتون هيت كارگرى بود كه تكيفك اشرايرى يگ دارى و شكل هيسرما
سودھاى انحصارى و كالن و منافع حاصل از استثمار و . شد سم محسوب مىيرفرم

زى از ين امكان را به بورژوازى انحصارى داد كه بخش ناچيغارت مستعمرات، ا
ه ن قشر را بيسودھاى سرشار خود را به قشر محدودى از كارگران اختصاص دھد و ا

ھا را در دست داشتند،  هياينان كه رھبرى اتحاد. صورت قشرى ممتاز، حامى خود سازد
ن، نحوه يعالوه بر ا. ساختند ره مناسبات موجود محدود مىيمبارزه كارگران را به دا

ھاى  دهيرش اينه پذيز زميز نيآم ست در دوران مبارزه مسالمتياليت احزاب سوسيفعال
ز جنبش يآم ن احزاب كه در دوران تحول مسالمتيا. ودستى را فراھم ساخته بيرفرم

اى به منظور سازماندھى  هيھاى پارلمانى و اتحاد تيستى از ابزارھاى قانونى، فعاليبا مى
گر ياشكال د. ھاى روزمره شدند تيو آگاھى طبقه كارگر استفاده كنند، غرق در فعال

ى به فراموشى يراه ھدف نھات در دوران پر تكاپوى انقالبى را به ھميمبارزه و فعال
ل يھا به احزاب طرفدار رفرم در چارچوب نظم موجود تبد ًسپردند و عمال اغلب آن
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ك ين پراتيز براى ايك نيھات تئوريستى توجيبا ًطى الزاما مىين شرايلذا تحت چن. شدند
ك يف تئورين جاست كه تحرياز ا. ستى خود دست و پا كنندي رفرم-ستى ياپورتون
سم تحت عنوان ضرورت برخورد خالقانه با يدنظر در ماركسيا تجديسم يماركس
  .ديه بسط و تكامل آن آغاز گرديسم و با توجيماركس

َال دمكرات، علم مخالفت با يكى از رھبران حزب سوسي نخست جرج ولمار ،در آلمان َ
او ادعا كرد كه دوران مقاومت در . ستى و انقالبى حزب را بلند نموديمشى ماركس

سم ياليجى به سوسيده است و خواستار گذار تدريان رسير رفرم طبقات حاكمه به پابراب
ك به يستماتيك و سين به شكلى تئوريبرنشت. شد" ك برنامه عمل مثبتي"ق ارائه ياز طر

 در ١٨٩۶او كه در . ستى پرداختيك مشى رفرميسم و ارائه يد نظر در ماركسيتجد
ھاى خود  دهيستى خود پرداخت، كمى بعد، ايرمھاى رف دهيك حزب به طرح ايه تئورينشر

"  دمكراسى-ال يف سوسيسم و وظاياليھاى سوس شرط شيپ"ك اثر به نام يرا در 
دارى پس از ماركس،  هين ادعا كرد كه تحوالت نظام سرمايبرنشت. بندى كرد جمع

ھا كھنه شده و  نهينظرات ماركس در برخى از زم. د آورده استيدى را پديت جديوضع
ن ي وى خواھان اصالح ا،ن روياز ا. ھا نادرست از كار در آمده است ر برخى عرصهد

ن انتقاد يبرنشت. ديگرد" ستىين ماركسيشتر دكتريتكامل و پرداخت ب"نظرات با توجه به 
خ يستى تارياليسم، با حمله به درك ماتريف ماركسيتر تحر قيا دقيسم، يخود را به ماركس

سم، آن قانون اساسى كه به ين عنصر در شالوده ماركسيتر مھم: "او گفت. آغاز نمود
خ يستى تارياليخ خاص آن است كه درك ماتريكند، فلسفه تار ستم نفوذ مىيدرون تمام س

ًا اساسا يستد يا سم روى پاى خود مىين درك است كه ماركسيق اياز طر. شود ده مىينام
ن نقطه آغاز يد از ايسم باياركسقى در مورد اعتبار مين ھر تحقيبنابرا... كند سقوط مى
 وى سپس درك )۴٣(."ا از آن دور استيقت دارد و ين تئورى تا چه حد حقيگردد كه ا

ن برداشت، يف قرار داد و ادعا کرد كه ايخ را مورد انتقاد و تحريستى تارياليماتر
ش ف تالين تحريدر واقع او با ا. گرا است نگر و مطلق جانبه كيكى، يانه، مكانيجبرگرا

خ و ضرورت يسم سازد، قانونمندى تكامل تاريالين ماتريگزيسم را جايآل دهيكرد، ا مى
ن ياز ھم. دارى، جھش و انقالب را نفى كند هياليسم به جاى نظام سرماينى سوسيگزيجا

اساس در  ك رشته ادعاھاى بىيف كردن يروست كه در ادامه بحث خود پس از رد
ا ين كه گويدارى و ا هيل از نظام سرمايمورد عدم صحت نظرات ماركس در تحل

: ش رفته است، گفتيپنداشت پ گرى جز آن چه كه ماركس مىير ديدارى در مس هيسرما
طبقات متوسط رشد "، "افتهين نموده، تحقق نييتمركز به نحوى كه ماركس تب"

ت طبقه يوضع"، "شتر شده استيًدار دائما ب هيتعداد اعضای طبقه سرما"، "اند كرده
رى يگ جهيوی سپس به نت". اند ھا محدود شده بحران"و " گر مدام بھتر شده استكار

او ادعا کرد . كند ا و انقالب را به كلى نفى مىيكتاتورى پرولتاريرسد و د اصلى خود مى
گر يبا وجود دمكراسى پارلمانى د"و " لى براى انقالب استيحق رأى عمومى بد"كه 

شتر يتكامل و پرداخت ب"نه " نقد" شد كه ھدف تمام لذا روشن." ستيازى به انقالب نين
سم، نفى انقالب اجتماعى، نشاندن رفرم به يف ماركسيبلكه تحر" ستىين ماركسيدكتر

ن يسم برنشتيونيزيوير. "ستى و سازش طبقاتى استياست ھمزيشبرد سيجاى انقالب و پ
رشناس آن از ال دمكرات آلمان و رھبران سيد بخشى از حزب سوسييبالدرنگ مورد تأ

ت حزب مخالف نظرات ين كه اكثريبه رغم ا. ت قرار گرفتيجمله ولمار و كنراد اشم



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ٢١٢

ن نظرات موافق بودند، يھاى حزب كه با ا ن بودند، معھذا برخى شاخهيبرنشت
ن نظرات كردند و خودسرانه و بدون توجه به نظرات يرى عملى خود را از ايگ جهينت

اى حزب بود يالت باوارينمونه آن تشك. ازى شدندرسمى حزب وارد ائتالف با بورژو
  )۴۴(."ى شديك توافق پارلمانى با احزاب بورژواي وارد ١٨٩٩كه در 

ز يگر نين در كشورھاى دينظرات برنشت. ن، مختص آلمان نبوديھاى برنشت دهياما ا
در فرانسه، . ست قرار گرفتياليست احزاب سوسيرش جناح رفرميمورد پذ

ھاى مشابھى داشتند و ھمان گونه كه  دهيتقل به رھبرى ژوره، اھاى مس ستياليسوس
نى يھاى برنشت دهيلران، ايھاى مستقل فرانسه به نام م ستياليكى از رھبران سوسيم، يگفت

ال ياحزاب سوس. ى والده كروشه شدينه بورژوايرا به مرحله عمل درآورد و وارد كاب
ستى روى يز به مشى رفرميگر ني دا و برخى كشورھاىيتاليك، ايش، بلژيدمكرات اتر

ل يروى مسلط حزب تبديھا نتوانستند به ن ستياى از كشورھا، رفرم اگر در پاره. آوردند
ن مقطع در آن دسته از يدر ا. دادند ل مىيت قوى در برابر خط انقالبى تشكيك اقليشوند، 

شات يًھا وجود نداشت و سنتا گرا ست قدرتمند در آنيى كه احزاب ماركسيكشورھا
رومندتر يستى نيشات رفرميز گراين جا نيا، در ايتانير بريستى حاكم بود، نظيرفرم
ًدا رشد كرده بودند و خواھان تحقق ين اوضاع شديھاى انگليس كه در ا نيفاب. شدند
ھاى پارلمانى و شوراھاى شھر بودند، تالش  ق رفرميسم از طرياليجى سوسيتدر
ن يبد. ن ببرنديان كارگران از بيقالب اجتماعى را در مكردند تا ھر گونه اعتقاد به ان مى
دنظر در يد و تجديل گرديالمللى تبد نيان قدرتمند بيك جريست به يان رفرميق  جريطر

به رغم چرخش به راست در . سم باب شدياليى سوسيف بورژوايا تحريسم يماركس
ستى سر يش رفرمين گرايع كارگران با ايھاى وس المللى طبقه كارگر، توده نيجنبش ب

ال دمكراسى انقالبى يعنى سوسيًسازگارى نداشتند و عمدتا مدافع خط مشى جناح چپ 
سم و يونيزيويه ريالمللى را عل نيك گسترده و بيدئولوژيك مبارزه اين جناح يا. بودند
ستى كه در ياليھاى  جنبش كارگرى و سوس تين شخصيتر مھم. سم سازمان داديرفرم

ن، يالى داشتند، عبارت بودند از روزا لوكزامبورگ، كالرا زتكن مبارزه نقش فعيا
  .نيکنشت، پلخانف و لن لھلم ليبينگ، كارل كائوتسكى، ويفرانتز مر

ًن كه بعدا يا ايھا حامل برخى انحرافات نظرى بودند و  تين شخصين كه برخى از ايا
مقطع و كارھاى ھا در آن  ت مبارزه آنيچ وجه از اھميدند، به ھيسم در غلتيبه رفرم

ك يدئولوژين مبارزه ايان ايدر جر. كاھد نى نمىيسم برنشتيونيزيويه ريھا عل ك آنيتئور
دارى، فعاالنه در آن دخالت  هيستى و كارگرى ھمه كشورھاى سرماياليكه جنبش سوس

ھاى  دهيد، ايسم را به شكلى ھمه جانبه به نقد كشيداشتند، جناح چپ، رفرم
در . سم دفاع نمودين را رد كرد و از انقالب اجتماعى و ماركسيدنظرطلبانه برنشتيتجد

ف يست تا آن حد تضعيان رفرميك ھمه جانبه جناح چپ، جريدئولوژين مبارزه ايجه اينت
ار يت بسيال دمكرات آلمان اكثريھاى ھانوفر و درسدن حزب سوس د كه در كنگرهيگرد
ھاى  نى رأى دادند و قطعنامهيشتسم برنيسم و رفرميونيزيويه ريندگان عليمى از نمايعظ
ن مبارزه يجه ھمين در نتيھم چن. ب نمودنديسم تصويونيزيويت ريدالحنى در محكوميشد

دى در كنگره يھاى جد ب قطعنامهيسم بود كه امكان تصويسم و رفرميونيزيويو افشای ر
تى سي رفرم- ستى يھا و مصوبات اپورتون ست، در رد قطعنامهياليونال سوسيآتى انترناس
  .س فراھم شديكنگره پار
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   كنگره آمستردام-١٠

در . ديل گرديونال دوم در آمستردام تشكين كنگره انترناسي ششم١٩٠۴ اوت ١۴در 
 ٢۵اسى و صنفى كارگرى از ي سازمان س۴۵ندگى از ي نفر به نما۴٣٨ن اجالس يا

  .افتنديكشور جھان حضور 

، از سوى جناح چپ جنبش سياى كه پس از كنگره پار ك گستردهيدئولوژيمبارزه ا
داد كه كنگره آمستردام عرصه  سم، صورت گرفت، نشان مىيونيزيه رويكارگرى عل

ن يتر ز روشن شد كه اصلىيش كنگره نيبا گشا. رى جدى دو خط مشى خواھد بوديدرگ
وه برخورد به شركت يس در مورد شيمسئله مورد بحث، قطعنامه كنگره پار

شترى در كنگره يجناح چپ كه با آمادگى ب. ى استيانه بورژويھا در كاب ستياليسوس
ندگان جناح ينما. افته بود، از ھمان آغاز در موضعى تعرضى قرار گرفتيحضور 

ھا در  ستياليه مواضع جناح راست و نفى شركت سوسيدى عليھاى شد  سخنرانى،چپ
عظم آن از اى را ارائه داد كه بخش ا گسد، قطعنامه. راد كردنديى ايھاى بورژوا نهيكاب

. ال دمكرات آلمان اخذ شده بوديستى كنگره درسدن حزب سوسيونيزيقطعنامه ضد رو
ن، ببل و كائوتسكى قرار يت روزا لوكزامبورگ، پلخانف، لنين قطعنامه كه مورد حمايا

ھای بورژوايی را محكوم و مردود اعالم  نهيسم و شركت در كابيونيزيداشت، رو
وس شده بود، ادعا يشبرد مواضع خود مأيژوره كه از پجناح راست به رھبرى . كرد مى
ن كند و ييالمللى كارگرى را تع نيھاى جنبش ب كيتواند تاكت ونال نمىيكرد كه انترناس مى

. كرد ھا معرفى مى كيز مسئله مربوط به تاكتيى را نيھاى بورژوا نهيالبته شركت در كاب
. مات كنگره سر باز زنديرش تصميشد كه از پذ ل مىين حق را قايت ايًضمنا براى اقل

گر گروھى از ين مواضع در انفراد كامل قرار گرفته بود كه بار ديجناح راست با ا
شنھادى يھا امثال واندرولد و آدلر تالش نمودند با اصالحاتى در قطعنامه پ ستيسانتر

. ب كننديس تصوير قطعنامه پاريزى نظيجناح چپ، جناح راست را نجات دھند و چ
ى به دست آورد، اما به يھا، آرای باال ستين كه قطعنامه مورد نظر سانتريغم اريعل

در بخشى . د قطعنامه جناح چپ بوديب رسيسرانجام آن چه كه به تصو. ديب نرسيتصو
كوشند مشى  ھا را كه مى ستيونيزيھاى رو كنگره تالش: "ن قطعنامه گفته شده بودياز ا

ر دھند و در مقابل ييرزه طبقاتى مبتنى است، تغروزمند ما را كه بر مبايآزموده و پ
ق حمالت پى در پى به بورژوازى، سازش و ياسى از طريمسئله كسب قدرت س

  .كند دھند، قاطعانه محكوم مى طلبى را قرار مى ميتسل

عنى حزبى كه براى يل حزب انقالبى، يستى، تبديونيزيھاى رو كين تاكتيوجه عملى ا
كند، به حزب اصالحات  ستى مبارزه مىياليى به سوسياع جامعه بورژويسرنگونى سر

ن اعتقاد يست بر ايونيزيان رويكنگره بر خالف جر. در چارچوب نظم موجود است
از . شود د مىيوسته تشديابد بلكه بالعكس پي ف نمىيباشد كه تضاد طبقاتى نه تنھا تخف مى

 :دارد ن رو اعالم مىيا

د ياسى مبتنى بر توليط اقتصادى و سياتى را تحت شري حزب، ھر گونه مسئول-١
بانى يچ اقدامى كه در جھت حفظ طبقه حاكم باشد پشتيكند و از ھ دارى رد مى هيسرما
  ."كند نمى
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ن شكل يتر د به قاطعانهيست باياليقطعنامه سپس خاطر نشان ساخت كه احزاب سوس
سم و يتاريلير، مه تمام اشكال ستم و استثمايممكن، از منافع طبقه كارگر در مبارزه عل

 .استعمارگرى، دفاع كنند

س در قبال مسئله يستى كنگره پارين قطعنامه، مواضع قطعنامه سانتريب ايبا تصو
جناح چپ، در كنگره آمستردام . ى رد شديھاى بورژوا نهيھا در كاب ستياليشركت سوس

 گمى كه كال اتخاذ نمود و به ابھام و سر دريز موضعى راديھا ن ده تراستيدر قبال پد
 .ديان بخشيد آورده بود پاينه پدين زميس در ايكنگره پار

د داشت ين نكته تأكيھا، بر ا ابى از شكل تراستين كه در ارزيرغم ايس عليكنگره پار
ل ياند، معھذا تراست را تبد د كردهيھا استثمار طبقه كارگر را تشد كه تراست

ا با يآورد كه گو د مىيبھام را پدن ايكرد و ا د عمومى معرفى مىيدارى به تول هيسرما
ى يھا ت اجتماعى، دگرگونىيدارى و فعال هيد سرمايانتقال تراست به دولت، در تول

ه انحصارات را با ياى مبارزه عل كنگره آمستردام طى قطعنامه. صورت خواھد گرفت
ال ياسى مرتبط ساخت و اعالم نمود كه سوسيا براى كسب قدرت سيمبارزه پرولتار

د ھستند كه قدرت را قبضه يل توليھا تنھا ھنگامى قادر به اجتماعى كردن وسا دمكرات
  )۴۵(.كرده باشند

. اى بود ل مورد بحث در كنگره آمستردام، اعتصاب عمومى تودهيگر از مسايكى دي
ست، تاكنون مانع يكالي سند-ش آناركو يز مخالفت با مواضع گرايش راست و نينفوذ گرا

ا، به يكى از اشكال مؤثر مبارزه پرولتاريصاب عمومى به عنوان از آن شده بود كه اعت
س و آمستردام، يدر فاصله دو كنگره پار. ونال دوم برسديھاى انترناس ب كنگرهيتصو

ا به حربه يه، اسپانيك، سوئد، ھلند، روسين كشور از جمله بلژيطبقه كارگر در چند
ل مبارزه در عمل نشان داده ن شكيى ايد و كارآياسى متوسل گردياعتصاب عمومى و س

. دياى مطرح گرد گر مسئله اعتصاب عمومى تودهيلذا در كنگره آمستردام بار د. شد
كرد كه با مخالفت  ست از اعتصاب عمومى اقتصادى دفاع مىيكالي سند-ش آناركو يگرا

ق يھا معتقد بودند كه بدون تلف ستيكالي سند-د، چرا كه آناركو يكنگره روبرو گرد
ان يدارى پا هيتوان به نظام سرما  مى،گر اشكال مؤثر مبارزهياى با د ات تودهاعتصاب
ندگان ياى از سوى نما ت اعتصاب تودهيگرى در مورد نقش و اھميقطعنامه د. بخشيد

اسى و ياى را ابزار مھم مبارزه س ست فرانسه ارائه شد كه اعتصاب تودهياليحزب سوس
ًز عمدتا با مخالفت جناح راست و مركز يمه نن قطعنايا. كرد محرك انقالب معرفى مى

ندگان جناح چپ يگر از نمايكى ديگرى از سوى يقطعنامه د. د و رد شديروبرو گرد
اى را سالح مھمى براى دفاع از  ال دمكرات ھلند ارائه شد كه اعتصاب تودهيسوس

 آن توان از كرد كه بسته به اوضاع مى ن حقوق معرفى مىيحقوق طبقه كارگر و بسط ا
به . ديب رسين قطعنامه به تصوي ا)۴۶(.ن حربه براى انقالب استفاده كرديبه عنوان آخر

جه مخالفت جناح ياسى در نتيك اعتصاب عمومى سيز تاكتين كنگره نين كه در ايرغم ا
 .شد ش محسوب مىيالذكر گامى به پ رش قطعنامه فوقيراست و مركز رد شد، معھذا پذ

ھا  ن آنيتر ب رساند كه مھميز به تصويگرى نيھاى د كنگره آمستردام، قطعنامه
ن يدر ا. شتى و اجتماعى طبقه كارگر بوديت معيھاى مربوط به بھبود وضع قطعنامه

نى يب قوانيب شد كه در آن تصويھاى اجتماعى تصو مهياى در مورد ب كنگره قطعنامه
كنگره . ه بودكارى خواسته شديمه از كار افتادگى و بيت از كار و بينه حمايدر زم
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ك شكست براى يروزى براى جناح چپ جنبش كارگرى و يك پيآمستردام در مجموع 
ش روز يبا گرا. ن به معناى شكست قطعى جناح راست نبوديمعھذا ا. جناح راست بود

ت يش تقويش از پيست بي رفرم-ست يست به راست، جناح اپورتونيافزون جناح سانتر
  .شد

  

  ١٩٠۵ه در انقالب ي روساىيشتاز پرولتاري نقش پ-١١

ه يستم، با اعتالء روز افزون جنبش كارگرى در روسيی ب ھاى آغاز سده ن سالينخست
دن مرحله ياس جھانى و فرا رسيدارى در مق هيتحوالت نظام سرما. ديھمراه گرد

ن نظام را به منتھا درجه يه مالى، تضادھاى ايسم و سلطه انحصارات و سرماياليامپر
. اس جھانى ھموار نموديى انقالبات اجتماعى در مقيط را براى برپايراد نمود و شيتشد

ط يد و شرايل گرديستى تبدياليستم امپريه به كانون تضادھاى سين مقطع، روسيدر ا
ان يز، تضاد ميمقدم بر ھر چ. دين جا فراھم گرديگرى در ايش از ھر كشور ديانقالب ب
استبداد تزارى كه طبقه كارگر را از . ا و بورژوازى به شدت حاد شده بوديپرولتار

ه را به شكل ياسى محروم كرده بود، استبداد سرمايھاى س ن حقوق و آزادىيتر ىيابتدا
انه يه در معرض استثمارى خشن و وحشيطبقه كارگر روس. مطلق آن حاكم كرده بود

كارگران مجبور . م بوديالعاده وخ شتى كارگران فوقيط مادى و معيشرا. قرار داشت
حقوقى و  ن بىيا.  ساعت كار كنند١٢ تا ١٠ار نازل، روزانه يبودند كه با دستمزدی بس

ا با نظم موجود را به شدت حاد نمود و مبارزه طبقه ياستثمار ھولناك، تضاد پرولتار
  .د كرديكارگر را براى برافكندن نظم موجود تشد

تلفى را در چارچوب ھاى مخ ھاى سركوب، ملت وهين شيتر سم با توسل به سبعانهيتزار
ھاى  ان ملتيگرانه ملى، تضاد م است ستمين سيا. ده بوديه به بند كشيامپراتورى روس

ھاى تحت ستم  د نموده و به مبارزه ملتيتحت ستم و دربند را با امپراتورى تزارى تشد
  .عى داده بوديگرى ملى ابعاد وس سم و ستميه تزاريعل

گر يطلبانه براى الحاق مناطق د انه و توسعهيھاى استعمارگرا استيسم در پى سيتزار
جه آن جنگ ياى دست زده بود كه نت ختهيگرى افسار گس ه، به نظامىيبه روس

ستى در ياليد تضادھاى امپريز تشدين جھت نياز ا. ه و ژاپن بوديستى روسياليامپر
  .افتي ه نمود مىيروس

كردند كه از  ه عمل مىيز در روسيگرى نيالذكر، تضادھاى د عالوه بر تضادھاى فوق
مبارزه . شد دارى ناشى مى هيدارى با مناسبات سرما هياى مناسبات ماقبل سرمايتضاد بقا

اسى و يھاى س ك و آزادىيه استبداد تزارى و براى كسب حقوق دمكراتيعمومى مردم عل
 ًجتا،ينت. ن تضادھا بودندياى مناسبات فئودالى برخاسته از ايه بقايمبارزه دھقانان عل

ن و يتر فيل شده و الجرم ضعين ھمه تضاد تبديه تزارى كه به كانون ايروس
شد، به كشورى آماده  ستى محسوب مىياليستم امپريره سين حلقه در زنجيرتريپذ بيآس

ارى از ين كه انقالب به علت بر جاى ماندن بسيرغم ايعل. ديل گرديبراى انقالب تبد
ك انقالب ير در وھله نخست يه، به ناگزيوسدارى در ر هياى مناسبات ماقبل سرمايبقا

ن انقالب نه بورژوازى بلكه طبقه يكننده ا روى رھبرىيك بود، معھذا ني دمكرات-بورژوا 
سم نقش و رسالتى براى ياليگر در عصر امپريه كه ديبورژوازى روس. كارگر بود

سم يه تزاري علاى كه كال و انقالبى نداشت، از جنبش تودهياى راد وهيانجام تحوالت به ش
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. و براى برانداختن موانع تكامل جامعه شكل گرفته بود، به شدت در ھراس بود
ه نظام يلذا طبقه كارگر كه در اساس عل. برال از انقالب وحشت داشتيبورژوازى ل

ستى رھبرى يبا  الجرم مى،كرد سم مبارزه مىياليدارى و براى حصول به سوس هيسرما
روزى يك را به پي دمكرات- رد و انقالب بورژوا يبگز به دست يجنبش عمومى را ن

ن ير خود از نخستيگيان مبارزات پيه در عمل و در جرياى روسيپرولتار. برساند
تواند رھبرى مبارزه را  گانه طبقه انقالبى است كه مىيستم نشان داد كه يھاى سده ب سال

  .روزى برسانديرد و انقالب را به پيبه دست بگ

  

  ه در جنبش كارگریيال دمكراسى روسي نقش سوس-الف 

ھاى كوچك  ھاى روس، از ھمان آغاز كه به صورت محافل و گروه ال دمكراتيسوس
. فا نمودندينه تشكل و آگاھى طبقه كارگر اياى در زم شكل گرفتند، نقش مھم و برجسته

ك رشته محافل يی نوزدھم  ه بود كه در اواخر سدهيھاى روس ستيدر پرتو تالش ماركس
ك قشر يد آمد و به سرعت يه پدين مراكز صنعتى و كارگرى روسيتر رگرى در مھمكا

ت و رھبرى عملى يشرو شكل گرفت كه ھدايالعاده آگاه و رزمنده از كارگران پ فوق
شرو كارگرى نه تنھا در كوران ين بخش پيا. مبارزات كارگرى را بر عھده گرفتند

ن و ي بلكه در بطن حادتر،اسىيا در عرصه اقتصادى و سيمبارزه عملى پرولتار
ه يھاى روس ستيماركس. افتيك، رشد كرد و پرورش يدئولوژين مبارزه ايتر گسترده
ش در قبال طبقه كارگر جامه عمل پوشند، از ھمان يف خوين كه بتوانند به وظايبراى ا

سم ياليشات مختلف سوسيه گرايك ھمه جانبه را عليدئولوژيك مبارزه ايستى يبا آغاز مى
ن سال به ين مبارزه كه چنديدر ا. شه دوانده بودند، سازمان دھنديلقى كه در جنبش رخ

ن نقش يال دمكراسى، پلخانف و لنيھاى برجسته جنبش سوس نيسيد تئوريطول انجام
ه توانست يال دمكراسى روسيی نوزدھم، سوس تا اواخر سده. فا نمودنديمھمى ا

دا يش پيسم علمى گرايالين كارگران به سوسيشروتريسم خلقى را منفرد سازد و پياليسوس
 كردند

ال دمكرات كارگرى يل حزب سوسيست و تشكيگسترش محافل كارگرى ماركس
سم علمى و انفراد ياليش گسترده كارگران به سوسي، حاكى از گرا١٨٩٨ه در يروس

شبرد يه براى پيحزب طبقه كارگر روس. ى بوديسم خلقى خرده بورژواياليقطعى سوس
ال يه با تالش سوسياى روسيافته پرولتاريتر و سازمان  زه مؤثرتر، ھمه جانبهك مباري

ك برنامه مشخص و منسجم، ين حزب ھنوز فاقد يمعھذا ا. ديل گرديھا تشك دمكرات
ستى در يبا ن كمبودھا مىيا. التى مستحكم بوديھاى پرولترى پرداخت شده و تشك كيتاكت

اصله پس از اتمام كنگره مؤسس حزب، اما بالف. روند حركت  حزب برطرف گردند
د يھا روانه زندان و تبع ال دمكراتيرى از سوسير و گروه كثيرھبران حزب دستگ

شگامان ين پيتر در حالى كه برجسته. ديًس عمال از ھم پاشير ضربات پليحزب، ز. شدند
 شى انحرافى در جنبشيبردند، گرا د و زندان به سر مىيال دمكراسى در تبعيجنبش سوس

ى، يستى و بورژوايھاى اپورتون دهيدند با اشاعه ايكوش ان آن مىيشكل گرفت كه حام
ان كه در جنبش ين جريا. ره مناسبات موجود محدود كننديمبارزه طبقه كارگر را به دا

اد يخى ماركس را از بنيك و تاريالكتيسم دياليد، ماتريسم مشھور گرديه به اكونوميروس
داد و نقش عامل  نى و اقتصادى نقشى مطلق مىيبه عامل عداد،  ف قرار مىيمورد تحر
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ده گرفتن نقش عامل ينى و نادين مطلق كردن نقش عامل عيا. دانست چ مىيذھنى را ھ
ن دو، در برخورد به  جنبش كارگرى، به شكل مطلق كردن يذھنى و رابطه متقابل ا

س جنبش خود به ي تقدھا به ستيلذا اكونوم. داد خته خود را نشان مىينقش جنبش خودانگ
كردند و  غ مىيروى از جنبش خود به خودى را تبل دنباله. پرداختند خودى كارگرى مى

ھا آن چه  براى آن. نمودند ر مىيا را نفى و تئورى را تحقياسى پرولتاريًعمال مبارزه س
مخرب بودن . ت بود، جنبش خود به خودى و مبارزه اقتصادى بوديكه حائز اھم

داد كه ضرورت اشاعه  ى خود را نشان مىيژه آن جايھا به و ستينومھاى اكو دهيا
رون جنبش را يعنى بردن آگاھى به درون كارگران از بيان كارگران يسم در مياليسوس

ستى ياليكردند كه طبقه كارگر خود به خود به آگاھى سوس نمودند و ادعا مى انكار مى
ھاى  دهيكن كردن ا شهي، براى رهيال دمكراسى انقالبى روسيسوس. افتيدست خواھد 

م حزبى انقالبى يھا از درون جنبش كارگرى و تالش براى تحك ستيى اكونوميبورژوا
ك يدئولوژيا را در تمام وجوه آن رھبرى كند، مبارزه ايكه بتواند مبارزه طبقاتى پرولتار

ستى ياكونومھاى  دهيًمفصال ا" د كرد؟يچه با"ژه در ين به ويلن. اى را سازمان داد گسترده
او اثبات . ش را نشان دادين گرايى ايت بورژوايل قرار داد و ماھيه و تحليرا مورد تجز

ستى حاصل يونيونيتواند آگاھى ترد ًطبقه كارگر با قواى خود منحصرا مى"نمود كه 
  )۴٧(."دينما

ا يتاني تجربه جنبش كارگرى بر،ن مورديز در اين نيل صحت نظرات لنين دليبارزتر
. ستى فراتر نرفتيونيونيچ گاه از محدوده آگاھى تردي جنبش خود به خودى آن ھبود كه

سم از آن موقعى ياليسوس"ل مورد بررسى قرار داد كه يده انگلس را به تفصين اين ايلن
عنى ي. كند كه با آن به صورت علم برخورد كنند جاب مىيل شده است، ايكه به علم تبد

ق كسب شده و به طور ين طرين خودآگاھى را كه بديا. آن را مورد مطالعه قرار دھند
تى ھر يھاى كارگر با جد ن تودهيد در بياء و روشنى است، بايروز افزونى در حال ض

شتر فشرده و يھا را ھر چه ب هيتر اشاعه داد و سازمان حزب و سازمان اتحاد چه تمام
 فرود آوردن در ھر گونه سر"ن اثر خود نشان داد كه ين در اي لن)۴٨(."محكم ساخت

عنى يبرابر جنبش خود به خودى كارگرى و ھر گونه كوچك كردن نقش عنصر آگاه 
  )۴٩(.ى در كارگران استيدئولوژى بورژوايت ايش تقويال دمكراسى معناينقش سوس

د فراگرفت و يسم علم است و علم را باياليقت كه سوسين حقيھا با انكار ا ستياكونوم
ن يز انكار ايرون به درون جنبش كارگرى برد و ني از بديستى را باياليآگاھى سوس

ك ياسى و تئوريه بورژوازى در سه و جه اقتصادى، سيا عليقت كه مبارزه پرولتاريحق
. ك بورژوازى نگه دارنديدئولوژيدند طبقه كارگر را در اسارت ايكوش ًاست، عمال مى

ن به انزوا و يرھبرى لنه به يال دمكراسى انقالبى روسيك جناح سوسيدئولوژيمبارزه ا
ش ياسى كارگران قبل از انقالب و گراياعتصابات س. ديسم انجاميشكست كامل اكونوم

ن در رشد آگاھى يًفا نوياى ك انگر مرحلهينى، بيھاى لن دهيشرو به ايروزافزون كارگران پ
ھاى  دهيسم، ايه اكونوميان مبارزه علين در جريلن. ه بودياى روسيو رزمندگى پرولتار

ن يا. شاھنگ پرولترى مطرح نموديًقتا انقالبى و پيك حزب حقيجاد ينى براى ايًكامال نو
يعنی حزبى . ى باشدي دمكرات اروپا-ال يز از احزاب سوسيًستى كامال متمايبا حزب مى

ن كارگران را در صفوف خود متشكل ساخته باشد و يشروتريمنسجم و منضبط كه پ
در . دارى رھبرى كند هيدن نظم سرماير كشيبراى به زا را در انقالب يبتواند پرولتار
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د يل گردي تشك١٩٠٣ه يه كه در ژوئيال دمكرات كارگرى روسيكنگره دوم حزب سوس
داد، روشن شد كه جناحى از درون خود  ل مىيت آن را جناح انقالبى حزب تشكيو اكثر

دوم دست ونال يھاى منفى انترناس ستند از برخى سنتيل نيھا ما ال دمكراتيسوس
ن اختالف، به ھنگام يا. نى در مورد حزب به مخالفت برخاستنديھاى لن دهيبردارند و با ا

جناح انقالبى . ت خود را نشان داديبحث بر سر اساسنامه حزب و ماده مربوط به عضو
ت در حزب يرش برنامه و مساعدت مالى را براى عضوين، تنھا پذيحزب به رھبرى لن

ھاى  كى از سازمانيد در يد داشت كه ھر عضو باين نكته تأكيبر ادانست بلكه  كافى نمى
ك از ھمان مواضع احزاب يست موسوم به منشويجناح اپورتون. ت كنديحزبى فعال

كى از يت در يكردند كه فعال ونال دوم دفاع مىيال دمكرات مسلط در انترناسيسوس
كر و يك حزب بى در و پيز ن جناح در واقع ايا. دانستند ھاى حزبى را الزم نمى سازمان

ل يگر مسايرى در قبال ديگ پس از كنگره و موضع. كرد ر فعال دفاع مىيى غياعضا
ى و يك اختالف جزيت يجنبش كارگرى، نشان داده شد كه اختالف بر سر مسئله عضو

ن يا. گردد ست بلكه اختالفى جدى است كه از دو نگرش متفاوت ناشى مىيت نيكم اھم
ك شدن انقالب، مسئله يتر خود را بروز دادند كه با نزد  به شكلى جدىاختالفات ھنگامى

ك، ھمان درك كھنه يدر حالى كه جناح منشو. دينقش طبقه كارگر در انقالب مطرح گرد
د زمام ين اعتقاد بود كه بايداد و بر ا ك ارائه مىي دمكرات-مى را از انقالب بورژوا يو قد

ده رھبرى طبقه كارگر يك، از ايپرد، جناح بلشوبرال سيامور را به دست بورژوازى ل
سم و يك و اتحاد كارگران و دھقانان براى سرنگونى تزاري دمكرات-در انقالب بورژوا 

ال يك با ھمان درك كھنه سوسيدر حالى كه جناح منشو. كرد روزى انقالب دفاع مىيپ
د، يد ستى مىيلايك و انقالب سوسي دمكرات-ان انقالب بورژوا يدمكراسى، دره ژرفى م

د، بلكه از انتقال ھر چه يد ن دو انقالب نمىيان اين دره ژرفى ميك، چنيجناح بلشو
د بر اعتصاب ين با تأكيھا ھم چن كيبلشو. كرد ستى دفاع مىياليتر به انقالب سوس عيسر

ھاى انقالبى پرولترى براى سرنگونى  كيام مسلحانه، از تاكتياسى و قيعمومى س
ه ين بخش كارگران روسيشروتريت پيھا كه مورد حما دهين ايا. دندسم دفاع نمويتزار

 و نقشى كه ١٩٠۵انقالب . رات ژرفى بر جنبش كارگرى بر جاى نھاديقرار داشت، تأث
دى بود بر صحت نظرات و ييفا نمود، تأيى و رھبرى آن ايه در برپاياى روسيپرولتار

  .ني به رھبرى لنهيال دمكرات روسيمواضع جناح انقالبى حزب كارگر سوس

  

  ١٩٠۵ه در انقالب ياى روسي پرولتار-ب 

 با ١٩٠۵ه را فراگرفت، سال ي روس١٩٠١در ادامه موج اعتصابات كارگرى كه از 
تر  تر و گسترده عيد كه بسى وسيد آغاز گرديك موج اعتصاب و اعتراض كارگرى جدي

 .ھاى گذشته بود از سال

سازى  ھاى اسلحه كارگران كارخانه، دوازده ھزار تن از ١٩٠۵ه يدر سوم ژانو
ه و يز از روحين اعتصاب، مقدم بر ھر چيا. گر دست به اعتصاب زدنديلف بار ديپوت

اعتصاب در . شد نه ھمبستگى كارگرى ناشى مىياحساسات عالى پرولترى در زم
در صدر مطالبات كارگران . دي تن از كارگران آغاز گرد۴اعتراض به اخراج 

ن، ياما عالوه بر ا. ازگشت به كار كارگران اخراجى قرار داشت ب،لفياعتصابى پوت
ل يش دستمزد و تشكي ساعت در روز، افزا٨ل ساعات كار به يكارگران، خواھان تقل
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ن كارگران شده بودند كه بر امر اخراج كارگران و امور بھداشتى يونى از منتخبيسيكم
ت كارگران ي مورد حمالفياعتصاب كارگران پوت. در كارخانه نظارت داشته باشد

ى ين حال محركى براى برپاين اعتصاب در عيا. گر در سن پترزبورگ قرار گرفتيد
رى از كارگران يدر مدتى كوتاه گروه كث. گر بوديھاى د اعتصاب در كارخانه

ك ي روز، ۵پترزبورگ دست به اعتصاب زدند و در فاصله كوتاه  ھاى سن كارخانه
ه ي ژانو٨ تا ۴ روز از ۵در طى . " را فرا گرفتتختي پا،جنبش اعتصابى گسترده

  )۵٠(."دي رس١۵٠٠٠٠تعداد كارگران اعتصابى ده برابر شد و به 

تى و اعتراض يافت و نارضاي ط كه اعتصابات به سرعت گسترش مىين شرايدر ا
دند تا يسى زوباتوفى، كوشيھاى پل گرفت، تشكل رى به خود مىيكارگرى ابعاد كم نظ

مجمع . "رند و جنبش طبقاتى كارگران را منحرف سازنديبه دست بگابتكار عمل را 
ش گاپون در رأس آن قرار داشت، كارگران يكه كش" ھاى روس كارگران كارخانه

ى يمايپ ه به سوى كاخ زمستانى تزار راهي ژانو٩پترزبورگ را فرا خواند كه روز  سن
  .م كننديتقد" ر ملتپد"ھاست، به  اى را كه مشتمل بر مطالبات آن ضهيكنند و عر

ھاى  مجمع كارگران كارخانه"ت تزار و يست كه ماھياليشرو سوسيكارگران آگاه و پ
ھاى كارگر،  ان تودهيغات خود در ميدند با تبليشناختند، كوش را به خوبى مى" روس
ت كارگران در ناآگاھى و يام ھنوز اكثرياما در آن ا. ھاى گاپون را برمال سازند نقشه

شرو و عضو ي كارگران پ،نيبا وجود ا. رفتنديداشتند و دعوت گاپون را پذتوھم قرار 
ه با مداخله فعال در مجامع كارگرى كه ي دمكرات كارگرى روس-ال يحزب سوس

لذا در . كال كنندين مطالبات را راديدند اي كوش،دادند مطالبات را مورد بحث قرار مى
م و يساس حق رأى برابر، مستقل مجلس مؤسسان بر ايم شد، تشكياى كه تنظ ضهيعر

ران در برابر يت وزياسى، مسئولياسى، آزادى سيخواست عفو محكومان س"مخفى، 
 ٨ه، آزادى مذھب، يمردم، تساوى افراد در برابر قانون، آزادى مبارزه كار و سرما

ن يضه چنين عريا. گر گنجانده شده بودنديو برخى مطالبات د" ساعت كار در روز
م كه مرگ يا دهيما به آن لحظه ھولناكى رس. ميتحمل ندار گر تابيما د ":افتي ان مىيپا

. در برابر ما تنھا دو راه وجود دارد. فرساست ھاى توان ن رنجيمان بھتر از ادامه ايبرا
  )۵١(..."ا گورستانيا آزادى و خوشبختى ي

وى ى به سيمايپ ھا، در راه ھاى آن  كارگر و خانواده١۴٠٠٠٠ه حدود ي ژانو٩روز 
اما تزار پاسخ . م كننديكاخ تزار شركت كردند، تا دادخواست خود را به تزار تقد

ان را به گلوله بستند و چنان قتل يماي راھپ،روھاى مسلح تزارين. كارگران را با گلوله داد
 ٢٠٠٠ن روز حدود يدر ا. ن نام گرفتيكشنبه خونيعامى به راه انداختند كه آن روز، 

  . ن حدود زخمى شدنديه و در ھمزن و مرد و كودك كشت

ز فرداى روز قتل يش گاپون نيكارانه تزار چنان بود كه كش تين قتل عام جنايابعاد ا
ى خون، او را از مردم جدا يايامروز در. ميگر تزار نداريما د"عام اعالم كرد كه 

اسى يه، بدون او براى آزادى سياكنون زمان آن است كه كارگران روس. سازد مى
ن صداى آن ھزاران يا. ش گاپون نبودين صداى كشيا: "نياما به قول لن." ه كنندمبارز

روز از روى خامى ين ديه است كه تا ھميون كارگر و دھقان روسيليھا م ونيليھزار و م
" ر را ازيناپذ ن سرنوشت تحمليو ناآگاھى به پدر، تزار، اعتماد داشتند و نجات از ا

  )۵٢(."ردندك پدرمان تزار درخواست مى"خود 
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داد " شكست"ن پتروگراد، ارتش تزار، كارگران، زنان و كودكانى را يكشنبه خونيدر 
دست " پدر ملت"خواھى به سوى  ز براى تظلميآم ى آرام و مسالمتيمايپ ك راهيكه در 

 حتا در ،ن توھماتيشكست آخر. ن شكست كارگران نبودياما ا. دراز كرده بودند
ھا سال  ك روز به اندازه دهين يكارگران در ا. ران بودن كارگيتر مانده صفوف عقب

ن پتروگراد به كارگران آموخت كه تزار يكشنبه خوني. دند و درس آموختنديآموزش د
ك يه در ي ژانو٩لذا ھمان كارگرانى كه روز ". پدر ملت"است و نه " ملت"دشمن 

ت كرده بودند، ضه و دادخواست خود به تزار شركيم عريى مذھبى براى تقديمايپ راه
ھاى پتروگراد  ابانيبه خ" ا آزادىيمرگ "، "مرگ بر تزار"ه، با شعار ي ژانو١٠روز 

ن يا. ورش بردندير شدند و حتا به چند انبار اسلحه يروھاى مسلح درگيختند، با نير
گر يكارگران در مناطق و شھرھاى د. ه را فرا گرفتيشعارھا به سرعت سراسر روس

ه، ي ژانو١٠عتصاب عمومى كارگران پترزبورگ در ا ر پىد. ز به پا خاستندين
ك يگا يه، كارگران ري ژانو١٣روز . ز دست به اعتصاب زدنديكارگران مسكو ن

