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  آارگران چگونه شكل گرفت؟یجنبش جهان
 

  ١٣٨٨ ارديبهشت ١٧شنبه پنج                                                                                          ی محمدليجم
  

  زمينه های اقتصادی و سياسی 
انقالب صنعتی که مرکز آن انگلستان بود، در تمام اروپا وطی قرن نوزدهم با رشد و گسترش 

ختراعات ماشين سريع صنايع از جمله صنايع زغال سنگ، آهن و نساجی تحت تاثير تکامل ا

بخار، پنبه پاک کنی و ماشين آالت صنعتی اوج گرفت و اساس توليد از دستی به ماشينی تغيير 

کارخانه های عظيم جای کارگاه های کوچک را گرفت و نيز با انقالبی که در صنايع حمل و نقل بوجود . پيدا کرد

ه و کشتی های بزرگ بخار؛ بازرگانی از سطح محلی آمده بود، با پوشاندن زمين با شبکه های راه آهن، کانال و جاد

انقالب صنعتی با . توليد کاالها به مقياس صد ها و ميليون ها برابر افزايش پيدا کرد. به سطحی جهانی تکامل يافت

اين رشد و تکامل سريع صنعت و تجارت، يک طبقه سرمايه دار ثروتمند بوجود آورد که مبارزه سختی را که از 

اين طبقه جديد از لحاظ اقتصادی، سياسی، فلسفی و نظامی . ام کهنه فئودالی شروع کرده بود، شدت بخشيدپيش با نظ

عليه اربابان بزرگ فئودال، شاهان، پاپ ها و اسقفها و نجبا وارد جنگ شد وطی جنگ های قهرآميزی که در 

مهوری يا سلطنت مشروطه شکل و در نتيجه آن نظام های سياسی ج. گرفت، انقالب های بورژوايی صورت گرفت

در عين حال تعداد بی شماری از دهقانان و توليد کنندگان مستقل سابق، که به خاطر باز شدن جا برای .گرفتند

پرورش گوسفند از زمين هايشان بيرون و در دسته های بزرگ به داخل کارخانه ها رانده شدند و به کارگر مزدور 

ه برای خود و يا در کارگاه های کوچک کار می کردند، به تدريج در کارگاه های هم چنين پيشه وران ک. تبديل شدند

کارگران اعم از زن و مرد و کودک با . به اين ترتيب طبقه کارگر جهانی شکل می گرفت. بزرگ گرد هم می آمدند

در . ی کردندبرای طبقه جديد کار م) ساعت کار١۶تا (مزدهای بسيار ناچيز، ساعات کار طوالنی و طاقت فرسا 

بی نوايی کارگران انگليس، :"  وضعيت کارگران اين طور توصيف شده است١٨٣٣يک گزارش پارلمانی در تاريخ 

زشتی های برده داری امريکا، فئوداليسم ايرلند، و حکم رانی بريتانيا در هندوستان را تقريبا تحت شعاع خود قرار 

نوزدهم فعاالنه شرکت می کردند و در مبارزه عليه نظام های کارگران در انقالب های بورژوايی قرن ." می دهد

پادشاهی و مالک رعيتی متحد بورژوازی محسوب می شدند، اما با پيش روی مبارزه و قد علم کردن کارگران 

بعنوان طبقه ای متمايز و مستقل که دارای خواست های طبقاتی مشخص بود، سرمايه داران با مالکان و پادشاهان 

 کارگران فرانسه،آلمان، مجارستان، اتريش و ايتاليا ١٨۴٨انقالب . متحد شده و آن ها را سرکوب می کردنددوباره 

و نيز قيام کمون پاريس نمونه های برجسته اين رويارويی طبقاتی بودند که هر بار کل نظام ارتجاعی شاهان، 

  . انه آن را سرکوب کرده و به شکست کشاندندمالکين و سرمايه داران بر عليه طبقه کارگر اروپا بسيج شده و وحشي

کارگران در مقابل اين همه ظلم و استثمار وحشيانه ای که بر آن ها تحميل شده بود، چاره ای جز توسل به نيروی  

اتحاديه های و اغلب " انجمن های کمک های متقابل" و" انجمن های تعاونی"ايجاد . اتحاد طبقاتی خود نداشتند



 ١٨۵٠- ١٨٣٧سال -جنبش بزرگ چارتيست ها . شيوه های ابراز نيروی اتحاد طبقاتی کارگران بود از جمله صنفی

توده های ميليونی کارگران انگليس توانستند پس از مبارزات . تشکيل شد که يک جنبش وسيع سياسی کارگری بود

