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فصل اول
دوران شكلگيرى طبقه كارگر
 -١مرحله آغازين پيدايش سرمايهدارى
طبقه كارگر به عنوان يك طبقه اجتماعى زاييده شيوه توليد سرمايهداریست .از اينرو
دوران پيدايش و شكلگيرى پرولتاريا به ايامى بازمىگردد كه مناسبات سرمايهدارى
آغاز به پيدايش نھاد .اين مناسبات در بطن جامعه فئودالى شكل گرفتند و در واپسين
مرحله از تكامل اين جامعه ھنگامى كه شالودهھاى نظم فئودالى متزلزل شده اما ھنوز
مسلط است ،با نيرويى مقاومتناپذير سر برآوردند و گسترش يافتند .اين جاست كه به
ھمراه توليد سرمايهدارى و شكل نوين استثمارش ،تودهھاى كارگر بر پھنه تاريخ
جھانى ظاھر شدند.
نخستين نطفهھاى مناسبات توليد سرمايهدارى در سده ھاى چھاردھم و پانزدھم در
برخى شھرھاى حوزه مديترانه شكل گرفت .به لحاظ تقدم تاريخى ،ايتاليا اولين كشورى
است كه در آن مناسبات سرمايهدارى شكل گرفت .طى سدهی چھاردھم در تعدادى از
مھمترين شھرھاى ايتاليا از جمله در فلورانس و بولونيا ،صنعت مانوفاكتورى كه شكل
نخستين توليد سرمايهداريست به رونق قابل مالحظهاى دست يافته بود .در اين ايام تنھا
حدود سيصد مؤسسه بزرگ ماھوتبافى در ايتاليا وجود داشت كه تعداد قابل مالحظهاى
كارگر مزدبگير در آنھا مشغول به كار بودند .اين كارگران از نظر منشأ ،پيشهوران
ورشكسته و دھقانان آزاده شده از قيد سرواژ بودند كه نيروى كار خود را در ازاى
دستمزد به سرمايهداران مىفروختند و در نتيجه رونق اقتصادى ايتاليا در آن دوران
سريعا ً جذب مؤسسات مانوفاكتورى مىشدند.
ماركس در اين مورد مىنويسد" :در ايتاليا كه توليد سرمايهدارى زودتر از كشورھاى
ديگر گسترش يافت ،انحالل مناسبات سرواژ نيز زودتر به وقوع پيوست .در آن جا ھر
چه زودتر سرفھا را آزاد مىكردند تا نتوانند بر اثر مرور زمان براى خود حقى در
ملك و زمين به دست آورند .بنابراين رھايى آنھا از قيد سرواژ فوراً آنان را مبدل به
پرولتارياى مسلوب الحقى كرد كه اغلب در شھرھاى باقيمانده از دوران روميان،
اربابان حاضر و آماده به دست آوردند(١)".
اين روند توسعه سرمايهدارى در ايتاليا طى سده پانزدھم به نقطه اوج خود رسيد و اين
دوران شكوفايى سرمايهدارى ايتالياست .تقريبا ً در ھمين ايام است كه روندھاى كمابيش
مشابھى در آلمان و اسپانيا به وقوع مىپيوندد كه ھر چند به لحاظ دامنه و وسعت به پايه
ايتاليا نمىرسند ،معھذا ھمان راستا را طى مىكنند.
در آلمان تا سدهی چھاردھم ،سرواژ تقريبا ً ملغا شده بود" .صنعت آلمان در سدهھای
چھارده و پانزده به جھش پر اھميتى نايل آمد ،حرفهھاى اصناف شھرى جانشين صنايع
فئودالى و صنايع بومى محلى شده بود كه براى بخشھاى ديگر و حتا بازارھاى دور
افتاده توليد مىكرد ...بازرگانى نيز ھمراه با صنعت گام برمىداشت ...به دست آوردن
مواد خام نيز به ھمين نسبت افزايش زيادى يافته بود .كارگران معادن آلمان در سده
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پانزده ماھرترين كارگران جھان در رشته خود بودند .ھم چنين شكفتگى شھرھا موجب
گرديد كه كشاورزى نيز از حالت ابتدايى قرون وسطايى درآيد ...در اين شرايط
موقعيت طبقات باقيمانده از دوران قرون وسطا به كلى تغيير يافت و طبقات جديدى در
كنار طبقات قديم به وجود آمد(٢)".
در نتيجه ھمين تحوالت و رشد مناسبات توليد سرمايهداریست كه در اواسط سده
شانزدھم جنبش بورژوايى موسوم به رفرماسيون شكل گرفت.
به رغم توسعه سرمايهدارى در اين دوران در ايتاليا ،آلمان و ايضا ً اسپانيا ،بايد گفت
كه سرمايهدارى در اين مرحله آغازين ھنوز به لحاظ تاريخى در موقعيتى نيست كه
بتواند خود را در اين كشورھا تثبيت كند .بالعكس ،حتا روندى معكوس در اين كشورھا
طى مىشود .عقبگرد صورت مىگيرد .سرواژ احيا مىگردد و طبيعتا ً توده پرولتر نيز
نمىتواند به رشد و تكامل خود ادامه دھد .اما اگر در اين كشورھا عجالتا ً بازگشتى به
عقب صورت مىگيرد ،بدان معنا نيست كه روند تاريخى  -جھانى سلطه سرمايه ،در
كليت آن سد گردد .روندى را كه ايتاليا آغازگر آن بود ،ھلند و انگليس و فرانسه با
دامنهاى وسيعتر و استحكامى بيشتر ادامه مىدھند و از سدهی شانزدھم به بعد با رشد و
توسعه سرمايهدارى در ھلند و انگليس است كه روند تحكيم و تثبيت سرمايهدارى آغاز
مىگردد و توأم با آن تودهھاى وسيع پرولتاريا پديد مىآيند .از اينروست كه ماركس
مىگويد" :پيش پرده آن دگرگونىھايى كه پايه شيوه توليد سرمايهدارى را ايجاد نمود
در ثلث آخر سده پانزدھم و دھهھاى اول قرن شانزدھم نمايش يافت .تودهاى از
پرولتارياى بىخانمان و از ھمه جا رانده در نتيجه انحالل اسلوب خدم و حشم
فئودالی ...به بازار كار ريخت(٣)".