رى و زد و خورد ين تظاھرات به درگيا. اعتصاب را ھمراه با تظاھرات بر پا نمودند
تن از  ٧٠تعداد . روھاى نظامى به سوى تظاھركنندگان آتش گشودندين. ديانجام

 كارگر ۴۴٠٠٠٠ه يًمجموعا در ماه ژانو.  تن زخمى شدند٢٠٠كارگران كشته و حدود 
افت و تا ماه مه يًن اعتصابات دائما گسترش ي دامنه ا)۵٣(.در اعتصابات شركت نمودند

ن اعتصابات در ين ايتر مھم. ه را فرا گرفتين مراكز و شھرھاى صنعتى روسيتر عمده
.  مه آغاز شد١٢ وزنسنسك در -وانو ياعتصاب در ا. فت وزنسنسك صورت گر-وانو يا

در . دي روز به طول انجام٧٢ن اعتصاب يا. وستندي كارگر به اعتصاب پ٧٠٠٠٠
 ١١٠ندگان كارگران شكل گرفت كه ين شوراى نماين اعتصاب بود كه نخستيان ھميجر
تصابى که به ته اعين جا، كميدر ا. ھاى مختلف در آن حضور داشتند نده از كارخانهينما

ته اعتصاب معمولى يك كميد آمد، از محدوده يمنظور رھبرى و ھماھنگى اعتصابات پد
ل داد ياى تشك ژهيھاى و ونيسيكم. فه ھماھنگى و رھبرى اعتصابات، فراتر رفتيبا وظ

اى شھرھاى يع وجوھى را كه پرولتاريھا و توز متيفه حفظ نظم شھر، كنترل قيكه وظ
ن يشورا ھم چن. بستگى ارسال كرده بودند، بر عھده داشتندگر به رسم كمك و ھميد

ن ين اقدامات، مطالبات اي به رغم ا)۵۴(.اى كارگرى زديشيليك ميدست به سازماندھى 
  .ك شورا به معناى واقعى كلمه نبوديًشورا عمدتا اقتصادى بود و ھنوز 

 لودز شكل ن اعتصاب، در ماه ژوئن دريتر  وزنسنسك، مھم-وانو يپس از اعتصاب ا
ز كاھش ساعات كار يش دستمزد و نياعتصاب كارگران لودز با مطالبه افزا. گرفت

ن يپس از سركوب خون. ل شديك اعتصاب عمومى تبديًعا به يد و سريآغاز گرد
روھاى سركوب تزار ي وزنسنسك توسط ارتش، كارگران لودز با ن- وانو يكارگران ا

ھا، با  ابانيوھاى ارتش و سنگربندى در خريبا خلع سالح تعدادى از ن. ر شدنديدرگ
  .ابانى كارگران لودز سه روز دوام آوردينبرد خ. روھاى نظامى به نبرد پرداختندين

نى در رشد و ارتقاء جنبش ي وزنسنسك و لودز، مرحله نو-وانو ياعتصاب كارگران ا
ه ت بود كين جھت حائز اھميژه از اين اعتصابات به ويا. ه بوديكارگرى در روس

وسته و به جنبش سراسرى يشان به جنبش اعتصابى پ عيت وسيكارگران نساجى با كم
  .دادند نى مىيسم ابعاد نويه تزاريكارگران در مبارزه عل
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ش آن يشاپيه و در پيًگر عمال نشان داده شده بود كه طبقه كارگر روسين مقطع، ديتا ا
شتاز در مبارزه و رھبر يپر و يگيروى پيگانه نيون كارگر صنعتى، يلي م٣متجاوز از 

گر يع كارگران، اقشار دير مبارزات و اعتصابات وسيتحت تأث. بالمنازع انقالب است
ه دست به شورش زدند يعى از روسيدھقانان در بخش وس. ز به حركت در آمدنديخلق ن

ك اوج ين، گرجستان، اطراف ولگا و سواحل بالتيژه در اوكرايو جنبش دھقانان به و
ن دولتى به يى از مستخدميھا ان، روشنفكران و گروهين و دانشجوي محصل.گرفته بود

تى و يز نارضايروھاى مسلح تزارى نيدر ن. وسته بودنديسم پيه تزاريجنبش مبارزه عل
ن دست به شورش يان رزمناو پوتمكي، ناو١٩٠۵در ژوئن . اعتراض باال گرفته بود

 .زدند

ھاى  اعتصاب كارگران چاپخانه. ديرو گردنى روبيز با اعتال نوييجنبش كارگرى در پا
. ن بودياى نو  حاكى از رشد و اعتالی جنبش كارگرى به مرحله،مسكو در ماه سپتامبر

ھاى مسكو قرار گرفت و  بانى تمام كارخانهيت و پشتين اعتصاب مورد حمايچرا كه ا
ن اعتصاب به يموج ا. اسى شكل گرفتيك اعتصاب عمومى سيدر پى آن 

آھن مسكو   اكتبر، كارگران راه١۶در . ديز كشيگر نيگ و برخى شھرھاى دپترزبور سن
. ه را فرا گرفتيآھن روس ن اعتصاب، سراسر راهيا.  غازان اعالم اعتصاب نمودند-

 ٢حدود . وستنديز به اعتصاب پيل حمل و نقل شھرى، برق و تلفن نيكاركنان وسا
ك يش از يكه ب) ۵۵(اشتند،اسى اكتبر شركت ديون نفر، در اعتصاب عمومى سيليم
گر كارگران با ابتكار و ي اكنون د)۵۶(.دادند ل مىيون آن را كارگران صنعتى تشكيليم

 ساعت كار را ٨ًش، آزادى را به دست آورده بودند و عمال مطالبه يته انقالبى خوياتور
  .به مرحله اجرا گذاشته بودند

. گان كارگران سر بر آوردندندياسى اكتبر، شوراھاى نماياز بطن اعتصاب عمومى س
. م خود زدنديخى عظي اكتبر، كارگران سن پترزبورگ دست به ابتكار تار١٣در 
ك نشست مشترك، از كارگران يھاى مختلف اعتصاب، در  تهيندگان كارگران از كمينما

. ت در شوراى شھر انتخاب كننديندگانى را براى عضويسن پترزبورگ خواستند كه نما
ل ي كارخانه تشك۴٠نده از ي نما٩٠ن فراخوان با حدود يشورا، پس از ان اجالس ينخست
 ٢۶۶افت به نحوى كه پس از اجالس دوم ين شورا در اندك مدتى گسترش يا. ديگرد
نده ي نما۵۶٢ًن ارقام بعدا به يا. ه در آن حضور داشتندي اتحاد۵ كارخانه و ٩۶نده از ينما
ك يان خود يپترزبورگ از م شوراى سن. ديسه ري اتحاد١۶ كارخانه و كارگاه و ١٨١از 
شبرد مصوبات و يد كه مسئول رتق و فتق امور روزمره و پيى برگزيته اجرايكم

اندكى . ديز به عنوان ارگان شورا منتشر گرديا نيزوستيا. ندگان بوديف شوراى نمايوظا
ندگان يپترزبورگ، شوراى نما ندگان كارگران در سنيى نماال شوريپس از تشك

آھن، نجارى،  د كه كارگران پنج رشته فلز، راهيل گرديز تشكيرگران مسكو نكا
عالوه بر سن پترزبورگ و .  ل آن داشتنديات نقش فعالى در تشكيھا و دخان چاپخانه

ن ي ا)۵٧(. شھر و محل اسكان كارگران شكل گرفتند۵٠ش از يمسكو، شوراھا در ب
گرفتند، به خدمات  ا در دست مىل، كنترل اداره امور شھر ريشوراھا به محض تشك

دادند، نظم را در شھر برقرار  ى را سازمان مىيع مواد غذايدادند، توز شھرى نظم مى
 ساعت كار روزانه را معمول ٨اى از مطالبات كارگران از جمله  ساختند و پاره مى
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ًاى صنعتى بود كه عمدتا ين شوراھا ھژمونى با پرولتاريًعموما در ا. ساختند مى
  .ال دمكرات بودنديگران سوسكار

تخت به يه پاي اتحاد١۶ كارگاه و ٣۴ كارخانه، ١۴٧نده از ي نما۵۶٢: "به عنوان نمونه
 ٢۵٠٠٠٠نده يًمجموعا، شورا نما. ت شوراى پترزبورگ انتخاب شده بودنديعضو

 كارگر ۵٧ تن كارگران فلز، ٣۵١ندگان، يان نمايدر م. پترزبورگ بود كارگر سن
ال ي درصد اعضاء حزب سوس۶۵ن تعداد ياز ا. رگر چاپ بودند كا٣٢نساجى و 

 درصد بدون وابستگى حزبى ٢٢ درصد اس ار و ١۶ه، يدمكرات كارگرى روس
 ."بودند

 تن ٧٣، ) درصد٧٧( تن كارگران صنعتى ١٣١٨ شورا، ٣١نده ي نما١٧٠٩از "
 پزشك ١٢، ھاى روشنفكران خرده بورژوا هيندگان اتحادي تن نما۵۶د، يقه سفيكارگران 

ز يدر تعدادى از شوراھا، دھقانان، سربازان و ملوانان ن.  معلم و دانشجو بودند١١و 
 )۵٨(."حضور داشتند

ھاى  جاد شوراھا به عنوان ارگانيزمان با ا ه، در بطن انقالب و ھميطبقه كارگر روس
آزادى طبقه كارگر كه . جاد نموديز ايھاى صنفى خود را ن ت انقالبى، تشكلياعمال حاكم

جاد يھا به دست آورده بود، آزادانه دست به كار ا ابانياسى را با نبرد در خيس
ل يه خود را تشكيھاى مسكو، اتحاد نخست، كارگران چاپخانه. ھاى كارگرى زد هياتحاد

ه كارگران فلز در سن پترزبورگ و ياتحاد. گر شكل گرفتنديھاى د هيدادند و سپس اتحاد
ه يه كارگران نساجى، اتحادي نووگرود و اورال، اتحادژنىيكمى بعد در خاركف، ن

 ۴٠ حدود ١٩٠۵ز ييتا پا. ل شدنديگرى تشكيكى پس از ديآھن  سراسرى كارگران راه
 در ماه )۵٩(. عضو در سن پترزبورگ شكل گرفته بودند٣٠٠٠٠ه كارگرى با ياتحاد

 ٢۶ندگان يه نماد كيل گرديھا در مسكو تشك هين كنفرانس سراسرى اتحاديسپتامبر، نخست
گر در آن حضور يه از شھرھاى دي اتحاد١٠ه و گروه كارگرى از مسكو و ياتحاد

افت كه يھاى سن پترزبورگ سازمان  هي دفتر مركزى اتحاد١٩٠۵در نوامبر . داشتند
 .ز بودنديندگان آن عضو شوراى سن پترزبورگ نينما

رى شوراھاى يگ شكلاسى اكتبر، و يرشد و اعتال جنبش كارگرى، اعتصاب عمومى س
ش، يھمان تزارى كه چند ماه پ. ندگان كارگران، تزار را به شدت ھراسناك نمودينما
ش يگرى در پيك ديده بود، اكنون تاكتيز كارگران را به خون كشيآم ى مسالمتيمايپ راه

در حالى كه مردم خود، آزادى را با نبرد و بدون نظر و موافقت مقامات به . گرفته بود 
پس از شكست دوماى مشورتى . داد رده بودند، وعده آزادى را به مردم مىدست آو

 اكتبر ١٧ه يانيع كارگران و زحمتكشان روبرو شده بود، تزار بيم وسين كه با تحريبولگ
ز مبارزه يگرى جز كند كردن لبه تي اكتبر تزار ھدف د١٧ه يانيب. را صادر كرد

ا توھم داشتند و نه به يتزار اعتماد گر نه به يكارگران اما د. كارگران را نداشت
كارگران در تدارك سرنگونى تزار و كسب . ديش در مورد آزادى و دوماى جديھا وعده

 .اسى بودنديقدرت س

ه كه تمام روند تحول انقالب يال دمكرات كارگرى روسيك حزب سوسيجناح بلشو
را در دستور كار ام يھاى آن بود، تدارك نظامى ق كيدى بر صحت استراتژى و تاكتييتأ

. كرد سم دعوت مىيام براى سرنگونى تزاريرانه كارگران را به قيگيقرار داده بود و پ
در شوراى مسكو، . گر بوديتر از ھر جاى د ام آمادهيان مسكو، براى قين ميدر ا
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ھا دست باال را داشتند و به اشكال  كيبرخالف شوراى سن پترزبورگ كه در آن منشو
در . كننده را داشتند ھا نقش رھبرى كيشدند، بلشو كال شدن شورا مىيدمختلف مانع از را

از نظر تدارك نظامى . ل شوديام تبديشترى داشت كه به ارگان قين جا شورا آمادگى بيا
عالوه بر . ك بودند، اقداماتى انجام داده بودنديًته مسكو حزب، كه عمدتا بلشويام، كميق
ز شكل گرفته بود كه يندگان سربازان نيان، در جنب شوراى مسكو، شوراى نميا

ط يًلذا مجموعا در مسكو شرا. ديفا نمايام مسلحانه ايان قيتوانست نقش مھمى در جر مى
با . برای قيام مسلحانه آماده بود و ھر لحظه امكان داشت كارگران دست به اسلحه ببرند

بر دعوت به ل دساميندگان كارگران مسكو در اوايبحرانى شدن اوضاع، شوراى نما
 دسامبر متجاوز ٩ دسامبر آغاز و تا ٧ن اعتصاب از يا. اسى نمودياعتصاب عمومى س

اسى مسكو كه توأم ياعتصاب عمومى س. وسته بودندي كارگر به اعتصاب پ٢٠٠٠٠٠از 
عصر . ديروھاى ارتش انجاميرى و زد و خورد كارگران با نيبا تظاھرات بود، به درگ

تا فرداى آن روز تمام مسكو . کاد را بر پا كردندين باريست دسامبر كارگران مسكو نخ٩
روھاى يزد و خورد با ن. ام مسلحانه برخاسته بودنديكارگران به ق. سنگربندى شد

ام پرداخته يش، به تدارك قيھا پ ھا از مدت كين كه بلشويبه رغم ا. د شدينظامى تشد
ان يدر جر. راتر رفته استبودند، اما در عمل نشان داده شد كه جنبش كارگرى بسى ف

ن يان ايكارگران در جر. دنديروھاى نظامى تزار جنگيام، كارگران قھرمانانه با نيق
ھاى رزمى با  جوخه. ابانى به خدمت گرفتنديھاى نوينی را در نبرد خ كيام، تاكتيق

و . دادند روھاى نظامى دشمن را مورد حمله قرار مىيكى، نيھاى چر كياستفاده از تاكت
روھاى نظامى مستقر در مسكو، از مقابله با ين. ساختند ھا وارد مى ات جدى به آنضرب

روى نظامى امدادى به مسكو اعزام شد ين ھزار نيچند. كارگران مسلح باز مانده بودند
تنھا در . دند و مقاومت كردندي روز جنگ٩كارگران . ام كارگران را در ھم بشكننديتا ق
ن ي دسامبر آخر١٧ولتى برترى به دست آوردند و روز روھاى دي دسامبر بود كه ن١۵

ام مسكو را در ھم يروھاى مسلح تزار قين. ده شديا برچيابان پرسنيسنگر كارگران از خ
  .شكستند

ز در يگر نيام مسلحانه كارگران مسكو، كارگران برخى از شھرھاى ديان قيدر جر
ام يژنى نووگرود قير ن دسامبر د١٢. ام زدنديت از كارگران مسكو، دست به قيحما

سك يدر نووراس. ام، شھر رستف را در برگرفتي دسامبر ق١٣. مسلحانه صورت گرفت
ل شده و يارسك، شوراى كارگران و سربازان تشكيدر كراسنو. ديام انجامياعتصاب به ق

وست و يتا، پادگان شھر به كارگران پيدر چ. ف حكومت انقالبى را بر عھده گرفتيوظا
 اما )۶٠(.ًگان سربازان و قزاقان حكومت شھر را عمال در دست داشتنديشوراى نما

فا يسم اير توازن قوا و شكست قطعى تزارييتوانست نقش مھمى در تغ پترزبورگ كه مى
ك حزب يًشوراى پترزبورگ عمدتا تحت رھبرى جناح منشو. ام برنخاستيد به قينما

روھاى يگذشته در سوم دسامبر، نن ياز ا. ام نداشتيى قيلى به برپايقرار داشت كه تما
ر يرى از اعضاى آن را دستگينظامى تزار با محاصره شوراى پتروگراد، گروه كث

ام كارگران يق. ام، بدون جواب مانديھى از كارگران به قولذا فراخوان گر. كرده بودند
ام نقطه اوج انقالب بود و پس از آن قوس نزولى ين قيھر چند كه ا. مسكو در ھم شكست

ن بدان معنا نبود كه جنبش كارگرى به طور كلى سركوب شده يد، اما اينقالب آغاز گردا
تظاھرات و اعتصابات كارگرى در سال . و انقالب با شكست قطعى روبرو شده است
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نده يھاى كارگرى كه نما هين كنفرانس سراسرى اتحاديدوم. افتي ھم چنان ادامه ١٩٠۶
ل ي تشك١٩٠۶ه يھا، در فور هينى بودن اتحادر قانوي كارگر بود، به رغم غ٢٠٠٠٠٠

 ١٩٠۶ر فشار مبارزه كارگران مجبور شد در ماه مارس يم تزارى زي رژ)۶١(.ديگرد
ھاى  تيى براى فعاليھا تيھا را قانونى اعالم كند، ھر چند كه باز ھم محدود هياتحاد

ش دستمزد و يتوانستند براى افزا ھا نمى هين كه اتحادياز جمله ا. ل شديكارگران قا
ن ياما كارگران بدون توجه به ا. كاھش ساعات كار از حربه اعتصاب استفاده كنند

 در مؤسسات ١٩٠۶به نحوى كه تنھا در سال . ھا به اعتصاب ادامه دادند تيمحدود
اند   كارگرى كه در اعتصاب شركت كرده١١٠٨٠٠٠ھا  تحت نظارت بازرسى كارخانه

   عالوه بر اعتصابات گسترده كارگرى، جنبش١٩٠۶ در طول سال )۶٢(.اند ثبت شده
روھاى مسلح تزار صورت گرفت و يى در نيھا شورش. افتيز ھم چنان تداوم يدھقانى ن

نبردھاى . ام زدنديان و سربازان در كرنشتات دست به قي ناو١٩٠۶ه يدر ماه ژوئ
دھاى روھاى نظامى و بانيھاى رزمى به ن زانى و حمالت نظامى جوخهيپراكنده پارت

دن ته ي، انحالل دوما و برچ١٩٠٧تنھا با كودتاى سوم ژوئن . ز ادامه داشتياه نيس
  .ديان رسيھا بود كه انقالب با شكست قطعى به پا ھاى آزادى مانده

 

  هيالمللى انقالب روس نيرات بيبازتاب و تأث -ب 

ى دار هيژه در كشورھاى سرماياى به و ه، بازتاب گستردهي روس١٩٠۵ - ٧انقالب 
ھا در صدر گزارشات مطبوعات  ن انقالب، مدتياخبار و گزارشات مربوط به ا. داشت
ه را جزئى از يھاى كارگران روس روزىيپرولترھاى جھان كه پ. ى قرار داشتياروپا

ان انقالب، مبارزات شكوھمند ياق، جريدانستند، با شور و اشت روزى خود مىيپ
در ھمه جا، . كردند ب را دنبال مىن انقاليھا و تجارب ا كارگران روس ، درس

. ديل گرديست تشكيالين احزاب سوسيى ھمبستگى توسط كارگران و فعاليھا نگيتيم
ت يبانى و حمايى در پشتيھا هيانيست بياليھاى كارگرى و احزاب سوس هين اتحاديتر مھم

ان ياى براى قربان ھاى مالى قابل مالحظه ه صادر كردند و كمكياز كارگران روس
. ه ارسال شديآورى و به روس ت از كارگران اعتصابى جمعيھاى تزارى و حما وبسرك

ھاى  ونيى آكسيه كارگرى، نقش فعالى در برپاين  اتحادي قدرتمندتر CGT فرانسه،در
ھاى  روزىينگ با شكوه، پيتيك ميس در يھای کارگری پار هياتحاد. فا نموديبانى ايپشت

ه يامى خطاب به كارگران روسينگ، پيتين ميدر ا. ه را جشن گرفتنديكارگران روس
ن شھر يس، ايقلب و روح زحمتكشان پار: "صادر شد كه در آن از جمله گفته شده بود

سم، مرگ بر يمرگ بر تزار. ديت ما حساب كنيروى كمك و حما. انقالب، با شماست
 كه  كنگره مؤسس كارگران صنعتى جھان)۶٣(."استثمارگران، زنده باد انقالب اجتماعى

ه يد، در قطعنامه خود با كارگران روسيل گرديكا تشكي در آمر١٩٠۵در ماه ژوئن 
گر يك و تعدادى از كشورھاى ديس، بلژيش، انگليدر آلمان، اتر. اعالم ھمبستگى نمود

ه يھاى مشابھى براى كارگران روس اميال دمكرات، پيھا و احزاب سوس هيز اتحادين
 .ارسال نمودند

كننده را بر عھده داشت،  ا نقش عمده و رھبرىير آن پرولتاره كه ديانقالب روس
موج اعتصابات . رات مھمى بر رشد و اعتالى جنبش جھانى كارگرى بر جاى نھاديتأث

 - ش يدر امپراتورى اتر. ى را فرا گرفتيو تظاھرات كارگرى، اغلب كشورھاى اروپا
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ا ھزار كارگر در صدھ. دينى از اعتال رسيمجارستان، جنبش كارگرى به مرحله نو
 ھزار ٣٠در ماه مه، متجاوز از .  شركت كردند١٩٠۵اعتصابات و تظاھرات سال 

در پى . دي ھفته به طول انجام۶كارگر فلز در بوداپست اعتصاباتى را آغاز نمودند كه 
ه صورت گرفت كه ين اعتصاب، تظاھرات و اعتصابات متعددى در ژوئن و ژوئيا

ن مبارزات، يدر ادامه ا. روھاى نظامى ھمراه بودي با نرىياغلب با زد و خورد و درگ
اسى زدند و مطالبه عمده ياى س ك اعتصاب تودهيدر ماه سپتامبر، كارگران دست به 

ن مطالبات ي اكتبر با ھم١٠ز در يكارگران پراگ ن. خود را حق رأى قرار دادند
ن تظاھرات يرت كى از گستردهي اكتبر، وين شاھد ٣١در . اعتصاب را آغاز نمودند

. اسى دست به تظاھرات زدنديھاى س ھا ھزار كارگر براى كسب آزادى ده. كارگرى بود
ك اعتصاب يى ينه را براى برپاين تظاھرات كه ھمراه با اعتصابات متعدد بود زميا

ن شكل مؤثر مبارزه را در يى اين كه كارآيكارگران و. اسى ھموار نموديعمومى س
ن اعتصاب بودند، اما رھبران يى اي بودند، آماده برپادهيه ديان انقالب روسيجر

 -ست يھاى اپورتون انيش كه ھمانند تمام جريال دمكرات اتريست حزب سوسياپورتون
اسى مخالف بودند، مانع از آن يونال دوم با اعتصاب عمومى سيست انترناسيرفرم

افتند، يگامى كه درمعھذا ھن. ازندين حربه مؤثر مبارزه دست يشدند كه كارگران به ا مى
ى اعتصاب ياسى بزنند، با برپايك اعتصاب عمومى سياند، دست به  كارگران مصمم

ق مانع از ادامه ين طريك روز محدود ساختند، تا از ايموافقت كردند، اما آن را به 
سى، اال دمكريبا وجود تزلزالت رھبران راست سوس. اسى گردندياعتصاب عمومى س

روھاى مسلح سركوب در ماه نوامبر، ين. و تظاھرات ادامه دادندكارگران به اعتصابات 
ز يانه نيگرى وحش ن سركوبيدند، اما ايز كارگران را به خون كشيآم تظاھرات مسالمت

ش ياعتراضات و تظاھرات به سراسر اتر. نتوانست اعتالی مبارزه كارگران را سد كند
افت، متجاوز از ي ش مىياش گشيشتاگ اتري روزى كه را١٩٠۵ نوامبر ٢٨در . ديكش

گر دست يھا ھزار تن در شھرھاى د  در پراگ و ده١۵٠٠٠٠ن، ي تن در و٢۵٠٠٠٠
  )۶۴(.به تظاھرات زدند

افت كه يدادند چنان گسترش  ل مىيروى اصلى آن را كارگران تشكين مبارزات كه نيا
كه در  قانونى را امضا كند ١٩٠٧ه ي ژانو٢٢ر شد در يش ناگزيباالخره امپراتور اتر

اما به رغم به . ت شناخته شده بوديآن حق رأى مخفى، مساوى و عمومى به رسم
از . ھاى جدى داشت تيك مردم، باز ھم محدودين حقوق دموكراتيت شناخته شدن ايرسم

ن يا. گرفت ن كه حق رأى عمومى تنھا شامل مردان بود و زنان را در بر نمىيجمله ا
ن ياما در ا. ديا اعتراض كارگران روبرو گردگر بيھاى د تيت و برخی محدويمحدود

ش، مجارستان و يال دمكرات در اتريز رھبران جناح راست احزاب سوسيمقطع ن
 .چكسلواكى جلو مبارزات و ابتكارات انقالبى كارگران را سد نمودند

ك ماه پس از آغاز ي. ان بودياى در جر ن دوره مبارزات گستردهيز در طى ايدر آلمان ن
. ه دست به اعتصاب زدندي ھزار كارگر معدن روھر در فور٢٠٠ه، ير روسانقالب د

خواھانه  ش دستمزد، كاھش ساعات كار و برخى مطالبات آزادىيكارگران خواستار افزا
ى اعتصابات و ين اعتصاب، صدھا ھزار تن از كارگران آلمان با برپايدر پى ا. بودند

، ١٩٠۶ه يدر ژانو.  انتخاباتى شدندستميھاى س تيتظاھرات، خواھان برافتادن محدود
ن يا. اسى زدنديك اعتصاب عمومى سي ھزار كارگر در ھامبورگ دست به ٨٠
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. ديروھاى نظامى انجاميرى با نياسى كه ھمراه با تظاھرات بود به درگياعتصاب س
در ھمان . وستياالت مختلف آلمان به وقوع پيز در ايگرى نياعتصابات و تظاھرات د

 كارگر ٨٠٠٠٠ران در معدن روھر آلمان به اعتصاب متوسل شدند، زمان كه كارگ
. ز به عنوان ھمبستگى با كارگران آلمانى دست به اعتصاب زدنديك نيمعادن بلژ

ش يز نمونه ديگری از ھمبستگى كارگرى را به نماي ن١٩٠۶ك در يكارگران بلژ
ه ي نساجى وروبانى از كارگرانيت و پشتيك اعتصاب گسترده به حمايگذاشتند و با 

ان را مجبور به ين اعتصاب، كارفرمايا. برخاستند كه با خطر اخراج روبرو شده بودند
  )۶۵(.جمعى نمود انعقاد قرارداد دسته

 ١٢٠٠كشتار . ك اعتال گسترده روبرو شدي با ١٩٠۶در فرانسه، جنبش كارگرى در 
دند، خشم و ختن معدن دفن شير آوار ناشى از فرو ريتن از كارگران معادن كه ز

ان معادن پادوكاله، اعتصابى يچ  ھزار تن از معدن۶٠. ختياعتراض كارگران را برانگ
ت ين اعتصاب مورد حمايا. افتي روز از مارس تا ماه مه ادامه ۵٢را آغاز نمودند كه 

ھا ھمراه با  كارگران چاپخانه. بانى كارگران سراسر فرانسه قرار گرفتيو پشت
ك اعتصاب عمومى توسط يدر اول ماه مه . به اعتصاب زدندز دست ين پست نيمستخدم

 ھزار كارگر در آن شركت ٢٠٠س متجاوز از يد كه تنھا در پاريكارگران برپا گرد
روھاى نظامى يزده شده بود، ن ن اعتصاب وحشتيحكومت فرانسه كه از ابعاد ا. داشتند

گروه .  درآمدروھاى نظامىيك به اشغال نيرا وارد عرصه كرد و مراكز استراتژ
  .ر و روانه زندان شدنديدستگ CGTرى از كارگران از جمله رھبرانيكث

ن دوره يًمجموعا در ا. "گر اروپا صورت گرفتياعتصابات مشابھى در كشورھاى د
االت متحده و يى، كانادا، اي كشور اروپا٩ه در ي به استثناى روس١٩٠۵ - ٧سه ساله 

ون كارگر در اعتصاب يلي م۵ / ۴وست و ي ھزار مورد اعتصاب به وقوع پ٣۴ژاپن 
 درصدى را نشان ۵٠ك رشد يسه با سه سال قبل از آن يشركت نمودند كه در مقا

ھاى كارگرى  هيست و اتحادياليز تعداد اعضای احزاب سوسين مدت نيدر ھم. داد مى
دارى  هي كشور سرما١٣ھاى كارگرى  هيتعداد اعضای اتحاد. افتياى  رشد قابل مالحظه

ن مدت كوتاه سه ساله، تعداد يعنى در ھمي. ديون رسيلي م١٠ / ۴۴ون به يلي م٧ / ۶از 
ه، ي انقالب كارگران روس)۶۶(."افتيش ي درصد افزا٣٧ش از يھا ب هياعضا اتحاد

. ھا داشت كينه تاكتيژه در زمياى جھان به ويھاى ارزشمندى براى پرولتار درس
ونال دوم، يست انترناسي رفرم- ال يسه برخالف ادعاى جناح راست سويكارگران روس

ھاى مؤثرى در مبارزه  كيام مسلحانه، تاكتياسى و قينشان دادند كه اعتصاب عمومى س
ان يى در جريكارگران كشورھاى اروپا. شوند طبقه كارگر و كسب قدرت محسوب مى
ه را ين درس و تجربه مبارزات كارگران روسيمبارزات خود در دوران مورد بحث، ا

توسل . اسى متوسل شدنديمت گرفتند و در موارد متعدد به اعتصاب عمومى سبه خد
اى از  ك مؤثر مبارزه در حالى انجام گرفت كه بخش قابل مالحظهين تاكتيكارگران به ا
 .ھاى كارگرى با آن مخالف بودند هيال دمكرات و رھبران اتحادياحزاب سوس

ستى خو يت پارلمانتاريى و فعالال دمكرات كه به كار آرام قانونياغلب احزاب سوس
ت قانونى و آرام يزى فراتر از چارچوب نظم موجود و فعاليگرفته بودند، به چ

بود و " وانگى محضيك دي"ام مسلحانه يدگاه جناح راست و مركز، قياز د. دنديشياند نمى
گفتند كه  ھا مى آن. ستين" ھاى متمدن ملت"كردند توسل به آن در شأن  ادعا مى
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اما در مورد . مصرف ساخته است ام مسلحانه را زائد و بىيى پارلمانى، قدمكراس
ر فشار جنبش كارگرى و جناح يًز ھر چند كه لفظا آن را زياسى نياعتصاب عمومى س

ًدر ھر كجا كه جناح راست كامال . كردند رفتند، اما در عمل آن را نفى مىيپذ چپ مى
ن تنھا مختص يا. رفته نشديھم پذاسى حتا در حرف يمسلط بود، اعتصاب عمومى س

ھاى كارگرى كه جناح راست در  هيآن دسته از اتحاد. ال دمكرات نبودياحزاب سوس
در . كردند اسى مخالفت مىيھا مسلط بود، به شدت با اعتصاب عمومى س رھبرى آن

ن كه وابسته به جناح يھای كارگرى تحت رھبرى لژ ھاى اتحاديه آلمان، بوروكرات
ال دمكرات آلمان بودند، چنان مخالفتى با اعتصاب عمومى يحزب سوسست ينيبرنشت

ھا  آن. ھا ممنوع ساختند هياسى از خود نشان دادند كه حتا بحث آن را در درون اتحاديس
ال دمكرات آلمان را واداشتند كه به كلى يز فراتر نھادند و حزب سوسين حد نيپا را از ا

ك بحران در يش يداين امر به دنبال پيا. ذارداسى را كنار بگيمسئله اعتصاب عمومى س
. ش آمدياسى پين مسئله اعتصاب عمومى سيھا بر سر ھم هيمناسبات حزب و اتحاد

 در كلن، تالش نمودند، ١٩٠۵ھاى كارگرى آلمان در اجالس ماه مه  هيرھبران اتحاد
 ان كارگران رواجيه، در مياسى را كه در پى انقالب روسيده اعتصاب عمومى سيا
اسى را مزخرفات خواندند و به يھا، اعتصاب عمومى س آن. ن ببرنديافته بود، از بي

ال دموكرات ياما حزب سوس. ى نباشنديھا دهين ايكارگران ھشدار دادند كه در فكر چن
نا، اعتصاب عمومى سياسی را در شكل محدود آن ي در ١٩٠۵آلمان در كنگره سپتامبر 

طى مجاز دانست كه تعرضى از جانب يرا تنھا در شراك ين تاكتيعنى اتخاذ اي. رفتيپذ
ھاى  هيھاى اتحاد بوروكرات. ردياسى و حق رأى صورت بگيھاى س طبقه حاكم به آزادى

د و فشار خواستار كنار يم نيز مخالفت كردند و با تھدين تصميكارگرى به شدت با ا
. ديل گرديھا تشك هياجالس مشتركى از رھبران حزب و اتحاد. م شدندين تصميگذاردن ا

ھا شد و مصوبه مربوط به  هيم رھبران اتحادين اجالس، رھبرى حزب، تسليدر ا
ست در حالى ين تعرضات جناح راست رفرميا. اسى را كنار نھادياعتصاب عمومى س

  .ل شوديونال در آلمان تشكيانجام گرفت كه قرار بود كنگره انترناس

  

  كنگره اشتوتگارت-١٢

 در ١٩٠٧ اوت ٢۴ تا ١٨ونال دوم در فاصله زمانى ياسن كنگره انترنيھفتم
 .اشتوتگارت برگزار شد

ا يى و استراليكايى، آمريايى، آسي كشور اروپا٢۵نده از ي نما٨٨۴ن كنگره يدر ا
 بر طبق )۶٧(.كردند ندگى مىيافته را نمايون كارگر سازمان يلي م١٠حضور داشتند كه 

د، يز رسيد كنگره نيياتخاذ كرده بود و به تأست ياليالملل سوس نيماتى كه دفتر بيتصم
ندگى ھر كشور به حسب يھاى نما ئتين بار در كنگره اشتوتگارت، ھيبراى نخست

اسى احزاب و تعداد يھا، نفوذ س هيت اتحاديت، نقش جنبش طبقه كارگر، كميجمع
ئت يه ھبه عنوان نمونه ب. ترى برخوردار شدند شيا بيتر  ھا، از تعداد آراء كم اعضاى آن

 رأى ٢٠س يه، انگلي رأى و به چند كشور از جمله آلمان، روس٢ندگى لوكزامبورگ ينما
م گرفته بود كه تمام يالملل تصم نين، بوروى بيعالوه بر ا. اختصاص داده شد

ل ياند و براى اجتماعى كردن وسا سم موافقياليى كه با اصول اساسى سوسيھا تشكل
اى متشكل يرگر و كسب قدرت عمومى توسط پرولتارالمللى طبقه كا نيد، وحدت بيتول
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ونال يھاى انترناس كنند، حق شركت در كنگره  و مبارزه مىشاسى تاليك حزب سيدر 
ھاى كارگرى كه اصل مبارزه طبقاتى و  هيم به آن دسته از اتحادين تصميا. را دارند
مات در ين تصميا. دز بسط داده شيرفتند نيپذ اسى از جمله اقدام پارلمانى را مىياقدام س

كرد، چرا كه شروط مطرح  ت مىيونال را تقويمجموع موضع جناح راست انترناس
گذشته از . رديانات راست را در بر بگيتوانست ھمه جر شده، آن قدر كلى بود كه مى

ھا را  روى مسلط آنيگرفت، ن ھا تعلق مى ن آراء به آنيتر شين، اكثر احزابى كه بيا
ھاى  هينمونه بارز آن، اتحاد. داد ست و مركز تشکيل میي رفرم-ال يجناح راست سوس
 .كارگرى آلمان بود

داد كه  ل مىيندگى را تشكيئت نماين ھيتر ئت آلمانى بزرگيدر كنگره اشتوتگارت، ھ
ت ي اكثر)۶٨(.ال دمكرات بودينده حزب سوسي نما١٣٩ھا و  هينده اتحادي نما١۵٠شامل 

ن، جرج فون فلمار، ادوارد يحت رھبرى كارل لژئت وابسته به جناح راست تين ھيا
ى با يايتانيئت بريئت آلمانى، ھيپس از ھ. دمان بودندين، آلبرت سودكوم و شايبرنشت
دادند كه از  ل مىيندگان حزب كارگر تشكيت آن را نماي عضو قرار داشت كه اكثر١٢٣

 )۶٩(.ندكرد ت مىيجناح راست حزب كارگر مستقل به رھبرى رمزى ماكدونالد حما
 .ز وضع مشابھى داشتنديگر نيھاى د ئتيشى، فرانسوى و برخى ھيئت اتريھ

سم و يتاريليلى كه در كنگره اشتوتگارت مورد بحث قرار گرفتند، مين مسايتر عمده
ھا، حق رأى زنان و  هيستى و اتحادياليل مستعمراتى، مناسبات احزاب سوسيجنگ، مسا

سم يتاريليل مورد بحث در كنگره، مين مسايادتركى از حي. مسئله مھاجرت كارگران بود
داد، چھار  ن مسئله را مورد بحث قرار مىيونى كه ايسيدر كم. و خطر جنگ بود

ن نكته اساسى ين قطعنامه بر ايا. ن آن قطعنامه ببل بوديتر قطعنامه ارائه شد كه مھم
ن يسم از بياليروزى سوسياند و با پ دارى هيھا محصول نظام سرما د داشت كه جنگيتأك
ى بود و البته يگو ش از حد كلىيب. ن قطعنامه اشكاالت جدى داشتيمعھذا ا.  روند مى
گر ياشكال د. ھا شات ببل بود براى راضى نگاھداشتن ھمه جناحيل آن ھم گرايدل

ھا به تدافعى و تعرضى بود كه از عدم شناخت تحول اوضاع  بندى جنگ ميقطعنامه، تقس
ن كه يشد و باالخره ا دگى آن ناشى مىيدارى در مرحله گند هيجھانى و نظام سرما

ا يدن به جنگ در برابر پرولتاريان بخشياه حل قطعى و انقالبى براى پار كيقطعنامه 
 .داد قرار نمى

ك ين و روزا لوكزامبورگ بودند، يان آن لنيونال كه سخنگويجناح چپ انترناس
 در -١: ه خواھان آن بود كهياصالح. ادداى را بر قطعنامه ببل ارائه   ماده۴ه ياصالح

سم سالح يتاريليح گردد كه ميد شود و تصرين تأكيشيھاى پ د بر قطعنامهيقطعنامه جد
سم از نقطه نظر اھداف طبقاتى ي شوون-٢. استيورژوازى و ستم بر پرولتارطبقاتى ب
ه ي آموزش جوانان با روح-٣. المللى محكوم شود نيھمبستگى با و يپرولتار

ا يه پرولتاريا علھ رد تا طبقه حاكم نتواند از آنيستى انجام بگياليستى و سوسيوناليترناسان
ل موجود مانع از برافروخته يھا متعھد شوند كه با تمام وسا ستيالي سوس- ۴. استفاده كند
ع يھا به مبارزه و تسر ھا شوند و از بحران ناشى از جنگ براى جلب توده شدن جنگ

 .استفاده كنندسرنگونى بورژوازى 

. شنھاد چھارم با مخالفت ببل روبرو شديرفته شد، اما پيًحا پذيشنھاد نخست صريسه پ
غ و يقطعنامه اول عباراتى كلى بود در مورد تبل: ح مخالفت ببل نوشتين در توضيلن
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ھنگامى كه قطعنامه اصالحى ارائه شد، ببل خاطرنشان ساخت كه آن را . اقدام انقالبى
ھاى حزب را منحل خواھد   كه در آن صورت دادستان كل، سازمانرد چرايپذ نمى

ده داده شود، فرمولى ارائه شد كه يانى قانونى به ھمان اين كه بيسرانجام براى ا. ساخت
 )٧٠(.رفتيببل آن را پذ

ب كرد ياى را تصو ك رشته مشاجرات و اصالحات، كنگره قطعنامهيباالخره پس از 
ن قطعنامه از يدر ا. سم و جنگ بوديتاريليدر قبال مكه در مجموع موضعى انقالبى 

 :ن گفته شده بوديجمله چن

ن يشيھاى پ سم را كه در كنگرهياليسم و امپريتاريليھاى ضد م كنگره، قطعنامه"
دارد كه مبارزه  گر اعالم مىيد و بار دينما د مىييده بود، تأيب رسيالملل به تصو نيب

ن يجنگ ب. ستى جدا باشدياليمبارزه طبقاتى سوستواند از كل  سم نمىيتاريليه ميعل
ھا به خاطر بازارھاى جھانى ناشى  ًدارى معموال از مبارزه رقابتى آن هيھاى سرما دولت

ى را كه از قبل داشته يكند نه تنھا بازاھا ن دول كوشش مىيك از ايرا ھر يز. شود مى
ن يابد و در ايدى دست يدكند بر بازارھاى ج ن كوشش مىيد، بلكه ھم چنيت نماياست تثب
ن يبه عالوه، ا. دينما اى بازى مى ھا و كشورھاى خارجى نقش عمده اد خلقيامر انق

سم بوده و ابزار يتاريليژه ميت ويحات كه خصوصيوقفه در تسل ھا از رقابت بى جنگ
باشند، ناشى  اسى طبقه كارگر مىياد اقتصادى و سيعمده سلطه طبقاتى بورژوازى و انق

 .شوند مى

ان ملل متمدن به نفع طبقات حاكم به منظور يك در ميستماتيتعصبات ملى كه به طور س
المللى  نيف ھمبستگى بيا از منافع طبقاتى خود و وظايھاى پرولتار منحرف ساختن توده

 .ندينما شبرد جنگ كمك مىيشوند، به پ طبقاتى خود پرورش داده مى

ھا فقط ھنگامى  آن. باشد دارى مى هيت سرمايھا بخشى از خود ماھ ن رو، جنگياز ا
ل، طبقه كارگر ين دليبه ا... دارى الغا شود هيگر وجود نخواھند داشت كه نظام سرمايد

ن خسارت يتر شيند و متحمل بيآ رون مىيكه قسمت اعظم سربازان از صفوف آن ب
جاد نظامى يرا جنگ با ھدف او كه ايباشد، ز عى جنگ مىيگردد، دشمن طب مادى مى

باشد، در  ھا مى ن تمام خلقيجاد ھمبستگى بيستى به منظور اياليتصادى بر اساس سوساق
 .تضاد است

داند  ندگان آن در پارلمان، مىيفه طبقه كارگر، به خصوص نماين رو كنگره وظياز ا
ى مبارزه نموده و با نشان دادن يايروى نظامى و دريحات نيكه با تمام قدرت با تسل

حات بشود، ين تسليزه ادامه اختالفات ملى مانع ايى و انگيبورژوات طبقاتى جامعه يماھ
] نسبت به[ه برادرى يھاست كه دقت كنند جوانان پرولتر با روح فه آنين وظيھم چن

 .افته و سرشار از آگاھى طبقاتى باشنديت يستى تربياليسوس] هيروح[ھا و  خلق

نى ي ارتش دائمى را تضمنى ارتش خلقى بايگزيك ارتش و جايكنگره، سازمان دمكرات
 .دينما ل غلبه بر اختالفات ملل تلقى مىيھا و تسھ ر ممكن شدن جنگيبراى غ