ه ای شديدی وجود داشت اما در ساير کشورهای اروپايی قوانين ضد اتحادي. پيگير اين جنبش حق رای بدست آورند

 در ابتدا –در آمريکا نيز کارگران . گرد هم می آمدند" تعاونی ها"و " انجمن های دوستانه"کارگران از طريق 

  اين کارگران.  حول اتحاديه ها به خود سازمان می دادند و اعتصابات گسترده ای نيز صورت دادند-کارگران ماهر

 کار روزانه، برای زمين مجانی، تحصيالت عمومی مجانی، حق رای  ساعت١۵حول مطالبه مزد بيشتر، 

کارگران آلمان نيز در تدارک تاسيس حزب . دموکراتيک و عليه زندانی شدن بدهکاران دست به اعتصاب می زدند

  . سوسيال دموکرات اين کشور بودند

ان يابی عليه سرمايه داران و دول طبقه کارگر در اروپا و امريکا همگام با تالش هايش در مبارزه عملی و سازم

:  گفت١٨٣٢جيمز ابراين رهبر چارتيست ها در سال . حامی آن ها، به نبوغ سياسی و فلسفی نيز دست پيدا می کرد

دولت از اشخاص سودجويی تشکيل شده تا از آن ها برای تحصيل سودهای گزاف، مال االجاره ها و ماليات هايی "
آيا اين دولت است که قوانين را بوجود می آورد، يا برعکس .  می کنند حمايت نمايدکه به مردمان زحمت کش تحميل

اين سودجويان هستند که برای ثروتمند ساختن خود اين قوانين را می سازند و بعد دولت ها را وادار به اجرای آن ها 
 سرمايه ." ستم ديدگان هستندمی نمايند؟ در همه جا ستمگران سودجويان هستند، دولت نگهبان آن هاست و کارگران

داران هرچند که در رقابت با يک ديگر آشتی ناپذير بودند اما در مقابله کردن با خواسته های طبقه کارگر جهانی 

جنبش کارگری نيز همانند سرمايه داری خصلتی اساسا جهانی دارد .وحدت بين المللی کاملی از خود نشان می دادند

به هم زنجيران خود و مبارزه عليه اعتصاب شکنی، مبارزه با برده داری در اياالت و به ويژه در ياری رساندن 

    .  و بريتانيا و نيز مقابله با جنگ ها، نياز مبرمی به اتحاد داشت متحده

  انجمن بين المللی کارگران 
دن رفته و با  نفر از کارگران آلمان به لن١٢ نفر از کارگران فرانسه به همراه ٣٠٠ در حدود ١٨۶٢در سال 

 ژوئيه ٢٢يک سال بعد در . کارگران اتحاديه های انگليسی در مورد طرح يک بين الملل کارگری مذاکره نمودند

 کارگران فرانسوی و انگليسی،يک ميتينگ توده ای در لندن در اعتراض به سرکوب مردم لهستان که ١٨۶٣

رهبر اتحاديه های کارگری لندن، در " جورج اودگر"تفاق  ماه بعد از اين ا۴. خواهان استقالل بودند، برگزار کردند

 دسامبر ٢٨و سرانجام در . پيامی خطاب به کارگران فرانسوی بر ضرورت عمل بين المللی کارگران تاکيد نمود

در اين ميتينگ بود که .  ميتينگ بسيار بزرگی با شرکت صدها کارگر در تاالر سن مارتين لندن تشکيل شد١٨۶۴

اودگر پيامی را که يک سال قبل از .المللی کارگران تشکيل شد و بعدها به بين الملل اول شهرت پيدا کردانجمن بين 

بياييد يک گردهمائی از نمايندگان فرانسه، ايتاليا، آلمان، لهستان، :"آن به کارگران فرانسه نوشته بود قرائت کرد
بياييد . ريت در آن ها وجود دارد، تشکيل بدهيمانگلستان و تمام کشورهايی که ميل به همکاری برای سعادت بش

بياييد درباره مسائلی که صلح ملت ها به آن ها بستگی دارد، بحث و تبادل نظر . کنگره هايمان را تشکيل دهيم
 ستاد بين الملل در لندن تشکيل شد و کميته های فرعی در پايتخت های اروپايی و دبيران اين کميته ها نيز ..."کنيم

نيز که در لندن انتشار می شد بعنوان ارگان سازمان بين المللی ) کندو"(بی هيو "روزنامه کارگری. شدندتعيين 



در اين اجتماع بنيان گذار سوسياليسم علمی، کارل مارکس هم حضور داشت که بعنوان دبير .کارگران برگزيده شد

ای تنظيم و به کرسی نشاندن اساسنامه دلخواه با وجود تالش سوسياليست های تخيلی بر. رابط برای آلمان انتخاب شد