از سدهی شانزدھم به بعد مؤسسات بزرگ سرمايهدارى شكل مىگيرند كه صدھا
كارگر در آنھا مشغول به كارند .در ھلند سدهی شانزدھم ،مانوفاكتورھاى بافندگى در
آمستردام صدھا كارگر را به استخدام خود درآورده بودند .در يک چاپخانهی بزرگ در
آنتورپ حدود  ١٠٠کارگر مشغول به کار بودند .در اوترخت يك كارگاه ابريشمبافى
 ۵٠٠كارگر را در استخدام داشت .در انگلستان سدهھای شانزده و ھفده ،ھزاران
كارگر در مانوفاكتورھاى نساجى مشغول به كار بودند .در مانوفاكتور كاغذسازى
ِاسپيلمان  ۶٠٠كارگر كار مىكردند .در مانوفاكتور شيشهگرى مانسل حدود ۴٠٠٠
كارگر استخدام شده بودند كه البته براى آن دوران يك مورد استثنايى بود .در سدهی
ھيجدھم تعداد مؤسساتى كه ھزاران كارگر را استخدام مىكردند ،به نحو قابل
مالحظهاى افزايش يافت .در النكشاير الاقل  ٢٠٠٠٠كارگر در كارخانهھاى پنبهريسى
متمركز شده بودند .در يك مانوفاكتور ابريشمبافى كه شعبهھايى در لندن و چند شھر
ديگر داشت ١۵٠٠ ،بافنده مشغول به كار بودند .در کشتیسازیھای کنت ٣٢٧۵
کارگر استخدام شده بودند .حدود  ۴۵ھزار كارگر در كارگاهھاى فلزكارى بيرمنگھايم
كار مىكردند .تا  ١٠٠٠٠كارگر در صنعت سراميكسازى استافوردشاير استخدام شده
بودند .در مركز صنايع زغالسنگ نيوكاسل حدود  ۴٠٠٠٠كارگر معدن ،بارانداز و
كارگران ديگر وجود داشتند .در فرانسه سدهی شانزدھم تعداد كارگران چاپخانهھاى
ليون حدود  ١۵٠٠تن بود .طى قرنھاى شانزدھم و ھفدھم صدھا كارگر در
كارگاهھاى بافندگى و تسليحاتى مشغول به كار بودند .كارگاهھاى ابريشمبافى ليون
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 ١٢٠٠٠كارگر در استخدام داشتند .اين تعداد در تور  ۴٠٠٠٠بود .در اواسط سدهی
ھجدھم متجاوز از  ۵٠٠٠كارگر بافنده در كارخانجات كتان و پنبه رنه و بريتانى
مشغول به کار بودند .در آمريكاى دوران مستعمراتى ،بزرگترين كارگاهھاى آھنگرى
متجاوز از صدھا كارگر داشتند .در يكى از اين كارگاهھاى ذوب فلز  ١۴۴كارگر
استخدام شده بودند .در  ١٧٧۵يك مانوفاكتور پنبه در فيالدلفيا  ۴٠٠زن كارگر را در
استخدام داشت(۴).
در تعدادى از كشورھاى ديگر نيز در سطوحى پايينتر ،ھمين رشد مانوفاكتور و
كارگران را مىبينيم.
اين فاكتھا نشان مىدھند كه در دوران سرمايهدارى مانوفاكتورى يعنى در فاصله
سدهی  ١۶تا اواخر سدهی  ١٨كه سرمايهدارى ،دوران تثبيت و تحكيم خود را طى
مىكند ،به سرعت بر تعداد كارگران افزوده مىشود و طبقه كارگر دوران شكلگيرى
خود را مىگذراند .با وجود اين ،به رغم رشد كمى ،ھنوز عدم تمركز و پراكندگى
خصوصيت بارز پرولتاريا را تشكيل مىدھد .علت آن نيز در اين است كه عليرغم
گامھاى بزرگى كه در اين دوران در جھت تمركز و اجتماعى شدن كار برداشته شد،
معھذا ھنوز تعداد مؤسسات بزرگ محدود بود و تنھا بخش كوچكى از كارگران در
مانوفاكتورھاى متمركز مشغول به كار بودند .اكثريت كارگران ھنوز در
مانوفاكتورھاى غير متمركز ،در كارگاهھاى كوچك و در منازل مشغول به كار بودند.
ھم چنين در اين دوران ،پرولتاريا از نظر ساختار ،تودهاى نامتجانس و نامنسجم را
تشكيل مىدھد كه گروهھاى مختلف آن ،شرايط كار و زندگى متفاوتى دارند .معھذا از
آن جايى كه جوھر استثمار سرمايهدارى واحد است و در ھمان محدودهاى كه
مانوفاكتور متمركز پديد مىآيد و كارگران به عنوان يك پيكره جمعى از شرايط كار و
زندگى ھمانند آگاه مىگردند ،رو در روى سرمايه قرار مىگيرند.