ر قابل يستى طبقه كارگر را در قالبى غيتاريليست اقدامات ضد ميالملل قادر ن نيب
ط مختلف يرى برحسب شرايناپذ ن اقدامات به طور اجتنابيرا ايز. زديانعطاف بر

فه آن است كه منتھاى ياما وظ. ندينما ھاى مختلف تفاوت مى كانھا و م كشورھا، زمان
رى از يھاى طبقه كارگر براى جلوگ ت تالشيكوشش را براى ھماھنگ ساختن و تقو

 .جنگ به كار ببرد
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ھاى داورى،  ا و با استفاده جدى از دادگاهيكنگره مطمئن است كه تحت  فشار پرولتار
ند، تمام ملل از فوائد حاصله ينما ھا اتخاذ مى  دولتاى كه رانهيار حقيبه جاى اقدامات بس

حات يمى را كه تسلياز خلع سالح برخوردار شده و قادر خواھند شد پول و انرژى عظ
 .نديبلعند صرف امور فرھنگى نما نظامى و جنگ مى

ندگان پارلمانى آن يفه طبقه كارگر و نماياگر خطر آغاز جنگ وجود داشته باشد وظ
، با )ستياليسوس(الملل  نيروبخش دفتر بيت نيه است كه با كمك فعالدر كشور مربوط

د مبارزه طبقاتى يًعتا بنا بر تشديدانند كه طب ھا مؤثرتر مى وهياى كه آن را از ھمه ش وهيش
معھذا اگر . نديرى نمايد، از شروع جنگ جلوگينما اسى تفاوت مىيت كلى سيو وضع

روى يع آن مداخله نموده و با تمام نيختم سرھاست كه به نفع  فه آنيجنگ شروع شد وظ
ن يھا و به ا دار كردن خلقياسى ناشى از جنگ براى بيخود از بحران اقتصادى و س

 )٧١(."نديدارى استفاده نما هيع الغاء سلطه طبقاتى سرمايله براى تسريوس

بر د يم ديًرو ضرورى است كه بعدا خواھ ن قطعنامه از آنيى از ايھا نقل طوالنى بخش
ست، به ياليم احزاب سوسيت عظيكند و اكثر م بروز مىين مسئله اختالفاتى عظيسر ھم

ش يرى متفاوت در پيكنند و بالعكس مس ن قطعنامه عمل نمىيك از مواضع ايچ يھ
 .رنديگ مى

ن كنگره به ھمراه داشت، يدى را در ايگر مورد بحث كه مشاجرات شديمسئله د
ن يون تدويسيجناح راست كه در كم. تعمراتى بودھاى مس استيرى در قبال سيگ موضع

ن نمود كه استعمار و ياى را تدو ن موضوع مسلط بود، قطعنامهيقطعنامه مربوط به ا
ن قطعنامه، ين ايمدافع. نمود د مىييست را تأياليھاى امپر ھاى مستعمراتى دولت استيس

اند،  شرفت مخالفي پى كه با تمدن ويھا شرفت و آنيھاى متمدن طالب پ جھان را به ملت
بخش دارند و براى  ىيكردند كه استعمارگران رسالتى رھا ادعا مى. كردند م مىيتقس

ز ين حد نيھا حتا پا را از ا آن. د اسلحه به دست در مستعمرات باشنديشان با انجام رسالت
ز وجود خواھند يت وجود دارد، مستعمرات نيگفتند، مادام كه بشر نھادند و مى فراتر مى

ھا ارائه دادند، از جمله گفته شده بود كه كنگره  اى كه آن در قطعنامه. داشت
سم ياليكند، چرا كه در سوس است مستعمراتى را محكوم نمىياالصول ھر گونه س على

ن قطعنامه كه مملو از ي ا)٧٢(.ديفا نمايبخش ا تواند نقش تمدن سياست مستعمراتى مى
ت يت اكثريست مستعمراتى بود، تنھا مورد حماايسم و سياليسم و دفاع از امپريشوون

ن مسئله يرى در مورد ايگ موضع. ندگان مدافع آن بودنديمى از نمايون نبود بلكه نيسيكم
تى تحت رھبرى كائوتسكى با آن مخالف يندگى آلمان، اقليئت نماياى بود كه در ھ به گونه

ز بخشى يت جناح چپ و نمخالف. كردند ن طرح قطعنامه دفاع مىيت از ھميبودند و اكثر
ن يد بر سر ايپس از مشاجرات شد. ب آن شدين قطعنامه، مانع از تصوياز مركز با ا

 رأى ممتنع، ١٠ رأى مخالف و ١٠٨ رأى موافق، ١٢٧مسئله، سرانجام، كنگره با 
د يب رسيقطعنامه جناح چپ، كه به تصو. رفتيشنھادى جناح چپ را پذيقطعنامه پ

است قھر و ياست مستعمراتى بورژوازى را به عنوان سين سيشيھاى پ ھمانند كنگره
داران را عامل  هياست مستعمراتى سرمايقطعنامه جناح چپ، س. غارت محكوم كرد

در . نمود بردگى، كار اجبارى و نابودی جمعيت بومى مناطق مستعمراتى معرفى مى
ھاى  عنامهھاى كارگرى نيز، قط هيست و اتحادياليمورد مسئله مناسبات احزاب سوس

ال دمكراسى فرانسه به رھبرى ژوره و يجناح راست جنبش سوس. مختلفى ارائه شد
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. ھا دفاع شده بود هيطرفى اتحاد اى را ارائه داد كه در آن از بى الن طرح قطعنامهيو
كى در قطعنامه خود مخالفت قطعى و مصممانه با قطعنامه ژوره را خواستار يئت بلژيھ

ھا در مبارزه  هير ضرورت مشاركت احزاب كارگران و اتحادن قطعنامه بيدر ا. بود
ن قطعنامه به نحوى از يا. د شده بودياسى و در عرصه مطبوعات تأكياقتصادى و س

ن حال يندگان در كنگره در عيت نماي اكثر)٧٣(.كرد ھا دفاع مى هيادغام احزاب و اتحاد
گر يكديھا در  هيزاب و اتحادشمردند، با ادغام اح ھا را مردود مى هيطرفى اتحاد كه بى

التى يب شد كه خواھان وحدت تشكيشى تصويئت اتريلذا قطعنامه ھ. ز مخالف بودندين
ھا  هيان احزاب و اتحاديتر م كيوندھاى نزديھا نبود، اما از ضرورت پ هياحزاب و اتحاد

گر مورد بحث در كنگره اشتوتگارت يدفاع از حق رأى زنان موضوع د. دفاع كرد
ش در يندگان اترين مسئله اختالفات جدى وجود نداشت و تنھا نماير مورد اد. بود
ھاى  نيز فابيب در كنگره نينه داشتند و به ھنگام تصوين زميى در ايھا ون مخالفتيسيكم

ن كه نقش يكالرا زتك. ندگان حزب كارگر مستقل به آن رأى مخالف دادنديسى و نمايانگل
د يش تأكيندگان اتريھاى نما در پاسخ برخى مخالفتون بر عھده داشت، يسيفعالى در كم

ه زنان يت عليك مسئله اصولى ھر گونه محدوديال دمكراسى به عنوان يداشت كه سوس
روزى طبقه يت فعال زنان كارگر، پيوى گفت كه بدون مشاركت و حما. كند را رد مى

 مبارزه اتى دريك مرحله حيد به عنوان يست و حق رأى زنان را بايكارگر ممكن ن
المللى  نين كنفرانس بياى را كه در نخست  او قطعنامه)٧۴(.براى ھدف ما در نظر گرفت

قطعنامه . ب شد، به عنوان مبناى طرح قطعنامه كنگره ارائه داديست تصوياليزنان سوس
د ين قطعنامه تأكيدر ا. ديب رسيى به تصويار بااليت بسين با اكثريشنھادى كالرا زتكيپ

د يست باياليھاى زنان سوس ست تمام كشورھا و سازمانياليب سوسد كه احزايگرد
رانه براى حق رأى عمومى زنان مبارزه كنند و منتھاى تالش خود را به كار يگيپ
 .رنديگ

د ھمزمان براى يمطالبه حق رأى عمومى را با: "افتي ان مىين پاين قطعنامه چنيا
 )٧۵(."زنان و مردان مطرح ساخت

ندگى يئت نمايان ھيژه از ميانات راست به وي برخى از جردر كنگره اشتوتگارت
ك قطعنامه، مھاجرت كارگران را از كشورھاى يدند كه با ارائه ياالت متحده كوشيا

االت يندگان اين موضع نمايا. دارى ممنوع كنند هيشرفته سرمايعقب مانده به كشورھاى پ
پ و مركز به عنوان نگرشى ژه با شدت از سوى جناح چيا به ويمتحده، ھلند و استرال

  .ستى محكوم و از جانب كنگره مردود اعالم شديستى و راسيوناليناس

  

 ونال دوميھاى انترناس ن كنگرهي واپس-١٣

دارى  هيد، تضادھاى نظام سرمايرس ان مىيستم به پايی ب ن دھه سدهيدر حالى كه نخست
د تضاد كار يتشد. د شده بوديستى تكامل آن، به منتھا درجه تشدياليجھانى در مرحله امپر

ه به اعتال گسترده جنبش كارگرى، اشكال تعرضى مبارزه طبقه كارگر، يو سرما
ك نمونه آن يده بود كه يع و اعتصابات عمومى چند صد ھزار نفره انجاميتظاھرات وس

ان يتضاد م.  بود١٩٠٩ه ي كارگر در بارسلون در ژوئ٣٠٠٠٠٠اعتصاب عمومى 
مه مستعمره يھاى تحت ستم كشورھاى مستعمره و ن  جھان و ملتستىياليھاى امپر قدرت

ترى به  عيبخش ملى ابعاد وس ىيھاى رھا شد و جنبش د مىيز به نحوى روزافزون تشدين
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م بازارھاى يد تقسيست بر سر تجدياليھاى امپر ان تضاد قدرتين ميدر ا. گرفت خود مى
ستى ھر لحظه يالي جنگ امپركيده بود كه خطر بروز ياى از حدت رس جھان به مرحله

ھا حاكى از آن بود كه نظام  رىين تضادھا و درگيمجموعه ا. شد تر مى كينزد
ك بحران بزرگ روبرو خواھد شد و لحظه انقالب يدارى جھانى به زودی با  هيسرما

نى اوضاع در ين روند تحول عياما عامل ذھنى با ا. ديپرولترى جھانى فرا خواھد رس
 .سو نبود ترى ھمجھت انقالب پرول

ستى آماده نبردى قطعى براى سرنگونى بورژوازى از يبا ست كه مىيالياحزاب سوس
ش در يش از پيًق انقالب پرولترى باشند، عمدتا از انقالب پرولترى روى برتافته، بيطر

عدول . شد ھا بدل مى سم به مشى مسلط آنيرفتند و رفرم سم فرو مىيمنجالب اپورتون
با . ده بودين احزاب انجاميد اختالفات در درون اي انقالبى، به تشدروزافزون از مشى

ال دمكرات آلمان به راست، جناح چپ انقالبى حزب، يش روزافزون حزب سوسيگرا
نگ، يبكنشت، فرانتز مھرين، كارل ليتحت رھبرى روزا لوكزامبورگ، كالرا زتك

ه يبا مبارزه گسترده علجناح چپ . د كرديسم را تشديسم و رفرميه اپورتونيمبارزه عل
اى  ھاى انقالبى، اقدامات توده كيستى، از تاكتيستى و رفرميھاى پارلمانتار پراكنى توھم

ك كالم يستى، و در يتاريًدا ضد مليھاى شد استياى، س خارج از پارلمان، اعتصاب توده
 در .كرد ى انقالب اجتماعى پرولترى بودند، دفاع مىيى كه در راستاى برپايھا كيتاكت

اسى يز جناح چپ در برابر جناح راست كه حزب را ابزار رفرم سيالتى نيزمينه تشك
د ساختار حزب بر يالت مستحكم كارگرى بود، خواستار تجديدانست و مخالف تشك مى

 .عنى حزب انقالب بوديك يسم دمكراتيمبناى سانترال

 و مبارزه نظرھا ن اختالفيز ھميگر نيھاى كشورھاى د ال دمكراتيان سوسيدر م
در لھستان، . ست وجود داشتيست و سانتريت راست رفرميه اكثريجناح چپ عل

نسكى، روزا يكس درژيھا فل ش آنيشاپيھاى جناح چپ و در پ ال دمكراتيسوس
اكى، در ھلند جناح يھاى موسوم به تسن ال دمكراتيلوكزامبورگ، در بلغارستان، سوس

ه يدر روس. كردند ضع مشابھى دفاع مىش از موايز كمابيست نيبونيچپ موسوم به تر
ده يًش مبارزه دو جناح چپ و راست، عمال به دو حزب جداگانه انجاميھا پ ھم از مدت

 .بود

ه و تا حدودى يمعھذا به رغم تمام تالش و مبارزه جناح چپ، به استثناى روس
م را جناح راست و يار عظيت بسيف بود و اكثريًبلغارستان، جناح چپ مجموعا ضع

ست به انقالب ياليم احزاب سوسيت عظين كه اكثريعالوه بر ا. دادند ل مىيركز تشكم
شدند،  ل مىيست تبديش به احزاب رفرميش از پيكردند و ب اجتماعى پشت مى

ز مانع حركت و ابتكار يت كارگرى نيھاى كارگرى و اشراف هيھاى اتحاد بوروكرات
ھاى  ن كنگرهياع بود كه واپسن اوضيدر ا. ھاى كارگر بودند عمل انقالبى توده

  .ديل گرديونال دوم تشكيانترناس

  

  كنگره كپنھاگ-الف 

خ قطعى كنگره ھشتم ين اجالس خود، تاريازدھميست در ياليالملل سوس نيدفتر ب
دستور جلسه كنگره . ب نموديونال دوم و محل برگزارى آن را در كپنھاك تصويانترناس

رى در مورد جنبش يگ ميعات آن بحث و تصمن موضويتر ز مشخص ساخت كه مھميرا ن
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المللى،  نيھاى حل اختالف در منازعات ب تعاونى، مسئله جنگ، خلع سالح و دادگاه
ج قانونگذارى كار در كشورھاى مختلف و سازماندھى آن در شكلى يكارى، نتايمسئله ب

 .المللى كمك به اعتصابات بزرگ بود نيالمللى و سازماندھى ب نيب

. ديان رسيافت و در سوم سپتامبر به پايش ي در كپنھاگ گشا١٩١٠ اوت ٢٨كنگره در 
ن ي كشور در ا٢٣ھاى كارگرى  هيستى و اتحادياليھاى سوس نده از سازماني نما٨٩۶

ن كنگره كه اختالفات حادى يل مورد بحث در ايكى از مساي )٧۶(.اجالس حضور داشتند
وه يست بود، شياليان احزاب سوسيمسم در يونيزيرا به ھمراه داشت و انعكاس رشد رو

  .ھا بود ت آنيابى نقش و اھميھا و ارز برخورد به تعاونى

ش از يكرد و قطعنامه خود را پ ندگى مىيجناح راست كه ژوره فرانسوى آن را نما
 - ًھا نگرشى كامال بورژوا  برگزارى كنگره ارائه داده بود، در برخورد به تعاونى

ھاى خرده  ھاى پرولترى را تا سطح تعاونى ن نگرش، تعاونىيا. داد ستى ارائه مىيرفرم
دارى به  هيجى از سرمايكى از عناصر گذار تدريھا را  آن. آورد ن مىييدكنندگان پايتول

د و يزه كردن توليھا ابزار دموكرات ن اعتقاد بود كه تعاونىيدانست و بر ا سم مىياليسوس
ن حال خواھان ين جناح در عيا. ستى ھستندياليع و عنصرى از دگرگونى سوسيتوز
 .ھا در قبال احزاب كارگرى بود طرفى تعاونى بى

اى را به  ن نگرش، قطعنامهيست، ضمن رد ايندگى از جناح چپ ماركسين به نمايلن
. ساخت ھاى پرولترى را روشن مى گاه واقعى تعاونىيون ارائه داد كه نقش و جايسيكم

 :ن قطعنامه گفته شده بوديدر ا

ھا را  دھند تا استثمار واسطه ن امكان را به طبقه كارگر مىيھاى پرولترى ا نى تعاو-
 .اش را بھبود بخشد تيكاھش دھد و وضع

ان اعتصابات و بستن يى كه به كارگران در جريھا ق كمكيھا از طر ن تعاونىي ا-
 .كنند دا مىيند، نقش ھمواره روزافزونى پينما ان مىيھا توسط كارفرما كارخانه

ت مستقل و يريھاى طبقه كارگر، مد ھاى پرولترى با سازماندھى توده عاونى ت-
دھند و كارگران را براى سازماندھى زندگى  اد مىيع را به آنان يسازماندھى توز

 .كنند نده آماده مىيستى آيالياقتصادى در جامعه سوس

مورد ھا را در  ستيونيزيستى روي رفرم-ھاى بورژوا  پراكنى سپس قطعنامه، توھم
 :گفت كرد و مى ھا برمال مى تعاونى

ع در دست يد و توزيل تولياند، مادام كه وسا د آوردهيى كه جوامع تعاونى پدي بھبودھا-  
ھاى  سم است، در محدودهياليد از آن، ھدف عمده سوسياى قرار دارند كه خلع  طبقه

 .تنگى باقى خواھند ماند

ھاى  اند كه به شركت شين گرايد، حامل اًھا كه مؤسساتى صرفا تجارى ھستن  تعاونى-  
 .نديل شوند و به انحطاط گرايى تبديسھامى بورژوا

ن يتوانند ا ستند، مىيه نيه سرمايم عليى براى مبارزه مستقيھا ھا كه سازمان تعاونى  -  
 .د آورنديل اجتماعى ھستند پديھا ابزار حل مسا توھم را كه آن

 :خواست كه راسر  جھان مىن قطعنامه از كارگران سيسرانجام، ا

ند يع نمايھا را تسر شرفت آني به جوامع تعاونى پرولترى ملحق شوند و به ھر شكل پ-  
ك سھم براى ھر نفر و ين، ييت پايحق عضو(ك يًدا دموكراتيك مشى اكيو بر مبناى 

 .ھا را سازماندھى كنند آن) رهيغ
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ھاى  دهيھا به گسترش ا اونىر در درون تعيگيج مستمر و پيغ و ترويق تبلياز طر  -  
 .ھاى كارگر مدد رسانند ان تودهيسم در مياليمبارزه طبقاتى و سوس

ھا و  ان تعاونىيك ميوندھاى ارگانيستى در جوامع تعاونى، پياليبا رشد درك سوس  -  
 .م بخشنديھا را توسعه داده و تحك هيست و اتحاديالياحزاب سوس

توانند به مبارزه طبقه  د تنھا ھنگامى مىيھاى تول ىشد، تعاون ن كه گفته مىيو سرانجام ا
 )٧٧(.ھاى مصرف باشند نفك تعاونىيارى رسانند كه اجزاء اليكارگر 

ل يت آن را جناح راست و مركز تشكياى كه اكثر ن قطعنامه، از جانب كنگرهيا
ك يبلژندگان يئت نمايرفته شد، قطعنامه مشترك ھياى كه پذ قطعنامه. رفته نشديدادند پذ مى

رفت، طبقه كارگر در مبارزه طبقاتى خود عالقمند به يپذ ن قطعنامه مىيا. ش بوديو اتر
ھا از  م تعاونىياى مستقيسپس به مزا. ك سالح استيھا به عنوان  استفاده از تعاونى

ه نظر كسانى بود كه ين حال عليپرداخت، و در ع جمله مبارزه با استثمار بازرگانى مى
ك و يوندھاى ارگانيقطعنامه بر پ. پنداشتند ار حل مسئله اجتماعى مىھا را ابز تعاونى

 )٧٨(.د داشتيھا تأك ست و تعاونىياليان احزاب سوسيتر م كينزد

گر يز بود، اما ھمانند ديًن كه مجموعا متضمن نظرات درستى نين قطعنامه به رغم ايا
عنوان رھنمود عمل ھاى مشخصى به  ى بود و راه حليگو ھاى جناح مركز، كلى قطعنامه

ن قطعنامه يون تدويسين علت جناح چپ در كميبه ھم. داد ست ارائه نمىيالياحزاب سوس
ن يب ايان كنگره و تصويمباحثاتى كه در جر. ھا به آن رأى نداد مربوط به تعاونى

ن مورد يًن بعدا در ايلن. ھاى آن بود ىيگو ش آمد، حاكى از ابھامات و كلىيقطعنامه پ
د آمدند، ين مسئله، ھر لحظه اختالفاتى پديان كنگره و بحث بر سر اي جرنوشت كه در

ساخت و  ھا را منعكس مى دهياى است كه ابھام ا قطعنامه"جه آن ياما روشن نشدند و نت
ست گفته شود، ياليستى در قطعنامه كنگره احزاب سوسيبا زى كه مىيدر مورد آن چ

ھا  رى بر سر قطعنامهيگ ان رأىي در جرن، جناح چپي با وجود ا)٧٩(."زى گفته نشديچ
 .ب شودين قطعنامه رأى دھد تا قطعنامه جناح راست نتواند تصوير شد، به ھميناگز

. سم و جنگ را مورد بررسى قرار داديتاريليگر مسئله ميك بار ديكنگره كپنھاگ 
د رايد دامنه عمل اقدامات جنبش كارگرى را به اين بحث كوشيان ايجناح راست، در جر

د يجناح چپ تأك. ھاى حل اختالف و خلع سالح محدود كند سخنرانى در پارلمان، دادگاه
اى ضد جنگ،  ھاى توده ونيى آكسيخود را بر اقدامات خارج از پارلمان از جمله برپا

روھاى يغات گسترده ضد جنگ در صفوف نياى، تبل سازماندھى اعتصاب عمومى توده
ز يجناح چپ با طرح مسئله خلع سالح و ن. ار داداى كارگرى قريشيليل ميمسلح و تشك

ا در مورد يدانست و  ا آن را عملى نمىيز موافق نبود، چرا كه يھاى حل اختالف ن دادگاه
ت آن چه كه يدر نھا. ھا شوند توانند مانع بروز جنگ ھا نمى ھا معتقد بود، كه آن دادگاه

سم و جنگ، كنگره يتاريليامه مدر قطعن. رفته شد، چارچوب قطعنامه اشتوتگارت بوديپذ
ھاى حل  ق دادگاهيالمللى از طر نيخواستار مخالفت با اعتبارات جنگى، حل منازعات ب

پلماسى يى، خلع سالح عمومى، لغو ديايروى دريحات نياختالف، محدود كردن تسل
ه جنگ ين سرنوشت و گسترش اعتراضات علييت شناخته شدن حق تعيسرى، به رسم

ن را در كنگره اشتوتگارت به آن يشنھادى روزا لوكزامبورگ و لنياف پشد و دو پاراگر
روھاى مسلح، اعتصاب يغات ضد جنگ در صفوف نين قطعنامه، تبلياما ا. افزود

 .رفتياى كارگرى را نپذيشيليل مياسى و تشكيعمومى س
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ت از كارگران را يكاران و حمايكارى، كمك به بيگر مسئله بيكنگره كپنھاگ بار د
ز تقابل جناح راست ين مسئله نيان بحث بر سر ايدر جر.  بحث و بررسى قرار دادمورد

كرد كه مسئله مورد بحث را با  جناح چپ تالش مى. و جناح چپ خود را نشان داد
ت از يتدارك براى انقالب پرولترى مرتبط سازد، اما جناح راست، راه حل مسئله حما

 .دانست داران ممكن مى هيماق ھمكارى كارگران و سريكارگران را از طر

كارى از يد شد كه بين تأكيشيھاى پ د، ھمانند قطعنامهيب رسياى كه به تصو در قطعنامه
اما قطعنامه خواستار انجام اقداماتى به نفع . ر استيناپذ ىيدارى جدا هيد سرمايوه توليش

 نى به منظور كمك بهيب قوانيد و از تصويكارگران در چارچوب نظم موجود گرد
ھا بر  هيھاى كمك خاص كه اتحاد جاد سازمانيداران، ا هيكاران به خرج دولت و سرمايب

ھا را كنترل كنند، كاھش ساعات كار روزانه، سازماندھى كار  ھا نظارت داشته و آن آن
  )٨٠(.ره دفاع نموديكاران و غيعمومى، حفظ تمام حقوق مدنى ب

ھا در سراسر  هيارى مداوم اتحادگر خود بر ھمكيھاى د كنگره كپنھاگ در قطعنامه
ون يع و مؤثرى به آكسيھاى سر ھا خواست كه كمك هياز اتحاد. د نموديجھان تأك

ت و يگر به شكلى مؤثر حمايكارگران خارجى بكنند، از اقدامات كارگران كشورھاى د
اى كه  طلبانه ستى و انشعابيوناليالت ناسيكنگره با محكوم كردن تما. نديبانى نمايپشت
عنى، با محكوم يش نشان داده بود، يھاى اتر هيود را در انشعاب کارگران چك از اتحادخ

ھا را به اتحاد عمل  هيت، اتحادين به حسب مليك كشور معيھا در  هيم اتحاديكردن تقس
ھاى  د قطعنامهيبه ابتكار جناح چپ، كنگره بر اجراى اك. تر دعوت نمود شيھر چه ب

شنھاد ين پيب اياما جناح راست با تصو. د نموديست تأكياليسونال سويھاى انترناس كنگره
ن مصوبات را اجرا يرند كه كى و چگونه ايگ م مىيست خود تصمياليكه احزاب سوس

ن صورت درآمد كه يًشنھاد و مصوبه جناح چپ را خنثى كرد و عمال مسئله به ايكنند، پ
  .مات را اجرا نكننديجناح راست و مركز تصم

المللی زنان سوسياليست در  گره انترناسيونال، دومين کنفرانس بينزمان با کن ھم
در اين کنفرانس، زنان سوسياليست يک بار ديگر بر مطالبه حق . کپنھاگ تشکيل گرديد

 مارس به ٨در ھمين کنفرانس به پيشنھاد کالرا زتکين، . رأی عمومی تأکيد نمودند
 مارس ٨ن روز از آن رو بود که در انتخاب اي. المللی زن پذيرفته شد عنوان روز بين

 زنان سوسياليست آمريکايی به خاطر حق رأی تظاھرات وسيعی را در ١٩٠٨
  .نيويورک سازمان داده بودند

  

  كنگره بال-ب 

ل شود، اما ين تشكي در و١٩١۴ست در ياليونال سوسيقرار بود كنگره بعدى انترناس
ھاى  بندى ست، بلوكياليھاى امپر درتد تضادھاى قيھاى مسلحانه در بالكان، تشد رىيدرگ

 ١٩١٢ك كنگره اضطرارى در يل يى، به تشكيالوقوع بودن جنگ اروپا بينظامى و قر
افت و فرداى آن روز يش ي نوامبر گشا٢۴در كنگره اضطرارى بال كه . ديدر بال انجام

 )٨١(.افتندي كشور جھان حضور ٢٣نده از ي نما۵۵۵د، يان رسيبه پا

ل شده بود، وحدت يضطرارى كه براى پرداختن به خطر جنگ، تشكن كنگره ايدر ا
به . ديب رسياى ھم كه صادر شد به اتفاق آرا به تصو اى حاكم بود و قطعنامه سابقه بى

ل مختلف يان جناح چپ و راست و مركز بر سر مسايرغم اختالف نظر فاحشى كه م
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ه احساسات ضد جنگ ن كينخست ا. ل مشخصى داشتين اتفاق نظر داليوجود داشت، ا
ان داشت، يه جنگ جرياى عل ھاى گسترده ونيد بود و آكسيھاى كارگر شد ان تودهيدر م

 .ھا را مد نظر قرار ندھد ات تودهين روحيتوانست ا لذا جناح راست نمى

ھا با آغاز جنگ، منجر به نوعى  ى، مخالفت ھمه جناحيًا، در آستانه جنگ اروپايثان
ى شده بود و يھاى اروپا ى در برابر دولتينما ونال براى قدرتيتفاھم در درون انترناس

ن معنا نبود ياما اتفاق نظر به ا. ت بودين وضعياتفاق نظر حاكم در كنگره بال، بازتاب ا
ز موضعى يكه ھمه در برخورد با مسئله  جنگ موضع واحدى دارند، با آغاز جنگ ن

ت را آغاز جنگ و پشت ين واقعيا. ندينما كنند و مصوبات را اجرا مى انقالبى اتخاذ مى
ھاى  ھا، و مصوبات كنگره ست به قطعنامهياليپا زدن بخش اعظم احزاب سوس

ه بال و رأى دادن به اعتبارات جنگى و دفاع از يانيونال دوم، از جمله بيانترناس
اى را به اتفاق  هيانيدر ھر حال، كنگره بال ب. ھاى خودى در جنگ نشان داد دولت
سم و يتاريليود كه منطبق بر مصوبه اشتوتگارت در برخورد به مسئله مب نميتصو

  .جنگ بود

ه بال از جنگى كه طبقات حاكمه در پى برافروختن آن بودند به عنوان جنگى يانيب
ھاى تمام كشورھا  ستيالياد نمود و از سوسير منافع كارگران است يگرانه كه مغا غارت

ه از كارگران تمام يانيب. ه جنگ بزننديبه علاى ھمه جان خواست كه دست به مبارزه
دارى  هيسم سرماياليالمللى پرولترى، با امپر نيروى ھمبستگى بيكشورھا خواست كه با ن

چ گونه تعھدى را يتوانند ھ كرد كه كارگران فرانسه و آلمان نمى اعالم مى. نديمبارزه نما
افزود جنگ به  ند و مىريبه مداخله در جنگ بالكان به خاطر قراردادھاى سرى بپذ

ن يادآورى ايه با يانيب. اى است كارانه تيوانگى جنايش و صربستان، ديخاطر نزاع اتر
ام انقالبى كمون را در پى داشت و جنگ روس و يت كه جنگ فرانسه و آلمان، قيواقع

ھاى ضد جنگ كارگران، از جمله  ونيد و با اشاره به آكسي انجام١٩٠۵ژاپن به انقالب 
ك جنگ يداد كه  ى ھشدار میيطلب اروپا ھاى جنگ  اعتصابات گسترده، به قدرتىيبرپا

شد كه  ًضا متذكر مىيا. ان طبقه كارگر را در پى خواھد داشتيتى و طغيجھانى نارضا
د يه تأكيانيب. توانند جنگ را آغاز كنند ھا تنھا با به مخاطره انداختن خود مى دولت

گر يكديك به يدانند و ھر گونه شل ت مىيا جناكرد كه كارگران، شركت در جنگ ر مى
ك، يپلماتيداران، افتخارات دودمانى و معاھدات سرى د هيرا به خاطر سود سرما

ت كه جنگ، بحران ين واقعيه با اشاره به ايانيب. رنديگ كارانه در نظر مى تيجنا
ر فه را در برابين وظيآورد، ا د مىياى پد تى تودهياسى و نارضاياقتصادى و س

ھا قرار داد كه از بحران و خشم كارگران استفاده كنند، مردم را به حركت  ستياليسوس
ه به يانين بي كنگره بال با صدور ا)٨٢(.ع نماينديدارى را تسر هيدر آورند و سقوط سرما

  .ان داديكار خود پا

  

  مه مستعمره و وابستهي جنبش طبقه كارگر در كشورھاى مستعمره، ن-١۴

ستم به يل سده بيدارى جھانى تا اواخر سده نوزدھم و اوا هيام سرمادر حالى كه نظ
رى يگ د به شكليه و توليد كه تمركز و تجمع سرماياى از رشد و تكامل رس چنان مرحله

عى از جھان، در كشورھاى قاره يده بود، در بخشى وسيھا انجام انحصارات و سلطه آن
دارى به درجه  هيكا، مناسبات سرمايقا و بخش جنوبى و مركزى قاره آمريا، آفريآس
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ن كشورھا مسلط يدارى در ا هيد ماقبل سرمايھاى تول وهيافته بود و ھنوز شينازلى توسعه 
شرفت را به يك سو معلول موانع داخلى بود كه روند تحول و پيماندگى از  ن عقبيا. بود
دارى  هي سرماشرفتهيگر سو، استعمار و سلطه كشورھاى پيق انداخته بودند و از ديتعو

ه جھانى در مرحله يات سرمايازھا و مقتضيمعھذا ن. فا كرده بودينقش مھمى در آن ا
ع گردد يه به كشورھاى تحت سلطه تسريكرد كه روند صدور سرما جاب مىيانحصار ا

ھای کالنی  گذارى هيدارى بود، سرما هياز اقتصاد جھانى سرمايى كه نيھا و در آن رشته
ع استخراجى، حمل و نقل و ارتباطات يًھا عمدتا در صنا گذارى هيرمان سيا. رديانجام بگ

ن تحول است كه كشورھاى عقب مانده به يو كشاورزى صورت گرفت و در روند ا
ه يم كار بازار جھانى سرمايشوند، در تقس ده مىيدارى كش هيمدار اقتصاد جھانى سرما

ن كشورھا يز در ايدارى ن هين محدوده، مناسبات سرمايكنند و در ھم فا مىينقشى ا
ن يت طبقه كارگر در ايدھند  كه چرا كم ح مىيات توضين واقعيا. كند دا مىيتوسعه پ

ر انجام يرى طبقه كارگر با تأخيگ ان شكليالعاده محدود باقى ماند، جر كشورھا فوق
با وجود . ف بودين كشورھا ضعيستم در ايل سده بيگرفت و جنبش طبقه كارگر تا اوا

. افته بوديز به درجات متفاوتى تكامل ين كشورھا نينبش طبقه كارگر در ھمن، جيا
تر  شرفتهيى پيقايى و آفرياينه از كشورھاى آسين زمين در ايكاى التيكشورھاى آمر

ع يتر بود و صنا افتهيدارى توسعه  هين، مناسبات سرمايكا التيدر كشورھاى آمر. بودند
طلبانه ھم در  ھاى ملى و استقالل ن رو، جنبشياز ھم. تری كرده بودند ن رشد بيشينو
ع در يشرفت و توسعه صنايپ. گر آغاز شده بوديھاى د ن كشورھا زودتر از قارهيا

ى و آلمانى يكايسى، آمريه انگليع صدور سرمايژه در پى موج وسين به ويكاى التيآمر
تا . افزوده شدًعا يت كارگران وسيد و بر كمينى رسيدر اواخر سده نوزدھم به مرحله نو

اواخر سده نوزدھم مجموع كارگران بخش صنعت، كشاورزى و خدمات در كشورھاى 
 تا ٣ان جنگ جھانى اول به حدود ين رقم تا پايا. ون بوديلي م٢ تا ١ / ۵ن يكاى التيامر

ز وسعت يرى طبقه كارگر، مبارزات كارگرى نيگ توأم با شكل. افتيش يون افزايلي م۴
 اعتصاب كارگرى انجام گرفت كه كارگران ٢۶ن ي در آرژانت تنھا١٨٩۶در . گرفت

  )٨٣(.ھا شركت داشتند ات در آنيى و دخانيع غذايھا، صنا خانه آھن، فلز، چاپ راه

 ١٩٠۵ن آن اعتصاب عمومى يتر ھا اعتصاب كارگرى رخ داد كه مھم ز دهيلى نيدر ش
 ٣٠٠٠٠ن سال، ابتدا يادر . ز بودين نيكاى التين اعتصاب عمومى در آمرين اوليا. بود

اگو دست به تظاھرات زدند و به سوى يھا در سانت متيش قيكارگر در اعتراض به افزا
ه كارگران يروھاى مسلح به خشونت و قھر علين. است جمھورى حركت نمودنديكاخ ر

. دين اقدام سركوبگرانه منجر به گسترش اعتراضات كارگران گرديا. متوسل شدند
ن اعتصاب كه ھمراه با يان ايدر جر. ب عمومى برپا شدفرداى آن روز اعتصا

ز به يكارگران ن. روھاى مسلح دولتى به سوى كارگران آتش گشودنديتظاھرات بود، ن
 كارگر كشته و ٧٠٠رى ين درگيان ايدر جر. ورش بردنديھا  مراكز دولتى و مغازه

د كه با يردگر برپا گيك اعتصاب عمومى ديز ي ن١٩٠٧ در )٨۴(. تن زخمى شدند٣٠٠
ا پس از يھا كشته و  رىيچند ھزار نفر در درگ. ديگرى تمام سركوب گرد وحشى
  )٨۵(.رى اعدام شدنديدستگ

ن اعتصاب در يا. ديك اعتصاب عمومى برپا گردي ١٩٠٩ن ھم در يدر آرژانت
ھاى  اما خواست. دياعتراض به سركوب و كشتار كارگران در اول ماه مه آغاز گرد
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ر شده در يى كارگران مطرح شد كه از جمله آزادى كارگران دستگز از سويمشخصى ن
ھاى قانونى بود كه مقامات دولتى در برابر  تيده شدن محدودياول ماه مه و برچ

رى يگين اعتصاب و پيوسعت ا. د آورده بودنديھاى كارگرى و حق اعتصاب پد هياتحاد
ن يا. رگران نمود ھاى كا رش خواستير به پذيكارگران، مقامات دولتى را ناگز

ز ين نيكاى التيگرى از كشورھاى آمريدر تعداد د. افتيان يروزى پاياعتصاب با پ
 .وستياعتصابات محدودترى به وقوع پ

توأم با رشد و اعتال مبارزات كارگرى و وسعت گرفتن جنبش اعتصاب، طبقه كارگر 
 .زداسى خود يھاى س ھاى كارگرى و تشكل هيجاد و گسترش اتحاديدست به ا

ًى كه عمدتا كارگر ين اروپايادى از مھاجرين وجود تعداد زيكاى التيدر كشورھاى آمر
ھاى كارگرى،  جاد تشكليبودند، نقش مھمى در ارتقای آگاھى كارگران و تالش براى ا

ان ين، رابطه تنگاتنگى ميكاى التيا در آمرين، به علت نفوذ اسپانيعالوه بر ا. فا نموديا
كاى يى در آمريايون اسپانيانقالب. ن وجود داشتيكاى التيا و آمريجنبش كارگرى اسپان

ز ين جا نيا در ايستى اسپانيكاليستى و آناركوسنديھاى آنارش شين فعال بودند و گرايالت
ونال يش، در دوران انترناسيھا پ ھاى كارگرى از سال هين، اتحاديدر آرژانت. مسلط شدند

. ام شكل گرفته بودي كارگران چاپ در ھمان اهيش نموده و اتحاديداياول آغاز به پ
وسته يدر طى چند سال، پ. ز ارتباط داشتنديونال اول نين جنبش كارگرى با انترناسيفعال

ن يه كارگرى در آرژانتي اتحاد۵٠ش از ي ب١٨٩۵در . ھا افزوده شد  هيبر تعداد اتحاد
ن ي فعالن با ابتكاريون كارگران آرژانتي فدراس١٩٠١در . ل شده بوديتشك

ادى از كارگران در صفوف آن متشكل يد كه تعداد زيل گرديست تشكيكاليآناركوسند
 .بودند

ز جنبش يل نيدر برز. جاد شدين ايه عمومى كارگران آرژانتيز اتحادي ن١٩٠٢در 
 ١٩ستم يل سده بياى برخوردار بود و تا اوا اى كارگران از رشد قابل مالحظه هياتحاد
در پى استقرار جمھورى در . ل شده بوديه صنوف تشكياده كارگرى و اتحياتحاد
ن يتر  اما بزرگ)٨۶(.ت شناخته شديز براى كارگران به رسميل، حق اعتصاب نيبرز

ن جنبش در دوران يا. كى بوديستم متعلق به كارگران مكزياى سده ب هيجنبش اتحاد
اعظم  بخش ١٩١٢ك شكل گرفت و چنان وسعتى به خود گرفت كه در يانقالب مكز

ن جنبش است كه يدر ادامه ھم. ل داده بودنديھاى خود را تشك هيكى، اتحاديكارگران مكز
رد و تعداد اعضای آن در مدت كوتاھى يگ ون عمومى كار شكل مىي كنفدراس١٩١٨در 

ع كارگرانى كه به جنبش يت وسين كمي ا)٨٧(.رسد ست ھزار نفر مىيون و دويليبه دو م
ھاى كارگرى در  هيك اتحاديادى به خصلت دموكراتي تا حدود زوسته بودند،ياى پ هياتحاد
كاى يھاى كارگرى آمر هيات بارز اتحادييکی از خصوص. شد ن مربوط میيكاى التيآمر
ھمه . نظرى و تعصبات نژادى و صنفى وجود نداشت ھا تنگ ن بود كه در آنين ايالت

بخش . وندنديھا بپ هيبه اتحادتوانستند  كارگران از ھر نژاد و جنبش و حرفه به راحتى مى
ك را، كارگران ساده و كشاورزى ياى مكز هياى از كارگران جنبش اتحاد قابل مالحظه

ھاى  تيز به رغم سركوب مداوم جنبش كارگرى و محدوديلى نيدر ش. دادند ل مىيتشك
ستم يل سده بيھا به وجود آورده بود، تا اوا هيل اتحاديمتعددى كه دولت بر سر راه تشك

د آمده بود، رشد جنبش يه و انجمن و مجمع كمك متقابل كارگرى پدي اتحاد١۵٠
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ن يده بود كه چندين حتا قبل از جنگ جھانى اول تا بدان حد رسيكاى التياى آمر هياتحاد
 .اى شكل گرفته بودند هيمركز ملى اتحاد

جاد مراكز ملى ين موفق به ايكاى التيقبل از جنگ جھانى اول، كارگران آمر
، )١٩٠٩(لى ي، ش)١٨٩٠(، كوبا )١٨٩٠(ن ي، آرژانت)١٨٨۴(اى در پرو  هيحادات

ل سال يدر اوا. شده بودند) ١٩١۴(و السالوادور ) ١٩١٢(وى ي، بول)١٩١٢(ك يمكز
رس برگزار شد كه شش كشور يآ اى در بوئنس هيك كنفرانس سراسرى اتحادي حتا ١٩٠٩

  )٨٨(.كاى جنوبى در آن حضور داشتنديآمر

ست ياليھا و احزاب سوس ھا، سازمان هي رشد جنبش كارگری و گسترش اتحادتوأم با
نده ي نما٩٣٣ با شركت ١٨٩۶ن در يستى كار آرژانتياليحزب سوسس. ز شكل گرفتندين

ستى كار يالين، حزب سوسيش از ايپ. ديل گردياى تشك هياسى و اتحادي تشكل س٣۵از 
ل، با ين و برزيست آرژانتيلاياحزاب سوس. ل شده بودي تشك١٨٩٢ز در يل نيبرز

اى از سوى  ندهيز نمايونال نيه انترناسيونال دوم ارتباط داشتند و در جلسه افتتاحيانترناس
ز ين نيكاى التيگرى از كشورھاى آمريدر تعداد د. نى حضور داشتيكارگران آرژانت

  . تر شكل گرفته بودند ست كوچكياليھاى سوس سازمان

تر و  فيار ضعين بسيكاى التيسه با آمريا، در مقايسجنبش طبقه كارگر در قاره آ
ى نسبت كارگران به كل يايمه مستعمره آسيدر كشورھاى مستعمره و ن. محدودتر بود

ت ين جمعيتر شين كشورھا كه بين ايتر شرفتهيپ. ديرس  در صد ھم نمى١ت به يجمع
ع يرگر در صنا  كا۶٣٢۶٣۶در آغاز سده بيستم . ن بودنديكارگرى را داشتند، ھند و چ