. نقش اصلی را داشت )(I.W.Aخود، کارل مارکس در تدوين اساسنامه و برنامه سازمان بين المللی کارگران

 طی بيانيه ای اعالم نمود I.W.A. مارکس قبل از آن مانيفست کمونيست را نوشته بود که تاثير مهمی بجا گذاشته بود

 کاهش نيافته، و با اين حال اين دوران ١٨۶۴ تا ١٨۴٨است که رنج های توده های کارگر از سال واقعيت مسلمی " 
آن هايی که سال ها پيش از اين پيش بينی کرده . از لحاظ رشد و تکامل صنايع و رشد تجارت آن بی نظير می باشد

گزارش های دولتی . مال در اشتباه بودندبودند که با توسعه صنايع بريتانيا، فقر خود به خود از بين خواهد رفت، کا
در واقع ارقام رسمی . نشان می دادند که برای کارگران زندگی نه مورد از ده مورد آن مبارزه برای زنده ماندن بود

نشان می دادند که بدترين مجرمان جنائی، محکومين به اعمال شاقه انگلستان و اسکاتلند از کارگران کشاورزی 
   ."تلند کم تر کار کرده و بهتر زندگی می کردندانگلستان و اسکا

I.W.Aل آرديه افكنده بود را تحلي بر سراسر اروپا سا١٨۴٨ را آه پس از شكست انقالب ی دوران ارتجاع .

رانه متحقق يگي سال مبارزه پی، آه پس از سیه داري ساعت آار بر سرما١٠ل ي بزرگ آارگران در تحمیروزيپ

 ید مي، تاآ شرفت بودي در حال پی آه جنبشید جنبش تعاونيي ضمن تاI.W.Aه يانيب. ك گفتيشده بود، به آن ها تبر

 یاسي را بر عمل سید اصليه تاآيانيب.  طبقه آارگر نخواهد بوديی قادر به رهايین جنبش هرگز به تنهاينمود آه ا

 به یسيه به آارگران انگلينايب. فه طبقه آارگر استين وظي بزرگتریاسير قدرت سيگذاشت و عنوان نمود آه تسخ

 وارد جنگ یاالت برده دار جنوبيكا و به نفع اي امری در جنگ داخلی غربین آه مانع از آن شدند آه اروپايخاطر ا

 یان ميست به پايفست آمونيخ با شعار مانين سند تاريا.  را مورد نكوهش قرار دادیك گفت و تعصبات مليتبر شود،

  !" ، متحد شودآارگران تمام آشورها:"ديرس

  : مي خوانی آارگران مین الملليدر اساس نامه انجمن ب

 مبارزه ی طبقه آارگر به معنيی رهایمبارزه برا. رديد به دست خود طبقه آارگر صورت بگي طبقه آارگر بايیرها
 یه طبقات سلطیف برابر، و الغاء آلي حقوق و وظایبل آه مبارزه برا  نبوده،یازات و انحصارات طبقاتي امتیبرا
، اساس تمام اشكال برده ی به منبع زندگیعنيد، يل تولي انسان آارگر به انحصارگر وسایاد اقتصاديدر انق. است
 طبقه آارگر هدف ی اقتصاديین رهايبنابرا  قرار دارد؛یاسي سی و وابستگیانحطاط ذهن  جامعه،یرنج ها ،یگ

ن هدف ي آه در جهت ايیتمام آوشش ها. ت آندياز آن تبعله يك وسيد به عنوان ي بایاسي است آه هر جنبش سیبزرگ
م آار گوناگون در هر آشور، و به خاطر فقدان ين تقسيبزرگ صورت گرفته، تا به حال به خاطر فقدان وحدت ب

    .  مختلف شكست خورده استیوند برادرانه و اتحاد طبقات آارگر آشورهايپ

  سازمان بين المللی آارگران گرايشات مختلف آارگری و غير آارگری در درون 
ز وجود دارند آه آن ها ي نی ناراضیر آارگريگر غي دیه هاي آارگران،طبقات و الیعني جامعه یدر آنار طبقه اصل

ا در يز ممكن است بر اساس اشتراك منافع و ي نی آنند و گاهیق خود را دنبال ميز معترض جامعه منافع و عالين

 یه هايعالوه بر آن طبقه آارگر در درون خود هم ال. رندير آارگران قرار بگمبارزه با دشمن مشترك، در آنا

ن تنوع منافع باعث يا.  آنندیب مي را تعقی منافع و اهداف متفاوتیر مبارزات طبقاتي دارد آه طبعا در مسیمتفاوت