 -٢شرايط كار و زندگى كارگران در دوران مانوفاكتور
با پيدايش سرمايهدارى ،شكل نوينى از استثمار كه مختص شيوه توليد
سرمايهداريست ،يعنى استثمار كارگران پديد مىآيد .كارگر روزمزد كه نيروى كار
خودش را در ازاى دستمزد به سرمايهدار مىفروشد ،در پروسه توليد يك ارزش
اضافى مىآفريند كه سر منشأ سود سرمايهدار است و به جيب او سرازير مىگردد .لذا
از ھمان دوران اوليه پيدايش سرمايهدارى ،كارگران در معرض استثمارى قرار
مىگيرند ،كه جوھر آن تا به امروز ھم چنان حفظ شده است.
در دوران مانوفاكتور ،كارگران در معرض استثمار وحشيانهاى قرار داشتند .ساعات
كار فوقالعاده طوالنى بود و كارگر ناگزير بود روزانه حتا تا  ١٨ساعت كار كند.
سرمايهدار از طريق طوالنىتر كردن ھر چه بيشتر ساعات كار روزانه مىكوشيد تا
بر حجم ارزش اضافى بيافزايد .در اين دوران ،دستمزد كارگران نيز در مجموع پايين
و ناچيز بود .به ويژه كارگران خانگى به علت پراكندگى و رقابت ،دستمزدھاى
فوقالعاده پايينى مىگرفتند .از اينرو زندگى كارگران به راستى اسفبار بود .سيستم
مانوفاكتورى ھم چنين از طريق تقسيم كارش راه را بر استثمار كارگران غير ماھر
گشود و شرايط را براى استثمار وحشيانه زنان و كودكان ھموار نمود .وضعيت زنان و
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كودكان كارگر به مراتب وخيمتر و اسفبارتر از مردان بود .ميزان دستمزدى كه آنھا
دريافت مىكردند نصف تا يك چھارم دستمزد مردان بود .سرمايه براى تشديد استثمار
كارگران از ھيچ وسيلهاى فروگذار نبود .در دورانى كه به قول ماركس ھنوز تبعيت
كار از سرمايه به يك تبعيت واقعى تبديل نشده بود ،يعنى به ويژه در دوان اوليه
مانوفاكتور ،فشار و قھر دولتى ،ابزار ديگرى براى تشديد استثمار بود .ماركس در اين
مورد مىنويسد :در اوان پيدايش توليد سرمايهدارى "بورژوازى نوخاسته به قدرت
دولتى نيازمند است و از آن به منظور "تنظيم دستمزد" استفاده مىكند يعنى دستمزد را
در حدودى كه به درد افزونكارى مىخورد مىفشارد ،تا روزانهى كار را درازتر كند
و خود كارگر را در حد عادى وابستگى نگاه دارد .اين خود يك مرحله اساسى در آن
باصطالح انباشت بدوى است .طبقه مزدور كه در نيمهى آخر قرن چھاردھم پديدار شد،
در آن ھنگام و طى قرون بعد فقط جزء بسيار كوچكى از توده مردم را تشكيل مىداد...
تابع بودن كار به سرمايه ھنوز جنبه صورى داشت يعنى شيوه توليد خود ھنوز خصلت
خاص سرمايهدارى را دارا نبود .ركن متغير سرمايه به مقدار زيادى بر ركن ثابت آن
مىچربيد(۵)".
از اينروست كه از سدهی چھاردھم به بعد در كشورھايى كه در آنھا سرمايهدارى
آغاز به پيدايش و توسعه نھاده بود ،قوانينى به منظور طوالنى كردن روز كار ،تثبيت
دستمزد و ممنوعيت اتحاد كارگران وضع گرديد.
ماركس ادامه مىدھد كه" :وضع قوانين درباره كار مزدور ،قوانينى كه ذاتا ً مبتنى بر
استثمار كارگر بوده و از آن پس نيز ھمواره دشمنى خود را نسبت به كارگر ادامه داده
است در انگلستان با آييننامه كارگران ادوارد سوم در سال  ١٣۴٩آغاز مىگردد .در
فرانسه ،فرمان سال  ١٣۵٠كه به نام پادشاه ژان صادر شد قرينه آنست .قانونگزارى
انگليس و فرانسه به موازات يكديگر حركت مىكنند و از حيث محتوا يكسانند ...طبق
آييننامه مزبور تعرفهاى قانونى براى دستمزدھا در شھر و در روستا ،در مورد
كارمزدى و گاهمزدى مقرر گرديد .كارگران روستايى مىبايستى ساالنه و كارگران
شھرى در "بازار آزاد" اجير مىشدند .پرداخت مزدى باالتر از تعرفهى مقرر در
آييننامه مستلزم كيفر زندان بود ولى دريافت مزد بيشتر ،شديدتر از پرداخت آن
مجازات داشت .به ھمين نحو بندھاى  ١٨و  ١٩آييننامهى كارآموزى كه به توشيح
اليزابت رسيده است براى كسانى كه مزد باالتر از مقرر مىپرداختند ده روز زندان و
براى آنھا كه مزد بيشتر مىستاندند  ٢١روز مقرر داشته بود ...در دوران خاص
مانوفاكتورى ،شيوه توليد سرمايهدارى به اندازه كافى قوت يافته بود كه تنظيم قانونى
دستمزد را غير عملى و زايد سازد ،ليكن نمىخواستند براى روز مبادا سالح
زرادخانهى قديمى را از دست بدھند ...باز ھم در سال  ١٧٩٩قانونى به تصويب