ت يز كمين نيدر چ. ع استخراجىي كارگر در صنا۴٩٢٠٠٠كردند و  نساجى ھند كار مى
نه يز در زمي كارگر ن٢۵٠٠٠٠د و يرس  مى٢٠٠٠٠٠ھا به حدود  كارگران كارخانه

ى ياين ھمه در كشورھاى آسي با ا)٨٩(.كردند گر كار مىيا در مؤسسات ديحمل و نقل و 
ت يو كم. ترى برخوردار شدند شيع از رشد بيه، صنايده سرمانيجه صدور فزايز در نتين

ط كار و زندگى كارگران يشرا. ديون رسيلي م۶ تا ۵ستم به يی ب كارگران تا دھه دوم سده
شرفته صنعتى نبود بلكه به مراتب ياس با كارگران كشورھاى پيى نه تنھا قابل قيايآس
كردند در  افت مىيھا در  كه آندستمزدى. ن بوديكاى التيتر از كارگران آمر ميوخ

د تا غروب ادامه داشت يساعات كار از طلوع خورش. تر قرار داشت ار نازليسطحى بس
ت قانونى يتنھا كشورى كه در آن محدود. ديرس  ساعت در روز مى١۶ا حتا ي ١۴و به 

 ساعت ١٠ز ساعات كار از ي ساعت كار وضع شده بود، ھند بود كه در  آن جا ن١٠
منى و بھداشتى محروم بودند و نرخ ين امكانات ايتر ىيكارگران از ابتدا. كرد تجاوز مى
بار، كارگران را در مبارزه  ط اسفين شرايا. ان كارگران باال بودير در ميمرگ و م

ى يايكارگران كشورھاى آس. ساخت تر مى ه استعمارگران و بورژوازى داخلى راسخيعل
فا نمودند و در يى بخش ملى اي جنبش رھات محدودشان، نقشى فعال دريبه رغم كم

ھمان حال به خاطر مطالبات مختص كارگرى خود به اشكال مختلف مبارزاتى از جمله 
گر آغاز يدر ھند، اعتصابات كارگرى زودتر از كشورھاى د. اعتصاب روى آوردند

پور در اعتراض به  ، كارگران كارخانه نساجى اكسپرس در ناگ١٨٧٧در . ديگرد
 ٢۵، ١٨٨٢ - ١٨٩٠ھاى  در فاصله سال. تمزدھا دست به اعتصاب زدندكاھش دس

 كارگران به نحو روزافزونى به )٩٠(.اعتصاب كارگرى در بمبئى و مدرس برپا شد
ن اعتصاب يرت  كارگران ھندى بزرگ١٩٠١در ژوئن . حربه اعتصاب روى آوردند
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مطالبه دستمزد، به  كارگر در بمبئى باز ھم به خاطر ٢٠٠٠٠. ا را سازمان دادنديآس
آھن  ، كارگران نساجى و راه١٩٠٩ تا ١٩٠۵ھاى  در فاصله سال. وستندياعتصاب پ

 روزه ۶ھا اعتصاب  ن آنيتر كى از مھميگر زدند كه ين اعتصاب ديدست به چند
كى از رھبران كارگران، سازماندھى ي بود كه براى آزادى ١٩٠٨كارگران بمبئى در 

 .شده بود

، ده اعتصاب صورت گرفت كه ١٨٩٩ تا ١٨٩٨ھاى  صله سالز در فاين نيدر چ
ز يستم، نيل سده بيدر اوا. ش دستمزد و كاھش ساعات كار بودياغلب به خاطر افزا

. اعتصابات متعددى توسط كارگران نساجى، معادن و فلز در شانگھاى برپا گرديد
رگران ن توسط كاي اعتصاب در چ۵۵، ١٩١١ تا ١٨٩۵ھاى  ًمجموعا در فاصله سال

ا كه در آن جنبش طبقه كارگر تا يگر از كشورھاى آسيكى دي )٩١(.سازماندھى شد
ه، اعتصابات كارگرى از دھه ھفتاد سده يدر ترك. حدودى رشد كرده بود، عثمانى بود

ى و كاركنان يايسات دريآھن، تأس ، كارگران راه١٨٧٢در سال . نوزدھم آغاز شد
 ٢٠ز ي ن١٨٨٢ تا ١٨٨٠ھاى  ر فاصله سالد.  مورد اعتصاب كردند۵تلگراف، در 

ستم، اعتصابات يھاى سده ب ن سالي در نخست)٩٢(.گر سازماندھى شدياعتصاب د
، ١٩٠٨افت و تنھا در اوت و سپتامبر يش يه به چند برابر افزايكارگرى در ترك

  )٩٣(. اعتصاب بر پا كردند٣٠كارگران  

ھا  ى بودند كه جنبش كارگرى آنيايگر كشورھاى آسيز از جمله دين و اندونزى نيپيليف
، كارگران ١٩٠٩ - ١٣ھاى  ن ساليب. ستم شكل گرفته بوديی ب ھاى سده ن ساليدر نخست

ه كارگرى ين اتحادين حال چنديدر ھم.  مورد دست به اعتصاب زدند۵۵نى در  يپيليف
ن به يپيلياى ف هين سازمان ملى اتحادي، نخست١٩١٣د و روز اول ماه ماه يل گرديز تشكين

ستم در تعدادى از يی ب ل سدهي تا اوا)٩۴(.ديجاد گردين ايپيلينام كنگره سراسرى كار ف
ستى، ھر چند كوچك و ياليھاى سوس ى، تشكليايمه مستعمره آسيكشورھاى مستعمره و ن

ھاى اندونزى،  ال دموكراتيون سوسيھا، فدراس ن آنيتر مھم. محدود شكل گرفته بودند
  .ست عثمانى بودياليحزب سوسن و يست چياليحزب سوس

ى يايگر آسيتر و محدودتر از برخى كشورھاى د فيران، جنبش طبقه كارگر ضعيدر ا
د از اواسط سده يع جديھر چند كه صنا. ل بوديالعاده قل ران فوقيتعداد كارگران در ا. بود

د جايش نھادند و تعدادى كارخانه در شھرھاى مختلف ايدايران آغاز به پينوزدھم در ا
ھا تا  جه موانع داخلى و ناتوانى در رقابت با كاالھاى خارجى اكثر آنيشد، اما در نت

تر  شيدر آغاز سده بيستم، تنھا چند كارخانه كوچك كه ب. ن رفتنديستم از بيل سده بياوا
. شم فعال بودنديبافى و ابر ات، شاليكنى، دخان پاك ه بودند در رشته پنبهيبه كارگاه شب

لذا تعداد . ت خود را آغاز كرده بوديس بود، تازه فعاليدر انحصار انگلصنعت نفت كه 
 ھزار نفر تجاوز ١۴٠رانى، محدود بود و تا دوران جنگ جھانى اول از يكارگران ا

دادند و  ل مىيبافى تشك ھاى قالى  ھزار تن را كارگران كارگاه٧٠ تا ۶٠ًحدودا . كرد نمى
شم، يکنی، ابر ھا، پنبه پاک خانه راجى، چاپع استخيه در صنعت نساجى، نفت، صنايبق

  .ره مشغول به كار بودنديرى، راه و ساختمان و  غيگ آھن، ماھى چرم، راه

م يى وخيايگر كشورھاى آسيران ھم مانند كارگران ديط كار و زندگى كارگران ايشرا
 را ھا شت آنين بود كه كفاف حداقل معييدستمزد كارگران آن قدر پا. فرسا بود و طاقت

 بعد از ظھر به طول ٧ا ي ۶ صبح تا ۶ز طوالنى بود و از يساعات كار ن. داد نمى
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ش دستمزد و كاھش ساعات كار آغاز يلذا مبارزه كارگران به خطر افزا. ديانجام مى
در اواخر سال . وستي به وقوع پ١٩٠۵ران در ين اعتصاب كارگرى اينخست. ديگرد

ھا را كارگران روسى  ى خزر كه اغلب آنايالت سواحل دريع شي كارگران صنا١٩٠۵
ش دستمزد دست به اعتصاب زدند، اما نتوانستند يدادند، به خاطر افزا ل مىيتشك

ن يز به ايرانى ني كارگران ا١٩٠۶چند ماه بعد در . ھاى خود را متحقق سازند خواست
بعد مدتى .  در صد را نمودند٣٠زان يش دستمزد به ميوستند و تقاضاى افزاياعتصاب پ

ش دستمزد به حربه اعتصاب متوسل يز به خاطر افزايكاركنان تلگرافخانه تھران ن
ران و باراندازان بندر انزلى با يگ ن زمان، ماھىيدر ھم. ت بوديشدند، كه ھمراه با موفق

ھاى  اعتصاب كارگران و كارمندان واگن. ش دستمزد اعتصاب كردنديخواست افزا
خواست . دي روز به طول انجام١٢ن دوره بود كه ي اكى از اعتصابات مھميز يتھران ن

روزى كارگران ين اعتصاب با پيا. كارگران، بازگشت كارگران اخراجى به كار بود
ن اعتصاب بر يت چنديان انقالب مشروطيھا ھم در جر خانه كارگران چاپ. افتيان يپا

ك ي به ر مطبوعات كهيخانه در اعتراض به وز  كارگران چاپ١٩٠٧در . پا كردند
ن يكارگران با ا. لى زده بود، دست به اعتصاب عمومى زدندين سيچ كارگر حروف
ن غرامت يچ ر را مجبور کردند عذرخواھى كند و به كارگر حروفياعتصاب، وز

ل يگر برپا نمودند و خواستار تقليك اعتصاب ديكمى بعد، كارگران چاپ . بپردازد
ان يروزى كارگران پايتصاب ھم با پن اعيا.  ساعت شدند١٠ به ١۴ساعات كار از 

د، در اعتراض به ي روز به طول انجام۴ھا كه  خانه گر كارگران چاپياعتصاب د. افتي
ن گروه از كارگران يكارگران چاپ نخست. ھا توسط دولت بود ل برخى روزنامهيتعط

نه خا ، كارگران چاپ١٩٠۶ل سال يدر اوا. ه زدنديجاد اتحاديرانى بودند كه دست به ايا
ه سراسرى يز اتحادي سال بعد ن۴. ل دادنديه خود را تشكيكوچكى در تھران، اتحاد

ھاى  اى در سال هيمعھذا دامنه گسترش جنبش اتحاد. ديل گرديھا تشك خانه كارگران چاپ
 .قبل از جنگ جھانى اول محدود ماند

. مودندفا نياى ا ز نقش مھم و برجستهيت نيان انقالب مشروطيران، در جريكارگران ا
كردند و با  گر شھرھاى ماورا قفقاز كار مىيھا در باكو و د ژه كارگرانى كه ساليبه و

ت يى داشتند، فعاالنه در نھضت مشروطيخواھانه آشنا مبارزات كارگرى و آزادى
ی نوزدھم ھر سال  ھاى اواخر سده ح است كه از ساليالزم به توض. حضور داشتند

كردند و ھزاران تن  ه مھاجرت مىيران به روسيز اھزاران كارگر در جستجوى كار، ا
رانى در ي كارگر مھاجر ا٧٠٠٠ت حدود يدر آستانه انقالب مشروط. گشتند بازمى

ه فعال ين كارگران در جنبش كارگرى روسيا. صنعت نفت باكو مشغول به كار بودند
ان يرات در مال دموكيھاى سوس ن ھستهياول. ى داشتنديستى آشناياليبودند و با افكار سوس

ال دمكراسى يھاى سوس ن ھستهيرانى در ماورا قفقاز شكل گرفت و نخستيكارگران ا
 .ل دادندين تشكين مھاجريران، ھميون را در اي عام-ون يموسوم به اجتماع

ل يكردند، با تشك ك كه از منافع طبقه كارگر دفاع مىيال دمكراتيھاى سوس ھسته
سم آن يكاليدند راديكوش طه مداخله داشتند و مىى در انقالب مشرويواحدھاى رزمى فدا

ال دمكرات، ين سوسيكى از فعاليون را ي عام-ون ين ھسته اجتماعينخست. ت كننديرا تقو
ان انقالب مشروطه در يدر خان عمواوغلى در جرين جنبش مشروطه، حيو از فعال
 با ١٩٠٧ در د ويجاد گرديالن ھم ايھا سپس در تھران و گ ن ھستهيا. ل داديمشھد تشك
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در . ب نمودندينامه خود را تصو نامه و نظام ن كنفرانس، مراميبرگزارى نخست
ل داده بودند و تحت يال دمكرات را تشكيھاى سوس ن، ھستهيز، مھاجريجان نيآذربا

ان انقالب يران كه در جريجنبش كارگرى ا. كردند ت مىيبى فعاليعنوان مركز غ
مبارزات . ن انقالب دچار ركود شديبا شكست ات تا حدودى رشد كرده بود، يمشروط

ن يا. دنديجاد شده بودند، از ھم پاشياى كه ا هيھاى اتحاد كارگرى فروكش كرد و تشكل
 .ھاى پس از جنگ جھانى اول رشد خود را از سر گرفت ًجنبش مجددا در سال

تر  شيقا، در دوره مورد بحث، جنبش طبقه كارگر تا حدودى در شمال و بيدر قاره آفر
ت كارگران در كشورھاى يدر آغاز سده بيستم كم. قا شكل گرفته بوديدر جنوب آفر

در . ار نازل بوديشد، بس ر، تونس و مصر محدود مىيًقاى شمالى كه عمال به الجزايآفر
ت كارگرى را داشت، تعداد كارگران از صد ھزار نفر ين جمعيتر شير كه بيالجزا

بخش قابل . در تونس و مصر ھم محدودتر بودكرد و تعداد كارگران  تجاوز نمى
ل ير و تونس تشكيژه در الجزايى به ويز كارگران اروپايت را نين جمعياى از ا مالحظه

قاى شمالى به يان جنگ جھانى اول، تعداد كارگران در كشورھاى آفريتا پا. دادند مى
مى ين. دي نفر رسون و پانصد ھزاريليك ميافت و به حدود يش ياى افزا نحو قابل مالحظه

ن يرى طبقه كارگر در ايگ با شكل. دادند ل مىياز آنھا را كارگران كشاورزى تشك
ط يش دستمزد، كاھش ساعات كار، و بھبود شرايكشورھا، مبارزه كارگران براى افزا

ھاى خود به حربه اعتصاب متوسل  کارگران براى تحقق خواست. كار آغاز گرديد
گرفت كه از  ى صورت مىيًز عمدتا توسط كارگران اروپان اعتصابات در آغايا. شدند

ترى برخوردار بودند و رابطه خود را با جنبش كارگرى اروپا  شيتجربه و آگاھى ب
ن يدر نخست. وستنديز به اعتصابات پياما به مرور، كارگران عرب ن. حفظ كرده بودند

ن يتر شي اما ب.ستم چند اعتصاب و تظاھرات در مصر صورت گرفتيی ب ھاى سده سال
 ١٩٠۴ھاى  به عنوان نمونه در فاصله سال. ر و تونس انجام گرفتياعتصابات در الجزا

ن اعتصابات، ي ھم زمان با ا)٩۵(. اعتصاب در تونس سازماندھی شد٨٣، ١٩١٣تا 
ه باراندازان ي اتحاد١٩٠۵در . اى شدند هيھاى اتحاد جاد تشكليكارگران دست به كار ا

ز به رغم موانع ير و تونس نيدر الجزا. ديل گرديات تشكيران دخانه كارگيمصر و اتحاد
د و حتا در يجاد گرديى ايه توسط كارگران اروپايھاى متعدد، تعدادى اتحاد تيو محدود

ت خود را آغاز يون عمومى كار فرانسه، در تونس فعالي شاخه كنفدراس١٩١١
ل يز ابتكار عمل تشكيعرب نى، كارگران يھاى كارگران اروپا هي سواى اتحاد)٩۶(.نمود

قا در جنوب و ين جنبش كارگرى قاره آفريرومندترياما ن. ه را بر عھده داشتنديچند اتحاد
ان ين جا تا پايدر ا. شد ده مىيقاى جنوبى ناميه آفرياى شكل گرفته بود كه اتحاد در منطقه

ول به ون كارگر در معادن و بخش كشاورزى مشغيليك ميجنگ جھانى اول متجاوز از 
دادند كه اغلب  ل مىيى تشكي تن را كارگران اروپا٢۶٠٠٠٠ن تعداد ياز ا. كار بودند

  )٩٧(.ىيايت بومى و مھاجران آسيه را جمعيكارگران ماھر بودند و بق

كارگران بومى . م بوديار وخيقاى جنوبى بسيط كار و زندگى كارگران در آفريشرا
به . تر روبرو بودند ميتى به مراتب وخيى با وضعيسه با كارگران اروپايحتا در مقا

ك ھشتم كارگر ياه پوست حدود يك كارگر سيعنوان نمونه در معادن ژوھانسبورگ مزد 
پوست معادن مس،  اهيك ساله كارگر سيا متوسط درآمد يدپوست بود و در رودزيسف

  )٩٨(. دالر بود۵۶٠٠دپوستان ي دالر و سف٢١٠
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فرساى كار و زندگى، اعتراض  ط طاقتيو شراانه ين تفاوت، استثمار وحشيبه رغم ا
قاى جنوبى يى آفريكارگران اروپا. خته بوديان عموم كارگران برانگيو مبارزه را در م

ى با يترى برخوردار بودند، در آغاز مبارزه و رودررو شيكه از تجربه و آگاھى ب
ى به خاطر يكاران اروپا  گروھى از معدن١٩٠٧در مه . قدم بودند شيداران، پ هيسرما

ن اعتصاب حتا يى كه اياما از آن جا. مسئله دستمزد و تشكل دست به اعتصاب زدند
ھا و مبارزات  رىيدرگ. گرفت با شكست روبرو شد ى را در برنمىيتمام كارگران اروپا

ن اعتصاب كارگران آن يتر  بزرگ١٩١٣در . ديد گرديًن پس مداوما تشديكارگرى از ا
ه كارگران معادن يى، اتحاديكار اروپا  پى اخراج چند معدندر. وستيدوران به وقوع پ

ن اعتصاب، بازگرداندن يان ايھاى كارگران در جر خواست. فراخوان اعتصاب داد
. ھا بود هيت شناختن اتحادياسى و به رسميھاى س كارگران اخراجى، مسئله آزادى

. ل دادنديكھاى اعتصاب تش تهين اعتصاب را آغاز نمودند و كمي كارگر، ا١٨٠٠٠
. اسى ظاھر شدنديك قدرت سيان اعتصاب به صورت يھا در جر تهين كميبرخى از ا

ًته اعتصاب ژوھانسبورگ، به مدت چند روز عمال زمام امور را در دست خود يكم
روى ين اعتصاب به وحشت افتاده بودند، تمام نيمقامات دولتى كه از ابعاد ا. گرفته بود

متجاوز . ه كارگران به كار بردنديج نمودند و علين بسنظامى خود را براى سركوب آ
ز كه در آن حدود يان سركوب نيع جنازه قربانييتش.  كارگر كشته و زخمى شدند١٠٠از 

گسترش مبارزه . ل شدياسى تبديك تظاھرات سي كارگر شركت كرده بودند، به  ٧٠٠٠٠
. ران اعتصابى نمودر به مذاكره با كارگيقاى جنوبى را ناگزيكارگران، مقامات آفر

ه كارگران يت شناختن اتحاديرفته و قول به رسميھاى كارگران را پذ ھا خواست آن
ن يى معادن از نخستيژه كارگران اروپايقاى جنوبى به ويكارگران آفر. معادن را دادند

اما به علت تعصبات و . ه نمودنديل اتحاديستم آغاز به تشكيھاى سده ب سال
ن رو در ياز ھم. د پوست بوديھا محدود به كارگران سف هي، اتحادھاى نژادى داورى شيپ

ھا به رشد خود ادامه  هين، اتحاديبا وجود ا. ه بودندي نفر عضو اتحاد١٠٠٠٠ تنھا ١٩١٠
ھاى  هيون اتحادي فدراس١٩١٣ھاى ترانسوال و در  هيون اتحادي فدراس١٩١١در . دادند

  )٩٩(.دنديل گرديتاون تشك پيك

قاى جنوبى ھم چنان يًھا عمال شكل گرفته بودند، اما مقامات آفر هي اتحادن كهيبه رغم ا
جاد يھا ا ت آنيزدند و موانعى بر سر راه فعال ھا سر باز مى ت شناختن آنياز به رسم

، كارگران براى تحقق مطالبات خود از ١٩١٣حتا پس از اعتصاب بزرگ . كردند مى
كارگران . گر زدندي اعتصاب گسترده دكي دست به ١٩١۴ھا در  هيجمله مسئله اتحاد

انه متوسل يبورژوازى باز ھم به سركوب وحش. وستندياه پوست ھم به اعتصاب پيس
ر و به زندان انداخت و تعدادى از رھبران جنبش يشد، ھزاران كارگر را دستگ

ن ھمه، فشار و مبارزه كارگران چنان يبا ا. قاى جنوبى اخراج كرديكارگرى را از آفر
  .ت شناخته شدنديًھا قانونا به رسم هي اتحاد١٩١۵بود كه در د يشد

اى خود، براى  هيھاى اتحاد جاد تشكليقاى جنوبى توأم با اعتصابات و ايكارگران آفر
ال يون سوسي فدراس١٩٠٢در . ز تالش نمودنديستى نيالياسى سوسيھاى س جاد تشكليا

گر يد تشكل مشابه در مناطق دھاى بعد چن ل شد و در ساليتاون تشك پيھا در ك دمكرات
قاى جنوبى وجود يست متعددى كه در آفرياليھاى سوس  سازمان١٩١٠در . شكل گرفتند
ن يالبته ا. جاد نمودنديقاى جنوبى را ايگر ادغام شدند و حزب كار آفريكديداشتند، در 
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جناح راست با تعصبات نژادى در آن . ك حزب واقعى كارگران نبوديحزب، ھنوز 
قاى يجنبش كارگرى آفر. شد دپوستان محسوب مىيقت حزب سفيد و در حقمسلط بو

رومند يھاى ن كى از جنبشيل سده يستم، يجنوبى به رغم تمام نواقصى كه داشت در اوا
  .قا بوديآفر

جه گرفت كه جنبش طبقه كارگر كشورھاى مستعمره، يتوان نت ن بخش مىياز بررسى ا
در . رى خود بوديگ ستم تازه در مرحله شكليبل سده يمه مستعمره و وابسته در اواين

اى  ن زمان به مرحلهيدارى تا ا هيشرفته سرمايحالى كه جنبش طبقه كارگر كشورھاى پ
ًت خود را كامال مستحكم كرده يھا موقع هيده بود كه اتحادياز رشد و تكامل خود رس

ھاى عقب اى طبقه كارگر شكل گرفته بودند، در كشور اسى تودهيبودند و احزاب س
ھاى  شان قرار داشتند و تشكل رىيگ ن مراحل شكليھاى كارگرى در نخست هيمانده، اتحاد

  .ل نشده بودنديز ھنوز تشكياى طبقه كارگر ن اسى تودهيس

  

  المللى طبقه كارگر ني گسترش مبارزات و اعتال جنبش ب-١۵

و نى از رشد يوالمللى كارگرى، وارد مرحله ن نيستم جنبش بيی ب با آغاز دھه دوم سده
د، ي كه جنگ جھانى اول آغاز گرد١٩١۴ تا ١٩١٠ ھاى در فاصله سال. دياعتال گرد

اى  سابقه دارى به رشد و گسترش بى هيمبارزات طبقه كارگر در عموم كشورھاى سرما
. دارى را فرا گرفت هيًبا تمام كشورھاى سرمايد و موج اعتصابات و تظاھرات تقريرس

ال دمكرات و مخالفت يستى حزب سوسيھاى اپورتون تاسيدر آلمان به رغم س
ھاى رفاھى و  لد حول خواستي كارگران معادن مانسف١٩٠٩اى، در  هيبوروكراسى اتحاد

ن يا. دي ھفته به طول انجام۶اسى كارگران، اعتصابى را آغاز نمودند كه يحقوق س
بانى يت و پشتياافت و مورد حمياى در آلمان  اعتصاب ده ھزار نفره كه انعكاس گسترده

لذا سال . عى از مبارزات كارگرى بوديعموم كارگران قرار رفت، آغازگر موج وس
ن رشته و در شھرھاى مختلف آلمان آغاز يك رشته اعتصابات در چندي با ١٩١٠

 نفره كارگران ساختمان ١۶٠٠٠٠ن اين اعتصابات، اعتصاب يتر از جمله مھم. ديگرد
ن يدر ھم. سازى بود گر، اعتصاب كارگران كشتىيداعتصاب مھم .  بود١٩١٠در بھار 

. ز دست به اعتصاب زدندين نيھاى مختلف در برل  كارگر رشته١٠٠٠٠سال 
مطالبات عمده . ن بر پا شديًگرى در بن، برمن و مجددا در برلياعتصابات مشابه د

ط كار يش دستمزد، كاھش ساعات كار و بھبود شراين اعتصابات، افزايكارگران در ا
ك رشته تظاھرات در شھرھاى مختلف آلمان بر سر ين اعتصابات، يعالوه بر ا. ودب

ستم انتخاباتى صورت گرفت كه صدھا ھزار كارگر در آن شركت يمسئله رفرم س
در .  بود١٩١٠ل ي آور١٠ نفره در ٢۵٠٠٠٠ن آن تظاھرات يتر نمودند و بزرگ

ھا كه با  ن ساليدر ا. فتايز اعتصابات و تظاھرات ادامه ي ن١٩١٢ و ١٩١١ھاى  سال
شد،  ك مىيك جنگ جھانى ھر لحظه نزديبروز بحران مراكش و جنگ بالكان، خطر 

ن مركز اصلى تظاھرات كارگران يه جنگ بود و برليًتظاھرات كارگران عمدتا عل
ن اعتصابات كارگران آلمانى در يتر كى از مھمي. شد ه جنگ محسوب میيآلمانى عل

ش دستمزد و كاھش ساعات يگران معادن روھر براى افزا، اعتصاب مجدد كار١٩١٢
تا آغاز جنگ جھانى . ن اعتصاب شركت كردندي كارگر در ا٢۵٠٠٠٠حدود . كار بود

 ١٩١٠ - ١۴ًمجموعا در فاصله . گرى در آلمان رخ دادياول، اعتصابات متعدد د
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اسى ز به رغم بوروكريا نيتانيدر بر.  در صد رشد داشت٢٠٠اعتصابات در آلمان 
اى قدرتمند آن كه مانعى جدى بر سر راه مبارزات كارگران بود و اغلب با  هياتحاد

اى توسط توده  ن دوره، اعتصابات گستردهيكرد، در ا اعتصابات كارگرى مخالفت مى
ن، فلز يسازى تا وكاسل، كشتىيآھن ن اعتصابات كارگران راه. ديكارگر برپا گرد

د، در زمره ي ماه به طول انجام١٠ جنوبى كه كاران ولز رمنگام و اعتصاب معدنيب
. تر شد عي دامنه اعتصابات وس١٩١١سال .  بودند١٩١٠ن اعتصابات سال يتر مھم

ن سال دست به اعتصاب زدند يملوانان، باراندازان و كارگران حمل و نقل، دو بار در ا
آھن  اعتصاب سراسرى كارگران راه. ستم حمل و نقل و بنادر را مختل ساختنديو س
روھاى مسلح براى سركوب يدر پى مداخله ن. ن سال بودين اعتصاب در ايتر مھم

روھاى يان كارگران و نياى م رى گستردهيورپول، درگيآھن ل اعتصاب كارگران راه
ھا  رى دهين درگيان ايدر جر. ديابانى انجامين مبارزه به سنگربندى خيا. ش آمديمسلح پ

روھاى مسلح دولتى، يانه نيگرانه و وحش دام سركوبن اقيا. كارگر كشته و زخمى شدند
. ديگر كشياعتصاب به شھرھاى د. ختيگر برانگيخشم كارگران را در مناطق د

 كارگر به ٢٣٠٠٠٠آھن فراخوان اعتصاب عمومى داد و  ه كارگران راهياتحاد
. ، دو ماه، ھمراه با اعتصابات سراسرى بود١٩١١در سال . وستندياعتصاب پ
داد جنبش ين رويتر مھم. ن اعتصابات سراسرى شركت كردنديرگر در ا كا٩٠٠٠٠٠

.  بود١٩١٢سنگ در  ن مقطع، اعتصاب كارگران معادن زغاليا در ايتانيكارگرى بر
رھبران . ى اعتصاب به منظور حداقل دستمزد تضمين شده بودنديكارگران خواھان برپا

رى، يگ ان رأىيعھذا در جرکردند، م ه، با توسل به حربه اعتصاب مخالف میياتحاد
ى اعتصاب ي ھزار تن به برپا۴۴٠مى از كارگران، متجاوز از يار عظيت بسياكثر

ون كارگر معدن به اعتصاب يليك ميلذا اعتصاب آغاز شد و . عمومى رأى دادند
ھاى  دى در برخى رشتهيھاى تول تين اعتصاب منجر به توقف فعاليگستردگى ا. وستنديپ
توانست، به  م مىين جنبش عظيا. ديھاى فوالد و آھن گرد انهگر از جمله كارخيد
ه مانع ادامه آن شدند و ياما رھبران سازشكار اتحاد. انجامديروزى قطعى كارگران بيپ
ن دوره يز در ايكا نياالت متحده امريا. افتيان يز پايازات ناچين اعتصاب با كسب امتيا

ن اعتصاب مھم ي چند١٩١٠ و ١٩٠٩ھاى  در سال. ك مبارزه طبقاتى حاد بوديعرصه 
ك يى ي كه با برپا١٩٠٩مبارزه كارگران فلز در . وستياالت متحده به وقوع پيدر ا

ان يى جدى ميك رو در روياعتصاب خواھان تحقق مطالبات رفاھى خود بودند، به 
روھاى مسلح براى در ھم يجه دخالت نيدر نت. ل شديداران تبد كارگران و سرمايه

معھذا كارگران به .  تن زخمى شدند۵٠ تن از كارگران كشته و ١٣ب، شكستن اعتصا
  )١٠٠(.روزى ادامه دادندياعتصاب تا پ

 ماھه كارگران فوالد در برابر ١۴، مقاومت ١٩٠٩گر از اعتصابات مھم سال يكى دي
ه يه اتحادينه كاھش دستمزدھا و انجام اقداماتى عليداران در زم هيى سرمايزورگو

ه مبارزاتى را در يھر چند كه مقاومت كارگران در ھم شكست، اما روح. كارگران بود
. افتنديان يروزى پاي اغلب با پ١٩١٠اعتصابات . االت متحده باال برديجنبش كارگرى ا

. ورك بوديويدوزى در ن ھاى لباس ھا اعتصاب گسترده كارگران كارخانه ن آنيتر مھم
ھا اعتصابات  ن آنيتر  كه برجستهوستي به وقوع پ١٩١١ترى در  اعتصابات گسترده

كاران   معدن١٩١٣ - ١٩١٢ھاى  در سال. ز بودينو لىيكاگو و ايآھن در ش كارگران راه
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اى ينيرجيكارگران معادن و. ك اعتصاب طوالنى زدندياى غربى دست به ينيرجيو
ى بودند كه كارگران يايه خود و كسب مزايت شناختن اتحاديغربی خواھان به رسم

گر، اعتصاب ياز جمله اعتصابات د. گر به دست آورده بودندي مناطق دمعادن در
.  بود١٩١٢و و اعتصاب كارگران بافنده لورنس در يسازى اوھا كيھاى الست كارخانه

روزى كارگران ين اعتصاب با پيا. دي كارگر بافنده دو ماه به درازا كش٢۵٠٠اعتصاب 
ش دستمزد كارگران لورنس، باعث ياافز. افتيش يافت و دستمزد كارگران افزايان يپا

ن يتر كى از طوالنىي. ابديش يز افزايوانگلند نيشد كه دستمزد كارگران نساجى ن
 ھفته ٢٢ترسون بود كه  اعتصاب كارگران پا١٩١٣ى در يكاياعتصابات كارگران امر

د در آن يرس  مى٢۵٠٠٠ھا به  ًبا تمام كارگران شھر كه تعداد آنيتقر. ادامه داشت
ك ي نفره و ٣٠٠ته اعتصاب يك كمين اعتصاب، يان ايكارگران در جر. داشتندشركت 

ن اعتصاب، يش از حد ايطوالنى شدن ب. ل داده بودندي نفره تشك٢٠ تا ١۵ى يته اجرايكم
داد جنبش ين رويتر مھم. دين اعتصاب به شكست انجاميكارگران را از پاى درآورد و ا

 بود كه ١٩١۴ كارگر معادن كلرادو در ٩٠٠٠ن دوره اعتصاب يكا در ايكارگرى آمر
شان يھا داران، كارگران را از خانه هيان اعتصاب، سرمايدر جر.  ماه ادامه داشت١۵

ى در ھمان منطقه به مبارزه خود ادامه يكارگران معادن با زدن چادرھا. رون راندنديب
صاب كارساز دن به اعتيان بخشيداران براى پا هياقدامات متعدد دولت و سرما. دادند

ھا كارگران را به  آن. ل شدنديروھاى مسلح براى فرو نشاندن اعتصاب گسين. افتادين
ًز متقابال دست به اسلحه يكارگران معادن ن. گلوله بستند و تعدادى را به قتل رساندند

سات معادن را ين دھكده به تصرف خود درآوردند و تأسيتمام منطقه را با چند. بردند
 روز ادامه ١٠روھاى دولتى يان كارگران و نيرى مسلحانه ميدرگ. دنديز به آتش كشين

  .م شدندي روز تسل١٠كارگران پس از . داشت

اعتصاب عمومى . ز با حدت تمام ادامه داشتيمبارزه طبقاتى كارگران در فرانسه ن
ك ھفته به طول يگر كه يش دستمزد و برخى مطالبات ديآھن به منظور افزا كارگران راه

 ساعت كار روزانه، ٨ تن از كارگران ساختمان به خاطر ۵٠٠٠٠د، اعتصاب يمانجا
ان، اعتصاب ملوانان و باراندازان مارسى، اعتصاب كارگران ياعتصاب معدنچ

 ھفته ادامه داشت، اعتصاب عمومى كارگران فلز مارسى و ۶سازى رنو كه  نيماش
ى كه دولت در ياھ تيه جنگ و محدودي عل١٩١٢تظاھرات صدھا ھزار كارگر در 

ھاى برجسته مبارزات كارگران  جاد كرده بود، نمونهيمورد اعتصابات و تظاھرات ا
 .ن دوره بودنديفرانسوى در ا

ك و يا، بلژيش، مجارستان، اسپانيا، اتريتاليى از جمله در ايگر كشورھاى اروپايدر د
 .ن دوره صدھا اعتصاب و تظاھرات رخ داديگر كشورھا در ھميد

پس از شكست انقالب . ان بوديه در جرين دوران در روسين نبرد طبقاتى ايراما حادت
 ١٩١٠ك افت كوتاه مدت روبرو بود كه تا يه با ي، جنبش كارگرى روس١٩٠۵ - ٧

افت و در مدتى كوتاه يه اعتال يً مجددا جنبش كارگرى روس١٩١٠از . ادامه داشت
 اعتصابات كارگرى در ١٩١١در . ه را فرا گرفتياى سراسر روس اعتصابات گسترده

اعتصاب كارگران معادن طالى لنا . افتنديش يسه با سال قبل از آن به دو برابر افزايمقا
روھاى سركوب و يمداخله ن. ن اعتالء جنبش بوديدى در اي آغاز مرحله جد١٩١٢در 

رى تعدادى از كارگران براى سركوب اعتصاب، منجر به تظاھرات كارگران يدستگ
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گرى تمام  روھاى مسلح با وحشىين. رشدگان شديلنا براى آزادى دستگمعادن طالى 
موج اعتراض .  تن زخمى شدند٢۵٠ كارگر كشته و ٢٧٠. كارگران را به گلوله بستند

 اعتصاب ٧٠٠، ١٩١٢ل يلذا در آور. ه را فرا گرفتين ددمنشى سراسر روسيبه ا
 در اعتصابات شركت ون كارگريليك مين سال متجاوز از يدر ا. اسى صورت گرفتيس

ه از جمله مسكو و سن پترزبورگ تظاھراتى برپا ين شھر مھم روسيدر چند. كردند
ش از ي ب١٩١٣در سال . آوردند تر به اعتصاب روى  كارگران به شكلى گسترده. ديگرد

ن يژه در اين اعتصابات به ويت اياھم. ون كارگر در اعتصابات شركت كردنديليدو م
ن رقم ي، ا١٩١۴ل يدر اوا. داد ل مىياسى تشكيھا را اعتصابات س  در صد آن۶٠بود كه 

 .دي در صد رس٨٠به 

دن يدارى به درازا كش هيوسعت و گستردگى اعتصابات در عموم كشورھاى سرما
ھاى  رىياسى، تظاھرات و درگياعتصابات حتا به مدت چند ماه، رشد اعتصابات س

ت بود كه جنبش ين واقعيگر ا انيى به جنگ، ھمگيھاى كارگران عل ونيابانى و آكسيخ
تواند به نبردى  ده كه مىياى از رشد و اعتال خود رس المللى طبقه كارگر به مرحله نيب

اما با آغاز جنگ جھانى اول . زديكننده با بورژوازى و نظم موجود برخ نييقطعى و تع
المللى طبقه  نيد، مبارزه طبقه كارگر افت كرد و جنبش بين اعتال متوقف گرديتداوم ا

نى و افت مبارزات ينش ن عقبيعامل اصلى ا. دينى روبرو گردينش ك عقبيكارگر با 
ھاى كارگرى بودند كه ھر  هيال دمكرات و رھبران اتحاديكارگرى، اغلب احزاب سوس

در . ت از بورژوازى كشور خود برخاستنديھات خاص خود، به دفاع و حمايك با توجي
ال دمكرات آلمان و رھبران يقه كارگر، حزب سوسكاران به طب انتين خيرأس ا

ھا به اعتبارات جنگى رأى دادند و  آن. ن كشور قرار داشتنديھاى كارگرى ا هياتحاد
ست و ياليپس از آلمان، احزاب سوس. ھن اعالم نمودنديآمادگى خود را براى دفاع از م

ش، يا، فرانسه، اتريتانير بريگرى از كشورھا نظيھاى كارگرى تعداد د هيرھبران اتحاد
طلبى و  ن موج دفاعيا. ش گرفتندياست را در پين سيگر ھمياالت متحده و چند كشور ديا
ھن يز به موضع دفاع از ميت فرانسه ن. ژ. د بود كه ثيى چنان شديپرستى بورژوا ھنيم

اسى و صنفى طبقه كارگر در يھاى س ار محدودى از تشكليتنھا تعداد بس. ديدر غلط
ستى و يه و بلغارستان، بر مواضع انقالبى ماركسير روسيا نظبرخى كشورھ

ھاى  هيروشن است كه وقتى تعداد اعضاى اتحاد. ستى خود پا بر جا ماندنديوناليانترناس
زد و جنبش تعاونى تحت  ون مىيلي م١٠ست سر به ياليتحت رھبرى احزاب سوس

ھن چه يتى دفاع از مسيد، مواضع شوونيرس ون مىيلي م٩ًز حدودا به يھا ن رھبرى آن
اما عالوه . توانست بر جنبش طبقه كارگر و مبارزه آن بر جاى بگذارد ر مخربى مىيتأث

ان كارگران مدد يستى بورژوازى در ميغات شوونيت تبلياست كه به تقوين سيبر ا
ان كارگران از يه مبارزاتى را در ميساخت، روح ھا را زائل مى رساند، آگاھى آن مى

گرى يزد، عوامل د ان كارگران دامن مىيسازمانى و پراكندگى در م  به بىبرد و ن مىيب
اى از  بخش قابل مالحظه. ن افت مبارزات كارگران در آغاز جنگ مؤثر بودنديز در اين

گرفتند كه از  ھا را زنان و جوانان  ل شدند و جاى آنيھاى جنگ گس كارگران به جبھه
ى يى كه در مورد برپايھا تيمحدود. تجربه و آگاھى طبقاتى برخوردار نبودند

رات منفى خود را يجاد شده بود، تأثيز اياى ن هيھاى اتحاد تياعتصابات، تظاھرات، فعال
ھاى  ن ماهيستى بورژوازى نيز در نخستيغات گسترده شوونيتبل. گذاشتند بر جاى مى
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ًا افت دين در آغاز جنگ مبارزات كارگران شديبنابرا. ادى داشتير زيآغاز جنگ، تأث
. سم فرونشستي موج شوون١٩١۵از . اورديادی دوام نين ركود، مدت زياما ا. كرد

شت يد سطح معيكرد، تنزل شد ل مىيفشارھاى مختلفى كه جنگ به كارگران تحم
ھا،  متيش قيكارگران، فقر و گرسنگى، طوالنى شدن ساعات كار، تورم و افزا

ع يرانى و فجايھاى جنگ، و ل اجبارى كارگران به جبھهياسى و گسيفشارھاى س
گرى كه جنگ به بار آورده بود، احساسات ضد جنگ را يبت ديھا مص دھشتناك و ده

ش چپ جنبش يگرا. ھا را به حركت درآورد ت نمود و آنيان كارگران تقويًمجددا در م
دا كرد و آغاز به سازماندھى اعتصابات و تظاھرات ضد يترى پ شيكارگرى قدرت ب

مشى . ت. ژ. ھاى وابسته به ث هيرانسه تعدادى از اتحاددر ف. جنگ نمود
ن اعتصاب در ي چند١٩١۶در سال . ه دولت و جنگ اتخاذ نمودندياى عل انهيجو مبارزه

ال يھاى سوس ستيوناليدر آلمان گروه انترناس. دھى شد ھاى مختلف سازمان كارخانه
كنشت،  بيلست تحت رھبرى روزا لوكزامبورگ و يدمكرات موسوم به اسپارتاك

شتاگ يتظاھرات زنان در مقابل را. سازماندھى اعتصابات و تظاھرات را آغاز نمودند
، ١٩١۵شتاگ در ي نوامبر در برابر را٣٠و در درسدن، تظاھرات ده ھزار نفرى 

، ١٩١۶ن با شعار مرگ بر جنگ و مرگ بر حكومت در يى ده ھزار نفرى برليگردھما
ھا  ، ده١٩١۶در . لمان پس از آغاز جنگ بودن اقدامات جناح چپ كارگرى آينخست

ھا  ا از ھمان آغاز جنگ، دهيتاليدر ا. وستيز در آلمان به وقوع پياعتصاب كارگرى ن
، تظاھرات و اعتصابات "ميخواھ ما كار و نان مى"، "جنگ نه"ھزار كارگر با شعار 

افت و در يترى  شيھاى بعد گسترش ب ن مبارزات در ساليا. خود را آغاز کرده بودند
 به ١٩١۶ز اعتصابات كارگران در يه نيدر روس. دي صدھا اعتصاب برپا گرد١٩١۵

ه صورت گرفت كه ي مورد اعتصاب در روس١۴١٠، ١٩١۶در . د يى رسيسطح باال
 )١٠١(.اسى بودي مورد آن اعتصاب س٢۴٣ كارگر در آن شركت كردند و ١٠٨۶٠٠٠

ك يل دادند كه يھاى كارخانه را تشك تهيى، كارگران، كمين اعتصابات اروپايان ايدر جر
ه يًا و انگلستان و بعدا در روسيتاليھا در ا تهين كميا. د بوديتشكل انقالبى در نقطه تول

ت بود كه كارگران از ين واقعين اعتالی مجدد جنبش كارگرى حاكى از ايا. د آمدنديپد
نى براى يعط يدارى نفرت دارند و شرا هيجنگ و طبقه حاكم در كشورھاى سرما

  .سرنگونى بورژوازى فراھم است

  