 در ی مختلفیكيژ     دئولوي و ایاسي سیش هاين گراي شود و بنابرای میاسي و سیآشمكش در صحنه مبارزه اقتصاد

  . ن تنوع و آشمكش ها بوديز در درون خود شاهد اين الملل آارگران نيب.  شوندیدار مياجتماع پد

 صرف یه ايم سنت اتحادير مستقيس تحت تاثيل شد، آارگران انگلي آارگران تشكین المللي آه سازمان بیدر دوران 

ن سال ها در اثر ي ایط.  نبودیسم دهه چهل خبري جنبش چارتن تفاوت آه از آن تب و تاب و شور دورانيبا ا. بودند

 در وضع آارگران يی، بهبودهایستياليس به مرحله امپريس و وارد شدن انگلي انگلیه داريع سرمايرشد و تكامل سر

د  خویان گري و عصیه انقالبي، روحیازاتيژه آارگران ماهر بوجود آمده بود و آارگران با گرفتن امتيس و بويانگل

س يآارگران انگل. ر نموديتفس" ا ي پرولتاریچهل سال خواب زمستان" آه انگلس آن را یزيچ. را از دست داده بودند

  .  دانستندی از ورود اعتصاب شكنان میري و جلوگی آارگریه هاي آمك به اتحادی برایله ايش تر وسين الملل را بيب

د صرف بر ي طبقه آارگر؛ و در عوض تاآی هایش روين پده گرفتي و آوچك و نادی و اقتصادیاسيرد اصالحات س

 بود آه توسط یشيز گراي را داشتند؛ نیه داري نظام سرمای آه قصد براندازی توطئه گریام مسلحانه و گروه هايق

  .  آردی مین الملل اول نقش بازي و طرفدارانش در دوران بیبالنك

د و مصرف، آه او آن را ي تولی هایع تعاوني وسیكه هاس شبيگر ژوزف پرودن معتقد بود آه با تاسيازطرف د 

 را خواهند یه داري نظام سرمای ها جاین تعاونيج اي ،به تدرید، و اخذ اعتبارات دولتي نامی متقابل میانجمن ها

انگلس در ! دا خواهد آردي، بل آه خود دولت هم زوال پیه داري سرمایه اقتصاديب نه تنها پاين ترتيو به ا. گرفت

ز يچ چيبا به فكر هين اشخاص تقريا:" آندی مین طور جمع بندي به مارآس برنامه پرودن و طرفدارانش را ایامه ان

 از یله چشم پوشيا و به وسيا را با پس انداز پرولتاري دنید هم باقين آه فعال تمام فرانسه و بعدا شايبه جز ا. ستندين

 زن در خانه است و نه در آارخانه ین بود آه جايست ها اي پرودوندياز جمله عقا."ه آن ها بخرنديسود و بهره سرما

 خود ی هایق تعاونيج از طري آردند به تدری در حال فنا بود و تصور میگاه آن ها خرده بورژوازيپا! استيا سيو 

ز با ياند السال ننيفرد.  توانند خود را آزاد سازندی آردند، می آه با آن آار میدين و ابزار توليو با مالك شدن بر زم

 ی آارگریه هايآن ها مخالف اتحاد. س نموديرا تاس"  آارگران آلمانیه عمومياتحاد"  پرودن، ی از خط مشیرويپ

  .  دهدی و منابع آارگران را هدر میو اعتصابات بودند و معتقد بودندآه انرژ

 توان با ید نظر دست زدند آه نمي تجدني پرودن و به ایرش نظام آنارشيز در ادامه با پذين و هم فكرانش نيباآون

 را یه داريد دولت سرمايام باي را برانداخت، بل آه با قیه داريد آنندگان نظام سرماي آزاد تولیرشد انجمن ها

، مبارزه با مذهب و مبارزه با یاسيرد تمام مبارزات س: ن بر سه اصل استوار بودي اصول برنامه باآون واژگون آرد،

 يی اروپایدهقانان، و آارگران آشورها  طبقه شده،ی بینده خرده بورژوازين اساسا نمايباآون. اميق قيدولت از طر

 اقتدار یك داراي آاتولیساي در آن ها آامل نشده و آليی عقب مانده تر بود، آه انقالب بورژوایاز لحاظ صنعت

ان ي توانست به جریر آارگريشات غي گرای مارآس بود آه با نقد تمامیسم علمياليو سرانجام سوس.  بودیشتريب

  . ل شودين الملل اول تبديمسلط در ب

  رهبری جنبش آارگری اروپا و امريكا توسط بين الملل آارگران 
ن ملت ها اظهار ين نهاد توانستند در امور بيله ايآارگران به وس.  بودیاسين الملل آارگران اساسا سي بیت هايفعال