پارلمان رسيد داير به تأييد اين كه دستمزد معدنچيان اسكاتلند بايستى طبق آييننامهى
اليزابت و دو قانون اسكاتلندى مربوط به سالھاى  ١۶۶١و ١۶٧١تنظيم گرد (۶)".اما
تثبيت دستمزد تنھا يك جنبه از مسئله بود .اين قوانين و مقررات در مورد طوالنى
كردن روزكار نيز بود .در انگليس ،ھلند و فرانسه قوانينى براى طوالنى كردن روز
كار به تصويب رسيد .آن چه كه در اين مورد در آييننامه كارگران ادوارد سوم بيان
شده در آييننامه  ١۴٩۶نيز تكرار شده است .بر طبق اين مقررات دولتى ،روزانه كار
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مىبايستى از ساعت  ۵صبح تا  ٧شب ادامه داشته باشد و ساعات غذا عبارت بودند از
يك ساعت براى صبحانه ،يك ساعت و نيم براى ناھار و نيم ساعت براى نان ساعت
چھار .آييننامه اليزابت در  ١۵۶٢نيز مدت روزانه كار را بدون تغيير باقى گذارد .در
فرانسه ،دستورالعمل سلطنتى  ١۵٢٩كار روزانه چاپچىھاى پاريس را از  ۵صبح تا ٨
بعد از ظھر تعيين مىكرد و كارگران بافنده ليون روزانه  ١٨ساعت كار مىكردند .در
ھلند ھم ساعات كار روزانه  ١٢تا  ١۶ساعت تعيين شده بود .توأم با قوانين ضد
كارگرى در مورد تثبيت دستمزد و تطويل روزانه كار ،قوانينى عليه تشكل كارگران و
اعتصاب به تصويب رسيد.
در  ١۵۴٩قانونى در انگليس تصويب شد كه ھر گونه اتحاد كارگران را به منظور
افزايش دستمزد ممنوع مىساخت .به قول ماركس" :از سدهی چھاردھم تا سال ١٨٢۵
كه سال الغاء قوانين ممنوعيت اتحاد كارگران است ،ھمپيمانى و اتفاق كارگران مانند
جنايت عظيمى تلقى مىگرديد (٧)".در فرانسه حتا در بحبوحه انقالب بورژوا -
دمكراتيك ھم قانون ارتجاعى ضد كارگرى لوشاپليه به تصويب رسيد كه ھر گونه تشكل
و اتحاد كارگران را ممنوع مىساخت.
 -٣دوران آغازين نبردھاى كار عليه سرمايه
اين استثمار وحشيانه بورژوازى و استمداد از قوه قھريه دولتى براى تشديد آن ،البته
نمىتوانست تشديد مقاومت و مبارزه كارگران را در پى نداشته باشد .مبارزهاى كه از
ھمان نخستين روزھاى پيدايش شيوه توليد سرمايهدارى پديد آمده بود .به قول مارکس:
"پرولتاريا مراحل گوناگون رشد و تكامل را مىپيمايد .مبارزهاش بر ضد بورژوازى
موازى با زندگيش آغاز مىگردد(٨)".
منازعه و كشمكش كار و سرمايه از ھمان ھنگام پديد مىآيد كه سرمايه شكل
مىگيرد .از ھمين روست كه نخستين تجليات نبرد كارگران عليه سرمايهداران در
قرون  ١۴و  ١۵در ايتاليا يعنى در كشورى بروز مىكند كه مناسبات توليد
سرمايهدارى در آن جا زودتر از ھر جاى ديگر شكل گرفته بود .آن چه كه از
برجستهترين رويدادھاى مبارزاتى كارگران در اين ايام به ثبت رسيده است ،نخستين آن
به اواسط سدهی  ١۴در ايتاليا بازمىگردد كه تالشى براى اتحاد در صفوف كارگران
نساجى و مبارزه مشترك آنھا عليه كارفرمايان صورت گرفت .اين جنبش قھراً در ھم
كوبيده شد و رھبر آن كه يك كارگر فلورانسى بود ،دستگير و به مرگ محكوم گرديد.
در اعتراض به اين سركوب بود كه كارگران از حضور در كارگاهھا سر باز زدند .به
رغم اين كه اين جنبش سركوب گرديد ،سرآغازى براى جنبشھاى اعتراضى بعدى
كارگران بود .در  ١٣٧١شورشھاى كارگرى در چند شھر ايتاليا به وقوع پيوست و
در  ١٣٧٨معروفترين قيام كارگرى آن دوران موسوم به قيام چومپى در فلورانس
زبانه كشيد .خواستھاى كارگران طى اين قيام ،افزايش دستمزد ،حقوق سياسى و يك
شكل سازمان يافته قدرت سياسى كارگران بود (٩).در سراسر دوران مانوفاكتورى كه
دوران آغازين نبردھاى پرولتريست ،در ھمه كشورھايى كه سرمايهدارى پديد آمده بود
مبارزه كارگران عليه بورژوازى در اشكال مختلف شكل مىگيرد .به رغم اين كه در
اين دوران كارگران به اشكال مختلفى از مبارزه ،از شكل مبارزه غير فعال و منفى
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گرفته تا شورشھا و قيامھاى كارگرى روى مىآورند ،معھذا برجستهترين شكل مبارزه
اعتصاب است .در سدهی شانزدھم ،كارگران چاپخانهھاى ليون در فرانسه مكرر به
اعتصاب متوسل شدند .آنھا در  ١۵۴٩دست به اعتصابى زدند كه  ۵ماه به طول
انجاميد .مطالبات آنھا افزايش دستمزد ،غذاى بھتر ،تغيير در جدول كار و محدود
كردن استخدام شاگردان بود(١٠).