 ای  تحوالت جنبش اتحاديه–١۶

دارى در دوره قبل  هيبه موازات رشد و اعتال مبارزات كارگران در كشورھاى سرما
ھاى  هين رشد اتحاديا. ًعا رشد كردنديز وسيھاى كارگری ن هياز جنگ جھانى اول، اتحاد

ا در طول يتانيه كارگران معدن در برياتحادع بود كه به عنوان نمونه اعضای يچنان سر
 ١۵افت و تعداد اعضای توك در فاصله يش ي افزا٩٠٠٠٠٠ به ١۶٠٠٠٠ك سال، از ي
  )١٠٢(.دي رس٢۶٨٢٣۵٧ به ١۶٧۴٧١۵ از ١٩١٠ -

ون افزوده شد و يلي م٧ تا ۵ھا  هي سال قبل از جنگ بر تعداد اعضای اتحاد٧در طول 
ھا، تنھا محصول رشد  هين رشد كمى اتحادي ا)١٠٣(.ديون رسيلي م١۶ تا ١۴ به ١٩١۴در 

راتى بود ييجه تغيھا نبود، بلكه نت و اعتالء مبارزات كارگران و ارتقاء سطح آگاھى آن
ر ماھر، يمه ماھر و حتا غيكارگران ن. د آمديھا پد هيب و ساختار اتحاديكه در ترك
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ًجا يتدر. وسته بودندي پھا هيًعا به اتحاديھاى خدمات و كشاورزى، وس كارگران بخش
ھاى صنعتى شكل گرفته  هير كرده بود و تعدادى از اتحادييز تغيھا ن هيساختار اتحاد

ى كه يھا هيبخش اعظم اتحاد. ز بودنديًھاى صنفى كامال متما هيبودند كه از ساختار اتحاد
ست قرار داشتند و رھبرى يالين زمان شكل گرفته بودند، تحت نفوذ احزاب سوسيتا ا

روانه و  ھاى راست استيس. اى بود هيار بوروكراسى اتحاديھا در اخت اكثر آن
ال دمكرات، به نحو روزافزونى به يھاى تحت نفوذ احزاب سوس هيسازشكارانه اتحاد

ھاى  هيھا به اتحاد وستن آنيھا و پ هين اتحاديروى گردانی کارگران از ا
تر در  شيستم بيی ب ل سدهيتا اواسم كه يكاليآناركوسند. ديست انجاميكاليآناركوسند

ل شده يده جھانى تبديك پديگر به يتر بودند، اكنون د مانده ى نفوذ داشت كه عقبيكشورھا
وستند، منافع طبقاتى خود را يپ ست مىيكاليھاى آناركوسند هيكارگرانى كه به اتحاد. بود

ش قت ھم به رغم انحرافاتى كه جنبيدر حق. دنديد ھا مى هين اتحاديدر ا
ھا در دست  ھاى كارگرى كه رھبرى آن هيسه با اتحاديستى داشت، در مقايكاليآناركوسند

ام فاستر كه يليو. كردند ھا بود، بھتر، از منافع كارگران دفاع مى هيھاى اتحاد بوروكرات
سم يكاليآناركوسند: "دھد كه ح مىيھا بود، توض ن سالياى در ا هين جنبش اتحادياز فعال

ھاى  د پاسخيرس دا كند، چرا كه به نظر مىيالمللى گسترش پ نيه بتوانست در عرص
ش يسم پياليلى كه امپريژه مسايل طبقه كارگر، به ويارى از مساياى به بس كننده قانع

ال دمكراسى در حالى كه به نحو يدھد، و حال آن كه سوس آورده بود، ارائه مى
رو،  نياز ا. ه پاسخ آنھا نبودد، قادر بيغلط سم در مىيروزافزونى به ورطه اپورتون

ادى از كارگران، پاسخى درست به يھا، از نظر تعداد ز ستيكاليزى سنديست استيس
ساختند،  ات تھى مىيست كه احزاب كارگرى را از حيمداران اپورتون استيھاى س گروه

 ى بوديگرا هيسم، تنھا نوع اتحاديكاليى صنعتى آناركوسنديگرا هياتحاد. ديرس به نظر مى
ھاى صنفى اتم مانندى  هيھا مبارزه كند و آشكارا برتر از اتحاد توانست با تراست كه مى

  . كردند ارى از كشورھا آن را تحمل مىيھاى بس ال دموكراتيبود كه ھنوز سوس

، ١٩٠۵ه ياى در انقالب روس اسى تودهير اعتصابات سيت چشمگيبا توجه به موفق
مؤثر و موجه براى مقابله با خطر جنگ اى  لهيسم، وسيكالياعتصاب عمومى سند

. ديرس دارى به طور كلى، به نظر مى هيالوقوع و در موقع مناسب، الغای سرما بيقر
است و سازمان رزمنده كارگران را در برابر يك سيطى كه اوضاع، ين در شرايبنابرا

كار ساخته بودند،  ست و سازشيھاى اپورتون ال دمكراتيادى كه سوسيجبھه سست بن
ل معرفى نمود و آغاز به رشد ين مسايسم خود را به عنوان راه حل ايكاليد، سنديطلب مى

سم تحت ين كار را بكند، چرا كه كمونيسم توانست ايكاليآناركوسند. ى نموديو شكوفا
المللى در جنبش كارگرى  نيروى بيك نير در آن زمان تازه به عنوان ين كبيرھبرى لن
به ) ت.ژ.ث(ون عمومى كار ي در فرانسه، كنفدراس)١٠۴(."ش كرده بوديدايآغاز به پ

ن تعداد كارگران را در صفوف خود يتر شيست، بيكاليالت آناركوسنديك تشكيعنوان 
ا يتالي در ا.ون عضو داشتيليم ميمتشكل ساخته بود و در آستانه جنگ متجاوز از ن

 در ١٩٠٨در ست تا آن حد رشد كرده و قدرت گرفته بود كه يكاليجنبش آناركوسند
در . ًك اعتصاب عمومى برپا كرد و بعدا اعتصابات متعددى را رھبرى نموديپارما 
اما . ھا رشد كردند ن ساليست در ايكاليھاى آناركوسند هيز اتحاديا، پرتغال و ھلند نياسپان

االت متحده ، يدر ا. شه دوانديز ريكا نيس و آمريستى در انگليكاليجنبش آناركوسند
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اى موسوم به كارگران صنعتى جھان، حامل خطمشى  هيادالت اتحيتشك
ى كار تحت رھبرى گامپرز، يكايون امريستى بود كه در برابر فدراسيكاليآناركوسند

الت كارگران صنعتى جھان در يتشك. داد ل مىيجناح چپ جنبش كارگرى را تشك
ا را ھ كا سازمان داد و آنين اعتصاب بزرگ را در آمريھاى قبل از جنگ چند سال

ست و ياليھاى وابسته به احزاب سوس هياما عالوه بر اتحاد. رھبرى نمود
حى متشكل شده بود يھاى مس هيسم، تعداد محدودى از كارگران در اتحاديكاليآناركوسند

ھا تا آستانه جنگ،  تعداد اعضای آن. كردند دار دفاع مى هيكه از سازش كارگر و سرما
 .ون بوديليم ميش از نيكمى ب

ھاى قابل  شرفتين دوره پيالمللى طبقه كارگر ھم در ا نياى ب هيھاى اتحاد انسازم
م، يھا اشاره كرد ًاى كه قبال به آن المللى حرفه نيھاى ب رخانهيتعداد دب. اى داشتند مالحظه

ھا،  رخانهين دبين ايتر بزرگ. ديرخانه رسي دب٣٢رشد نمود و تا آغاز جنگ جھانى به 
المللى  نيرخانه بيدب. ن، حمل و نقل، فلز و ساختمان بودمتعلق به كارگران معاد

ون عضو يلي م٧ مركز ملى كار را با حدود ١٩، ١٩١٣ھا تا  هياتحاد
ن، يز جناح راست جنبش كارگرى به رھبرى لژين جا ني در ا)١٠۵(.گرفت دربرمى

ع از ن جناح مانيا. ار داشتياى آلمان رھبرى را در اخت هيھاى اتحاد سركرده بوروكرات
. ل شوديرنده تبديگ مياى تصم هيالمللى اتحاد نيك سازمان بيالت، به ين تشكيآن بود كه ا
ر ييد نام خود را تغيالمللى با نيرخانه بيكردند كه دب ده دفاع مىين ايھا از ا هيبرخى اتحاد
جناح راست به شدت با اين امر مخالف . ل شوديھا تبد هيونال اتحاديك انترناسيدھد، و به 

اسى مھم بر عھده يل اجتماعى و سيرى در مورد مسايگ ميكرد كه تصم بود، و ادعا مى
ھاى  سرانجام پس از بحث. ال دمكرات استيست و احزاب سوسياليونال سوسيانترناس

اى، نام آن به  هيالمللى مراكز ملى اتحاد نيرخانه بيخ دبيمداوم، در كنفرانس زور
فش يت و مضمون وظاين كه در ماھيافت،، بدون اير ييھا تغ هيالمللى اتحاد نيون بيفدراس

ان جنگ و دفاع اغلب يھا، در جر هيالمللى اتحاد نيون بيفدراس. رديرى صورت بگييتغ
ًھا از دولت خودى، عمال به سه بخش با سه  هيست و رھبران اتحاديالياحزاب سوس
  .ديم گردين، فرانسه و آمستردام تقسيمركز در برل

  

 ونال دوميترناس فروپاشى ان-١٧

ً، رسما اعالم نمودند كه ١٩١٢ھاى سراسر جھان در كنفرانس بال  ستياليسوس" 
ن اقدام تمام يتر و ارتجاعى" تكارانهيجنا"ى را جنگى يالوقوع اروپا بيجنگ قر

دارى را  هيه آن، سقوط سرمايك انقالب عليى يق برپايد از طريدانند كه با ھا مى حكومت
ال دموكرات يت احزاب سوسيد آمد، اما اكثريد و بحران پدي رسجنگ فرا. ع نموديتسر

ھاى ارتجاعى روى آوردند و به جانبدارى از  كيھاى انقالبى به تاكت كيبه جاى تاكت
سم به معناى ياليگردانى از سوس ن رویيا. بوژوازى و دولت متبوعه خود برخاستند

  )١٠۶(..."است) ١٩١۴ -١٨٨٩(ونال دوم يفروپاشى انترناس

ھاى  ژه قطعنامهيونال دوم، به ويھاى انترناس م، قطعنامهيدين ديش از ايھمان گونه كه پ
ھا قبل از  ستى را مدتيالياشتوتگارت و بال، به روشنى، علل و خصلت جنگ امپر

ن جنگ ارائه يھا در ح ستياليى براى عمل سوسيل كردند و رھنمودھايوقوع آن، تحل
قات حاكمه در پى برافروختن آن بودند، به عنوان ه بال از جنگى كه طبيانيب. دادند
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گفت كه  ه مىيانيب. اد نمودير منافع كارگران است يگرانه كه مغا جنگى غارت
گر را به يكديك به يھر گونه شل"و " دانند ت مىين جنگ را جنايكارگران، شركت در ا"

كارانه  تي جناك،يپلماتيداران، افتخارات دودمانى و معاھدات سرى د هيخاطر سود سرما
و جنگ " ام انقالبى كمونيجنگ فرانسه و آلمان، ق"ادآورى يبا ." رنديگ در نظر مى

خواست كه از بحران و خشم  ھا مى ستيالي، از سوس١٩٠۵روس و ژاپن و انقالب 
 .نديع نمايدار را تسر هيى طبقه سرمايكارگران استفاده كنند و سقوط فرمانروا

 مجارستان به -ش ي، امپراتورى اتر١٩١۴ه يئ ژو٢٨در . دين جنگ فرا رسيا
ز به جنگ يا و فرانسه نيتانيه، آلمان، بري اوت، روس۴تا . صربستان اعالن جنگ داد

 .ديوستند و  جنگ جھانى آغاز گرديپ

ن يا. ك اجالس اضطرارى را در بروكسل داديست، فراخوان ياليالملل سوس نيدفتر ب
ست در يالياغلب رھبران احزاب سوس. ار شده برگزي ژوئ٣٠ تا ٢٩اجالس در فاصله 

م گرفته يشنھاد روزا لوكزامبورگ تصمين اجالس، به پيدر ا. افتندين اجالس حضور يا
ك كنگره اضطرارى در مورد مسئله جنگ، ي اوت به عنوان ١٩شد، كه كنگره آتى در 

. ن اجالس در مورد جنگ بوديگرى از مباحث ايبخش د. س برگزار شوديدر پار
ھا  ن بحثياز ھم. ن مورد سخنرانى كردنديست در اياليادى از سران احزاب سوستعد

ھاى  خواھند مطابق مصوبات كنگره ست نمىياليروشن بود كه اغلب احزاب سوس
ھا  آن. ستى اتخاذ كننديالي امپر-ونال موضعى انقالبى در قبال جنگ ارتجاعى يانترناس

. طلبان خارجى را محكوم نمودند و جنگك به نحوى از دولت خودشان دفاع كردند يھر 
ھاى  ستيالير شدن سوسيش از غافلگيال دموكرات اتريكتور آدلر، رھبر حزب سوسيو

تواند كارى انجام  او اعالم نمود که حزب خلع سالح شده و نمى. شى سخن گفتياتر
آدلر، انجام اقدامات . د حزب و مطبوعات حزبى سخن گفتيوى با ھراس، از تھد. دھد

ز فانتزى يده اعتصاب را نيه جنگ را منتفى اعالم نمود و حتا ايا عليقالبى پرولتاران
  )١٠٧(.ديمحض نام

ھاى خود  دولت! طلبانه ھاى صلح سى و فرانسوى ھم از تالشيھاى انگل ستياليسوس
ن قطعنامه از يدر ا. ان دادياى به كار خود پا ب قطعنامهين اجالس با تصويا. سخن گفتند

ًتمام كشورھا خواسته شد كه صرفا به ادامه تظاھرات اكتفا نكنند، بلكه پرولترھاى 
ش و صربستان از يرى اتريه جنگ، به خاطر صلح و حل درگيتظاھرات خود را عل

خواست كه  ھاى آلمان مى ستياليقطعنامه، از سوس. د كننديك دادگاه تشديق وساطت يطر
از . رديش را بگيت اتردولت خود را تحت فشار قرار دھند، تا جلو اقداما

ه را به عدم يخواست به دولت خود فشار آوردند تا روس ز مىيھاى فرانسه ن ستياليسوس
ن قطعنامه ھم يوزا لوكزامبورگ، در ارشنھاد يبه پ. ق كنديرى تشوين درگيمداخله در ا

ه يست به گرمى از برخورد انقالبى پرولترھاى روسيالين گفته شد كه بوروى سوسيچن
سم كه يه تزاريخواھد كه اقدامات قھرمانانه خود را عل ھا مى كند و از آن ل مىاستقبا

ن قطعنامه ياما در ا. د جنگ جھانى است، ادامه دھندين در مقابل تھدين تضميمؤثرتر
 .زى گفته نشدين جنگ و راه حل مقابله جدى با آن چيدر مورد خصلت ا

ه اضطرارى كه قرار بود در كنگر. ر شديگ ن اجالس، جنگ ھمهيچند روز پس از ا
ونال به ھلند منتقل شد و به يبوروى انترناس. گر برگزار نشديل شود، ديس تشكيپار

 .ل ندادياى تشك گر جلسهيد، ديخاطر اختالفات شد
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ال دموكرات آلمان آشكارا يت رھبرى حزب سوسيبا ورود دولت آلمان به جنگ، اكثر
آلبرت سودكوم از رھبران حزب . استندت از جنگ برخيبه دفاع از دولت خودى و حما

اى به وى  ك مالقات خصوصى داشت و در پى آن طى نامهيبا صدراعظم آلمان 
ا منفرد، خرابكارى و امثالھم يچ گونه اقدامى از اعتصاب عمومى يھ"نان داد كه ياطم

 وى )١٠٨(."ميا مناك بود، چرا كه ما طالب صلحيد از آن بيصورت نخواھد گرفت و نبا
ت خود، ضرورت يى حزب با وقوف به مسئوليته اجرايدھد كه كم  ادامه مىسپس

ون يسيكم. رديپذ كننده را در مطبوعات مى اجتناب از اظھارات خودخواھانه و گمراه
را اعالم نمود و از كارگران خواست " صلح مدنى"ز يھاى كارگرى ن هيعمومى اتحاد

وكرات، مقاالت متعددى را به ال دميمطبوعات حزب سوس. ت كننديكه از دولت حما
كى از مقاالت گفته يدر . ه اقدامات رھبرى حزب و دفاع از دولت اختصاص دادنديتوج
رو در آن يد با تمام نيخواست، اما اكنون با ھر چند كه خلق آلمان جنگ را نمی: "شد مى

ھاى ناگفتنى به بار خواھد  ك فاجعه است و رنجيد، چرا كه شكست يمشاركت نما
در ." ھا شوند رحمى قزاقيمان قربانى ب م زنان و فرزندانيد اجازه دھيما نبا"، ."آورد

م، اما ين لحظه براى پاسدارى از صلح تالش نموديما تا آخر"گرى ادعا شد كه يمقاله د
گرى در برابر ما يل ديمسا. اكنون، كار براى صلح تمام است... اى در پى نداشت جهينت

م يخواھ ا ما مىيآ: " مسئله ما را در چنگال خود گرفته استكياكنون . قرار گرفته است
ت تمدن آلمانى يد از كلياكنون ما با." "است" آرى"پاسخ ما " م؟يروزى تالش كنيبراى پ

 )١٠٩(."ميرحم و بربر دفاع كنيو آزادى آلمان در برابر دشمن ب

جنگى رأى  اوت به اعتبارات ۴ز در يھاى آلمانى ن ال دمكراتيگروه پارلمانى سوس
امروز ما نه " "كند د مىيخطر حمله دشمن، ما را تھد: "ه خود گفتنديانيھا در ب آن. داد

ى يھا ن مسئله كه چه گاميم، بلكه در مورد ايا مخالف جنگين مسئله كه موافق يدر مورد ا
ست كه خطر يضرور." ميريم بگيد تصميبا د براى دفاع از كشور برداشت، مىيبا

مان را در  ھنيما م. ميين نمايم و فرھنگ و استقالل كشورمان را تأمينسم را دور كيتزار
ونال ين انترناسيم كه بر طبق موازيكن ما احساس مى. ميكن ن لحظه دشوار رھا نمىيا

ت شناخته يم كه حق ھر ملتى را براى استقالل ملى و دفاع از خود به رسميينما عمل مى
ن اصول است كه يبا الھام از ا. كرده استطلبانه را محكوم  ھاى توسعه و تمام جنگ

چ ربطى به يگر ھين اظھارات و رفتار، دي ا)١١٠(.ميكن ب مىياعتبارات الزم را تصو
ال دمكرات آلمان يحزب سوس. سم و منافع طبقه كارگر نداشتيوناليسم، انترناسياليسوس

گام  ى ھمھاى آلمان ستي شوون-ال يسوس. ديل گرديست تبدي شوون-ال يك حزب سوسيبه 
خواستند كه اسلحه بردارد و آن را  با بورژوازى كشور خود، از طبقه كارگر آلمان مى

 .به سوى برادران خود نشانه رود

ھا  ت آنيا الاقل اكثريست، ياليز رھبرى احزاب سوسيى نيگر كشورھاى اروپايدر د
ھاى   دولتطلبانه ھاى جنگ استيه سيز براى توجيھا ن آن. ن مواضعى اتخاذ نمودنديچن

ھن و دمكراسى را يى كشورشان، مسئله جنگ تدافعى و ضرورت دفاع از ميبورژوا
بانى از دولت خودى و دفاع يت و پشتيھا نيز، طبقه كارگر را به حما آن. مطرح كردند

ش كه كشورشان در جبھه دولت آلمان يھاى اتر ال دمكراتيسوس. ھن فرا خواندندياز م
. ن قرار دادنديھاى آلمان را مورد تحس ستي شوون-ال ياست سوسيقرار داشت، س

ھن يك ھم پرولترھاى كشورھاى خود را به  دفاع از ميھاى فرانسه و بلژ ستياليسوس
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ما : "ه مشترك گفتنديانيك بيك در يست فرانسه و بلژياليرھبران حزب سوس. فرا خواندند
ن ي با ا)١١١(."مي دفاع كنسم آلمانياليه امپريمان عل م از استقالل و خودمختارى ملتيمحق

ن حزب در مجلس عوام گفت يا. ا روشن بوديتانيف حزب كارگر بريگر تكلياوضاع، د
د اسلحه به دست در يموده است و حاال بايز را پيآم پلماسى مسالمتيا مسير ديتانيكه بر

س تعھدات خود را يحزب معتقد است كه اگر انگل. ستادگى كنديبرابر تجاوز آلمان ا
روزى ارتش آلمان وجود يستاده بود، احتمال پيك انجام نداده بود و كنار ايبه بلژنسبت 

ھاى  هي رھبران اتحاد)١١٢(.روزى آلمان مرگ دمكراسى در اروپاستيداشت و پ
ن جنگ ياعالم نموده و اعتصاب را در ح" متاركه صنعتى"ز يا نيتانيكارگرى بر

ز به دفاع از يس، سوئد و ھلند نير سوئيطرف نظ احزاب كشورھاى بى. ممنوع كردند
ال دمكرات يان جناح موسوم به مركز احزاب سوسين ميدر ا. دولت خودى برخاستند

تنھا . ت كنديم جناح راست را تقوير مستقيم و غين نكرد كه مستقيز كارى جز اين
ن جنگ يال دمكرات در برابر ايا جناحى از احزاب سوسيمعدودى از احزاب 

به اعتبارات جنگى رأى . ستى اتخاذ نمودنديونالي انقالبى و انترناسستى موضعىياليامپر
ك به سوى يه جنگ دست زدند، از كارگران خواستند كه از شليغ عليبه تبل. ندادند

ز كنند و اسلحه خود را به سوى دولت خودشان و بورژوازى يبرادران خود پرھ
سم پرولترى دفاع يونالياسستى و انترنياليھا از انقالب سوس آن. خودشان برگردانند

ن قرار يك به رھبرى لنيش چپ انقالبى، حزب بلشوين گرايش ايشاپيدر پ. نمودند
سم يان مسلط را اپورتونيجر. ف بوديونال دوم ضعيش در انترناسين گراياما ا. داشت

ستى احزاب يھاى اپورتون استيس. دادند ل مىيده راست و مركز تشكيآشكار و پوش
ھا از  ت آنيى و حمايھاى كشورھاى اروپا ستياليطلبى سوس ست، دفاعياليسوس
 .ديونال و فروپاشى آن انجاميھاى خودى، به انشعاب در انترناس دولت

ن فروپاشى در آن نبود كه جنگ يونال دوم چه بود؟ علت اين فروپاشى انترناسيعلت ا
بلكه ست شده بود، ياليان احزاب سوسيختگى مناسبات و روابط ميباعث از ھم گس

التى آن علت ياسى و تشكي س-ك يدئولوژيونال دوم و ورشكستگى ايسم انترناسياپورتون
ش از دو دھه دوران مسالمت، يونال دوم، طى بيسم انترناسي اپورتون.ن فروپاشى بوديا

ھاى انقالبى  وهيست، انقالب اجتماعى و شيالياغلب احزاب سوس. ًجا رشد كرده بوديتدر
ھاى قانونى و پارلمانى مبارزه باور  وهي نھاده بودند و تنھا به شًمبارزه را عمال كنار

ده ين مبارزه طبقاتى كردند و به شكلى پوشيگزيھا ھمكارى طبقاتى را جا آن. داشتند
سم به ي شوون- ال يستى در سوسياست اپورتونين سيا. دست به اتحاد با بورژوازى زدند

ن مخفى بود، شكلى آشكار به يش از اياتحاد با بورژوازى كه پ. دينضج كامل خود رس
ل يھا و بورژوازى را به اتحاد علنى تبد ستيجنگ، اتحاد پنھانى اپورتون. "خود گرفت

 )١١٣(."كرد

دفاع از ھمكارى طبقاتى، : "سم نوشتين اپورتونيك ايدئولوژيادھاى ايل بنين در تحليلن
ق خود با يزه، تطبھاى انقالبى مبار ستى و روشياليده انقالب سوسيكنار نھادن ا

ت و كشور از نظر يت كه خطوط مرزى ملين واقعيى، انكار ايسم بورژوايوناليناس
ى، رد نقطه نظر طبقاتى و مبارزه يت بورژوايخى گذرا ھستند، بت ساختن از قانونيتار

 بدون شك -) عنى خرده بورژوازىي" (تيع جمعيھاى وس توده"طبقاتى از ترس دفع 
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ت ين خاك است كه ذھنيسم و از ھميك اپورتونيدئولوژياى اادھيھا ھستند، بن نيا
  ."ونال دوم رشد كرده استيپرستانه اغلب رھبران انترناس ستى و وطنيشوون

نى اجتماعى و يھاى ع نهيسم در ھوا رشد نكرده بود، زميسم و شوونين اپورتونياما ا
بارزه قانونى و د با ميھاى مد ى كه ساليال دمكرات اروپاياحزاب سوس. طبقاتى داشت

ھا مدام  ت خرده بورژوازى و كسب آراء آنيپارلمانى به سر برده بودند، براى جلب حما
ى پرداختند كه خرده بورژوازى رم ياز مواضع پرولترى كوتاه آمدند، به طرح شعارھا

ف در ينويز. رفتنديھا حتا اقشارى از خرده بورژوازى را به صفوف خود پذ آن. نكند
: سدينو كند و مى سم به آلمان اشاره مىيھاى اجتماعى اپورتون شهيد از رل جامع خويتحل

ًن كشور، قطعا يھاى كارگرى ا هيال دمكرات آلمان و اتحاديب حزب سوسيترك"
ن جا چه ين، ما در ايبا وجود ا. است" ىياروپا"گر يتر از ھر حزب د پرولترى

ب اجتماعى كل ي تركال دمكراسى آلمانى، آمار جامعى در مورديم؟ سوسينيب مى
ن موجود است كه تا حدودى ين آمارى براى شھر برلياما چن. اش ندارد الت حزبىيتشك
ق آمارى عالى در يك تحقي .ای براى تمام حزب در نظر گرفت توان آن را نمونه مى

 ٩ا ي ٨ال دمكرات آلمان در برابر ما قرار دارد كه حدود يب سازمان سوسيمورد ترك
توان آن را ھنوز معتبر  و مى) ١٩٠۶ -١٩٠٧ھاى  ًحدودا سال(ه ه شديش تھيسال پ
 .دانست

. ال دمكراسى آلمان استين سنگر سوسيتر ن مركز كارگرى و مھميتر ن بزرگيبرل
 عضو سازمان ۵٣١٠۶ است كه شامل ١٩٠٧ و ١٩٠۶ھاى  ن آمار مربوط به ساليا
آن زمان در حزب ى كه در ي درصد تمام اعضا٨١(ال دمكرات است يافته حزب سوسي

. كند در نظر اول، دو نكته جلب نظر مى). ن متشكل شده بودنديال دمكرات در برليسوس
ال ير كارگر در سازمان سوسيك گروه از نظر كمى قوى از افراد غيًاوال وجود 

ًا در صد بالنسبه يثان. شود نام برده مى" خودكاركن"ھا به عنوان  دمكرات كه از آن
عنى يگروه نخست، . اند ل شدهير ماھر تشكيب كه از كارگران غكوچكى از اعضاى حز

از مجموع ( نفرند ۵٢٢٨كنند  روى كار خود زندگى نمىيق فروش نيكسانى كه از طر
اند،   درصد تمام اعضاى حزب را كه مورد بررسى قرار گرفته٩ / ٨عنى ي) ۵٣١٠۶

ھاى  ال دمكراتي سوس در صد تمام١٠ًبا يم كه تقرينيب ن مىيبنابرا. دھند ل مىيتشك
ھزاران .... دھند ل مىين آلمان و حوالى آن غير كارگران تشكيمتشكل را در شھر برل

ھا  نيوران مستقل، ا شهيھاى كوچك، تجار و پ چى، صدھا مالك كارخانه مسافرخانه
ًك قشر كامال ين يرفته باشند، بلكه ايستند كه موضع پرولترھا را پذياشخاص منفردى ن

وه تفكر خودش را حفظ كرده ي كه منافع خود، روانشناسى خاص خود و شز استيمتما
 )١١۴(."است

ال دمكرات آلمان كه يبورژوازى در حزب سوس ع خردهين قشر وسيواضح است كه ا
ر مشخص خود را بر خطمشى و يت آن افزوده شد، تأثيز بر كميھاى بعد ن در سال

ھا و  ازات به آنيدادن امت. تگذاش ال دمكرات بر جاى مىيھاى احزاب سوس استيس
ًجا يھا تدر آن. ھاى كارگران بود ل مداوم خواستيھاى مداوم، ھمراه با تقل نىينش عقب
نه، سودكرم، يھا"سد كه ينو ف مىينويز. دا كردنديز در حزب پيان و رھبرانى نيگو سخن

ر ن قشرى ديك چني. ن قشرنديوار ا ندگان و رھبران نمونهيد، نمايويالندسبرگ، د
 ٣۵ان ي، در م١٨٩٢در . ندگان خود را دارديال دمكرات آلمان ھم نمايون سوسيفراكس



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ٢۵۵

. دادند ل مىيھا تشك  تن را صاحبان مسافرخانه۴شتاگ، يال دمكرات در راينده سوسينما
 ١٩١٢در . افتنديش يال دمكرات افزاينده سوسي نما٨١ به شش تن از مجموع ١٩٠۵در 
 .دنديال دمكرات رسينده سوسي نما١١٠ نفر از مجموع ١٢به 

اسى خرده بورژوازى در حالى كه نقطه اتكای خود را ي س-ك يدئولوژين رھبران ايا
ال دمكراسى يھاى طبقه كارگر قرار دادند، گرايشى در دوران سوس هين اليتر مانده عقب

ًنفود خرده بورژوازى دائما . ل شديًجا دولتى در درون دولت تشكيتدر. جاد كردنديا
ن يا. مه راه گرديدياران نيمه راه، يار نيل به يال دمكراسى تبديتر شد و خود سوس شيب
ال ين سوسيال دمكراسى وفق دادند، بلكه ايمه راه نبودند كه خود را با سوسياران ني

  )١١۵(."ھا وفق داد دمكراسى بود كه خود را با آن

گاه و  هيما تكا. ت مشابھى بودنديز داراى وضعيال دمكرات نيگر احزاب سوسيد
ونال دوم تنھا خرده يال دمكرات انترناسيسم در احزاب سوسيسرمنشأ طبقاتى اپورتون

اگر در گذشته تنھا در . ز بوديت كارگرى نيبورژوازى نبود، بلكه بوروكراسى و اشراف
ا در بازار جھانى به صورت يتانيه فوقانى طبقه كارگر به علت انحصار بريس اليانگل

گاه بورژوازى در جنبش طبقه كارگر بود، يو مرفه شكل گرفته بود كه پاه ممتاز يك الي
شرفته يه در تمام كشورھاى پين اليدارى، ا هيستى تكامل سرماياليدر مرحله امپر

زى از مافوق سودھاى كالن يبورژوازى، بخش ناچ. دارى شكل گرفت هيسرما
وه زندگى و يز، به لحاظ شه مرفه و ممتاين اليا. ه اختصاص دادين اليانحصارى را به ا
ن ابزار يتر ه فوقانى طبقه كارگر به عنوان مھمين اليبورژوازى از ا. تفكر بورژوا شدند

ان كارگران و محدود كردن يستى در ميى و اپورتونيھاى بورژوا دهيبراى اشاعه ا
ت كارگرى نقش يقت، اشرافيدر حق. ره مناسبات موجود استفاده كرديھا به دا مبارزه آن

انت يامل بورژوازى را در جنبش طبقه كارگر به عھده گرفت و به طبقه كارگر خع
ن مافوق سود ھنگفتى يك چنيست با يھيبد: "سدينو ده مىين پديل اين در تحليلن. كرد

كشى از كارگران  ق بھرهيداران از طر هيست كه سرماين سود، مافوق آن سوديرا ايز(
رھبران كارگران و قشر فوقانى كارگران را توان  مى) آوردند كشور خود به چنگ مى

داران كشورھاى  هين قشر را ھمان سرمايا. ديباشند، خر ت كارگرى مىيكه قشر اشراف
م، آشكار و ير مستقيم و غيله مستقين عمل را ھم به ھزاران وسيخرند و ا مى" شرويپ"

 .دھند پنھان انجام مى

وه زندگى و يكه از لحاظ ش" ارگرىت كيقشر اشراف"ا ين قشر كارگران بورژوا شده يا
گاه عمده  هي تك-ًنى خود كامال خرده بورژوا ھستند يب زان دستمزد و به طور كلى جھانيم

ل يبورژوازى را تشك) نه جنگى(گاه عمده اجتماعى  هيام ما تكيونال دوم و در ايانترناس
ن كارگرى يرن واقعى بورژوازى در جنبش كارگرى و مباشيھا عامل نيرا ايز. دھند مى

 )١١۶(."سم ھستنديسم و شوونيقى رفرميان حقيداران و مجر هيطبقه سرما

بوروكراسى كارگرى، را . فا نموديز بوروكراسى كارگرى اينقش مشابھى را ن
اى كارگرى را در  ھاى توده داد كه سازمان ل مىيانى در درون جنبش كارگرى تشكيجر

ھاى درون  ھر چند كه بوروكرات. دندكر ت و رھبرى مىيدارى ھدا هيكشورھاى سرما
ن يًستوكراسى كارگرى آمده بودند، اما عمدتا فعاليان آريًجنبش كارگرى بخشا از م

ھا بودند كه شغل كارگرى خود را رھا كرده  ر تعاونىيگر نظيھاى د اى و تشكل هياتحاد
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ھا از  نآ. گرفتند ھا حقوق مى هيل به كاركنانى شده بودند كه از حزب و اتحاديو تبد
 .گرفتند ى مىيًھاى معموال باال ت ممتازى برخوردار بودند و حقوقيموقع

در " سم دوميوناليھاى اجتماعى شكاف در انترناس شهير"ف در ھمان نوشته ينويز
ت بوروكراسى كارگرى با استناد به آمار و اطالعات مربوط به يمورد نقش و موقع

ھا در  هيرى كه براى حزب و اتحاديبگ حقوقكل تعداد مقامات "دھد كه  ح مىيآلمان توض
ك خرده يھا درآمدى باالتر از درآمد  آن...  نفر بود۴٠١٠كردند   در آلمان كار مى١٩١۴

برطبق محاسبه ... اند ش كار خود را رھا كردهيھا پ بورژواى متوسط دارند و از مدت
اى و  هيم اتحادتر نباشد الاقل دوازده ھزار پست مھ شي ھزار كارگزار، اگر ب۴ما، 

 و گاه ٣ا ي ٢زمان  ش مؤثرى، ھميھر كارگزار كماب. اند ار خود گرفتهيحزبى را در اخت
ر يشتاگ و سردبينده راياو در ھمان حال كه نما. شترى مقام و منصب دارديحتا تعداد ب

ك يس يرئ. ز ھستير حزب نيباشد و دب اى ھم مى روزنامه است، عضو پارلمان منطقه
ن يبد. ره استيه، كارمند تعاونى و عضو شوراى شھر و غيك نشرير يدبه، سرياتحاد

ن چھار ھزار فوقانى يھا در دست ا هيطريق است كه تمام قدرت در حزب و اتحاد
ارى از مقامات يبس. گردند ابند و انباشته مىي ش مىيز افزايھا ن حقوق. (گردد متمركز مى

ز وابسته به يھمه چ.) كنند افت مىيرتر د شيجنبش كارگرى ھر سال ده ھزار مارك و ب
ھاى كمك متقابل،  الت، انجمنيھا تمام دستگاه قدرتمند مطبوعات، تشك آن. شود ھا مى آن

 )١١٧(."رنديگ ره را در دست خود مىيتمام دستگاه انتخاباتى و غ

ت ممتازى قرار گرفته بود، مدافع نظم موجود ين بوروكراسى كارگرى كه در موقعيا
ر يد كه در برخى كشورھا نظيل گرديمل بورژوازى در جنبش كارگرى تبدشد و به عا

ره مناسبات يگرفت و مبارزه كارگران را به دا ًما از بورژوازى رشوه مىيكا مستقيآمر
ى كار وابسته به گامپرز نمونه كاملى از يكايه آمريرھبرى اتحاد. كرد موجود محدود مى

بوروكراسى كارگرى كه در تمام . دخوارى بوروكراسى كارگرى بو فساد و رشوه
ًدا رشد كرد و يستم شديھاى سده ب ن ساليدارى در نخست هيشرفته سرمايكشورھاى پ

كى از ياى داشت،  نهيريھاى د شهيا ريتانير بريقدرت گرفت و در برخى كشورھا نظ
ال يسم در درون احزاب سوسيسم و رفرميسرمنشأھاى اصلى اجتماعى رشد اپورتون

سم در يسم و رفرمين روشن است كه رشد اپورتونيبنابرا. ونال دوم بوديرناسدمكرات انت
ھاى اجتماعى و طبقاتى مشخص  نهيالمللى طبقه كارگر زم نيونال دوم و جنبش بيانترناس
ستى و ياليًجا انقالب اجتماعى سوسيست تدرياليبدون علت نبود که احزاب سوس. داشت

دند، با بورژوازى سازش كردند، در آغاز دست به ھاى انقالبى مبارزه را كنار نھا وهيش
ن يگزيك اتحاد پنھانى با آن زدند و با آغاز جنگ، اتحاد علنى با بورژوازى را جاي

 .ده كردندياتحاد پوش

  

  ديونال جديجاد انترناسيونال دوم و تالش چپ براى اي فرو پاشى انترناس-الف 

سم و فروپاشى ي شوون-ال يسوسال دمكرات به منجالب يفرو رفتن اغلب احزاب سوس
. المللى طبقه كارگر وارد آورد نينى به جنبش بيار سنگيونال دوم، لطمات بسيانترناس

ھاى  هياى برخوردار بودند و در اتحاد ع تودهيگاه وسيًن احزاب عموما از پايچرا كه ا
ف يعجناح چپ انقالبى در آن مقطع ھنوز ض. اى داشتند ز نفوذ قابل مالحظهيكارگرى ن

ان حزب ين ميتنھا در ا. ن از جھت نظرى انسجام الزم را نداشتيبود و عالوه بر ا



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ٢۵٧

. ًھاى منسجم و كامال انقالبى بود كياست و تاكتين داراى برنامه، سيك به رھبرى لنيبلشو
ن بر مبناى خط مشى انقالبى يونال دوم، لنيبه محض آغاز جنگ و فروپاشى انترناس

ال دمكراسى انقالبى در قبال جنگ يف سوسير مورد وظاسم، تزھاى خود را ديبلشو
ن تزھا كه يدر ا. ھاى انقالبى شد ستيجھانى ارائه داد كه شالوده خط مشى ماركس

ال يف سوسيھا در مورد وظا ال دمكراتيقطعنامه گروھى از سوس"نخست به عنوان 
ى به ياروپاابى جنگ ين با ارزيافت، لنيانتشار " ىيدمكراسی انقالبی در جنگ اروپا

د و استثمار يطلبانه براى كسب بازارھاى جد ستى با اھداف توسعهياليعنوان جنگى امپر
سم و ين علل اپورتونيلن. ت ارتجاعى آن را برمال كرديھاى عقب مانده، ماھ اد ملتيو انق

سم، پاسدارى از يل نمود و گسست قطعى از اپورتونيونال دوم را تحليفروپاشى انترناس
د قرار يستى را مورد تأكياليى انقالب سوسيسم پرولترى و ضرورت برپاينالويانترناس

ل جنگ به جنگ داخلى را به عنوان يھاى خودى در جنگ و تبد او شكست دولت. داد
ى و يجنگ اروپا: "ن تزھا آمده بوديدر ا. شعارھاى مشخص آن مقطع مطرح ساخت

. دودمانى را نشان داده استستى و يالي امپر-ك جنگ بورژوا يجھانى، آشكارا خصلت 
مبارزه براى كسب بازارھا و آزادى به تاراج بردن كشورھاى خارجى، تالش براى 

ب دادن، يسركوب جنبش انقالبى پرولترى و دمكراسى در ھر كشور، تالش براى فر
ق رو در رو قرار دادن يکشورھا از طر پراكنده ساختن و كشتار پرولترھاى تمام

گانه يھا  نيگر به منظور منتفع  شدن بورژوازى از آن، ايه ملت ديك ملت عليكارگران 
ال ين تزھا، رفتار رھبران حزب سوسيدر ا." اند مضمون و محتواى واقعى جنگ

 - به اعتبارات جنگى رأى دادند و به تكرار عبارات بورژوا "دمكرات آلمان كه 
" سميالي سوسانت محض بهيونكرھاى پروسى پرداختند، خيستى بورژوازى و يشوون
ك و فرانسه كه با يال دمكرات بلژياقدام رھبران حزب سوس"ًضا يا. ديف گرديتوص

كردند، مورد سرزنش قرار " انتيسم خياليھاى بورژواى به سوس نهيوارد شدن به كاب
  .گرفت

انت اغلب رھبران يخ: "داد ح مىيونال را توضيتزھا سپس علل فروپاشى انترناس
ك و يدئولوژيسم به معناى ورشكستى اياليبه سوس) ١٨٨٩-١٩١۴(ونال دوم يانترناس

سم خرده يًن فروپاشى عمدتا غلبه واقعى اپورتونيعلت ا. ونال استياسى انترناسيس
ت يندگان پرولترھاى انقالبى تمام كشورھا، ماھين نمايى است كه بھتريبورژوا
ھا از  ستيورتوناپ. ش خاطر نشان ساخته بودنديھا پ ى و خطرات آن را از مدتيبورژوا

ى، يسم  بورژواين كردن آن با رفرميگزيستى و جاياليش با انكار انقالب سوسيھا پ سال
ن به جنگ داخلى، موعظه ياى مع ر آن در لحظهيناپذ ل اجتنابيرد مبارزه طبقاتى و تبد

ده يھن، ناديپرستى و دفاع از م ر پوشش وطنيسم زيھمكارى طبقاتى و موعظه شوون
فست يمان"ش در يھا پ سم علمى كه سالياليقت اساسى سوسين حقياا نفى يگرفتن 

محدود ساختن مبارزه . ھن ندارندين كه كارگران ميد، مبنى بر ايمطرح گرد" ستيكمون
ت شناختن ينانه احساساتى به جاى به رسميب سم به نقطه نظرھای کوتاهيتاريليه ميعل

ه بورژوازى ھمه كشورھا، يضرورت جنگ انقالبى توسط پرولترھاى تمام كشورھا عل
ى، و يت بورژوايى و قانونيسم بورژوايبت ساختن از ضرورت استفاده از پارلمانتار

ھا  غات به ھنگام بحرانيالت و تبلير قانونى تشكين امر كه اشكال غيفراموش كردن ا
... ده بودنديونال دوم را تدارك ديرند، در ھم شكستن انترناسيناپذ ضرورى و اجتناب
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قت امر، يال دمكرات، در  حقيگر احزاب سوسيا دي به اصطالح مركز آلمان و انيجر
نده است كه مصممانه و يونال آيفه انترناسيوظ. اند ھا شده ستيم اپورتونيجبونانه تسل

 در )١١٨(."سم خالص كندياليى در سوسيان بورژواين جريقاطعانه خود را از شر ا
ال يعنامه درآمد، شعارھاى مشخص سوسك قطيًن تزھا كه بعدا به صورت يان ايپا

د، جناح چپ جنبش ين تزھا كوشين با ارائه ايلن. دمكراسى انقالبى ارائه شده بود
ھا  كيلذا بلشو. ك مبارزه انقالبی متحد سازديك و براى يگر نزديك ديكارگرى را به 