 یاالت شماليت از اي، حمای حق رایس برايطلبانه مردم لهستان، مبارزه آارگران انگلمبارزات استقالل . ندينظر نما



 فرانسه و ی نمودن اقدامات جنگ افروزانه دولت هایاالت برده دار جنوب و خنثياالت متحده در مبارزه با ايا

ه جنگ از همان يرزه علن الملل آارگران بود آه مباي از جمله اقدامات بیاالت جنوبي از ایانگلستان در طرفدار

چ آدام از ي آه در اروپا درگرفت، هيیچ آدام از جنگ هاين الملل در هيب. ل شدي معترض تبدیزمان به سنت مبارزات

  . ت ندانستير را سزاوار حماي درگیطرف ها

 آارگران ن الملليب.  طبقه آارگر استین المللي بیاسيك حزب سين الملل آغاز يمارآس و انگلس معتقد بودند آه ب

  ،یه آارگري اتحاد۵١ندگان ين آنگره نمايدر ا. س برگزار شدين در ژنو سوئينگ تاالر سن مارتيتيدو سال بعد از م

 ی آمك متقابل، گروه های مصرف، انجمن های های اروپا، تعاونی آوچك و اغلب مخفیاسي سیسازمان ها

بود آه در قامت )  اروپای آارگریاسيتنها سازمان س( آارگران آلمان یه عموميتنها اتحاد.  شرآت نمودندیآموزش

 از تمام ی پراآنده آارگری انواع گروه هاین الملل آارگريدر ب.  در آنگره ژنو شرآت داشتیاسيك سازمان سي

 آارل مارآس و یسم علمياليه پردازان سوسي آردند و حامالن و نظریكا شرآت مي و بعدا از امريی اروپایآشورها

 آه اساسا متعلق به طبقه آارگر نبود و یشاتي ها و گرایالبافانه و خام، تئوري خی پندارهایس با تمامك انگليفردر

ه ها در آموزش طبقه آارگر و بدست ي اتحادیدر آنگره ژنو بر نقش واقع.  آردندی به اجبار مبارزه میتعصبات مل

 ساعت آار در روز و لغو آار ٨ یبارزه براآنگره ژنو م. د شدي آارگران تاآی ها برای حقوق و آزادیآوردن برخ

ت مبارزه در چهارچوب ين آنگره بر استفاده از ظرفيهم چن. ب نموديشبانه زنان و نظارت بر آار آودآان را تصو

ه يدات تزار روسيآنگره تهد.  دولت ها شدی و دائمی حرفه ایز خواهان انحالل ارتش هايو ن.  صحه گذاشتیقانون

ن ي را متوجه ایسيم گرفت آارگران انگلين الملل تصمي بی عمومین شورايهم چن.  محكوم نمودزيه اروپا را نيعل

ا احساسات بشردوستانه ي یچ وجه مسئله عدالت انتزاعيرلند، به هي ای مليی آن ها رهایت سازد آه برايواقع

  .   باشدی خودشان ميین شرط رهايبل آه اول نبوده،

  سياست های آارگری بين الملل 
ن اعتصابات، اعتصاب آارگران ي از ایكي داد، ی می روی شمارین الملل آارگران، اعتصابات بيل بيعداز تشكب

ه متشكل شده يك اتحادي آه در ی آارگر١۵٠٠ن اعتصاب تعداد يجه ايدر نت. بود١٨۶٧ه يس در ماه فوريبرنز پار

 پوند ١٠٠٠ن الملل آارگران مبلغ ي بیموم عی شورایس تحت رهبري انگلیه هاياتحاد. بودند، از آار اخراج شدند

رفت و آن ها ي آارگران را پذیت آارگران به هراس افتاد و خواسته هايآارفرما از حما. ون فرستادندي اعتصابیبرا

 یه هايد و پس از آن اتحادي تن رس۴۵٠٠ به یروزيه بعد از پين اتحاديتعداد آارگران ا. را بر سر آار برگرداند

  . سه شكل گرفت در فرانیگريد

ر نظر يقا زيكا دقي و امريی مختلف اروپای را در آشورهای اعتصابات، جنبش آارگرین الملل ضمن رهبريب 

 مختلف شرآت یندگان آشورهاي تن از نما٧٠ل شد، حدود ي تشك١٨۶٧س آه سال يدرآنگره لوزان سوئ. داشت

. ل داشتند، آناره گرفتندي تمایاسي و نه سی صرفا صنف آه به آاريیه هاين آنگره اآثر طرفداران اتحاديدر ا. داشتند