اين مطالبه آخر ھنوز حاكى از روحيه صنفى و رقابت شديد در ميان كارگران است.
چيزى كه در دوران مورد بحث وسيعا ً وجود داشت .در انگليس ھم موارد متعددی از
اين رقابت در ميان کارگران دوران مانوفاکتور وجود داشت .به عنوان نمونه در
 ١۶٠١بافندگان شھر نورويچ در اعتراض به استخدام كارگران جديد دست به اعتصاب
زدند .به ھر رو اعتصاب كارگران چاپچى ليون به خاطر افزايش دستمزد و ديگر
مطالبات خود كه  ۵ماه به طول انجاميد ،نمونه استثنايى نبود .در ھمين سال كارگران
چاپخانهھاى پاريس نيز با مطالبات مشابھى دست به اعتصاب زدند .در نيمه دوم اين
سده نيز اعتصابات ديگرى توسط كارگران چاپخانهھا صورت گرفت .در ١۶٨٨
كارگران مانوفاكتور تسليحاتى لندن و كارگران مانوفاكتور در كاغذسازى دست به
اعتصاب زدند .مطالبات اين كارگران كوتاه كردن روزكار ،غذاى بھتر و عدم اخراج
خودسرانه كارگران بود (١١).در ھلند سدهی ھجده كارگران مانوفاكتورھاى متمركز
مقاومت شديدى در برابر كارفرمايان از خود نشان دادند .در فاصله  ١٧١٨ – ١٩يك
رشته اعتصاب توسط كارگران كشتىسازی و نساجى و لباسدوزى بر پا گرديد.
اعتصاب  ١٧٢٩كارگران ھلندى به انعقاد يك قرارداد دسته جمعى انجاميد كه اولين
نمونه در تاريخ جنبش كارگريست(١٢).
اين موارد تنھا نمونهھايى از اعتصابات كارگران در اين چند كشور است .در
كشورھاى ديگر نيز اعتصاباتى از اين دست وجود داشته است.
در دوران مانوفاكتور ،شورشھاى متعدد كارگرى نيز رخ داد .در  ١۶١٧شورشھاى
بزرگى در ميدل سيكس انگلستان به وقوع پيوست .بيانيه حكومت حاكى از آن بود كه
شورش" ،آسيبھاى جدى به صلح و آرامش كشور وارد آورده است ".از كارفرمايان
خواسته شده بود كه بھانه نارضايتى به كارگران ندھند و مانع گردھمايى آنھا در
ساعات استراحت گردند .ھم چنين در  ١۶۴٢شورشى در يكى از مانوفاكتورھاى
نيوكاسل رخ داد كه كارگران مانوفاكتورھاى ديگر نيز به آن پيوستند .كارگران دست
به مقاومت مسلحانه زدند و رفقاى خود را كه توسط مقامات حكومتى بازداشت شده
بودند آزاد كردند .تنھا با ورود نيروھاى نظامى كمكى به شھر بود كه شورش سركوب
گرديد(١٣).
نمونهھاى متعددى از شورشھاى كارگرى در اين دوران ،در اعتراض به كمى
دستمزد ،ساعات طوالنى كار و بيكارسازى وجود داشته است .كارگران خانگى اغلب
براى بيان اعتراض به استثمار وحشيانه دست به شورش مىزدند .در  ١۶٢٧گروه
كثيرى از كارگران خانگى در النكشاير دست به شورش زدند .در آوريل و مه ١۶٢٧
حدود  ۵٠٠كارگرى كه براى يك كارفرما در كلچستر كار مىكردند ،در اعتراض به
پايين بودن دستمزد ،انبارھاى كارفرما را به آتش كشيدند .مقامات كه از گسترش دامنه

١١

 



  

  )   (

جنبش ھراسناك شده بودند ،كارفرما را واداشتند كه دستمزد كارگران را مطابق قانون
بپردازد(١۴).
مبارزه و اعتراض بيكاران نيز اغلب شكل شورش به خود مىگرفت .شكل ديگرى از
مبارزه كارگران در اين دوران ،به ويژه در اواخر دوران مانوفاكتور كه تازه كم كم
سر و كله ماشين پيدا مىشود ،شكستن ماشين و مبارزه در برابر كاربرد آن بود.
كارگران كه ھنوز آگاھى الزم را نداشتند به ماشينھا به چشم دشمن و رقيب خود
مىنگريستند و اعتراض خود را با شكستن آنھا نشان مىدادند .در پارهاى موارد
وسعت مقاومت و اعتراض كارگران تا بدان حد بود كه كاربرد نخستين ماشينھا رسما ً
ممنوع مىشد .از اين نمونه است ممنوع شدن كاربرد ماشين تورىبافى در سدهی ھفدھم
كه در نتيجه اعتراض گسترده كارگران اروپايى به ويژه كارگران آلمانى و ھلندى
صورت گرفت.
از آن چه كه گفته شد به خوبى روشن مىگردد كه به رغم اين كه طبقه كارگر در اين
دوران تازه در مرحله شكلگيريست ،ھنوز فاقد اتحاد و آگاھى طبقاتيست و مبارزهاش
غريزى ،خود به خودى ،محدود ،محلى و منفرد است ،با وجود اين ،مبارزه كارگران
عليه استثمار و سرمايه از ھمين مرحله آغاز شده است .اين مبارزه در اين مرحله ھنوز
در سطحى نيست كه كارگران بتوانند مطالبات خود را به كرسى بنشانند ،معھذا در
محدودهاى ولو كوچك و منفرد ھم باشد بھبودھايى را در وضعيت كارگران و زندگى
آنھا به ھمراه دارد و مقاومتى است در برابر استثمار .در نتيجه تداوم ھمين مبارزات
است كه طبقه کارگر در مرحله بعد يعنى از دوران انقالب صنعتى مىتواند
دستاوردھاى کامالً محسوس و مشخصى داشته باشد.