حد ستى را متياليالمللى، جناح چپ جنبش سوس نيھاى ب دند با سازماندھى اجالسيكوش
 با ١٩١۴ھا در  آن. ك انجام گرفتيست بلشويالين اقدام از سوى زنان سوسينخست. سازند

ونال، يست انترناسياليالملل زنان سوس نير بوروى بين، دبياى به كالرا زتك ارسال نامه
به رغم . ست جناح چپ شدندياليالمللى زنان سوس نيك كنفرانس بيل يخواھان تشك
 ٢۶ن كنفرانس در فاصله يھا، ا ھا و تالش خرابكارانه آن ستي شوون- ال يمخالفت سوس

نده از كشورھاى آلمان، فرانسه، ي نما٢٩.  در برن برگزار شد١٩١۵ مارس ٢٨تا 
بحث عمده . ن كنفرانس شركت داشتنديا و لھستان در ايتاليه، ھلند، ايس، روسيانگل

ن يبه رغم ا. آن بودك در قبال يست در مورد مسئله جنگ و تاكتياليكنفرانس زنان سوس
ب نشد، اما تا حدودى مواضع آن در يك تصوين كنفرانس، قطعنامه زنان بلشويكه در ا

ب به زنان افست كه خطين مانيدر ا. د، در نظر گرفته شديب رسيفستى كه به تصويمان
. ح داده شده بوديع ناشى از آن توضيت ارتجاعى جنگ و فجايافت، ماھيكارگر، انتشار 

اند و از  داران برافروخته هيساخت كه جنگ را سرما ت را آشكار مىين واقعيفست ايمان
ت يستى را محكوم و ماھي شوون- ال يھاى سوس استيفست، سيمان. شوند آن منتفع مى

خواست كه مبارزه خود را  سرانجام از زنان كارگر مى. كرد را برمال مى" صلح مدنى"
  )١١٩(.د كننديبراى صلح تشد

سم كه به ابتكار ياليه تعرضات امپريالمللى عل نين در كنفرانس بينھا ھم چ كيبلشو
ا و منطقه يتاليست اياليت جوانان سوسيس و حمايست سوئياليه جوانان سوسياتحاد

ن يا. د، نقشى فعال داشتنديل گردي تشك١٩١۵ل ي آور۵ - ٧اشتوتگارت، در فاصله 
 وابسته به احزاب ھاى جوانان ز به رغم مخالفت رھبران سازمانيكنفرانس ن

نده ي نما١۴. ست برگزار شدياليونال جوانان سوسيست و بوروى رسمى انترناسياپورتون
ن اجالس يس، سوئد و نروژ در ايه، سوئيا، روسيتاليك، دانمارك، آلمان، اياز بلژ

ھاى جوانان  ف سازمانيجنگ و وظا"اى در مورد  كنفرانس، قطعنامه. افتنديحضور 
است يجنگ كنونى از س: "ن قطعنامه گفته شده بود كهيدر ا. نمودب يتصو" ستياليسوس
ر ين جنگ، مغايا. شود دارى ناشى مى هيستى طبقات حاكمه تمام كشورھاى سرماياليامپر

جنگ به .  گردد المللى مى نيه استثمار بيت آن عليمنافع طبقه كارگر است و مانع فعال
ن قطعنامه يدر ا." دھد ى آن را ھدر مىرساند و انرژ ب مىيھاى طبقه كارگر آس سازمان

گرى جز صلح و سازش طبقاتى يمعناى د" صلح مدنى"است ين گفته شده بود، سيھم چن
ترك . ك حزب از مبارزه طبقاتى ندارديال دمكراسى به عنوان يرى سوسيگ و كناره

 .استياتى پرولتاريھا و منافع ح آل دهيز نفى ايمبارزه طبقاتى ن
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 نتاليمروالد و كياى زھ  كنفرانس-ب 

س، تالشى يھاى سوئ ستياليا با مشورت سوسيتاليست ايالين حال، حزب سوسيدر ھم
المللى دور ھم گرد  نيك اجالس بيست را در ياليگر احزاب سوسيرا آغاز نمود كه بار د

س فرستاده شد تا رھبران احزاب رسمى به اصطالح ياى به فرانسه و انگل ندهينما. آورد
ال يالمللى كه سران حزب سوس نيك كنفرانس بيھا را متقاعد سازند، در  ت آنسياليسوس

. شنھاد را رد كردندين پيھا ا آن. افت، شركت كننديز حضور خواھند يدمكرات آلمان ن
ن احزاب، موافقت خود را با شركت در يون مخالف مشى رسمى ايسيانات اپوزياما جر

ا در يتاليست اياليى حزب سوسيته اجرايله، كمن مرحيپس از ا. ن اجالس اعالم نمودنديا
. المللى را برگزار كند نين كنفرانس بيم گرفت، كه اي تصم١٩١۵ مه ١۵

. ل اجالس را بر عھده گرفتنديى تشكيفه اجرايس وظيھاى سوئ ستياليسوس
گاه يونال دوم جايھاى حزبى كه در انترناس ى براى رھبران و ارگانيھا نامه دعوت

انات چپى كه در يًن نحوه فراخوان باعث شد كه عمال جريا.  فرستاده شدرسمى داشتند،
لذا به . ن اجالس محروم شونديگاه رسمى نداشتند، از حضور در ايونال دوم جايانترناس
ن كنفرانس شركت نكرده بودند، باز يان راست و بخشى از مركز در اين كه جريرغم ا

 .مسلط بود" مركز"ان يھم، جر

ك يان چپ حول يھا متحد ساختن جر كيمروالد، تالش بلشويرانس زان كنفيدر جر
ك اجالس جداگانه، ينده چپ، در ي نما٨ل كنفرانس، يروز قبل از تشك. ه مشترك بوديانيب

در واقع، در . مسئله جنگ و موضع مشترك در كنفرانس را مورد بحث قرار دادند
شرو يان پيك جريمروالد به عنوان ي سپتامبر است كه چپ ز۴ن اجالس يھم

 .رديگ ونال سوم شكل مىيانترناس

ل يس، تشكيك برن سوئيمروالد، شھرك نزدينده در زي نما۴٢، ١٩١۵ سپتامبر ۵روز 
ھا را   نفر آن٧نده از آلمان حضور داشتند، كه ي نما١٠ن اجالس يدر ا. جلسه دادند

ز چپ تشکيل گرى ايان ديھا و جر ستينده اسپارتاكيگر نماي نفر د٣و " مركز"ان يجر
ا، رومانى، لھستان، يتاليه، فرانسه، ايندگان از كشورھاى روسيمانده نمايباق. داد می

 )١٢٠(.افته بودندين اجالس حضور يس، نروژ و ھلند در ايلتونى، بلغارستان، سوئ

ا كار خود را يتاليست اياليندگى از حزب سوسيم به نمايكنفرانس با گزارش رابرت گر
المللى كه  نيگزارش خود اشاره كرد كه در پى جنگ، مناسبات بوى در . آغاز نمود

ًختگى صرفا ين از ھم گسيخته است، اما علت ايسازد، از ھم گس ا را متحد مىيپرولتار
ھاى  ست و سازمانيالين بوده است كه احزاب سوسيبلكه در ا. جنگ نبوده است

سم يونالين انترناسي چنكارگرى كشورھاى مختلف نه تنھا اصول مبارزه طبقاتى بلكه ھم
ن احزاب نه تنھا يمطبوعات ا. كوبند سم مىيوناليھا امروز بر طبل ناس آن. را كنار نھادند

ت كردند، بلكه حتا در برخى موارد، از يطلبانه طبقه حاكم حما ھاى جنگ استياز س
ھا به جاى  آن. گر ھم دفاع كردنديھاى د نير سرزميھا در مورد تسخ اھداف آن
 )١٢١(.المللى پرولترى، ھمبستگى طبقه كارگر با ملت را قرار دادند ني بھمبستگى

مروالد قطعنامه خود را در مورد جنگ جھانى يھاى ز ان بحث كنفرانس، چپيدر جر
ن قطعنامه كه توسط رادك و يا. ب ارائه دادنديال دمكراسى براى تصويف سوسيو وظا

د ين نكته تأكيداد و بر ا ح مىيگ را توضن جنيستى اياليت امپرين شده بود، ماھين تدويلن
د سازمان يق تجديسم، از طرياليداشت كه تنھا با الغای تضادھاى برخاسته از امپر
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قطعنامه . سم و جنگ فائق آمدياليتوان بر امپر دارى مى هيستى كشورھاى سرماياليسوس
 با آغاز گفت كه داد و مى ان راست و مركز را مورد حمله قرار مىيمروالد، جريچپ ز

لذا . اند دهيسم در غلتياليال امپريسم و سوسيوتي پاتر- ال يھا به موضع سوس جنگ، آن
اء يا و احيز پرولتارين شرط تجھيسم اولياليال امپريه سوسيرحمانه عل مبارزه بى

ه جنگ جھانى، رد اعتبارات يش شرط مبارزه عليافزود، پ سپس مى. ونال استيانترناس
ستى جنگ از ياليدارى و ضد سوس هيھا، افشاء خصلت سرما نهيجنگى، استعفا از كاب

ه يرحمانه عل ر قانونى و مبارزه بىيات قانونى و غيبون پارلمان و صفحات نشريتر
غ به يابانى ضد دولتى، تبليسازماندھى تظاھرات خ. پرست است ھنيھاى م ستياليسوس

صابات اقتصادى به اعتصاب ھا، ارتقاء مبارزات و اعت المللى در جبھه نينفع ھمبستگى ب
. د شده بوديمروالد بر آن تأكيھاى ز گر نكاتى بود كه در قطعنامه چپياسى، از ديس

دار و يتواند به صلح پا ت كه تنھا انقالب اجتماعى مىين واقعيد بر ايقطعنامه ضمن تأك
" صلح داخلى"د، كه شعار ما نه يانجام رى مىيگ جهين نتيانجامد، به ايت بيى بشريرھا

 .است" جنگ داخلى"بلكه 

د نمودند كه چنان يھا تھد آن. ختيرا برانگ" مركز"ان موسوم به ين قطعنامه خشم جريا
قطعنامه چپ . ب شود، جلسه را ترك خواھند كردين قطعنامه بخواھد تصويچه ا

ل يان مركز تشكيكنندگان را جر د، چرا كه اكثر شركتيب نرسيمروالد به تصويز
. مروالد بوديفست زيد، مانيب رسيھا، آن چه كه به تصو ك رشته بحثيپس از . دادند مى
دار ھر ملت براى  هيسم و تالش طبقات سرماياليمروالد، جنگ را ثمره امپريفست زيمان

ھاى بزرگ جھان،  داد كه قدرت ح مىيتوض. دانست ارضاى آز سودپرستانه خود مى
اد در يف را تحت انقيى ضعاسيا از نظر سيھاى از نظر اقتصادى عقب مانده  ملت
 .ر دھندييكوشند نقشه جھان را با خون و آھن تغ آورند و مى مى

ند كه جنگ به خاطر دفاع يگو مى"داران  هيسرما: فست گفته شده بوديدر بخشى از مان
." نديگو ھا دروغ مى آن. ده استيد ھاى ستم ى ملتيھن، به خاطر دمكراسى و رھاياز م

ازھاى يدارى مدرن را كه نه فقط با منافع توده كارگر و ن هيان سرمايجنگ چھره عر"
ر است، نشان داده يناپذ ادى وجود اجتماعى انسان، آشتىيط بنيخى بلكه با شرايتكامل تار

نه اجراى يست را كه به تعھدات خود در زمياليفست، سران احزاب سوسيمان." است
ھا از  گفت آن داد و مى اد قرار مىالمللى عمل نكردند، مورد انتق نيھاى ب مصوبات كنگره

ى يطبقه كارگر خواستند كه مبارزه طبقاتى را كه تنھا روش ممكن و مؤثر رھا
. به اعتبارات رأى دادند تا طبقات حاكم به جنگ دامن بزنند. است كنار بگذارديپرولتار

ھا به  آن. ھا قرار دادند ار دولتين خدمات در اختيتر ھا خودشان را براى انجام متنوع آن
" صلح مدنی"اند كه گروگان حفظ  ل دادهيست تحوياليھاى خود وزراى سوس حكومت

ت دشوار، ما ين وضعيدر ا: "افتي ان مىين پايمروالد چنيفست كنفرانس زيمان. ھستند
ما كه ... ھا، ن سازمانيت ايا اقليھاى كارگرى،  هيست، اتحادياليندگان احزاب سوسينما

المللى  نيالمللى با طبقه استثمارگر بلكه بر مبناى ھمبستگى ب نينه بر مبناى ھمبستگى ب
ھاى  م تا رشتهيم، جمع شديا مان را استوار ساخته ا و مبارزه طبقاتى، موضعيپرولتار

م، به خود يم و از طبقه كارگر بخواھيوند دھيالمللى را از نو به ھم پ نيگسسته مناسبات ب
اى براى آزادى، براى رفع اختالفات  رزه، مبارزهن مبايا. د و براى صلح مبارزه كنديآ

 )١٢٢(."سم استياليھا و براى سوس خلق



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ٢۶١

ح داد و در مجموع يسم و جنگ را به درستى توضياليت امپريمروالد ماھيفست زيمان
رى خود را يگيسم بود، معھذا ناپيسم و شوونيش در جھت گسست از اپورتونيك گام به پي

دارى  هيرى انقالبى براى سرنگونى نظام سرمايگ جهيك نتيداد كه  ى نشان مىيدر آن جا
ن يمروالد با ايھاى ز چپ. داد سم جناح مركز را مورد حمله قرار نمىينداشت و اپورتون

ز به ھمراه آن ين مصوبه نيھا از ا ت آنيه عدم رضايانيفست رأى دادند كه بيشرط به مان
ف مشخصى از يفست، توصي مانداد كه ح مىيمروالد توضيه چپ زيانيب. منتشر شود

سمى كه خود را در پشت يا اپورتونيسم آشكار و يسم، خواه اپورتونياپورتون
گفت كه  ن مىيه ھم چنيانيب. دھد سازد، ارائه نمى كال مخفى مىيھاى راد پردازى عبارت

ه جنگ يح مشخص و روشنى از روش مبارزه عليچ گونه توضيمروالد ھيفست زيمان
م ينيب م كه آن را فراخوان به مبارزه مىيفست رأى داديا از آن رو به مانم. دھد ارائه نمى

ًونال متحدا يھاى انترناس گر بخشين مبارزه با ديم در ايخواھ ن علت كه ما مىيا و به
 .ان داديته به كار خود پايك كميل يمروالد با تشكيكنفرانس ز. ميش رويپ

ست، آن را ياليالملل سوس نيبوروى بمروالد، جناح راست و يل كنفرانس زيپس از تشك
. ن كنفرانس را محكوم كردنديل ايمطبوعات جناح راست، تشك. مورد حمله قرار دادند

ل يمروالد تشكيست كه توسط كنفرانس زياليالمللى سوس نيته بين حمالت، كميدر برابر ا
ن ي ااى كه در پاسخ به هيانيدر ب. ستى اتخاذ نموديف و سانتريشده بود، موضعى ضع

ن كه يته خصلت موقت دارد و به محض اين كميحمالت انتشار داد از جمله گفت، ا
ھاى اشتوتگارت، كپنھاگ و بال  ست بر طبق مصوبات كنگرهياليالملل سوس نيبوروى ب

ن يمروالد چنيدر حالى كه كنفرانس ز. ه جنگ مبارزه كند، منحل خواھد شديعل
ان يرانه بود كه در واقع موضع جررى خودسيگ ك موضعين يا. اى نداشت مصوبه

 خود ١٩١۶ه يست در نشست فورياليالملل سوس نيته بيكم. كرد را اعالم مى" مركز"
از جمله . ل برگزار كنديد در ماه آوريالمللى جد نيك كنفرانس بيم گرفت كه يتصم

ته مركزى حزب يشنھاداتى كه براى بحث در اين کنفرانس ارائه شد، قطعنامه كميپ
الملل  نيته بيرى در مورد انحالل كميگ  بود كه ضمن انتقاد به موضعكيبلشو
گفت كه  ن قطعنامه مىيا. ھا شده بود ستيست، خواھان گسست قطعى از اپورتونياليسوس
الملل  نيای بوروى بيفه احيھاى تمام كشورھا وظ ستيھا و كائوتسك ستي شوون- ال يسوس
ھاست كه  ستياليفه سوسيوظ. اند ادهست ورشكسته را در برابر خود قرار دياليسوس

ى ياست بورژوايسم، سيالير پرچم سوسيى كه زيھا رى گسست قطعى از آنيناپذ اجتناب
 .ح دھنديكنند، توض را دنبال مى

س يك برن در سوئينتال نزدي در ك١٩١۶ل ي آور٣٠ تا ٢۴مروالد ين كنفرانس زيدوم
ن كنفرانس يدر ا. افتندير نده از كشورھاى مختلف در آن حضوي نما۴٣. ل شديتشك

اى با  ز قطعنامهين كنفرانس نيمروالد در ايھاى ز چپ. شتر شده بوديقدرت چپ اندكى ب
ن نكته ين قطعنامه با ذكر ايدر ا. ارائه دادند" ال دمكراسى و مسئله صلحيسوس"عنوان 

ھاست كه خطر  نيم سرزميست، توافقى موقت براى تقسياليكه صلح دستجات امپر
ھا و  ستيك اپورتونيدى را در پى خواھد داشت، سراب صلح دمكراتيى جدھا جنگ
ھاى حل اختالف اجبارى، خلع  االت متحده اروپا، دادگاهيا ايھا، كه گو ستيفيال پاسيسوس

ره را به بار خواھد آورد، افشا شده بود و گفته يزه شده و غيپلماسى دمكراتيسالح، د
ھاى جھانى  استيت ظالمانه سيردم و كتمان واقعب مين ادعاھا به فريشد كه تمام ا مى
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ال دمكراسى، يگرفت كه تنھا برنامه صلح سوس جه مىيقطعنامه چپ نت. منجر خواھد شد
ن ييسالح خود را پا. دارى است هيه سرمايالمللى عل نياى بيسازماندھى مبارزه پرولتار

ن است يا. ديرگرداندارى ب هيھاى سرما عنى حكومتيه دشمن مشترك، يد و آن را عليآور
ن يلذا در ا. ت كردندين قطعنامه حماينده از اي نما١٢. المللى براى صلح نيام بيپ

شتر شده بود، قطعنامه جناح چپ ين كه قدرت جناح چپ بيز به رغم ايكنفرانس ن
د، يب رسيآن چه كه به تصو. ب نشديكنفرانس در مورد مسئله جنگ و صلح تصو

ز گنجانده يست بود كه در آن برخى از مواضع چپ نينتران موسوم به سايقطعنامه جر
  .شده بود

دار با يك صلح پاينتال، اعالم شد كه حصول به يدر قطعنامه مصوب كنفرانس ك
ت خصوصى، رفع ستم ملى و يسم با الغاء مالكياليسوس. ر استيپذ سم امكانياليسوس

ك صلح ين مبارزه براى يابنابر. اندازد ھا، علل جنگ را برمى برانداختن استثمار توده
جه يسرانجام، قطعنامه نت. سم باشدياليتواند مبارزه براى تحقق سوس دار، تنھا مىيپا

چپ . د خواھان متاركه فورى و آغاز مذاكرات صلح گردديا بايگرفت كه پرولتار مى
ن مالحظه به قطعنامه رأى داد كه گامى است به سوى رد يز با اين بار نيمروالد ايز

ستى، ھر چند كه از استحكام الزم در مورد برخى نكات مھم، يفي پاس-ال يى سوساياتوپ
  )١٢٣(.ستيبرخوردار ن

ن آن بحث يتر ز مورد بحث قرار گرفت كه مھميگرى نين كنفرانس موضوعات ديدر ا
. ده بوديونال كھنه و فرو پاشياى انترناسيا احيد يونال جديجاد انترناسيدر مورد ا

دند براى ااى ارائه د ھا قطعنامه كيھا و بلشو ستيز جمله اسپارتاكمروالد ايھاى ز چپ
ه يسم تصفي شوون-ال يسم و سوسيد كه از ھر گونه اپورتونيونال جديك انترناسيجاد يا

سه . ده داديونال فرو پاشياى انترناسياى براى اح ان مركز قطعنامهيجر. شده باشد
ب ياى تصو در دور بعد، قطعنامه. اوردنديك رأى نيچ يز ارائه شد كه ھيگر نيقطعنامه د

ل به كار خود ي آور٣٠نتال در يكنفرانس ك. ن مركز و چپ داشتيشد كه موضعى ب
 .ان داديپا
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  فصل ششم

  

  اسىيه به سوى كسب قدرت سياى روسيپرولتار

  

 هي اعتالی مجدد جنبش كارگرى روس-١

ونال يك انترناسيجاد يد و تالش چپ براى اده بويونال دوم فروپاشيدر حالى كه انترناس 
ده بود، يجه قطعى نرسيه شده باشد ھنوز به نتيسم تصفيسم و شوونيد كه از اپورتونيجد

ش يش از پيط انقالبى بيتر و شرا قيدارى عم هيبحران انقالبى در كشورھاى سرما
ھا  ونيليمى به بار آورده بود، كشتار ميب عظيادامه جنگ كه مصا. شد تر مى آماده

د استثمار يى، فقر و گرسنگى، تشديم، كمبود مواد غذايھاى عظ رانىيانسان، و
ن عوامل تضادھاى ياسى مردم به بھانه جنگ، ھمه ايھاى س كارگران، سلب آزادى

اعتراض به ادامه جنگ روز به روز . د كرده بودياجتماعى را به منتھا درجه تشد
ش از يه بيان روسين ميدر ا. افتي ًا اعتال مىشد و مبارزه طبقه كارگر مجدد افزون مى

ستى ياليه به كانون ھمه تضادھاى نظام امپريروس. گرى آماده انقالب بوديھر كشور د
. ز رشد كرده بودندياى انفجارآم ن جا انبوھى از تضادھا به درجهيدر ا. ل شده بوديتبد

الب روى آورده بود، از ش به انقيه كه تازه چند سال پين، طبقه كارگر روسيعالوه بر ا
ك كه ين طبقه، حزب بلشويحزب ا. ى برخوردار بوديه و رزمندگى سطح بااليروح
ك يك تئورى و تاكتيست در سطح جھانى بود، از يان چپ ماركسين جريتر كاليراد

ل ين حزب با طرح شعار تبديا. ًكامال منسجم و پرداخت شده پرولترى برخوردار بود
ه يز شعار شكست دولت خودى در جنگ، روحي انقالب و نعنىيجنگ به جنگ داخلى 

ه توسعه داده بود و يان كارگران روسيستى را در ميوناليانقالبى پرولترى و انترناس
ه كه با آغاز جنگ با يجنبش طبقه كارگر روس. خواند ام فرا مىيھا را به انقالب و ق آن
در .  رو به اعتال نھاد١٩١۵ًك افت موقت روبرو شده بود، مجددا از اواسط سال ي

. ن كارخانه دست به اعتصاب زدنديه كارگران فلزكار در چنديھاى ژوئن و ژوئ ماه
س، تظاھرات كارگران را در يپل. كارگران در چند مورد دست به تظاھرات زدند

ك موج يماه اوت با .  كارگر کشته و زخمى شدند۵٠ش از يب. كاستروما به گلوله بست
س يگر، پليك بار دي.  وازنسنسك آغاز شد-وانو يساجى در اگسترده اعتصابات ن

قتل عام .  كارگر كشته و زخمى شدند١۴٠ان آن يكارگران را به گلوله بست كه در جر
. ختيان طبقه كارگر برانگيكارگران نساجى موجى از خشم و اعتراض را در م

ن يى ايرپاكارگران فلز نقش مھمى در ب. اسى روى آوردنديكارگران به اعتصاب س
شروان ين و پيرى از فعاليم تزارى، گروه كثين اعتصاب، رژيدر پى ا. اعتصاب داشتند

ز نتوانست در مبارزه طبقه كارگر خللى ين نياما ا. جنبش كارگرى را به زندان انداخت
ن جنبش كارگرى روبرو شده بودند، عالوه بر يم تزارى كه با اعتال نويرژ. جاد كنديا

ب يد و به منظور فريز متوسل گرديگرى نيك ديارگران به تاكتسركوب و كشتار ك
. جاد كرديع جنگى را ايھاى صنا تهيھا، كم ان آنيه سازش در ميجاد روحيكارگران و ا

 و د استثمار كارگرانيھا را كه ھدفى جز تشد تهين كميت ضد كارگرى ايھا ماھ كيبلشو

ن يكردند و از كارگران خواستند، اان كارگران نداشتند برمال يه سازش در ميجاد روحيا



  

 ����� ���	 
��� � ������) � ���� ������(         ������ 
��  

 ٢۶۴

ھا و اس ارھا، كارگران را به شركت  كي اما منشو.م كننديشى را تحريھاى فرما تهيكم
لف و ي با اعتصاب كارگران مجتمع پوت١٩١۵سال . ق نمودنديھا تشو تهين كميدر ا

 متجاوز از ھزار ١٩١۵ً مجموعا در سال .افتيان يگر پايھاى د برخى كارخانه
ن اعتصابات شركت ي ميليون كارگر در ا۵ه صورت گرفت و ي در روساعتصاب

  )١(.كردند

ك رشته يه، يدر فور. ترى آغاز شد  با اعتصابات و تظاھرات گسترده١٩١۶سال 
ن يتر ن اعتصابات بزرگيا. ھا رخ داد اعتصابات اقتصادى در تعدادى از كارخانه

ن اعتصابات، يان ايجردر . ه پس از آغاز جنگ بودندياعتصابات كارگرى روس
 درصد به دستمزد خود شدند و تا حدودى ٧٠ش يلف خواھان افزايكارگران مجتمع پوت

ز، يي در پا)٢(. كارگر دست به اعتصاب زدند٧٠٠٠٠در ماه مارس . موفق شدند
تر شد و اعتراض به ادامه جنگ  ھا و كمبود خواربار ھمگانى متيش قياعتراض به افزا

اسى شدند و يش سيش از پياعتصابات ب. ترى به خود گرفت عينه وسو استبداد تزارى دام
تى ين حال نارضايدر ھم. اسى بودندي بخش اعظم اعتصابات س١٩١۶در اواخر سال 

ان يھاى خود را در م تيغات و فعاليك تبليحزب بلشو. در ارتش رو به گسترش بود
نان كرنشتاد، اعتراض رى تعدادى از ملوايدستگ. ملوانان و سربازان گسترش داده بود

ت از يدر اواخر اكتبر، كارگران در حما. ختيان كارگران برانگيعى را در ميوس
."  كارخانه دست به اعتصاب زدند٧٧در "اسى يھاى مشخص س ملوانان و با خواست

ه صورت گرفت و ي اعتصاب در روس١۵٠٠ش از ي ب١٩١۶روى ھم رفته در سال 
  )٣(.ن اعتصابات شركت كردنديارگر در اون و پانصد ھزار كيليك ميش از يب

  

 ١٩١٧ه ي انقالب فور-٢

اى مناسبات ماقبل يارى از بقايه به علت بر جاى ماندن بسين كه در روسيبه رغم ا 
ه، نه يك در دستور كار قرار داشت، اما بورژوازى روسيدارى، انقالب دموكرات هيسرما

ك ياى به انقالب نداشت، بلكه به  قهاش عال ا و خصلت سازشكارانهيتنھا از ترس پرولتار
ن انقالب را كارگران و دھقانان يروى محركه ايلذا ن. ل شده بوديطبقه ضدانقالبى تبد

ران يه، مجموع مزدبگيبر طبق آمارھاى موجود، در آستانه انقالب فور. دادند ل مىيتشك
ل يى تشكاى صنعتي نفر آن را پرولتار٣۵۴۵٠٠٠ون نفر بودند كه يلي م١٨ / ۵ه يروس
ت يون نفر بود، كميلي م١۶٠ه كه حدود يت روسيسه با كل جمعين رقم در مقايا." داد مى

ك يت، يت محدودش نسبت به كل جمعيمعھذا طبقه كارگر به رغم كم. محدودى است
تمركز عالى طبقه كارگر در مراكز . اسى بزرگ و مھم بوديروى اجتماعى و سين

در پتروگراد . "داد اى به آن مى ژهيت وي موقعاتى اقتصاد كشور و مؤسسات بزرگ،يح
ھا كارگران   نفر آن٣٩٢٨٠٠كه .  کارگر مشغول به كار بودند۵۴۶١٠٠اش  و حومه
 كارگر كار ۵٠٠ش از ي در صد كارگران در مؤسساتى با ب٨٠. ھا بودند كارخانه

گ ي نفر و در تروگلن١٩٠۴۶، در تروبچنى ٢۴۴۴٩لف يدر مجتمع پوت. كردند مى
  )۴(."كردند  نفر كار مى١٠٢٠٠ و در مجتمع اوختا ١٠۶٠٠، در آبوخوف ١۵٣٣٨

 نفر ٢٠٠٠٠٠ش از ي كارگر وجود داشت كه ب۴٢٠٠٠٠ تا ۴١٠٠٠٠ن يدر مسكو ب"
 ١٠٠٠شان از  دى كارگراني مؤسسه تول٢٨در مسكو . ھا بودند ھا كارگران كارخانه آن

  )۵(."متجاوز بود
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 آگاھى طبقه كارگر و مبارزات آن نقش مھمى ار عالى كه در تشكل وين تمركز بسيا
طبقه . ل كرده بودياسى و اجتماعى تبديروى مھم سيك نيكرد، طبقه كارگر را به  فا مىيا

ر يگيروى پيگانه نيً عمال نشان داده بود كه ١٩٠۵ه از ھمان ھنگام انقالب يكارگر روس
ن يد آمد، اي پد١٩١۵ل نى كه پس از سايبا اعتال نو. انقالب و رھبر بالمنازع آن است

گر ابتكار عمل را در مبارزه و رھبرى جنبش يك بار دياسى يروى مھم اجتماعى و سين
ن تحوالت، نقش يان ايدر جر. ھا در دست گرفت براى سرنگونى دودمان رومانف

اى پتروگراد بر عھده يژه پرولتارياى صنعتى، به ويشاھنگ مبارزه انقالبى را پرولتاريپ
در سال . ظم اعتصابات و تظاھرات را كارگران پتروگراد برپا كردندبخش اع. داشت

در . اى از اعتصابات و تظاھرات كارگران پتروگراد ھمراه بود  با موج گسترده١٩١٧
ن يا. دندي ھزار كارگر پتروگراد دست از كار كش٣٠٠ه، ي ژانو٩ن يكشنبه خونيسالروز 

ز يگر نياعتصابات به مناطق د. اسى پس از آغاز جنگ بودين اعتصاب سيتر بزرگ
ه اعتصابات كارگرى به چنان وسعتى يان فوريه تا پايدر فاصله دو ماه از ژانو. ديكش
ه يدر ژانو. "ھاى مشابه سال قبل بود د كه تعداد كارگران اعتصابى چھار برابر ماهيرس

 ۴٠٠٠٠٠ھا به  ه تعداد آنيو در فور.  كارگر در اعتصابات شركت كردند٢۵٠٠٠٠
  )۶(."ديرس

گرى از ين اعتصابات در پتروگراد، مسكو، خاركوف، توال، باكو و تعداد ديا
. اسى بودندين اعتصابات سي در صد ا٨۵ًحدودا . وستيشھرھاى صنعتى به وقوع پ

ان سربازان وسعت ياعتراض در م. افتي مبارزه كارگران روز به روز اعتال مى
اسى به حد كافى رشد كرده بود و يسه، بحران يمه دوم فوريدر ن. گرفت ترى مى شيب

نيروھای سركوب براى مھار جنبش بر شدت سركوب . شد تر می كيام نزديلحظه ق
داران به  هيسرما. ر نمودندين جنبش كارگرى را دستگيگرى از فعاليافزودند و تعداد د

، ن اقداماتياما ا. كردند ل مىيتر به كارگران، كارخانه را تعط شيمنظور اعمال فشار ب
ھاى مجتمع  كى از كارگاهيل يدر پى تعط. تر كرد عزم طبقه كارگر را به مبارزه راسخ

ه به ي فور٢٣ن مجتمع دست به اعتصاب و تظاھرات زدند و روز يلف، كارگران ايپوت
ز كه از گرانى، كمبود يدار ن زنان زحمتكش خانه. سوى مركز شھر به حركت درآمدند

به . نى به خشم آمده بودند، دست به تظاھرات زدندھاى طوال ستادن در صفيآذوقه و ا
 ٢۴روز . دنديھاى پتروگراد دست از كار كش ادى از كارگران كارخانهيزودى تعداد ز

ھا فراخوان  كيبلشو. بردند  كارگر پتروگراد در اعتصاب به سر مى٢٠٠٠٠٠ه يفور
 بر جنگ، ھا ھزار كارگر با شعار نان، مرگ ده. تظاھرات در مركز شھر را دادند

وسته وسعت يتظاھرات پ. مرگ بر استبداد، زنده باد جمھورى دست به تظاھرات زدند
ى از يھا گروه. ش آمديس و ارتش با كارگران پيروھاى پليان نيرى ميدرگ. گرفت مى

 ٣٠٠٠٠٠ر شد و حدود يگ اسى ھمهيروز بعد، اعتصاب س. وستنديسربازان به مردم پ
. تظاھرات تمام پتروگراد را فرا گرفته بود. ندبرد كارگر در اعتصاب به سر مى

ن جنبش يروھاى نظامى به سوى كارگران آتش گشودند و شب ھنگام تعدادى از فعالين
روھاى يان كارگران و نيدى ميرى شديه درگي فور٢۶روز . ر كردنديكارگرى را دستگ

. شدندورش بردند و مسلح يس يكارگران به مراكز پل. ان بوديس و ارتش در جريپل
. ام تمام شھر را فرا گرفتيه قي فور٢٧. وستنديپ سربازان دسته دسته به مردم مى

ھا را به تصرف  خانه كارگران، تعدادى از اسلحه. ده بوديام انجامياعتصاب به ق
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. ز به تصرف كارگران درآمديسازى ن كارخانه مھمات. درآوردند و خود را مسلح كردند
ك اقدام نظامى مشترك، يكارگران و سربازان در . ستندويام پيترى به ق شيسربازان ب

. ھا ھزار اسلحه به دست مردم افتاد نبار مھمات دولتى را تصرف نمودند و دها نيتر مھم
روھاى يدى شھر به تصرف نياسى آزاد شدند و تمام مراكز اصلى و كليان سيزندان

ع انقالبى، يت سران تحواليدر جر. ھا سرنگون شد سلطنت رومانوف. انقالبى درآمد
كارگران كه شوراھا را در . افتنديھاى اعتصاب به سرعت به شوراھا، ارتقا  تهيكم

خى خود نگه داشته بودند، اكنون ي تجربه كرده بودند، و آن را در حافظه تار١٩٠۵
ه، انتخابات شوراھا ي فور٢۴از . گرفتند تر به كار مى تجربه خود را در سطحى گسترده

ك و يه رھبران منشوي فور٢٧در . ھاى پتروگراد آغاز شده بود رخانهدر برخى از كا
ى موقت يته اجرايھا به نام كم آن. رنديدند ابتكار عمل را به دست بگياس ار كوش
ن اجالس ياى انتشار دادند و اعالم نمودند كه اول هيانيندگان كارگران، بيشوراى نما

 بعدازظھر در ساختمان دوما ٧ ساعت ندگان كارگران، سربازان و اھالى پتروگرادينما
شد كه به  وسته بودند دستور داده مىي ارتشى كه به مردم پىبه واحدھا. ل خواھد شديتشك
ش از ھزار كارگر يى كه بيھا كارخانه. نده از ھر گروھان انتخاب كننديك نمايت يفور

ى كه يھا كارخانهند و ينده در ازاى ھر ھزار كارگر انتخاب نمايك نمايستى يبا داشتند مى
ن ين اييتع. نده انتخاب و به شورا بفرستنديك نمايتر از ھزار كارگر داشتند، ھر كدام  كم
مى آگاھانه براى يك تصميندگان از سوى رھبران اس ار و منشويوه انتخاب نمايش

ھاى بزرگ نفوذ  ھا كه در كارخانه كيق، بلشوين طريبد. ت مواضع خودشان بوديتقو
تر و ارتش  ھاى كوچك ندگان از كارخانهيتر نما شيت قرار گرفتند و بي اقلكيداشتند، در 

  . ھا داشتند ترى در آن شيھا و اس ارھا نفوذ ب كيآمدند كه منشو مى

افتند و يندگان كارگران و سربازان در اجالس حضور يبه ھر رو، تعدادى از نما
ھنگامى كه اجالس . ديل گرديندگان كارگران و سربازان پتروگراد تشكيشوراى نما

ھاى پتروگراد را  نده با حق رأى حضور داشتند كه كارخانهي نما۴۵ تا ۴٠"آغاز شد 
دزه يچخ." ھمان در تاالر حضور داشتندينده و مي نما٢۵٠ًمجموعا . كردند ندگى مىينما

ن يك و كرنسكى اس ار به عنوان معاونيس و اسكوبلف منشويك به عنوان رئيمنشو
ندگان كارگران و سربازان به رغم سازشكارى سران يراى نماشو. انتخاب شدند

شورا براى مقابله با . كرد ك قدرت و حكومت عمل مىيك و اس ار به عنوان يمنشو
ك يى را مصادره كند و يم گرفت كه تمام انبارھاى مواد غذايكمبود خواربار تصم

ون يسيك كميورا ش. ل داديون را براى سر و سامان دادن به امر خواربار تشكيسيكم
شوراى . ت انقالبى در آن بپردازديشبرد فعاليل داد كه به امر ارتش و پينظامى تشك

اى كارگرى به منظور حفظ نظم در شھر به آن چه كه در واقع يشيليجاد ميپتروگراد با ا
ده شده بودند، يس و ژاندارمرى در ھم كوبيچرا كه پل. ت داديدا كرده بود، رسميوجود پ

. وسته بود و كارگران برقرارى نظم عمومى را بر عھده گرفته بودنديمردم پارتش به 
م يشورا تصم. ك بودنديز انتخاب نمود كه دو عضو آن بلشويى نيته اجرايك كميشورا 

ھاى حكومتى محلى به  جاد ارگانيدھى كارگران و ا ندگانى براى سازمانيگرفت كه نما
ندگان يم گرفت كه بولتن شوراى نماين تصميھم چن. ديگر اعزام نمايمناطق و نواحى د

گرى از يھاى د ونيسيشورا كم. را به عنوان ارگان رسمى شورا انتشار دھد) ايزوستيا(
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ل يآھن تشك ه، پست و تلگراف و راهيغات، انتشارات و چاپ، اطالعات، ماليجمله تبل
 .داد

رى در يگ ميصمه به تي فور٢٨ندگان كارگران و سربازان پتروگراد روز يشوراى نما
ن را از حق كنترل منابع مالى يشيم پيم، رژيك تصميطبق . ل مالى پرداختيمورد مسا

محافظت از . ز بر عھده گرفتين عرصه نيابتكار عمل را در ا. دولتى محروم ساخت
شورا ھم . گر مراكز مالى را بر عھده واحدھاى نظامى خود قرار داديبانك دولتى و د

در اول ماه مارس اجالس مشترك . جاد كنديز اي سربازان را نم گرفت، بخشين تصميچن
نده سربازان به ي نما١٠. ل شديبخش كارگران و سربازان شوراى پتروگراد تشك

ھا  ان آنيز در ميك نيى شوراى پتروگراد در آمدند كه دو بلشويته اجرايت كميعضو
سربازان در ھمه ت جنبش يى براى ھدايھا تهيم گرفت كه كمياجالس مشترك تصم. بود

ندگان كارگران و ياسى از شوراى نمايل شود و تمام واحدھاى ارتشى از نظر سيجا تشك
  )٧(.ت كننديسربازان تبع

ن در يا. ًندگان كارگران و سربازان قدرت را عمال به دست گرفته بوديشوراى نما
. ندك قدرت انقالبى كارگران و دھقانانى بود كه لباس سربازى بر تن داشتيواقع 

ش آن را يھا پ ھا از سال كيك كارگران و دھقانان كه بلشوي دموكرات-كتاتورى انقالبى يد
ن، يعالوه بر ا. نى كرده بودند، متحقق شده بوديب شيه پيك روسيدر انقالب دموكرات

ك يھاى دموكرات ًزى كامال متفاوت از نوع دولتى بود كه در جمھورىيى چيقدرت شورا
ن يبندى ا ل و جمعين در تحليلن. از نوع دولت كمون بودن قدرت يا. وجود داشت

ا و دھقانان يگر، چگونه است؟ پرولتارين حكومت ديب طبقاتى ايترك: "حكومت نوشت
كتاتورى يست؟ دين حكومت چياسى ايخصلت س) كه به لباس سربازان ملبس ھستند(

ھاى مردم از  ه تودهًما بر تصرف انقالبى و ابتكار بالواسطيعنى قدرتى كه مستقيانقالبى 
ن قدرت يا. ك قدرت متمركز دولتىي متكى است نه بر قانون صادره از طرف -ن ييپا

ھاى پارلمانى بورژوا  ست كه به طور كلى در جمھورىيحاكمه به کلی غير از آن نوع
شرفته اروپا و يرفت و در كشورھاى پ پ عادى به شمار مىيكى كه تاكنون تيدمكرات

س ي پار١٨٧١ن قدرت از ھمان نوع كمون يا).. شود  ده مىي د-كا حكمفرماست يآمر
  )٨(."است

كار ننشسته و در تكاپو يز بين قدرت شكل گرفته بود، بورژوازى نياما در حالى كه ا
روزى كارگران، در ھمان بعدازظھر روز يبه محض پ. رديبود تا قدرت را به دست گ

اء يفه آن احيل دادند كه وظي تشكته موقتيك كميه، احزاب بورژوا در دوما ي فور٢٧
ت يز استعفا را به فورياو ن. ئتى را نزد تزار فرستاد كه استعفا كنديته ھين كميا. نظم بود

سم يه كه تزارياما كارگران روس. ن معرفى نموديرفت و برادرش را به عنوان جانشيپذ
ًرا سرنگون كرده و عمال قدرت را به دست گرفته بودند، مطلقا به اح ای نظام سلطنتى يً

ندگان كارگران و زحمتكشان ين جا قدرت واقعى در دست شوراى نمايتا ا. دادند  تن نمى
ر نشده ، براى يلذا بورژوازى بر آن شد كه تا د. بود و کميته موقت دوما قدرتى نداشت

ته يكم. رديآرام كردن كارگران و زحمتكشان، بدون تزار، خود قدرت را به دست بگ
از . ديم گرفت كه مذاكراتى را با شوراى پتروگراد آغاز نمايدولتى تصمموقت دوماى 

ت داشتند، به رغم يھا و اس ارھا در شوراى پتروگراد اكثر كيى كه منشويآن جا
ته موقت دوما يانات كارگرى، مذاكره با كميگر از جريھا و برخى د كيمخالفت بلشو
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گراد در اول مارس، بحث ى شوراى پترويته اجرايدر جلسه كم. ب شده بوديتصو
ته يجناح راست كم. ان بوديته موقت دوما در جريرامون نحوه برخورد به كميمفصلى پ

ندگان شورا در حكومت يشد خواھان شركت نما ل مىيًى كه عمدتا از اس ارھا تشكياجرا
ًان مركز عمدتا يھا خواھان حكومت موقت انقالبى بودند و جر كيبلشو. ى بود يبورژوا

ت از يكرد، خواھان حما ى را رد مىين كه شركت در دولت بورژواين اي در عكيمنشو
اسى را در برابر حكومت يم گرفته شد كه برخى مطاللبات سيباالخره تصم. آن بود
ھا نظارت كند، از حق وتو براى كنار زدن  ى قرار دھند، شورا بر اجراى آنيبورژوا