 ی آسب آزادی و تالش برایاسي نمودن از اصالحات سیبانيز با پشتي ها نین آنگره طرفداران جنبش تعاونيدر ا

م يدند، اما با دخالت طرفداران مارآس، آنگره به اتفاق آرا تصمي ورزی به نفع طبقه آارگر، مخالفت میاسي سیها

 ی اجتماعیش روي در مقابل پی مانعیاسيت آارگران از حقوق سين مسئله آه محروميه با درنظر گرفتن اگرفت آ



 آن ها یاسي سيی بدون رها   طبقه آارگری اجتماعيیرها: آارگران و توده مردم است، در قطع نامه خود بگنجاند آه 

  .  استیطلقا ضرور میك مرحله مقدماتي به عنوان یاسي سی آزادی شود و برقراریممكن نم

ل شد، اعتصاب بعد از تبادل يك تشكي بلژیتخت امروزي در بروآسل پا١٨۶٨ن الملل آه در سال يدر آنگره سوم ب

ه يرفته شدند اما از روحيز پذي ها نیتعاون. د شدييگر تاي آارگران بار دیك سالح مبارزاتي فراوان به عنوان ینظرها

ن ي آردن زمیست ها با ملين آنگره پرودنيدر ا. د به عمل آمديد، انتقاد شد آه بر آن ها غالب بویآاسب آارانه ا

ت قاطع آنگره يت با اآثرياما در نها. نده منافع آاسب آاران آوچك و دهقانان بودنديمخالفت نمودند، چون آن ها نما

  . شد... تلگراف و  ها،جاده   قابل آشت، جنگل ها،ین هاي آردن راه آهن، زمیملی قطع نامه خود خواستاربروآسل ط

اما . ل آن نشدنديه داران اروپا متوجه تشكيل شد، مطبوعات و سرماي تشك١٨۶۴رين الملل اول در سپتامي آه بیهنگام

ن الملل آارگران يه داران توسط بي اعتصاب شكنانه سرمای نمودن حربه های آارگران و خنثی با همبستگیوقت

ن ي سه بار اعضاء ب١٨٧٠ تا سال ١٨۶٨از سال .فات خود قرار دادنديت و تحرن الملل را آماج حماليمواجه شدند، ب

ن ي بی تعداد اعضا١٨٧٠س فرانسه در سال يبه گفته پل. ك سال محكوم شدنديالملل در فرانسه محاآمه و به حبس تا 

 ١٠٠ یهنگر-شي هزار نفر، اطر١۵٠هزار نفر، آلمان ۴۵س يدر سوئ  نفر،٧٨۵هزار و۴٣٣الملل را در فرانسه به 

ن ي روزنامه طرفدار ب٢٩ن زمان يدر هم.  نفر برآورد نمود٧٢٨ هزار و ٢اياسپان  هزار نفر،٨٠ايتانيهزار نفر، بر

  .  شدیالملل در قاره اروپا منتشر م

  آمون پاريس و رابطه بين الملل آارگران با آن 
  . گر شدنديك ديرانسه وارد جنگ با سمارك در آلمان و بناپارت در في بی دو دولت ارتجاع١٨٧٠ه ي ژوئ١٩در 

بكنخت و ببل در يدر آلمان ل. ن جنگ قبال به آارگران هشدار داده بودين الملل نسبت به وقوع اي بی عمومیشورا

آارگران در . آردین آار زندانيسمارك آنان را به خاطر اي دادند و دولت بی رایه اعتبارات جنگيپارلمان آلمان، عل

 آرده و تنفر یگر اعالم هم بستگيك ديبا   در اعتراض به جنگ،يینگ هايتي ميیرانسه با برپادو آشور آلمان و ف

بعد از شش هفته جنگ، ارتش بناپارت شكست خورد و بناپارت .  آردندیه داران ابراز ميخود را از جنگ سرما

. دي ترسیس ميز حمله به پارد، اما ايس رسي پاریوارهاي آه ارتش آلمان به دیهنگام.  آلمان نمود ميخود را تسل

س موافقت نمود آه شهر را به ي پاریر از ترس آارگران انقالبيير وارد مذاآره شد و دولت تييسمارك با حكومت تيب

ر را شكست دادند و خود زمام يين دولت دست به اقدام زدند و سپاه تيه اياما آارگران برعل. م آنديارتش آلمان تسل

 یس روي آه آمون پاری نمود، اما هنگامیام نميق به قيارآس اقدام آارگران فرانسه را تشوم. امور را بدست گرفتند

وسته و در آن نقش يست ها به آمون پيست ها دوشادوش بالنكيوناليس انترناسيدر پار.  نمودیبانيداد، از آن پشت