در اين دوران ھم چنين كارگران اولين گامھاى خود را در جھت اتحاد و ھمبستگى و
ايجاد تشكلھاى كارگرى برمىدارند .پيش از اين به نخستين تالشھاى كارگران در اين
زمينه به ايتاليا اشاره كرديم .در ھلند ،انگليس ،فرانسه ،آلمان ،آمريكا و برخى
كشورھاى ديگر نيز در فاصله سدهی شانزدھم تا اواخر سدهی ھجدھم تالشھايى از
سوى كارگران براى ايجاد تشكل صورت گرفت .ديديم كه در انگليس مكرر قوانينى
عليه اتحاد و تشكل كارگران وضع گرديد .اين خود نشاندھنده تالش كارگران براى
متشكل شدن در اين دوره است .در واقع تشكلھاى مخفى و نيمه مخفى در اين دوران
در انگلستان وجود داشت .قوانين موجود متشكل شدن كارگران را براى افزايش
دستمزد ممنوع مىكرد .معھذا كارگران حتا راهھاى قانونى براى حفظ تشكلھاى خود
پيدا مىكردند و در مقابل محدوديتھاى قانونى مىگفتند كه نه براى افزايش دستمزد
بلكه اجراى قوانين موجود در زمينه دستمزد ،متحد و متشكل شدهاند .روى ھم رفته در
اين دوران ،بيشتر تشكلھايى كه وجود داشت ،تشكلھاى مخفى بود .يك بيانيه دولتى در
 ١٧١٨از وجود تشكلھاى منظم در ميان كارگران نساجى سخن مىگويد و به آنھا
اخطار مىكند كه قانون  ١۵۴٩به اعتبار خود باقى است .در سدهی شانزدھم تالشھايى
از سوى سنگتراشان ،شيروانىسازان و كارگران روزمرد ليون به منظور اتحاد به
خاطر افزايش دستمزد صورت گرفت .اندكى پس از آن در  ١۵٢٩فرمانى از جانب
حكومت صادر گرديد كه ھر گونه تشكل و اتحادى را ممنوع مىساخت .لذا در اين جا
نيز تشكلھاى مخفى شكل گرفت ،كه نمونه آن انجمنھاى اخوت كارگران چاپخانهھاى
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ليون و پاريس بود كه جلساتى مخفى داشتند و به شيوهاى نظامى سازمان يافته بودند .در
سدهھای ھفده و ھجده تقريبا ً در تمام صنايع در فرانسه جوامع كمك متقابل و ديگر
تشكلھاى كارگرى وجود داشت .در ھلند نيز انجمنھاى اخوت شاگردان و تشكلھاى
كارگران مانوفاكتور وجود داشت .در آلمان و برخى كشورھاى ديگر نيز چنين
تشكلھايى پديد آمده بود.
به رغم اين تالش كارگران در جھت اتحاد و تشكل ،به علت سطح پايين آگاھى ،رقابت
و ساخت درونى طبقه كارگر كه ناھمگون بود ،اين اتحادھا مكرر بر ھم مىخورد و از
اينرو تشكلھاى پايدار نمیتوانستند شكل بگيرند .گذشته از اين ،تشكلھايى كه در اين
دوران شكل گرفتند ،اتحاديه به معناى واقعى كلمه نبودند و نمىتوانستند در برگيرنده
تودهھای وسيع كارگر باشند .در اين دوره ،انجمنھای کمک متقابل و انجمنھاى
شاگردان ،نمونهوار تشکلھايی بودند که بر پايه سيستمھاى صنفى متالشى شده ،قرار
داشتند" .اين انجمنھا که کارگران کارگاهھای پيشهورى كوچك و مانوفاكتورھاى
مختلف را در بر میگرفتند ،ھنوز ھمانند قبل ،تصوير صنفى خود را نظير انزوای
مبتنی بر شعائر که اساسنامهھای اصناف آن را الزامی میساخت ،انضباط و سلسله
مراتب درونی ،رسوم سنتی ،نشانهھای تمايز و ...حفظ کرده بودند .اين تشکلھا ھم
چنين بر کارکردھای سنتی و صنفی مبتنی بودند که يکی از عمدهترين آنھا حفظ سطح
باالی مھارت بود ".در ھمان حال "اتحاديهھای شاگردان به ياری اعضا میشتافتند،
آنھا را در يافتن کار کمک میکردند ،برخی از کارفرمايان را بايکوت میکردند،
ممنوعيتھايی را در مورد اشتغال در کل شھرھا تحميل مینمودند ،اعتصابات را
سازمان میدادند و غيره(١۵)".
يك چنين تشكلی با چنين اوصافى نمىتوانست ،تشكل كارگرى در معناى اتحاديهاى
مدرن آن باشد و خود از برخى جھات مانعى بر سر راه تشكل گسترده كارگران نيز
بود .معھذا در ھمين محدوده نيز كه حلقه واسطى ميان تشكلھاى صنفى گذشته و
اتحاديهھاى آينده بود ،گامى به پيش محسوب میشد.