سران اس ار . ى شركت نكنديبورژواوزراى نامطلوب برخوردار باشد، اما در حكومت 
ته موقت دوما يى شوراى پتروگراد با كميته اجرايندگان كميك به عنوان نمايو منشو

ك حكومت موقت يته موقت دوما يل دادند و توافق كردند كه كميجلسه مشتركى تشك
است پرنس لووف در يى تحت ريك حكومت بورژواين مذاكرات يدر پى ا. ل دھديتشك

ق قدرت دوگانه ين طريبد. ر دادگسترى آن شديل شد و كرنسكى ھم وزيك مارس تش٢
ت خود ين وضعيا. د آمد و شوراھا داوطلبانه قدرت را به بورژوازى واگذار كردنديپد
گرى يكى بر ديستى يبا توانست مدتى طوالنى دوام آورد و باالخره مى ژه البته نمىيو
ه و سرنگونى يراد در انقالب فورار مھمى كه پتروگيبه رغم نقش بس. روز شوديپ

در پى پتروگراد، جنبش در . ن انقالب به پتروگراد محدود نشديسم داشت، اما ايتزار
ھا در  كيبلشو. ھا بھتر از پتروگراد بود كيت بلشويدر مسكو موقع. مسكو اوج گرفت

ن اعتصاب كه در يا. اسى دادنديام پتروگراد فراخوان اعتصاب عمومى سيت از قيحما
ان يرى ميه درگي فور٢٨روز . ديام انجاميًعا به تظاھرات و قيه آغاز شد، سري فور٢٧

س را يروھاى پليكارگران تعدادى از ن. روھاى نظامى و دولتى آغاز شديكارگران با ن
روز اول ماه مارس، . وستنديگروھى از سربازان به كارگران پ. خلع سالح كردند

ادى از سربازان به انقالب يھاى ز ده بود، گروهيھاى مسلحانه به اوج خود رس رىيدرگ
روھاى سركوب ين. وستيشب اول مارس، پادگان مسكو به مردم پ. وسته بودنديپ

كارگران و سربازان مراكز اصلى شھر را به . گر قادر به مقاومت نبودنديارتجاع د
متى را ا آزاد كردند و تعدادى از مقامات حكور اسىيان سيزندان. تصرف خود درآوردند

ن روز آغاز يكارگران مسكو از ھمان نخست. روز شده بوديام مسكو پيق. ر نمودنديدستگ
ھا،  به زودى در ھمه كارخانه. ل شوراھا را آغاز نمودنديام، انتخابات براى تشكيق

روز اول مارس در حالى كه ھنوز . ندگان خود را انتخاب نمودنديكارگران نما
ندگان كارگران در يشت، اجالس سازماندھى شوراى نماھاى مسلحانه ادامه دا رىيدرگ

گر يھا و د هيدى، اتحادي مؤسسه تول۵٢ندگان ينما. ل شديساختمان دوماى شھرى تشك
 نفره انتخاب شد كه در ٣٠ى يته اجرايك كمي. ن اجالس حضور داشتنديھا در ا سازمان

 ۴٢ته يك كمي. ك بودين شورا بلشويكى از معاونيك قرار داشت و يك منشويرأس آن 
م قدرت انقالبى يفه آن كمك به تحكيده شد كه وظيندگان برگزيز توسط شوراى نماينفره ن

ھا،  هينده اتحادي نما٩ عضو بوند و ٣ اس ار، ٧ك، ي منشو٩ك، ي بلشو١۶. بود
   )٩(.ته بودندين كميھاى تعاونى، عضو ا مه و انجمنيھاى ب صندوق

 دجايا" ھاى ھمگانى ته سازمانيكم"را به نام الت خود يز بورژوازى تشكيدر مسكو ن
شوراى مسكو كه زمام . اما در برابر قدرت شوراى مسكو، قدرت چندانى نداشت. نمود

ى به منظور يھا ونيسيامور را به دست گرفته بود، ھمانند شوراى پتروگراد كم
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ه ريسازماندھى به امر خواربار، امور اقتصادى، انتظامات شھر، دفاع نظامى و غ
روزى يپ. دادند ف خود را انجام مىيى وظايته اجراياست كميل داد كه تحت ريتشك

. فا نموديگر ايانقالب در مسكو، نقش مھمى در توسعه و گسترش انقالب به مناطق د
برى، ماوراء قفقاز و مناطق و يك، سيپس از مسكو انقالب به اورال، ولگا، بالت

ى انقالب قرار گرفت و شوراھاى روھايقدرت در دست ن. ديگر كشيشھرھاى د
ز بسط يه نين روستاھاى روسيتا اواخر مارس انقالب تا دورتر. ل شدنديندگان تشكينما

ھای جنگ، سربازان شورش كرده و فرماندھان منتخب خود را در  در جبھه. افته بودي
فته ھا شكل گر ھا و در جبھه ھاى سربازان در پادگان تهيكم. رأس امور قرار داده بودند

  .افته بودنديه بسط يشوراھا به سراسر روس. بودند

  

   قدرت دوگانه-٣

طبقه . جاد كرده بوديه ايژه و منحصر به فردى را در روسيت ويه، وضعيانقالب فور
سم بر عھده داشت اجازه داد تا در كنار يكارگر كه نقش اصلى را در سرنگونى تزار

ز در شكل يى نيك قدرت بورژوايى، ياعنى قدرت شوريجاد كرده بود، يقدرتى كه خود ا
ز ھمانا كافى نبودن سطح آگاھى و ين امر نيعلت ا. رديحكومت موقت دوما شكل بگ
ان انقالب يى بود كه در جريع خرده بورژوايز موج وسيتشكل كارگران و دھقانان و ن

. ودتر كارگران بر جاى گذاشته ب ر خود را بر اقشار ناآگاهيجامعه را فرا گرفته و تأث
ت را در شوراھا به دست آورند يك و اس ار، اكثرين امر باعث شد كه احزاب منشويھم

ست، واسطه ين رھبرى سازشكار و رفرميا. و خود را در رأس شوراھا قرار دھند
ندگان كارگران و سربازان پتروگراد با حكومت موقت دوماى يسازش شوراھاى نما

دگان كارگران و سربازان پتروگراد به نيق بود كه شوراى نماين طريبد. دولتى شد
ه، داوطلبانه قدرت يقت رھبر شوراھاى سراسر روسير حقد ته انقالب ويعنوان اتور

حكومت "دولتى را به بورژوازى واگذار كرد و نقش خود را به نظارت و كنترل بر 
ت ين، شوراى كارگران و سربازان پتروگراد كه از حمايبا وجود ا. محدود نمود" موقت
ك يت قاطع كارگران، سربازان و دھقانان برخوردار بود، ھم چنان به عنوان ياكثر

ك يژه كه در آن دو قدرت ھم زمان در يت خود وين وضعيا. كرد قدرت موازى عمل مى
. توانست مدتى طوالنى دوام آورد دار بود كه نمىيتى ناپايكشور وجود داشتند، وضع

ن يل اين در تحليلن. روز شوديگرى پيى بر دستيبا ن دو قدرت مىيكى از ايسرانجام 
 :ن نوشتيژه چنيت ويوضع

ن است كه شوراى يت مھم انقالب روس عبارت از اينھا گر بىيت ديخصوص"
د از اعتماد يآ ندگان سربازان و كارگران پتروگراد كه چنان كه از اوضاع برمىينما

نه به دست ت شوراھاى محلى برخوردار است، قدرت دولتى را داوطلباياكثر
ت را به وى واگذار يدھد، داوطلبانه حق اولو بورژوازى و حكومت موقتى وى مى

كند و نقش خود را به  بانى از وى با او قرارداد سازش منعقد مىيد و درباره پشتينما مى
كه حكومت موقت تاكنون حتا (نظارت و كنترل در امر فراخواندن مجلس مؤسسان 

 .دينما محدود مى)  استموعد آن را ھم اعالم ننموده
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ده نشده، موجب يخ ديرش در تارين شكل نظياى كه با ا ژهيالعاده خود و ت فوقيفين كيا
و ... كتاتورى بورژوازىيد: كتاتورى شده استيختن و اختالط دو ديدر ھم آم

  )ندگان كارگران و دھقانانيشوراى نما(ا و دھقانان يكتاتورى پرولتاريد

. ابديدى دوام يتواند مدت مد نمى" ختگىيآم درھم"ن ي كه استين شكى نيتر جاى كوچك
د نابود شود و تمام يھا با كى از آني. ستير نيپذ ك كشور امكانيوجود دو قدرت در 

كند تا  ت مىيل در ھمه جا فعاليه اكنون با تمام قوا و با تمام وسايبورژوازى روس
ف كند، به صفر برساند ي، ضعندگان سربازان و كارگران را بركنار سازديشوراھاى نما

 )١٠(."ى از بورژوازى به وجود آورديكتايو قدرت 

عى را براى مھار شوراھا، يى، از ھمان فرداى انقالب، تالش وسيحكومت بورژوا 
اما در چند ماه . ھا، سازمان داد ن در پادگانيشيخلع سالح كارگران، برقرارى انضباط پ

ًبود كه بتواند مقاصد خود را كامال عملى تى نينخست پس از انقالب ھنوز در وضع
ستادگى و مقاومت ين دوره كه ھمراه با بسط و توسعه مبارزه طبقاتى و ايلذا در ا. سازد

ن كشمكش انقالب و يكارگران در برابر تعرضات ضدانقالبى بورژوازى است، حادتر
به رغم . دھاى كارگر، ابتكار عمل را در دست داشتن توده. ان استيضد انقالب در جر

. ه در حال گسترش بودنديل حكومت موقت، شوراھا به سرعت در سراسر روسيتما
گر ي شھر و د٣٩٣ندگان كارگران و سربازان در ي شوراى نما۵١٣، ١٩١٧در مارس "

. ش بوديھا در حال افزا و ھم چنان تعداد آن." ه شكل گرفته بودندينقاط در سراسر روس
ا از يھا رھبرى شوراھا را در دست داشتند و  كيبلشودر برخى از مناطق و شھرھا كه 

شدند و  ته محسوب مىياى برخوردار بودند، شوراھا تنھا اتور قدرت قابل مالحظه
ھمزمان با رشد و گسترش شوراھاى كارگران . ھاى حكومت موقت نقشى نداشتند ارگان

ًا رشد كردند و جيز تدريان، شوراھاى دھقانى نيھاى سربازان و ناو تهيو شوراھا و كم
، تعداد شوراھاى دھقانى در ١٩١٧تا تابستان . افتنديه گسترش يبه اقصا نقاط روس

  )١١(.دي رس۴٠٠ه به حدود يروس

نده ي نما١١١۵. ل شديه تشكيندگان دھقانان سراسر روسين كنگره نمايدر ماه مه نخست
ھا و اس  كيمنشو. ن كنگره شركت داشتندياز مناطق مختلف و واحدھاى ارتش در ا

اى برخوردار بودند و در واقع به علت  ت قابل مالحظهين كنگره از اكثريارھا در ا
ن كنگره منطبق بر مواضع و يمات ايان دھقانان داشتند، تصمينفوذى كه اس ارھا در م

د و ييى را تأيھاى حكومت موقت بورژوا استيكنگره دھقانان، س. ھا بود ھاى آن استيس
ن يھا را در مورد واگذارى فورى زم كيشنھاد بلشويكنگره پ. مودد نيبر ادامه جنگ تأك

ھا به رغم  كيبلشو. ل مجلس مؤسسان نموديبه دھقانان رد کرد و آن را موكول به تشك
. دادند، فعاالنه در مباحث كنگره شركت داشتند ل مىيار كوچكى را تشكيت بسين كه اقليا

. ن به دھقانان شدندياگذارى فورى زماست حكومت موقت را افشا نمودند و خواھان ويس
ندگان يھا را براى نما كياست ارضى بلشويافته بود، سين كنگره حضور ين كه در ايلن

رى يگ ر مھمى بر جھتين كنگره تأثيھا در ا كيحضور فعال بلشو. ح نموديدھقانان تشر
 چند. ھاى آن بر جاى گذاشت استيك و سيبعدى دھقانان زحمتكش به سوى حزب بلشو

ندگان ين كنگره سراسرى شوراھاى نماي ژوئن نخست٣روز بعد از كنگره دھقانان، در 
.  ژوئن ادامه داشت٢۴كنگره تا . ديل گرديكارگران و سربازان در پتروگراد تشك

دستور كار كنگره روش برخورد به حكومت موقت، مسئله جنگ و تدارك مجلس 
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ش از دو سوم يافتند بيضور اى كه در كنگره ح ندهي نما١٠٩٠از . مؤسسان بود
ن يھا در ا كيبلشو. كردند ت مىيھا حما ا از آنيك و اس ار بودند و يندگان منشوينما

افته بود، در سخنرانى يز حضور ين كنگره نين كه در ايلن. نده داشتندي نما١٠۵كنگره 
ه پرداخت، خواھان انتقال تمام قدرت به يح قدرت دو گانه در روسيخود به تشر

ع، صلح بدون الحاق و غرامت يد و توزيك كنترل كارگرى ھمه جانبه بر توليا، شوراھ
شنھادات يك و اس ار بودند، پيت آن وابسته به احزاب منشويكنگره كه اكثر. شد

ب نمود كه از ائتالف با بورژوازى و ياى تصو ھا را رد كرد و بالعكس قطعنامه كيبلشو
ته يك كمي كنگره با انتخاب .فاع نمودھاى حكومت ائتالفى و ادامه جنگ د استيس

 اس ار و ١٠١ك، ي منشو١٠٧ى يته اجراين كميدر ا. ان داديد به كار خود پايى جدياجرا
  )١٢(.ك حضور داشتندي بلشو٣۵

در مورد حكومت ائتالفى موقت كه كنگره سراسرى از آن دفاع نمود، الزم است 
 كارگران و سربازان از تىين حكومت در پى رشد نارضايح داده شود، كه ايتوض

ن و يھاى داده شده در مورد صلح، نان، زم حكومت موقت دوما و عدم تحقق وعده
ل، ي آور١٨در . ل شده بوديد، تشكيل انجاميبرگزارى مجلس مؤسسان كه به بحران آور

ھاى فرانسه و  ادداشتى به دولتير خارجه حكومت موقت دوما طى يوكف وزيليم
روزى يه به قراردادھاى تزارى وفادار خواھد ماند و تا پيكه، روسنان داد يا اطميتانيبر
ن بود كه با ادامه جنگ و يژه ايھدف بورژوازى به و. ى به جنگ ادامه خواھد دادينھا

ك و اس ار به آن يطلبى كه احزاب منشو ستى و دفاعيوناليات ناسيدامن زدن به روح
ه انقالبى منحرف سازد و زبارھاى كارگر و زحمتكش را از م زدند، توده دامن مى

تى و يوكف، نارضايليادداشت ميبا انتشار خبر . ان بخشديًجا به قدرت دو گانه پايتدر
ل سربازان ي آور٢٠روز . ى از كارگران و سربازان فوران كرديھا اعتراض بخش

ھا زدند و با شعار مرگ بر  ابانيپادگان پتروگراد دست به تظاھرات مسلحانه در خ
 مرگ بر جنگ، تمام قدرت به شوراھا به سوى مقر حكومت موقت به وكف،يليم

 ٢١روز . وستنديز به سربازان پيرى از كارگران پتروگراد نيگروه كث. حركت در آمدند
ھاى  ابانيك، حدود صد ھزار كارگر و سرباز در خيل به دعوت حزب بلشويآور

ز يگر نيخى شھرھاى دن تظاھرات به مسكو و بريا. پتروگراد دست به تظاھرات زدند
. ن بحران جدى روبرو ساختيموج گسترده تظاھرات، حكومت موقت را با اول. ديكش

ب كارگران يد، براى نجات از بحران و فريبورژوازى كه خود را در مخمصه گرفتار د
وكف و گوچكف وزراى خارجه و جنگ يليم. دى دست زديو سربازان به مانور جد

ك حكومت يل يى شوراى پتروگراد را براى تشكيميته اجرابركنار شدند و مذاكره با ک
ى شوراى يته اجرايى و كميان حكومت موقت بورژواي مه م۵روز . ائتالفى آغاز نمود

 تن از سران احزاب ۶. نه ائتالفى توافق حاصل شديك كابيل يپتروگراد در مورد تشك
ز كار يفى نحكومت ائتال. ت حكومت ائتالفى درآمدنديك و اس ار به عضويمنشو

ندگان يمصوبه كنگره نما. است حكومت موقت دوماى دولتى نكرديگرى جز ادامه سيد
ھا آن، با  استيشوراھاى كارگران و سربازان در مورد دفاع از حكومت ائتالفى و س

ھا براى نشان  كيلذا بلشو. ھاى كارگر ھماھنگى نداشت ھاى توده ات و خواستيروح
ھاى كارگر قرار دارد،  كنگره شوراھا مورد اعتراض تودهت كه مصوبه ين واقعيدادن ا

، "تمام قدرت به شوراھا" ژوئن حول شعارھاى ١٠فراخوان تظاھرات را براى 
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ن تظاھرات را ياما كنگره شوراھا ا. ره صادر كردنديو غ" ديكنترل كارگرى بر تول"
ر به چنان ھاى کارگ افته بود، تودهيسه كنگره كه دريئت رئيھ. ممنوع اعالم كرد

د ياند كه ھر آن امكان تظاھرات وجود دارد، كوش اى از وضع موجود ناراضى درجه
. ن نموديي ژوئن را براى تظاھرات عمومى تع١٨رد و يخود ابتكار عمل را به دست بگ

ھا كه در كنفرانس ھفتم  كيبلشو. العاده حساس بود م، فوقين تصميرى در قبال ايگ موضع
ا در دستور كار يفه فورى پرولتاريستى را به عنوان وظيالي سوسل، انقالبيخود در آور

گاه  هيك و اس ار را كه تكيقرار داده بودند، با تمام قوا در تالش بودند كه احزاب منشو
ن يبدون برانداختن نفوذ ا. بورژوازى در جنبش كارگرى بودند، افشا و منفرد سازند

. ھا سرنگونى بورژوازى ممكن نبود احزاب در جنبش كارگرى و بدون منفرد كردن آن
. ھا باشد ستيستى جھت اصلى ضربه متوجه رفرميبا لذا براى سرنگونى بورژوازى مى

ھاى ضد انقالبى حكومت  استيس. بردند ش مىيرانه پيگياست را پين سيھا ا كيبلشو
ھا به نحو روزافزونى به افشا و  استين سيست از ايت احزاب رفرميائتالفى و حما

مات كنگره يتصم. ده بوديان كارگران انجاميك و اس ار در ميد احزاب منشوانفرا
قت يھاى دولت ائتالفى و ادامه جنگ كه در حق استيت از سيسراسرى شوراھا در حما

ھاى  ج تودهيت مناسبى براى بسيشد، موقع ھا و اس ارھا محسوب مى كيم منشويتصم
 كه فراخوان ژوئن را داده بودند، براى ھا كيمعھذا بلشو. ھا بود استين سيه ايكارگر عل

ن لحظه يخواستند در ا ن نمىيده نشوند و به قول لنيى با شوراھا كشين كه به رو در رويا
وسانه يھا به نبردى مأ كيھا، اس ارھا و منشو روھاى متحد كادتيه نيكارگران را عل"

ه با شعارھاى خود م گرفتند كه فعاالنيتظاھرات خود را لغو كردند، اما تصم" بكشانند
ن طور ھم يھم. رندي ژوئن شركت كنند و ابتكار عمل را به دست بگ١٨در تظاھرات 

ون نفر در آن شركت كرده بودند، توده كارگر يليم مين تظاھرات كه حدود نيدر ا. شد
ًن تظاھرات عمدتا شعارھاى يدر ا. كى بوديھاى بلشو استيسم و سيشتر متمايل به بلشويب

 ژوئن به ١٨تظاھرات . ديمله شعار تمام قدرت به شوراھا مطرح گردكى از جيبلشو
ھاى  داد كه توده ك بود و نشان مىيھاى حزب بلشو استيوضوح چرخشى به سوى س

كنند و براى به  ك و اس ار را طرد مىيستى احزاب منشويھاى رفرم استيكارگر س
ل يست و تمايرفرمن افشاء روز افزون احزاب يا. شوند دست گرفتن قدرت آماده مى

گر در يستى، بھتر از ھر جاى دياليك و انقالب سوسيكارگران به مواضع حزب بلشو
ھاى كارگر در سطح  ھاى اقتدار توده داد كه ارگان ھاى كارخانه خود را نشان مى تهيكم

  .ھا بودند كارخانه

  

 ديھاى كارخانه و كنترل تول تهي جنبش كم-۴

نند، با ين كه به انتظار دستوراتى از باال بنشيون اسم، كارگران بديبا سرنگونى تزار
دن و جاروب كردن مقررات ارتجاعى و يابتكار عمل خود دست به كار برچ

 - دند تا به جاى نظم ارتجاعى يكارگران كوش. ھا شدند سركوبگرانه از كارخانه
تقر ك را مسي دمكرات- ھا، نظمى انقالبى  ك و سركوبگرانه حاكم بر كارخانهيبوروكرات

ًدن كارگران وضع شده بود، عمال يلذا مقرراتى كه براى سركوب و به بند كش. سازند
م تزارى را كه نظمى ين عوامل و دست نشاندگان رژيكارگران ھم چن. ديملغا گرد

تعدادى از . دند و اخراج كردنديھا حاكم كرده بودند به محاكمه كش سى بر كارخانهيپل
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سم عامل سركوب بودند، يكارگرانى كه در دوران تزارران، پرسنل ادارى و حتا سريمد
نى يات سنگياه كه مرتكب جنايبرخى از عوامل استبداد از جمله باندھاى س. اخراج شدند

لف و معاون او ير مجتمع پوتين مجازات در مورد مديدتريشد. شده بودند، مجازات شدند
ز از ترس يداران ن هياران و سرميگروھى از مد. اعمال شد كه به اعدام محكوم شدند

 .مجازات فرار كردند

ھا  ھا در برابر آن فى كه در پى انقالب، در سطح كارخانهيشبرد وظايكارگران براى پ
ى در ھر يھا تهيجاد كميت انقالبى خود دست به كار ايقرار گرفته بود، با ابتكار و خالق

فا نمودند، يه ايى روسار مھمى در جنبش كارگريھا كه نقش بس تهين كميا. كارخانه شدند
د آمدند كه منطبق بر يھا پد جه تحول آنيھاى اعتصاب و در نت تهيدر واقع از دل كم

ھاى كارخانه  تهيكم. نى را بر عھده گرفتنديف نويد جنبش كارگرى، وظايازھاى جدين
در ماه مارس نخست . ش نمودنديدايل مارس آغاز به پيبالدرنگ پس از انقالب، در اوا

در مدتى كوتاه موج . ھاى كارخانه در مؤسسات دولتى شكل گرفتند تهيادى كميتعداد ز
ھاى بزرگ و اغلب  افت و عموم كارخانهيھاى كارخانه گسترش  تهيجاد كميا

ھاى كارخانه كه  تهيكم. جاد نمودنديھاى كارخانه ا تهيھاى متوسط، كم كارخانه
تخب تمام كارگران كارخانه بودند ھاى كارگر داشتند و من ن ارتباط را با تودهيتر كينزد

 .بانى عمومى كارگران برخوردار بودنديت و پشتياز حما

ھا  نى در مورد تعداد اعضای آنيھاى كارخانه، ضابطه مع تهيرى كميگ در ابتداى شكل
ل يكنفرانس آور. ديرس  نفر مى١٠٠ تا ٨٠ته به يگاه تعداد اعضاى كم. وجود نداشت

ھا در  تهيه كرد كه تعداد اعضای كميدولتى توصندگان كارگران مؤسسات ينما
ى كه يھا  نفر و در كارخانه١٣ تا ١١ كارگر دارند، ١٠٠٠ تا ۵٠٠ى كه يھا كارخانه
ن كنفرانس يدوم.  نفر باشد١۵ تا ١٣ كارگر مشغول به كارند، ٣٠٠٠ - ۶٠٠٠

شد و معھذا ضابطه واحدى برقرار ن. ب كرديھا را تصو ن نرميھاى كارخانه، ھم تهيكم
در مجتمع . ديرس  نفر مى۴٠ھاى كارخانه در مؤسسات بزرگ تا  تهيگاه تعداد اعضا كم

 ٢٠٠٠٠لف با حدود يمجتمع پوت.  نفره داشتند١٢ته يك كمي كارگر، ١٢٩٠٠آبوخوف، 
 ٨٠٠ى با يايروى دريسازى ن  نفره داشت و حال آن كه در كشتى٢١ته يك كميكارگر 

ستى يبا ھاى كارخانه مى تهي كم)١٣(. نفر بود٢۴نه ته كارخايكارگر تعداد اعضاى كم
 مجمع .ك بار گزارش كار خود را به اجالس عمومى كارگران ارائه دھنديالاقل ھر ماه 

ك سوم يا يته كارخانه و يك بار به دعوت كميك ماه يا يعمومى كه ھر پانزده روز 
ن حضور داشته باشند، ك سوم كارگران در آيستى يبا شد و الاقل مى اعضا فراخوانده مى

ر يل مھمى كه بر كل مؤسسه تأثيمجمع عمومى در مورد مسا. رنده اصلى بوديگ ميتصم
اسى مبرم صادر يل سيى در مورد مسايھا گرفت و قطعنامه م مىيگذاشت تصم مى
  )١۴(.كرد مى

ًقا روشن يھا دق ف آنيطه عمل و وظايھاى كارخانه، ھنوز ح تهيرى كميگ در آغاز شكل
ف خود را به برقرارى يھا وظا تهيدر مؤسسات متوسط و بالنسبه كوچك، برخى كم. نبود

در . كردند ط كار و امثالھم محدود مىيش دستمزد، مراقبت از شراي ساعت كار، افزا٨
ش يت كارخانه پيريته تا بر عھده گرفتن مديبرخى از مؤسسات بزرگ بالعكس، كم

ھا فرار كرده بودند،  ران آنيى كه مدژه در تعدادى از مؤسسات دولتيبه و. رفت مى
ا يته كارخانه يق كميگرفتند و آن را از طر ت را بر عھده مىيريفه مديكارگران وظ
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اما در كل، . كردند ن، اعمال مىيھا و مھندس نيسيى متشكل از كارگران، تكنيکميته اجرا
د يبر تولك كنترل كارگرى يًن مواردى محدود بود و عموما عملكردھا در چارچوب يچن

ان ياى در م ھاى كارخانه، بحث گسترده تهيرى كميگ ن مراحل شكليدر نخست. محدود بود
. ان بوديطه عمل و مرزھاى كنترل كارگرى در جريف، حيكارگران در مورد وظا

ق ير بودند، در تالش بودند تا از طريف عملى كنترل درگيھاى كارخانه كه با وظا تهيكم
گر، يھاى كارخانه در مؤسسات د تهيتبادل نظر با كممجامع عمومى و ارتباط و 
ھاى كارخانه  تهيبه عنوان نمونه در اجالس مشترك كم. مرزھاى كنترل را روشن كنند

م يد و دستور كار آن تنظيل گردي مارس تشك١٣سازى كه در  ت توپيريتحت پوشش مد
ا بود، بحث ھ ف آنيھاى كارخانه و وظا تهيت كميمطالبات كارگران، ھماھنگى فعال

اى از  ندهينما"ان بحث يدر جر. ھاى كارخانه در گرفت تهيف كميمفصلى بر سر وظا
اما ." دياس ممكن گردين مقيتر عيژ خواھان مديريت کارگران در وسيمجتمع كارتر

ن يا. ل آن را ارائه دادنديشنھاد مخالفت كردند و دالين پيندگان اجالس با ايت نماياكثر
زه شدن كامل اقتصاد ياليتا زمانى كه سوس: "ود خاطرنشان ساختاجالس در قطعنامه خ

ت سازماندھى يملى، ھم دولتى و ھم خصوصى صورت نگرفته است، كارگران مسئول
د يرند و از شركت در سازماندھى توليپذ د را نمىي اقتصادى تول-كى و ادارى يتكن

ى كارخانه مؤسسات ھا تهين اجالس كمين بحث در چندي ھم)١۵(."خوددارى خواھند كرد
ھاى  تهيل، كنفرانس مشترك كمي آور١۵در . ى، صورت گرفتيايروى دريوابسته به ن

ن يا. د نموديين موضع را تأيز ھميى و توپخانه نيايروى دريكارخانه تحت پوشش ن
ھا را  ف آنيھا، وظا تهيك طرح اساسنامه براى كميم يد تا با تنظيكنفرانس البته كوش

ت برخوردار يريھا از قدرت كنترل بر مد تهين طرح، كميبر طبق ا. دح دھيتر توض قيدق
ھاى  ھا مجاز بودند به منظور كسب اطالعات الزم، نمايندگانی در تمام ارگان آن. بودند

د به تمام اسناد ادارى و يھا با تهيگفت كه كم طرح اساسنامه مى. ادارى داشته باشند
م يت كامل نظم درونى كارخانه، تنظيمسئول. ھا دسترسى داشته باشد حساب صورت

 در عمل )١۶(.ھا محول شده بود تهيز به كميدستمزد، ساعات كار، استخدام و اخراج ن
ھا تمام اسناد ادارى،  آن. كردند ت را كنترل مىيريت مديھاى كارخانه، فعال تهيز كمين

زان ي و مديھاى تول نهيات مالى، مواد خام و سوخت، ھزيھا و دفاتر، عمل حساب صورت
تالش . رون را تحت كنترل داشتنديآالت از كارخانه به ب نيسود، انتقال كاالھا و ماش

. كردند ھا را خنثى مى جاد ھرج و مرج در اقتصاد و بستن كارخانهيداران براى ا هيسرما
طه يز در حين دستمزدھا، محافظت از مؤسسه نيياستخدام و اخراج كارگران، تع

 .ھا بود تهيت كميصالح

ھاى مختلفى سازمان  ونيسيف خود، كميشبرد وظايھاى كارخانه به منظور پ تهيكم
ن ين ايتر مھم. ھا فعال بودند ونيسين كميادى از كارگران كارخانه در ايدادند كه تعداد ز

ون يسيون استخدام و اخراج، كميسي اقتصادى، كم-كى يون تكنيسيھا، كم ونيسيكم
ون خوار و بار و يسيون آموزش و فرھنگ، كميسيون نظم داخلى، كميسيا، كميشيليم

ھاى مختلف  ونيسيكارگر در كم۴٠٠لف يدر مجتمع پوت. ون منازعات بودنديسيكم
ھاى كارخانه،  تهيت كميطه فعالي با گسترش و بسط ح)١٧(.ت بودنديكارخانه مشغول فعال

ن يوللف ايمجتمع پوت. ھاى كارگاه گذاشته شد تهيف بر عھده كميانجام برخى وظا
ته ي كم۴٠ًن جا حدودا يدر ا. ل شدنديھاى كارگاه تشك تهياى بود كه در آن كم مؤسسه
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ھا دفاع از كارگران كارگاه، سازماندھى و نظارت بر  فه آنيكارگاه وجود داشت كه وظ
ط كار، كنترل استخدام و اخراج، حل يق بر شراينظم درونى كارگاه، نظارت دق

در دستورالعمل .  نظارت بر اجراى مقررات بودمنازعات بر سر مسئله دستمزد و
د، بر موارد فوق يل صادر گردي آور٢۴خ يلف كه در تاريھاى كارگاه مجتمع پوت تهيكم
 در برخى از )١٨(.ته كارخانه اعالم شده بودنديھاى كارگاه تابع كم تهيد شده بود و كميتأك

. ته كارخانه برسنديب كميستى به تصويبا ھاى كارگاه مى تهيمات كميھا، تصم كارخانه
ار مھمى در بسط مبارزه طبقاتى يھاى كارخانه و كنترل كارگرى، نقش بس تهيكم

ه و مقابله با يط كارخانه، مقابله با استبداد سرمايك كردن محيه، دمكراتياى روسيپرولتار
 كارگران. ن بوديھا بسى فراتر از ا ت آنياما اھم. فا نمودنديختگى اقتصادى اياز ھم گس

ت را كسب نمودند و با يريھاى مد ف مرتبط با آن، مھارتيد و وظايق كنترل تولياز طر
تا . ت كارگرى آماده شدنديرين تجربه براى به دست گرفتن قدرت و برقرارى مديا

اى صنعتى، يعنى سه چھارم پرولتاريون و ھشتصدھزار كارگر يلي م٢، ١٩١٧تابستان 
ھاى كارخانه از ھمان بدو  تهي كم)١٩(.ددر جنبش كنترل كارگرى مشارکت داشتن

ھاى خود با  تيتوانند بدون ھماھنگ كردن فعال افتند كه نمىيت خود دريموجود
گر، يكديرو آغاز به ارتباط با  نياز ھم. ف خود را انجام دھنديگر، وظايھاى د تهيكم

ن روند، يا. ھاى مشترك نمودند رىيگ ميل جلسات مشترك و تصميتبادل نظر و تشك
از به تمركز ياز به ھماھنگى از نين نيا. دينخست از مؤسسات بزرگ دولتى آغاز گرد

ش رفته بود يل روند ھماھنگى تا بدان جا پيتا ماه آور. شد ھاى پراكنده ناشى مى تيفعال
. ھاى كارخانه در مؤسسات دولتى كار خود را آغاز نمود تهيندگان كميته عالى نمايكه كم
ز يتخت نيه پايھاى كارخانه در ھر ناح تهيھاى كم تيھنگى فعالن حال روند ھمايدر ھم

 مارس در ٢٩ھاى كارخانه در  تهياى كم هين شوراى ناحينخست. شرفت بوديدر حال پ
ل شد كه يه نوسكى تشكيز در ماه مه در ناحيك شورا ني. ديجاد گرديلوسكى ايره واسيجز
ھاى كارخانه  تهيای، به كم  ناحيه شوراھای)٢٠(.كرد ندگى مىيته كارخانه را نماي كم٣۴

د، نظارت بر امر يل مالى و فنى و توليدر امور مربوط به كنترل كارگرى از جمله مسا
اى در  هيرى شوراھاى ناحيگ روند شكل. كردند ت، مواد خام و سوخت، كمك مىيريمد

د كه يھاى پتروگراد انجام ھاى كارخانه تهيل شوراى مركزى كميادامه خود به تشك
 ٩ن شورا كه از يا. ديل گرديھاى كارخانه تشك تهيالفاصله پس از كنفرانس اول كمب

ھاى  ال دمكراتيك نفر از سوسيست و يكاليك سندي اس ار، ٢ك، ي منشو٢ك، يبلشو
د را يفه ھماھنگى كنترل كارگرى بر توليل شده بود، وظيالمناطق ترتسكى تشك نيگروه ب

ھاى متعددى براى انجام  ھا و دپارتمان نويسيشوراى مركزى، كم. بر عھده داشت
ل ارتباط و پرسنل، اقتصاد، مالى، انتشارات، يجاد كرده بود كه به مسايف خود ايوظا

زات يه، تجھيد، سوخت و انرژى، تخلي تول-غ، منازعات كارگرى، كنترل فنى يتبل
ھمی ن شورا نقش ميا. پرداختند كشاورزى براى روستاھا، امور فرھنگى و آموزشى مى

ھاى كارخانه در  تهيكم. نمود فا مىيھاى كارخانه ا تهيت كميدر ھماھنگى و تمركز فعال
 كنفرانس آن، ۴ل دادند كه ي كنفرانس تشك۵ًدوران قبل از انقالب اكتبر مجموعا 

 اكتبر برگزار ٢٢ تا ١٧ن آن كه يھاى پتروگراد بود و آخر ھاى كارخانه تهيكنفرانس كم
ھاى  تهيدر كنفرانس اول كم. ه بوديھاى كارخانه روس تهيشد، كنفرانس سراسرى كم

ته ي كم٣۶٧ندگان يل شد، نماي ژوئن تشك٣ مه تا ٣٠كارخانه پتروگراد كه در فاصله 
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ر يع در پتروگراد، غيت صناين كنفرانس وضعي در ا)٢١(.افته بودنديكارخانه حضور 
ھاى  تهيف كميقش و وظاكارى و نيد، مسئله بيم توليع، كنترل و تنظينظامى كردن صنا

كى يت بلشويك اكثرين كنفرانس كه از يدر ا. كارخانه مورد بحث قرار گرفت
ن در مورد ضرورت اقداماتى براى مقابله با از ھم يبرخوردار بود، قطعنامه لن

ختگى ين قطعنامه با اشاره به از ھم گسيدر ا. ديب رسيختگى اقتصادى به تصويگس
كرد، تنھا راه مقابله با  د مىيھا انسان را تھد ونيلي ماقتصادى و خطراتى كه زندگی

ع كاالھا، باز بودن تمام دفاتر بازرگانى يد و توزيفاجعه، برقرارى مؤثر كنترل بر تول
ع كاال توسط كارگران، يد و توزيم كامل توليبراى وارسى، بسط كنترل كارگرى به تنظ

اى كارگرى، يشيليم مينى، تحكات مالى و بانكى، كار موظف ھمگايبسط كنترل به عمل
ن كه از يا. اى خلقى سراسرى و انتقال تمام قدرت به شوراھا اعالم شده بوديشيليجاد ميا

دا كردند و در يت مستحكمى پيھاى كارخانه موقع تهيھا در اغلب كم كيھمان آغاز، بلشو
 از حزب ايك بودند، يھاى كارخانه بلشو تهيندگان كميكنفرانس اول حدود سه چھارم نما

ھا  ع آنيگردانى سريھاى كارگر و رو سم تودهيكاليانگر راديكردند، ب ت مىيك حمايبلشو
رى يگ ھاى كارخانه پتروگراد، جھت تهيكنفرانس اول كم. ست بوديانات رفرمياز جر

در . ستى نشان دادياليى انقالب سوسيك و برپايقطعى كارگران را به سوى حزب بلشو
. تر شد تر و قوى كى قوىيت بلشويز اكثريھای كارخانه ن ھاى بعدى کميته كنفرانس

لى بود كه در كنفرانس اول يًھاى بعدى عمدتا مسا ز در كنفرانسيل مورد بحث نيمسا
اسى ياسى مربوط به اوضاع سيل سين، مسايمورد بحث قرار گرفت و عالوه بر ا

  .ه، در دستور كار قرار گرفتيروس

  

 اى كارگرى و گارد سرخيشيلي م-۵

ان يدر جر. ھاى كارخانه ارتباط داشت تهيت كمياى كارگرى به نحوى با فعاليشيليم
س و ژاندارمرى، كارگران مسلح شدند و يالت پليده شدن تشكيسم و برچيسرنگونى تزار

اى كارگرى برقرارى نظم انقالبى و محافظت از محالت، يشيليبا تشكل در واحدھاى م
شتر يك از مسلح شدن ھر چه بيحزب بلشو. فتندھا را بر عھده گر شھرھا و كارخانه

لذا در ھر كجا كه . كرد اى كارگرى دفاع مىيشيليم ميكارگران و گسترش و تحك
در . تر بود اى كارگرى برجستهيشيليشترى داشتند، نقش ميھا در شوراھا قدرت ب كيبلشو

اى مدنى يشيليشترى داشتند، ميھا و اس ارھا قدرت ب كيآن دسته از شوراھا كه منشو
اى كه تحت نفوذ حكومت موقت دوما قرار داشتند،  هيوابسته به دوماى شھرى و ناح

شد،  ل مىيھاى كارخانه تشك تهيان در ھر كجا كه كمين ميدر ا. ت شده بوديتقو
ھاى كارخانه  تهيًمعموال كم. ھا بود تهيف كميكى از وظاياى كارگرى يشيليسازماندھى م

ھا  سيليى را براى نظارت بر كار ميسرھايدادند و كم  مىليتشكت ايشيليون ميسيك كمي
در برخى از . ا بودنديشيليھا عضو م ادى از كارگران كارخانهيتعداد ز. نمودند ن مىييتع

ك و ياحزاب منشو. ديرس ا به چند ھزار نفر مىيشيليھاى بزرگ تعداد اعضای م كارخانه
رى نگران بودند، از ھمان آغاز، اى كارگيشيليع ميرى سريگ اس ار كه از رشد و قدرت

ى شوراى پتروگراد كه يته اجراي مارس كم٧در . ه آن سازمان دادندياقداماتى را عل
اى كارگرى در يشيليم به انحالل ميدادند، تصم ل مىيت آن را سازشكاران تشكياكثر

اى كارگرى در يشيلياى وابسته به دوماھاى شھرى گرفت و خواھان ادغام ميشيليم
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. ن كار در ھم شكستن قدرت كارگران مسلح استيروشن بود كه ھدف از ا. شدگرى يد
ك يھاى كارخانه و حزب بلشو تهيھاى كارگر، كم د تودهيم با مخالفت شدين تصميلذا ا

ى به كارگران يته اجرايبا وجود فشارى كه از سوى دولت موقت و كم. ديروبرو گرد
ھاى كارگرى را قطع كنند  سيليد، دستمزد ماده شد ان دستوريوارد آمد و حتا به كارفرما

ستادگى كردند و يند، اما اغلب كارگران اياى وابسته به دوما درآيشيليت ميتا به عضو
ن كنفرانس ي مه نخست٢٧ت خود ادامه دادند و در يات و موجوديھا به ح آن. م نشدنديتسل

ه تالش براى از ن كنفرانس ھر گونيا. اى كارگرى پتروگراد را برگزار كردنديشيليم
د سازماندھى يھا را براى تجد كيشنھاد بلشوياى كارگرى را محكوم و پيشيلين بردن ميب
ح عمومى تمام ياى خلقى و تسليشيليك مرحله گذار به مياى كارگرى به عنوان يشيليم

ھاى كارگر و اغلب  د تودهييم مورد تأين تصميا. ب كرديت پتروگراد تصويجمع
 ٣گر در يك كنفرانس دياى كارگرى يشيليواحدھاى م. رار گرفتھاى كارخانه ق تهيكم

اى خلقى پتروگراد انتخاب نمودند كه از ھفت يشيليك شوراى ميل دادند و يژوئن تشك
 )٢٢(.ل شده بوديك اس ار چپ تشكيست و الاقل يك آنارشيك، ينفر بلشو

ارگرى اى كارگرى، پس از انقالب، واحدھاى نظامى كيشيليعالوه بر واحدھاى م
گاردھاى سرخ . دندينام ز شكل گرفته بودند كه خود را گاردھاى سرخ مىيگرى نيد

گاردھاى سرخ را . فه خود را دفاع از انقالب و منافع كارگران اعالم كرده بودنديوظ
 .دادند ل مىيك بودند، تشكيًن كارگران كه عمدتا بلشويشروترين و پيتر آگاه

اسى وابسته يھا به احزاب س كارخانه كه اكثر آن ٩٠نده از ي نما١۵۶ل ي آور٢٨در "
شتر واحدھاى سرخ بحث و يجاد بيل دادند تا در مورد ايك كنفرانس تشكينبودند، 

 )٢٣(."رى كننديگ ميتصم

ن كنفرانس را محكوم كرد و آن را اقدامى از يل ايى شوراى پتروگراد تشكيته اجرايكم
ًجا يافتند و تدريرخ به سرعت گسترش معھذا گاردھاى س. ھا معرفى نمود كيسوى بلشو

اى كارگرى و يشيليم. دنديز خود را گارد سرخ نامياى كارگرى نيشيليواحدھاى م
ان يدر جر. ات علنى خود ادامه دادنديه به حيدادھاى ماه ژوئيگاردھاى سرخ تا رو

ن يه، حكومت ائتالفى موقت از فرصت استفاده كرد تا ايتظاھرات و بحران ژوئ
ن واحدھا مخفى شدند و يا. ان بردارد، اما موفق نشديمسلح كارگرى را از مواحدھاى 