آمون در . ن آمون برخاستيارزن الملل به آمك به مبي مارآس و انگلس، بیبا رهنمودها. فا نمودندي ایبرجسته ا

 از یاسي سی، پس گرفتن نشان های و حرفه ایسا، انحالل ارتش دائمي دولت و آليی روزه خودجدا٧٢عمرآوتاه 

اما آمون نه به . به انجام رساند...ن ويوتيگان، سوزاندن گيالت رايانه، تحصين نمودن حداآثر حقوق سالييس، تعيپل

 آه یآمون در زمان.  آه به انجام نرساند،محكوم به شكست بوديیل آه به خاطر آارها آه انجام داد، بيیخاطر آارها

آمون از . ن آار را نكردي دهد، ایك سره آند و انقالب را به تمام فرانسه تسري را ی توانست آار دولت ارتجاعیم

.  آردیه داران خودداري و برداشتن نقاب از دولت و سرمای دولتی سری پرونده هایمصادره بانك فرانسه و افشا



وند برقرار ي نداد آه بتوانند با هم پی رويی اروپایر آشورهايس در ساي همانند آمون پارین ها جنبشيعالوه بر ا

  . ت آننديگر را حمايك ديآرده و 

 ی، طیر جنگيك صد هزار دهقان اسي یسمارك در آزاديه آمون و آمك بي دهقانان بر علیر با اغوايي تیروهاين

.  هزار آودك و زن و مرد به گلوله بسته شدند٣٠٠.  شكست دادندی م٢٨ن آمونارها را در ي روز نبرد خونهشت

. د شدنديز تبعينی شده وصدها نفرا زندانياعدام  نفر۵١ هزار و ٢۵ين عده ا ازر شدند آهيدستگ هزارنفر۴۵يك به نزد

  . را سرود" وناليانترناس" بزرگ آارگران جهان،  شعر نبرد١٨٧١ژوئن يربود آه در ها اوژن پوتیدين تبعيای ازكي

ن الملل در يس، بيبعد از سقوط آمون پار.  نبودید شدگان آار آساني تبعی آمك براین الملل جمع آوري بیبرا

ام يشان از ترس قيه داران و دولت هايسرما.  مواجه شدیشتري بیب و فشارهاي با تعقيی مختلف اروپایآشورها

 ی شد و در هلند براین الملل جرم تلقيت در بيدر فرانسه عضو.  بردندین در وحشت به سر مگر توسط آارگرايد

. ن دست صورت گرفتي از ايیز تالش هايگر ني دیدر آشورها. افتي اختصاص یميسم بودجه عظيمبارزه با آمون

  . ند امضا نمودیمانين الملل پي مبارزه با بی برايی مختلف اروپای آشورها١٨٧٣ در سال یحت

  آنگره هاگ آخرين آنگره بين الملل اول 
 آرد، بحران ید مين الملل را تهديت بيه داران، موجودي سرمایس حكومت هايش تر از فشار پلياما آن چه آه ب

 رمق و درمانده شده ی فرانسه بی جنبش آارگر س،يبعد از شكست آمون پار. بود" ونال آارگرانيانترناس "یداخل

 را به خود یس جنبش آارگريب و آزار پليست ها و طرفداران السال و تعقين مارآسيكش بدر آلمان آشم. بود

ن الملل آارگران بود، دچار فساد و يل به بيآه متما"  آارگرانیه سراسرياتحاد"االت متحده يدر ا. مشغول آرده بود

ن الملل ي رو آن در رابطه با بیژه ا يز آه مارآس حساب ويس نيو در انگل.  شده و رو به اضمحالل بودیفرصت طلب

ش ي پیه داري سرمای در آشورهای بودند آه جنبش آارگرین ها مسائل عمده ايا. ز دچار بحران بودين  آرد،یباز م

ا در آن ها انقالب ي آه يین و طرفدارانش در آشورهاين زمان باآونياما در هم. كا، دچار آن بودنديرفته اروپا و امر

ن الملل يمات بيآن ها از تصم.  زدندیافته بود، نفوذ آرده و دست به تحرك ميبتا آم تر تكامل  نسی و صنعتيیبورژوا

ست ها طرفدار جنبش آگاهانه يمارآس.  زدندین نهاد بود، سر باز مياست گذار اي آن آه سی عمومیو شورا

 یباني پشتی محلیخودگردان و یست ها از جنبش خود بخودي بودند اما باآونیافته و منسجم جنبش آارگريوسازمان 

ز ين دو نينش و راه حل ايجه بيش متفاوت بود در نتين دو گراي ایهمان طور آه اشاره شد خاستگاه طبقات.  نمودندیم