 -۴نقش كارگران در جنبشھاى ضد فئودالى و انقالبات بورژوايی
ھمزمان با پيدايش و توسعه سرمايهدارى و افزايش روزافزون تعداد كارگران ،عنصر
پرولترى تبديل به يك جزء فعال جنبشھاى ضد فئودالى و در مراحل پيشرفتهتر آن،
انقالبات بورژوايى مىگردد .كارگران فعاالنه در مبارزات ضد فئودالى شركت مىكنند
و در انقالباتى كه به سرنگونى فئوداليسم و يا بقاياى آن مىانجامد ،نقش مھمى ايفا
مىنمايند.
البته در مراحل اوليه توسعه سرمايهدارى كه طبقه كارگر تازه در حال پيدايش و
شكلگيريست و طبيعتا ً فاقد آگاھى ،تشكل و استقالل طبقاتيست ،ھنوز يك بخش متمايز
جنبش را تشكيل نمىدھد بلكه جزئى تفكيك نشده از جنبش ھمگانى خلقى و باالخص
جنبش تھيدستان شھرى است .كارگران در اين مرحله جزيى از توده تھيدستان شھرى
ھستند كه از پيشهوران فقير ،شاگردان و دستياران صنايع دستى كوچك ،كارگران
مانوفاكتور ،شھرنشينان از ھستى ساقط شده و باالخره لومپن پرولتاريايى تشكيل شده
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است كه عمدتا ً بيكاران و ولگردانى ھستند كه در نتيجه خلع يدھاى عدوانى از دھقانان
و سرازير كردن آنھا به سوى شھرھا شكل گرفتهاند كه قادر به يافتن كارى نيستند.
اين توده تھيدست كه تمام مظالم و فشارھاى نظم فئودالى را با ھمه وجود خود لمس
كرده بود ،نيروى فعال جنبشھاى ضد فئودالى در شھرھا بود و در كليت خود
راديكالترين بخش جنبش خلقى ضد فئودالى محسوب مىشد.
بورژوازى كه براى سرنگونى نظم فئودالى و كسب قدرت سياسى تالش مىكرد،
براى پيشبرد مقاصد و تحقق اھداف خود ،از اين جنبش تھيدستان شھرى در مبارزه
عليه فئوداليسم استفاده مىكرد و آن را تحت فرمان خويش به عرصه مبارزه سياسى
مىكشاند .اين مسئله در آن زمان از آنرو امكانپذير بود كه تضاد ميان بورژوازى و
پرولتاريا ھنوز انكشاف نيافته و نھفته بود و تضاد ميان خلق و فئوداليسم برجستگى و
عمدهگى داشت .از ھمينروست كه ماركس مىگويد" :در اين مرحله ،پرولترھا بر ضد
دشمن خود مبارزه نمىكنند .مبارزه آنان بر ضد دشمن دشمن يا بازماندگان سلطنت
مطلقه ،مالكين زمين و بورژواھاى غير صنعتى و خرده بورژوازى است (١۶)".معھذا
ھمانا مشاركت فعال توده تھيدست شھرھا به ويژه كارگران ،در مبارزات ضد فئودالى
و انقالبات بورژوايى است كه بورژوازى را به جلو سوق مىدھد و آن را وادار مىكند
پيگيرتر ،به مبارزه عليه فئوداليسم و بقاياى آن ادامه دھد .به ھمان ميزان كه اين توده
تھيدست در انقالب شركت مىكند و نقش ايفا مىنمايد ،به ھمان نسبت انقالبات
بورژوايى ،در تحقق اھداف خود راديكالتر و موفقترند .به عنوان نمونه ،نقشى كه اين
توده تھيدست از جمله كارگران در انقالب فرانسه ايفا مىكنند ،تا بدان حد است كه اين
انقالب را چنان به جلو سوق مىدھند كه حتا در مرحلهاى از محدودهھاى جامعه
بورژوايى نيز فراتر مىرود .از ھمين رو است كه انقالب فرانسه در انجام وظايف
بورژوا – دمكراتيكاش فوقالعاده موفق است و راديكال عمل مىكند.
برای پی بردن به نقش كارگران در مبارزات ضد فئودالى اين دوران به چند مورد
نمونهوار اشاره مىكنيم .در اين زمينه نيز بايد ابتدا به نخستين نمونه در ايتالياى
سدهھای  ١۴و  ١۵اشاره كرد .طى اين سدهھا مبارزات پرتالطم و حادى در ايتاليا عليه
نظام فئودالى در جريان بود .كارگران در يك رشته قيامھايى كه شھرھاى ايتاليا را عليه
قدرتھاى حاكم فئودالى فرا گرفته بود نقشى بس فعال و مھم ايفا نمودند .بورژوازى
ايتاليا كه رقيب اصلى جريان فئودالى محسوب مىشد ،مىكوشيد كه از اين خشم توده
كارگر و زحمتكش شھرى عليه دستگاه فئودالى به نفع خود استفاده كند و بيش از پيش
آن را به عرصه مبارز سياسى بكشاند .ھمين مسئله باعث گرديد كه كارگران نقش
ويژهاى در زندگى سياسى دولت  -شھرھاى آن دوران به دست آورند.
در عين حال ،به رغم اين واقعيت كه در اين مرحله كارگران تحت رھبرى
بورژوازى عليه فئوداليسم و در نھايت استقرار نظمى بورژوايى مبارزه مىكردند،
معھذا به ھمراه ديگر تھيدستان شھرى ،خواستھاى مبھم تساوىطلبانهاى نيز داشتند.
آنھا در اين مبارزه خواستار جامعهاى بودند كه برابرى ھمگان در آن تأمين شده باشد.