ستى اكتبر نقش ياليان انقالب سوسين واحدھاى مسلح كارگرى بودند كه در جريھم
  .فا نمودنديمھمى در سرنگونى حكومت بورژوازى ا

  

 ان قدرت دوگانهيه و پايدادھاى ژوئي رو-۶

عدم . ز نتوانست بحران را مھار كنديل نيورل حكومت ائتالفى در پى بحران آيتشك
. افزود تى و اعتراض مىيھا روز به روز بر دامنه نارضا تحقق مطالبات توده

كارگران با ابتكار عمل خود براى . ش نھادنديًاعتصابات كارگرى مجددا رو به افزا
 وسته گسترشيجنبش دھقانان براى مصادره اراضى پ. دنديكوش شان مى تحقق مطالبات

حكومت ائتالفى براى مھار جنبش . افتن جنگ بودنديان يسربازان خواھان پا. افتي مى
. تر نمود تى را افزونينى، نارضاينش اما شكست و عقب. ھا زد دست به تعرض در جبھه

م يًگر حدودا نيه بود كه بار دي ژوئ۴اى، تظاھرات گسترده  تى تودهين نارضايتجلى ا
ھا نقش اصلى را در  كين تظاھرات كه بلشويدر ا. تندخيھا ر ابانيون تن به خيليم
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سازماندھى آن داشتند، شعار مرگ بر حكومت موقت، تمام قدرت به شوراھا، 
. وستنديز به كارگران پين تظاھرات، سربازان نيان ايدر جر. ن شعار بوديتر اصلى

. ادد، سركوب را در دستور كار قرار ديت خود را بحرانی ديحكومت موقت كه موقع
 نفر زخمى ۶۵٠ تن كشته و ۵۴. ديتظاھرات كارگران و سربازان را به خون كش

حالت . ع زديك تعرض وسين سركوب، ضد انقالب دست به ي در پى ا)٢۴(.شدند
رى يدستگ. روھاى وفادار به دولت از جبھه فرا خوانده شدندين. اضطرارى اعالم شد

ربازانى كه در تظاھرات شركت اى كارگرى، و سركوب سيشيليكارگران، خلع سالح م
ت يفعال. ھا در معرض فشار و بازداشت قرار گرفتند كيبلشو. كرده بودند، آغاز شد

ًگر عمال تمام قدرت به ضد ين جا ديدر ا. ل شديشان تعط ھا ممنوع و مطبوعات علنى آن
ك و اس ار به زائده دولت يد و شوراھاى تحت رھبرى احزاب منشويانقالب منتقل گرد

ان بحران يز به معناى پاين نياما ا. افتيان يقدرت دو گانه پا. ل شدنديژوائی تبدبور
ق حكومت ائتالفى بتواند بر يتر از آن بود كه بورژوازى از طر مياوضاع وخ. نبود

كارگران درچندين . افتي ش مىيًاعتراضات كارگرى دائما افزا. بحران غلبه كند
ك اعتصاب عمومى را يك فراخوان يب بلشوحز. كارخانه دست به اعتصاب زده بودند

 )٢۵(. ھزار كارگر دست به اعتصاب زدند۴٠٠ اوت متجاوز از ١٢در . صادر كرد
. كودتاى نظامى در دستور كار قرار گرفت. ن حربه متوسل شديبورژوازى به آخر

روھاى خود را از جبھه به سوى يلوف ني اوت، سرفرمانده ارتش، ژنرال كورن٢۵روز 
داد با خبر شدند، به ين روين كه كارگران  از ايبه محض ا.  به حركت درآوردپتروگراد

ھا كه  كيبلشو. ل شديدى از گاردھاى سرخ تشكيواحدھاى جد. مقابله با كودتا برخاستند
. ترى از كارگران را مسلح كردند عيھاى وس ابتكار عمل را به دست گرفته بودند، بخش

ان طرفدار ي، به ھمراه واحدھاى گارد سرخ و ناوھاى كارگر مبارزه ھمه جانبه توده
. ر كردييگر تغيبا سركوب كودتا اوضاع بار د. ك، كودتا را در ھم شكستيحزب بلشو

ن بخش يتر مانده ك حتا بر عقبيھاى حزب بلشو استيگر صحت گفتار و سياكنون د
ت يفعال. افتنديش يك گراياكثريت عظيم كارگران به حزب بلشو. ديكارگران روشن گرد

ه پتروگراد كه ياى شوراھاى شھر و ناح دوره انيدر انتخابات م. ا شديشوراھا دوباره اح
ك و اس ار را از شوراھا يندگان منشويدر سپتامبر و اكتبر برگزار شد، كارگران، نما

تا آخر ماه اوت، . ك را به شوراھا فرستادنديندگان بلشويھا نما فراخواندند و به جاى آن
 اوت شوراى پتروگراد، قطعنامه ٣١ھا تا به آن حد رشد كرده بود كه در  كيقدرت بلشو

ن يز شوراى مسكو اي سپتامبر ن۵در . ب نموديكى قدرت به شوراھا را تصويبلشو
ن قطعنامه سپس توسط تعدادى از شوراھا در شھرھا و مناطق يا. رفتيقطعنامه را پذ

ت خود را از انتقال يحلى حماشوراى م١٢٩تا اول سپتامبر . ديب رسيگر به تصويد
 در )٢٧(.دي رس٢۵٠ھا به   تا اكتبر تعداد آن)٢۶(.تمام قدرت به شوراھا ابراز داشته بودند

ت و يھا از حما كيگر بلشويافت و اكنون دي ن حال مبارزه طبقه كارگر اعتال مىيھم
رگرى ھاى كا ت را در تشكليم کارگران برخوردار بودند و اكثريت عظيبانى اكثريپشت

ھا در  كيھاى پس از انقالب تعداد بلشو ن ماهيدر حالى كه در نخست. به دست آورده بودند
ندگان كارگران و سربازان يدر شوراى نما"ھا  شوراھا محدود بود و در صد تعداد آن

 درصد، ٢٢ / ٨ندگان كارگران مسكو ي درصد، در شوراى نما٢ / ۴پتروگراد كمتر از 
ندگان كارگران و ي درصد و در شوراى نما١۴ف يرگران كندگان كايدر شوراى نما
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ن يتر ندگان را در مھميت نماي تا اكتبر، اكثر)٢٨(." درصد بود١٢ / ٨سربازان خاركف 
ز يھاى كارگرى ن هين وضع در مورد اتحاديھم. دادند ل مىيھا تشك كيشوراھا بلشو

در ماه . "رشد كردندًعا يھاى كارگرى سر هيه، اتحاديدر پى انقالب فور. صادق بود
 ٣ش از يد و تا اكتبر به بيرس ون مىيليم ميھا به ن هيل تعداد اعضاء اتحاديمارس و آور

ھاى پس  ن ماهيز ھمانند شوراھا در نخستيھا ن هي در اتحاد)٢٩(."افته بوديش يون افزايليم
 از ھا در دست داشتند و س ارھا و طرفداران آنا ھا و كيت را منشوياز انقالب، اكثر

. كردند اسى دفاع مىيھا در مبارزه س هيطرفى اتحاد ھا در مورد بى كياست منشويس
ش يق مبارزه طبقاتى و گراياما با بسط و تعم. ت بودنديھا در اقل هيھا در اتحاد كيبلشو

ست يانات رفرميك، جريھاى انقالبى حزب بلشو استيھاى كارگر به س روزافزون توده
ز جانبدار مواضع و يھا ن هيتا اكتبر اتحاد. ا از دست دادندھا نفوذ خود ر هيدر اتحاد

م كه از ھمان يديز ديھاى كارخانه ن تهيدر مورد كم. ك شدنديھاى حزب بلشو استيس
ن كنفرانس يت قوى برخوردار بودند و در آخريك اكثريھا از  كين كنفرانس، بلشوينخست

ھمان . ھا دفاع نمودند كي بلشوندگان از مواضع و خطمشىيز متجاوز از سه چھارم نماين
افت، بر تعداد ي ان كارگران بسط و توسعه مىيھا در م كيگونه كه نفوذ و اعتبار بلشو

، تعداد اعضای ١٩١٧ه يدر اواخر ماه فور. شد ز افزوده مىيك نياعضای حزب بلشو
ع بود كه تا يھای پس از انقالب چنان سر رشد حزب در ماه.  بود٢۴٠٠٠ك يحزب بلشو

 درصد اعضای ۶٠حدود . ده بودي رس٣۵٠٠٠٠ك به يز تعداد اعضای حزب بلشوييپا
ن حال كه ي در ھم)٣٠(.دادند ل مىيه تشكين كارگران روسيشروترين و پيتر حزب را آگاه

ھاى  استيكردند و س ست و سازشكار را طرد مىيت كارگران، احزاب رفرمياكثر
افت و اعتصابات ي ه كارگران اعتالء مىنمودند، مبارز د مىييك را تأيانقالبى حزب بلشو

 ٢٠٩ه تا اكتبر يدر اورال در فاصله ژوئ. ه را فرا گرفتيعى سراسر روسيوس
 ٧٨اسى و ي اعتصاب س٧١ اعتصاب اقتصادى، ۶٠وست كه شامل ياعتصاب به وقوع پ

ن اعتصابات ي كارگر در ا١٣٨١۴۴. اسى بودياعتصاب با مطالبات اقتصادى و س
 كارگر ١١٠٠٠٠ش از ياسى اول سپتامبر بير اعتصاب عمومى سد... شركت كردند
ان يدر پا... ل فورى كنگره سراسرى شوراھا بوديخواست كارگران تشك. شركت داشتند

در . وستيآھن و كارگران نفت باكو به وقوع پ سپتامبر، اعتصاب عمومى كارگران راه
 كارگر ٢٨٠٠٠٠، اى کارگران معادن دونباس در سپتامبر و اكتبر اعتصاب توده
ھا را كه از خواست  ن آنين معدن، مالكيان با مصادره چنديچ معدن. شركت داشتند

در اوت، اعتصاب دباغان مسكو ... ف نمودنديكنترل كارگرى سر باز زده بودند توق
ت كارگران قرار گرفت و در سپتامبر يگر مورد حماين شھر ديد كه در چنديآغاز گرد

آھن متجاوز از  در اعتصاب عمومى كارگران راه... ل شديدك اعتصاب عمومى تبيبه 
 در اكتبر، اعتصاب كارگران نساجى منطقه .صد ھزار كارگر دست به اعتصاب زدند

كارگران فلزكار .  كارگر به اعتصاب دست زدند٣٠٠٠٠وست كه يمركزى به وقوع پ
در ھمه . دز به اعتصاب متوسل شدنيگر شھرھا نيژنى نووگرود و ديخاركف، توال، ن

  )٣١(."جا مطالبه انتقال قدرت به شوراھا در دستور كار بود
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 ستى اكتبرياليام مسلحانه و انقالب سوسي تدارك ق-٧

اى مجدد شوراھا، انفراد يگسترش اعتصابات، اعتالی روزافزون جنبش كارگرى، اح
ك، نشان يم كارگران به حزب بلشويت عظيل اكثريك و اس ار و تماياحزاب منشو

اسى توسط كارگران يداد كه اوضاع براى سرنگونى بورژوازى و كسب قدرت س مى
ان قدرت دوگانه شعار تمام يه و پايدادھاى ژوئيھا كه پس از رو كيبلشو. آماده است

گر شعار ير اوضاع، بار دييقدرت به شوراھا را از دستور كار خارج كرده بودند، با تغ
ن، يط نوين شعار در شراياما طرح ا.  كردندًتمام قدرت به شوراھا را مجددا مطرح

ت يبانى اكثريت و پشتيك كه از حمايحزب بلشو. ام مسلحانه نداشتيگرى جز قيمعناى د
د، تدارك يد نى انقالب را آماده مىيط عيم كارگران برخوردار شده بود و شرايعظ

از كارگران شترى يك تعداد ھر چه بيحزب بلشو. ام را در دستور كار قرار دادينظامى ق
اى از گاردھاى سرخ را آغاز نمود، واحدھاى  سازماندھى واحدھاى تازه. را مسلح كرد

اجالس دھم اكتبر . ك آماده شدنديك ناوگان بالتيان بلشويناو و ك پادگان پتروگراد،يبلشو
ز در حالى كه مخفى بود در آن شركت نمود، ين نيك كه لنيته مركزى حزب بلشويكم

ام مسلحانه كارگران و كسب قدرت يى قيالمللى را براى برپا ني و بط داخلىيھمه شرا
ن يتر د مھميين قطعنامه مورد تأيا. ن باره صادر كردياى در ا د و قطعنامهيمناسب د

 .ھاى كارگرى قرار گرفت تشكل

ھاى  تهيته پتروگراد، كميندگان كميته مركزى با شركت نمايع كمي اكتبر جلسه وس١۶"
ام مسلحانه يته مركزى درباره قيل شد و قطعنامه كمياھاى كارگرى تشككيكارخانه و سند

  )٣٢(."د كردييرا تأ

ك آغاز يه تحت رھبرى حزب بلشوياى روسيافته پرولتاري ام سازماني اكتبر، ق٢۴روز 
ًعا تمام مناطق اصلى شھر را به تصرف خود يواحدھاى گارد سرخ كارگران سر. ديگرد

ك يان ناوگان بالتيز ناويھا و ن كيپتروگراد طرفدار بلشوواحدھاى پادگان . درآوردند
ًبا تمام شھر به تصرف ي اكتبر تقر٢۵تا صبح روز . دنديجنگ دوش به دوش كارگران مى

ام را يته نظامى انقالبى كه قيام كمي اكتبر پ٢۵ صبح روز ١٠. كارگران درآمده بود
د كه يام اعالم گرديپن يدر ا. افتيكرد، خطاب به شھروندان انتشار  رھبرى مى

ندگان يقدرت دولتى در دست ارگان شوراى نما. حكومت موقت خلع شده است"
اى يته نظامى قرار گرفته است كه پرولتاري كم-كارگران و سربازان پتروگراد 
ته نظامى انقالبى خواستار برقرارى قدرت يكم. كند پتروگراد و پادگان را رھبرى مى

در ھمان . روز شده بوديً اكتبر، كامال پ٢۵ام تا شب ي ق)٣٣(."ديشوراھا در ھمه جا گرد
ن كنگره شوراھاى يقه بعد از ظھر، دوميچھل دق و ًقا در ساعت دهيعنى دقيشب 

 شوراى ۴٠٢ندگى از ي تن به نما۶۵٠. ديل گرديندگان كارگران و سربازان تشكينما
 كنگره با )٣۴(.ندافتيه، در كنگره حضور ياى از سراسر روس هيالتى و ناحيشھرى، ا

ن خطاب به كارگران، دھقانان و سربازان نوشته بود، يامى را كه لنيت قاطع پياكثر
  :ام گفته شده بودين پيدر ا. ب كرديتصو

ام يم كارگران، سربازان و دھقانان و با اتكا به قيت عظيکنگره با اتكاء به اراده اكثر"
  .رديگ  دولتى را به دست مىتيروزمندانه كارگران و پادگان پتروگراد، حاكميپ

ندگان كارگران، يھا به شوراھاى نما تمام قدرت حاكمه در محل: دارد كنگره مقرر مى
  )٣۵(."سربازان و دھقانان كه موظف به استقرار نظم انقالبى واقعى ھستند، منتقل گردد
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  منابع

  

  :منابع فصل اول

 .تال، جلد اول، ماركسي كاپ- ١

 .ان، انگلسھاى دھقانى در آلم جنگ - ٢

 .تال، جلد اول، ماركسي كاپ- ٣

المللى كارگرى از انتشارات پروگرس اقتباس  نيھاى مورد استناد از جلد اول جنبش ب  تمام فاكت- ۴
 .شده است

 .تال، جلد اول، ماركسي كاپ- ۵

 .تال، جلد اول، ماركسي كاپ- ۶

 .تال، جلد اول، ماركسي كاپ- ٧

 .سست، ماركس، انگليفست حزب كمونيمان - ٨

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب- ٩

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول نيجنبش ب -١٠

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول نيجنبش ب-١١

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول نيجنبش ب -١٢

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول نيجنبش ب -١٣

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول نيجنبش ب -١۴

  .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني بجنبش -١۵

 .ست؛ ماركس، انگلسيفست حزب كمونيمان -١۶

 .ھاى دھقانى در آلمان؛ انگلس  جنگ-١٧

 .ھاى دھقانى در آلمان؛ انگلس  جنگ-١٨

 .ھاى دھقانى در آلمان؛ انگلس  جنگ-١٩

 .ھاى دھقانى در آلمان؛ انگلس  جنگ-٢٠

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٢١

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٢٢

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد اول؛ انتشارات پروگرس ني جنبش ب-٢٣

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد اول؛ انتشارات پروگرس ني جنبش ب-٢۴

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد اول؛ انتشارات پروگرس ني جنبش ب-٢۵

  .للى طبقه كارگر؛ جلد اول؛ انتشارات پروگرسالم ني جنبش ب-٢۶

  

  :منابع فصل دوم

 . وضع طبقه كارگر در انگلستان، انگلس، ترجمه فارسى- ١

 .تال، جلد اول، ماركسي كاپ- ٢

 . وضع طبقه كارگر در انگلستان، انگلس، ترجمه فارسى- ٣

  . وضع طبقه كارگر در انگلستان، انگلس، ترجمه فارسى- ۴

 .ى طبقه كارگر، جلد اول، انتشارات پروگرسالملل ني جنبش ب- ۵

 .تال، جلد اول، ماركسيكاپ- ۶

 .تال، جلد اول، ماركسيكاپ -٧

 . وضع طبقه كارگر در انگلستان، انگلس، ترجمه فارسى- ٨

 .تال، جلد اول، ماركسيكاپ - ٩

 .وضع طبقه كارگر در انگلستان، انگلس، ترجمه فارسى -١٠
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 .تال، جلد اول، ماركسيكاپ-١١

  .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحاديتار -١٢

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحاديتار -١٣

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول، انتشارات پروگروس ني جنبش ب-١۴

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار-١۵

  .تال، جلد اول، ماركسي كاپ-١۶

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-١٧

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار-١٨

 . وضع طبقه كارگر در انگلستان، انگلس، ترجمه فارسى-١٩

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحاديتار -٢٠

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-٢١

 .ام فاستريلياى، و هياتحادخ مختصر جنبش جھانی ي تار-٢٢

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول نيجنبش ب -٢٣

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار-٢۴

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول نيجنبش ب -٢۵

 . تال، جلد اول، ماركسي كاپ-٢۶

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول نيجنبش ب -٢٧

 . كارگر، جلد اولالمللى طبقه ني جنبش ب-٢٨

  .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-٢٩

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-٣٠

 .ام فاستريليو اى،  هيخ مختصر جنبش جھانی اتحاديتار -٣١

  .المللى طبقه كارگر، جلد اول نيجنبش ب -٣٢

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار-٣٣

 .بقه كارگر در انگلستان، انگلس، ترجمه فارسىوضع ط -٣۴

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول نيجنبش ب -٣۵

 .وضع طبقه كارگر در انگلستان، انگلس، ترجمه فارسى -٣۶

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-٣٧

 .وضع طبقه كارگر در انگلستان، انگلس، ترجمه فارسى -٣٨

 .ستان، انگلس، ترجمه فارسىوضع طبقه كارگر در انگل  -٣٩

 .، ماركس، انگلس)المللى نيدادھاى بيمرورى بر رو( بازبينی -۴٠

 .وضع طبقه كارگر در انگلستان، انگلس، ترجمه فارسى  -۴١

 .جنبش انقالبى، ماركس -۴٢

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول نيجنبش ب -۴٣

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۴۴

 .كانين فرانسه، جلد دوم، آلفرد كوبان، انتشارات پليوخ نيتار -۴۵

 .كانين فرانسه، جلد دوم، آلفرد كوبان، انتشارات پليخ نوي تار-۴۶

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۴٧

 .كانين فرانسه، جلد دوم، آلفرد كوبان، انتشارات پليخ نويتار -۴٨

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۴٩

 .، ماركس، انگلس، ترجمه فارسى١٨۴٨ - ۴٩ھاى   انقالب-۵٠

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۵١

 . مبارزات طبقاتى در فرانسه، ماركس، ترجمه فارسى-۵٢

 .ى بناپارت، ماركس، ترجمه فارسىيجدھم برومر لوي ھ-۵٣

 .المللى طبقه كارگر،جلد اول ني جنبش ب-۵۴
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 .ر فرانسه، ماركس، ترجمه فارسى مبارزات طبقاتى د-۵۵

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۵۶

 . مبارزات طبقاتى در فرانسه، ماركس، ترجمه فارسى-۵٧

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۵٨

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۵٩

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۶٠

 .طبقاتى در فرانسه، ماركس، ترجمه فارسى مبارزات -۶١

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۶٢

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۶٣

 .ى بناپارت، ماركس، ترجمه فارسىيجدھم برومر لوي ھ-۶۴

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۶۵

 .ارسى مبارزات طبقاتى در فرانسه، ماركس، ترجمه ف-۶۶

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۶٧

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۶٨

 .، ماركس، انگلس، ترجمه فارسى١٨۴٨ - ۴٩ھاى   انقالب-۶٩

  . ھيجدھم برومر لوئی بناپارت، مارکس، ترجمه فارسی–٧٠

 . مبارزات طبقاتى در فرانسه، ماركس، ترجمه فارسى-٧١

 .ھا؛ انگلس ستيه كمونيدخ اتحاي تار-٧٢

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد اول ني جنبش ب-٧٣

 . انقالب و ضد انقالب در آلمان؛ انگلس-٧۴

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٧۵

 .لى؛ پلخانف؛ ترجمه فارسىيسم تخياليدو مقاله درباره سوس  -٧۶

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٧٧

 .ل به علم؛ انگلس؛ ترجمه فارسىيسم از تخيالي تكامل سوس-٧٨

 .ل به علم؛ انگلس؛ ترجمه فارسىيسم از تخيالي تكامل سوس-٧٩

 .لى؛ پلخانف؛ ترجمه فارسىيسم تخيالي دو مقاله درباره سوس-٨٠

 .لى؛ پلخانف؛ ترجمه فارسىيسم تخيالي دو مقاله درباره سوس-٨١

 .مللى طبقه كارگر؛ جلد اولال ني جنبش ب-٨٢

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد اول ني جنبش ب-٨٣

 .ل به علم؛ انگلس؛ ترجمه فارسىيسم از تخيالي تكامل سوس-٨۴

 .لى؛ پلخانف؛ ترجمه فارسىيسم تخيالي دو مقاله درباره سوس-٨۵

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد اول نيخ مختصر جنبش بي تار-٨۶

 .ل به علم؛ انگلس؛ ترجمه فارسىي تخسم ازيالي تكامل سوس-٨٧

 .ھاى دھقانى؛ انگلس؛ ترجمه فارسى  مقدمه انگلس بر كتاب جنگ-٨٨

 .ست؛ ماركس، انگلسيفست حزب كموني مان-٨٩

 . فقر فلسفه، كارل ماركس، ترجمه فارسى-٩٠

 .اسى، ماركسي مقدمه نقد اقتصاد س-٩١

 . نامه ماركس به آرنولد روگه-٩٢

 .اركسھود، مي مسئله -٩٣

 . مقدمه بر نقد فلسفه حقوق ھگل، ماركس-٩۴

 .ھاى انتقادى بر مقاله شاه پروس و رفرم اجتماعى، ماركس ادداشتي -٩۵

 .ھاى انتقادى بر مقاله شاه پروس و رفرم اجتماعى، ماركس ادداشتي -٩۶

 . مقدمه بر نقد فلسفه حقوق ھگل، ماركس-٩٧

 . فلسفى، ماركس- ھاى اقتصادى  نوشته  دست-٩٨
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 . فلسفى، ماركس- ھاى اقتصادى  نوشته  دست-٩٩

 .شرفت رفرم اجتماعى در قاره، انگلسي پ-١٠٠

 .شرفت رفرم اجتماعى در قاره، انگلسي پ-١٠١

 . خانواده مقدس، ماركس، انگلس-١٠٢

  . وضع طبقه كارگر در انگلستان، انگلس، ترجمه فارسى ١٠٣

 .ى درباره فوئرباخ؛ ماركسي  تزھا-١٠۴

 .ئولوژى آلمانى؛ ماركس، انگلس؛ ترجمه فارسىدي ا-١٠۵

 .دئولوژى آلمانى؛ ماركس، انگلس؛ ترجمه فارسىي ا-١٠۶

 .دئولوژى آلمانى؛ ماركس، انگلس؛ ترجمه فارسىي ا-١٠٧

 .دئولوژى آلمانى؛ ماركس، انگلس؛ ترجمه فارسىي ا-١٠٨

 .دئولوژى آلمانى؛ ماركس، انگلس؛ ترجمه فارسىي ا-١٠٩

 . آلمانى؛ ماركس، انگلس؛ ترجمه فارسىدئولوژىي ا-١١٠

 .دئولوژى آلمانى؛ ماركس، انگلس؛ ترجمه فارسىي ا-١١١

 .ای بر انتقاد از اقتصادی سياسی، مارکس  مقدمه–١١٢

 .دئولوژى آلمانى؛ ماركس، انگلس؛ ترجمه فارسىي ا-١١٣

 .١٨۵٢ مارس ۵ نامه مارکس به ويده ماير؛ –١١۴

 .، انگلس؛ ترجمه فارسىدئولوژى آلمانى؛ ماركسي ا-١١۵

 .دئولوژى آلمانى؛ ماركس، انگلس؛ ترجمه فارسىي ا-١١۶

 .دئولوژى آلمانى؛ ماركس، انگلس؛ ترجمه فارسىي ا-١١٧

 .ه؛ جلد اول؛ ماركس؛ ترجمه فارسىي سرما-١١٨

  . فقر فلسفه؛ ماركس؛ ترجمه فارسی-١١٩

  

  :منابع فصل سوم

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب- ١

 .ام فاستر؛ ترجمه فارسىيليونال، جلد اول؛ ويخ سه انترناسي تار- ٢

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب- ٣

  .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب- ۴

 .ده مكاتبات ماركس و انگلسي برگز- ۵

 .٢٠ات آثار ماركس و انگلس، جلد ي كل- ۶

 .٢٠ات آثار ماركس و انگلس، جلد ي كل- ٧

 .٢٠ات آثار ماركس و انگلس، جلد ي كل- ٨

 .ھاى ماركس و انگلس ده نامهي برگز- ٩

 . مزد، بھا، سود؛ ماركس، ترجمه فارسى-١٠

 .ام فاستر؛ ترجمه فارسىيليونال؛ ويخ سه انترناسي تار-١١

 .٢٠ات آثار ماركس، انگلس؛ جلد يكل... ندگانيى براى نمايھا  دستورالعمل-١٢

 .١٨۶۶انگلس؛ نامه به كوگلمان  منتخب مكاتبات ماركس و -١٣

 . منتخب آثار ماركس و انگلس؛ نامه به كوگلمان-١۴

 .٢٠ات آثار ماركس، انگلس؛جلد ي كل-١۵

 .٢٠ات آثار ماركس، انگلس؛ جلد ي كل-١۶

 .٢١ات آثار ماركس، انگلس؛ جلد ي كل-١٧

 .ام فاستريليونال؛ ويخ سه انترناسي تار-١٨

 .ام فاستريلياى؛ و هيدخ جنبش جھانی اتحاي طرح تار-١٩

 .ام فاستريليونال؛ ويخ سه انترناسي تار-٢٠

 .١٨٧١ نوامبر ٢٢ نامه ماركس به بلت، -٢١
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 .٢١ات آثار ماركس و انگلس؛ جلد ي كل-٢٢

 . منتخب مكاتبات ماركس و انگلس-٢٣

 .٢١ات آثار ماركس و انگلس؛ جلد ي كل-٢۴

 .٢١ات آثار ماركس و انگلس؛ جلد ي كل-٢۵

 .٢١ات آثار ماركس و انگلس؛ جلد ي كل-٢۶

 .٢١ات آثار ماركس و انگلس؛ جلد ي كل-٢٧

 .٢١ات آثار ماركس و انگلس؛ جلد ي كل-٢٨

 .ام فاستر؛ ترجمه فارسىيليونال؛ ويخ سه انترناسي تار-٢٩

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد اول ني جنبش ب-٣٠

 .ام فاستريليونال؛ ويخ سه انترناسي تار-٣١

 .ام فاستريلياى؛ و هيصر جنبش جھانى اتحادخ مختي تار-٣٢

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٣٣

ات آثار ماركس و ي؛ كل٢١ونال؛ جلد يگزارش شوراى عمومى به كنگره چھارم انترناس-٣۴
 .انگلس

ات آثار ماركس و ي؛ كل٢١ونال؛ جلد يگزارش شوراى عمومى به كنگره چھارم انترناس-٣۵
 .گلسان

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٣۶

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٣٧

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٣٨

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-٣٩

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ جنبش جھانی اتحادي طرح تار-۴٠

 .المللى طبقه كارگر، جلد اول ني جنبش ب-۴١

 .ات ماركس، انگلسي؛ كل٢٢ پروس؛ جلد -ه اول شوراى عمومى درباره جنگ فرانسه ي خطاب-۴٢

 .ات ماركس، انگلسي؛ كل٢٢ پروس؛ جلد -ه اول شوراى عمومى درباره جنگ فرانسه ي خطاب-۴٣

 .ات ماركس، انگلسي؛ كل٢٢جلد  پروس؛ -ه اول شوراى عمومى درباره جنگ فرانسه ي خطاب-۴۴

  .ات ماركس، انگلسي؛ كل٢٢ پروس؛ جلد -ه اول شوراى عمومى درباره جنگ فرانسه ي خطاب-۴۵

 .ات ماركس، انگلسي؛ كل٢٢ پروس؛ جلد -ه اول شوراى عمومى درباره جنگ فرانسه ي خطاب-۴۶

 . جنگ داخلى در فرانسه؛ ماركس-۴٧

 .د دومالمللى طبقه كارگر؛ جل ني جنبش ب-۴٩

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-۵٠

 .ا؛ ترجمه محمد قاضىيس، ژولوبوفسكاي كمون پار-۵١

 .ا؛ ترجمه محمد قاضىيس، ژولوبوفسكاي كمون پار-۵٢

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-۵٣

 .ا؛ ترجمه محمد قاضىيس، ژولوبوفسكاي كمون پار-۵۴

 .ا؛ ترجمه محمد قاضىيس، ژولوبوفسكاي كمون پار-۵۵

 .؛ ترجمه محمد قاضى...ايس؛ ژولو بوفسكاي كمون پار-۵۶

 .؛ ترجمه محمد قاضى...ايس؛ ژولو بوفسكاي كمون پار-۵٧

 .س؛ ترجمه فارسىي كمون پار-۵٨

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد سوم ني جنبش ب-۵٩

 .س؛ ترجمه فارسىي كمون پار-۶٠

 .د سومالمللى طبقه كارگر؛ جل ني جنبش ب-۶١

 .؛ ترجمه محمد قاضى...ايس؛ ژولوبوفسكاي كمون پار-۶٢

 .؛ ترجمه محمد قاضى...ايس؛ ژولوبوفسكاي كمون پار-۶٣

 . جنگ داخلى در فرانسه؛ ماركس-۶۴
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 . جنگ داخلى در فرانسه؛ ماركس-۶۵

 .؛ ترجمه محمد قاضى... ا،يس؛ ژولوبوفسكاي كمون پار-۶۶

 .ومالمللى كارگرى؛ جلد د ني جنبش ب-۶٧

 .اى؛ فاستر هيخ جنبش جھانی اتحادي طرح تار-۶٨

 .المللى كارگرى؛ جلد دوم ني جنبش ب-۶٩

 .؛ ترجمه محمد قاضى... ا،يس؛ ژولوبوفسكاي كمون پار-٧٠

 .؛ ترجمه محمد قاضى... ا،يس؛ ژولوبوفسكاي كمون پار-٧١

 . جنگ داخلى در فرانسه؛ ماركس؛ ترجمه فارسى-٧٢

 .ه؛ ماركس؛ ترجمه فارسى جنگ داخلى در فرانس-٧٣

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار-٧۴

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٧۵

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٧۶

 . انگلس- منتخب مكاتبات ماركس -٧٧

 .نيھاى كمون؛ لن  درس-٧٨

 .ات و اسنادجلس ونال اول؛ صورتي كنگره الھه انترناس-٧٩

 .الملى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٨٠

 . ھمان جا-٨١

 . ھمان جا-٨٢

 . ھمان جا-٨٣

 .ھا و مكاتبات ونال؛ گزارشي كنگره الھه انترناس-٨۴

  .ھا و مكاتبات ونال؛ گزارشي كنگره الھه انترناس-٨۵

  .ھا و مكاتبات ونال؛ گزارشي كنگره الھه انترناس-٨۶

  .ھا و مكاتبات ونال؛ گزارشينترناس كنگره الھه ا-٨٧

  .الملى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب–٨٨

  .الملى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب–٨٩

  . تاريخ سه انترناسيونال؛ ويليام فاستر–٩٠

  

  :منابع فصل چھارم

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب- ١

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب- ٢

  .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم نينبش ب ج- ٣

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب- ۴

 .ام فاستريليونال؛ جلد اول؛ ويخ سه انترناسي تار- ۵

  .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار- ۶

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب- ٧

 .ام فاستريلياى جھانى؛ و هيخ مختصر جنبش اتحادي تار- ٨

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار- ٩

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-١١

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-١٢

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار-١٣

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار-١۴

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-١۵

 .ن ترپي كارگران خودشان؛ وا-١۶

 .ن ترپي كارگران خودشان؛ وا-١٧
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 ٢٨٧

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار-١٨

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-١٩

 .ن ترپي كارگران خودشان؛ وا-٢٠

 .د دومالمللى طبقه كارگر؛ جل ني جنبش ب-٢١

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٢٢

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار-٢٣

  .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٢۴

  .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٢۵

  

  :منابع فصل پنجم

 .گور كرى و گوزي؛ ا١٩١۴ونال دوم، ي انترناس- ١

  .گور كرى و گوزي؛ ا١٩١۴نال دوم، وي انترناس- ٢

  .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب- ٣

 .كارگر؛ جلد دوم المللى طبقه ني جنبش ب- ۴

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب- ۵

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب- ۶

 .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس- ٧

  .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴؛ ونال دومي انترناس- ٨

  .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس- ٩

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-١٠

  .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-١١

  .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-١٢

  .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-١٣

  .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ يانترناس -١۴

 .٢٠ن؛ جلد يات آثار لني كل-١۵

  .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-١۶

  .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-١٧

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-١٨

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-١٩

 .ى طبقه كارگر؛ جلد دومالملل ني جنبش ب-٢٠

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٢١

  .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-٢٢

  .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-٢٣

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم نيجنبش ب  -٢۴

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٢۵

 .ام فاستريلياى؛ و هينبش جھانی اتحادخ مختصر جي تار-٢۶

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار-٢٧

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٢٨

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٢٩

 .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-٣٠

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٣١

 .ام فاستريلياى؛ و هيخ مختصر جنبش جھانی اتحادي تار-٣٢

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٣٣

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٣۴
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  .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٣۵

 .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-٣۶

 .م فاسترايليونال؛ ويخ سه انترناسي تار-٣٧

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٣٨

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-٣٩

 .نيسم؛ لنيونيزيويسم و ري ماركس-۴٠

 .نيخى آموزش كارل ماركس؛ لني مقدرات تار-۴١

 .نيسم؛ لنيونيزيويسم و ري ماركس-۴٢

 .نيبرنشت... سمياليھای سوس شرط شي پ-۴٣

 .لى طبقه كارگر؛ جلد دومالمل ني جنبش ب-۴۴

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-۴۵

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد دوم ني جنبش ب-۴۶

  .؛ لنين"چه بايد کرد؟ "–۴٧

 .ش انگلسيدري جنگ دھقانى در آلمان؛ فر-۴٨

 .ني؛ لن"د كرد؟يچه با "-۴٩

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد سوم ني جنبش ب-۵٠

 .ست شوروىيزب كمونخ مختصر حي تار-۵١

 .ني روزھاى انقالب؛ لن-۵٢

 .ست شوروىيخ مختصر حزب كموني تار-۵٣

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد سوم ني جنبش ب-۵۴

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد سوم ني جنبش ب-۵۵

 .ست شوروىيخ مختصر حزب كموني تار-۵۶

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد سوم ني جنبش ب-۵٧

 .طبقه كارگر؛ جلد سومالمللى  ني جنبش ب-۵٨

  .المللى طبقه كارگر؛ جلد سوم ني جنبش ب-۵٩

 .ست شوروىيخ مختصر حزب كموني تار-۶٠

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-۶١

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد سوم ني جنبش ب-۶٢

 .المللى طبقه كارگر، جلد سوم ني جنبش ب-۶٣

 . كارگر، جلد سومالمللى طبقه ني جنبش ب-۶۴

 .المللى طبقه كارگر، جلد سوم ني جنبش ب-۶۵

 .المللى طبقه كارگر، جلد سوم ني جنبش ب-۶۶

 .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-۶٧

 .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-۶٨

 .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-۶٩

 .٣۶، جلد نيات آثار لني كل-٧٠

 .ام فاستر، ترجمه فارسىيلينال، ويخ سه انترناسي تار-٧١

 .١٣ن، جلد يات آثار لني كل-٧٢

 .المللى طبقه كارگر، جلد سوم ني جنبش ب-٧٣

 .المللى طبقه كارگر، جلد سوم ني جنبش ب-٧۴

  .١٣ن، جلد يات آثار لني كل-٧۵

 .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-٧۶

 .١۶ن، جلد يات آثار لني كل-٧٧

 .١۶ن، جلد يات آثار لني كل-٧٨
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 .١۶ن، جلد يات آثار لني كل-٨٩

 .المللى طبقه كارگر، جلد دوم ني جنبش ب-٨٠

 .گور کری و گوزي؛  ا١٩١۴ونال دوم؛ ي انترناس-٨١

 .٢١ن، جلد يات آثار لني كل-٨٢

 .المللى طبقه كارگر، جلد دوم ني جنبش ب-٨٣

 . طبقه كارگر، جلد سومن المللىي جنبش ب-٨۴

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٨۵

 .ن المللى طبقه كارگر، جلد دومي جنبش ب-٨۶

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٨٧

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٨٨

 .د دومالمللى طبقه كارگر، جل ني جنبش ب-٨٩

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٩٠

 .المللى طبقه كارگر، جلد سوم ني جنبش ب-٩١

 .المللى طبقه كارگر، جلد دوم ني جنبش ب-٩٢

 .المللى طبقه كارگر، جلد سوم نيجنبش ب  -٩٣

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٩۴

 . طبقه كارگر، جلد سومالمللى ني جنبش ب-٩۵

 .المللى طبقه كارگر، جلد سوم ني جنبش ب-٩۶

 .المللى طبقه كارگر، جلد سوم ني جنبش ب-٩٧

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-٩٨

  .المللى طبقه كارگر، جلد سوم ني جنبش ب-٩٩

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحاديتار  -١٠٠

          المللى طبقه كارگر نقل  نياند، از جلد سوم جنبش ب ن بخش آمدهيى كه در ايھا و آمارھا  فاكت-١٠١
 .شده است

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-١٠٢

 .المللى طبقه كارگر، جلد سوم ني جنبش ب-١٠٣

 .ام فاستريلياى، و هيخ مختصر جنبش جھانى اتحادي تار-١٠۴

  .المللى طبقه كارگر، جلد سوم ني جنبش ب-١٠۵

 .سم و جنگيالين؛ سوسي مجموعه آثار لن٢١ جلد -١٠۶

  .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسين براى ي مبارزه لن-١٠٧

 .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسين براى ي مبارزه لن-١٠٨

 .١٩٠٧ - ١۶نقالبى؛ اسناد ونال ايك انترناسين براى ي مبارزه لن-١٠٩

 .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسين براى ي مبارزه لن-١١٠

 .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسين براى ي مبارزه لن-١١١

 .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسين براى ي مبارزه لن-١١٢

 . و جنگسميالين؛ سوسي مجموعه آثار لن٢١ جلد -١١٣

 .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسين براى ي مبارزه لن-١١۴

 .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسين براى ي مبارزه لن-١١۵

 .ن؛ ترجمه فارسىيدارى؛ لن هين مرحله سرمايسم به مثابه باالتريالي امپر-١١۶

  .١٩٠٧ - ١۶سناد ونال انقالبى؛ ايك انترناسين براى ي مبارزه لن-١١٧

 . ٢١ن؛ جلد يات آثار لني كل-١١٨

  .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسين براى ي مبارزه لن-١١٩

 .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسين براى ي مبارزه لن-١٢٠

  .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسين براى ي مبارزه لن-١٢١
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 .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسيبراى ن ي مبارزه لن-١٢٢

  .١٩٠٧ - ١۶ونال انقالبى؛ اسناد يك انترناسين براى ي مبارزه لن-١٢٣

  

  :منابع فصل ششم

 .ست اتحاد شوروىيخ حزب كمونيتار  - ١

 .تياسم. ھا؛ آ  پطروگراد سرخ، انقالب در كارخانه- ٢

 .ست اتحاد شوروىيخ حزب كموني تار- ٣

 .ست اتحاد شوروىيخ حزب كموني تار- ۴

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم ني جنبش ب- ۵

 .ست اتحاد شوروىيخ حزب كموني تار- ۶

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد سوم ني جنبش ب- ٧

 .ني درباره قدرت دوگانه، لن- ٨

  .المللى طبقه كارگر؛ جلد سوم ني جنبش ب- ٩

 .ر انقالب ما؛ ترجمه فارسی منتخب آثار لنين؛ وظايف پرولتاريا د– ١٠

  . تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروی– ١١

  .المللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم ني جنبش ب-  ١٢

 .تيھا؛ اسم  پتروگراد سرخ، انقالب در كارخانه-  ١٣

 .تيھا؛ اسم  پتروگراد سرخ، انقالب در كارخانه-  ١۴

 .تيھا؛ اسم  پتروگراد سرخ، انقالب در كارخانه-  ١۵

 .تيھا؛ اسم تروگراد سرخ، انقالب در كارخانه پ-  ١۶

 .تيھا؛ اسم  پتروگراد سرخ، انقالب در كارخانه-  ١٧

 .تيھا؛ اسم  پتروگراد سرخ، انقالب در كارخانه-  ١٨

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم ني جنبش ب-  ١٩

 .تيھا؛ اسم  پتروگراد سرخ، انقالب در كارخانه-  ٢٠

 .كارگر؛ جلد سومالمللى طبقه  ني جنبش ب-  ٢١

 .تيھا؛ اسم  پتروگراد سرخ، انقالب در كارخانه-  ٢٢

 .تيھا؛ اسم  پتروگراد سرخ، انقالب در كارخانه-  ٢٣

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم ني جنبش ب-  ٢۴

 .ست اتحاد شوروىيخ حزب كموني تار-  ٢۵

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم ني جنبش ب-  ٢۶

 . طبقه كارگر؛ جلد چھارمالمللى ني جنبش ب-  ٢٧

  .المللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم ني جنبش ب-  ٢٨

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم ني جنبش ب-  ٢٩

 .المللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم ني جنبش ب-  ٣٠

  . تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروی– ٣١

 . تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروی– ٣٢

  .رگر؛ جلد چھارمكا المللى طبقه ني جنبش ب-  ٣٣

 .كارگر؛ جلد چھارم المللى طبقه ني جنبش ب-  ٣۴

 . منتخب آثار لنين؛ ترجمه فارسی– ٣۵