  .  شدیبا هم جمع نم

ن بار مارآس ي اولین آنگره برايدر ا. ل شدي در هاگ تشك١٨٧٢ سپتامبر ٢خ ين الملل از تاريباالخره آنگره پنجم ب

.  داشتندین الملل را دنبال آرده و در آن دخالت فعاالنه ايقبل از آن دورادور مسائل ب. افتنديگلس هر دو حضور و ان

ست ها متحد آنان يست ها معموال در برابر باآونيت را داشتند و بالنكيست ها همواره اآثرين الملل مارآسيدر ب

 در یاسي به عمل سیرومنديش نيت آه گراين واقعي است ها با توجه بهيدر آنگره پنجم مارآس.  شدندیمحسوب م

ب يبه تصو) ست هاي رغم مخالفت باآونیعل ( ی مختلف بوجود آمده بود، قطع نامه ایان آارگران آشورهايم

سرانجام انگلس . ك حزب مستقل سازمان بدهندي خود را در یروهاي خواست آه نیرساندند آه در آن از آارگران م

ن يا. االت متحده نقل مكان آندين الملل به اين الملل،ستاد بي بیش آمده برايط سخت پيا توجه به شراشنهاد نمود آه بيپ



 آورد و یشنهاد راين پيت اياما در نها.مواجه شد) ست هايست ها و بالنكيباآون(ست ها يدآنارشيشنهاد با مخالفت شديپ

ل تضاد ين به دلين آنگره بود آه باآونيدر هم. ل شوديشكاالت متحده تين الملل در اي بین شد آه آنگره بعديقرار بر ا

ن الملل يان، از بين جري ایونيت عمال فراآسين الملل و فعاليبا مقررات و مقاصد ب" اتحاد" عملكرد سازمانش 

ن آنگره صورت ي هفتمی برگزاری برایدر آن جا تالش االت متحده،ين الملل به ايپس از انتقال ب. آارگران اخراج شد

ك ين ين الملل و هم چنياالت متحده بي مستقر در ایا اعضايالدلفي در ف١٨٧۶ه ي ژوئ١۵در . گرفت آه ناآام ماند

 انحالل سازمان یه اياني بین الملل شرآت آردند و طين آنگره بيال دمكرات آلمان در آخرينده از حزب سوسينما

اد ي تمام آشورها با شعف فریبورژواز"... : مده استه آيانين بيدر ا. ن الملل آارگران را منحل اعالم نمودنديب

ن اجالس به عنوان سند شكست جنبش ي و تمسخر به صورت مذاآرات ایو با شاد! ن الملل مرده استيخواهند زد ب

ن الملل را به يما سازمان ب! ميرياد دشمنان مان قرار نگير فريد تحت تاثيبگذار.  جهان استناد خواهند نمودیآارگر

 تمام جهان ی را آه آارگران مترقیالتيم، اما به جبران آن، اصل تشكي اروپا رها آرده ایت فعلي از وضعی ناشليدال

 خود سر یم تا به امور داخلي فرصت بدهید به آارگران اروپا آمييايب. مي آنیرفته و تكامل داده اند، درك ميمتمدن پذ

ان ير نقاط جهان را از مين خود و آارگران سايه موانع ب خواهند بود آی دهند، و آن ها مسلما در وضعیو صورت

 یره يدآرد آه دايدا خواهي پيیشما راه ها. ديرفته اين الملل را با قلب و روح خود پذيشما اصل ب! رفقا... بردارند

  ی تحقق هدف هایافت آه برايد ي خواهیديشما مبارزان جد. دي بدون سازمان گسترش دهیطرفداران آن را حت

ن آشور ين الملل را در اي بی دستاوردهای دهند آه با وفاداری قول ميیكاي آمریرفقا. زمان ما آار خواهند نمودسا

 مبارزات مشترك به دور ی آارگران تمام آشور ها را برایط مساعدترين آه شرايتا ا.  دارندیحفظ نموده و گرام

   !ديمتحد شو  تمام آشورها،یهاپرولتر:  خواهد شددهيگر شنيش بار دياد بلندتر از پين فريو ا. ديهم جمع نما

ن الملل آارگران به خاطر ساختار آن يسازمان ب.  را گذاشتی آارگری جنبش جهانیه هاين الملل پايله بين وسيبد

 جوان و رو به رشد ین آار را به جنبش هايد را به انجام رساند، ايژه دوره جديف وي توانست وظایموقع خود، نم

  ... ن الملل آارگران دوباره عرض اندام نمودي سال بعد ب١٣و .  مختلف سپردیهادر آشور
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