انعكاس ھمين خواستھا و آرزوھاى اوليه كارگران ايتاليا را در مورد تساوى و
برابرى اندكى بعد در اثر كامپانال به نام "شھر خورشيد" مىيابيم .او در اين اثر
جامعهاى ايدهآل را ترسيم مىكند كه در آن مالكيت خصوصى وجود ندارد .ھمه
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شھروندان موظف به كارند .كار ھمگانى ،وفور و فراوانى را تأمين مىكند .آن چه كه
توليد مىگردد به انبارھاى عمومى سپرده مىشود و ھر كس وسايل معيشتاش را مجانا ً
دريافت مىكند .شھروندانى كه ھمگى موظف به كارند تنھا  ۴ساعت را به كار عمومى
اختصاص مىدھند و بقيه اوقات را صرف تكامل استعدادھاى جسمانى و فكرى خود
مىكنند.
پس از ايتاليا ،در آلمان با يک رشته تحوالت بورژوايى و جنبشھاى عظيم فئودالى
روبرو ھستيم .در اين جا نيز در مراحل مختلف جنبش ،كارگران به عنوان جزيى از
توده تھيدست شھرھا و در ھمان حال فعالترين بخش آن در مبارزه ضد فئودالى شركت
دارند .در باالترين مرحله اين مبارزه يعنى در جريان جنگھاى دھقانى كه تحت لواى
رفرماسيون صورت گرفت ،گذشته از دھقانان ،تھيدستان شھرى يكى از نيروھاى فعال
جنبش بودند كه ھسته راديكال آن را عناصر پرولترى به ويژه كارگران بافنده و معادن
تشكيل مىدادند .انگلس در اين زمينه اشاره مىكند كه" :مخالفان تھيدست شھرھاى آن
زمان از عناصر بسيار مختلفى تشكيل مىشدند .بدين ترتيب اتحادى از بازماندگان
تحليل رفته فئودالھاى قديمى و پيشهوران با عناصر پرولتاريايى رشد يافته جامعه
مدرن بورژوايى كه ھنوز قد علم نكرده بود ،به وجود آمد(١٧)".
اين توده تھيدست در سراسر اين جنگ ضد فئودالى كه در اساس به خاطر اصالحات
بورژوايى در گرفته بود ،مھر و نشان خود را با خواستھايش بر جاى گذاشت.
آرزوھاى بخش پرولترى اين جنبش ،الھامبخش راديكالترين و انقالبىترين برنامهھاى
اين دوران بود كه مطالبه رھايى كامل فقرا ،برانداختن ھمه اربابان و ايجاد نظمى نوين
را مطرح مىكرد كه در آن مالكيت خصوصى وجود ندارد و برابرى حاكم است.
در اين زمينه نظرات و مواضع مونتسر نمونه بود .به قول انگلس" :مونتسر از
حكومت خداوندى جز شرايط اجتماعى كه در آن اختالفات طبقاتى و مالكيت خصوصى
وجود ندارد و ھيچ يك از اعضاى جامعه در برابر قدرت بيگانه و مستقل دولتى قرار
نمىگيرد ،چيزى نمىفھميد .تمام قدرتھاى موجود آن جا كه تسليم نمىشوند و به
انقالب نمىپيوندند بايد ساقط شوند و ھمه كارھا و ثروتھا مشتركا ً و به تساوى كامل
انجام گيرد و تقسيم شود(١٨)".
مھر و نشان تودهی تھيدست شھرى و آرزوھا و خواستھاى عناصر پرولترى اين
جنبش در نقطه اوج جنگھاى دھقانى در جنبش تورينگن ،ھنگامى كامالً قابل رؤيت
است كه در شھر مولھاوزن يك حكومت انقالبى به نام شوراى ابدى بر سر كار مىآيد.
در اين جا به رغم اين كه تغييرات اجتماعى كه مونتسر "در رؤياى خود مىپروراند،
آن قدر اندك بر مناسبات مادى موجود مبتنى بود كه حداكثر مىتوانست يك نظم
اجتماعىاى پديد آورد كه درست نقطه مقابل نظم اجتماعى مورد آرزوى او بود ".معھذا
"اجتماعى كردن ھمه ثروتھا و موظف ساختن ھمگان به كار و برانداختن ھر گونه
سيادتى اعالم شد(١٩)".
انگلس در مورد اين برنامه چنين نتيجهگيرى مىكند" :اين برنامه بيش از آن كه
جمعبست خواستھاى تھيدستان آن زمان باشد ،آرزوھاى داھيانه شرايط رھايى عناصر
به زحمت رشد يافته پرولتاريايى در بين تھيدستان بود(٢٠)".
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در جريان انقالب ھلند نيز كه مبارزه عليه فئوداليسم با يك مبارزه رھايىبخش به
خاطر استقالل از يوغ اسپانيا به ھم گره خورده بود ،توده تھيدست شھرى به ويژه
كارگران مانوفاكتورھا ،باراندازھا ،شاگردان و دستياران مؤسسات كوچك ،نقش
برجستهاى ايفا نمودند .بدون دخالت اين توده تھيدست ،بورژوازى ھلند نمىتوانست در
مبارزه عليه فئوداليسم ،سلطه اسپانيا و كليساى كاتوليك به پيروزى قطعى دست يابد .لذا
براى پيشبرد مقاصد خود ،اين نيرو را بيش از پيش به عرصه مبارزه سياسى كشاند.
از اينرو در طول اين مبارزه ،مداوما ً بر نقش و اھميت سياسى توده تھيدست افزوده
شد ،تا بدان جا كه اين نقش چنان ھراسى در بورژوازى پديد آورد كه با تصويب يك
قانون ،حقوق سياسى را كه مردم در حين انقالب كسب كرده بودند ،از آنھا باز ستاند و
توده مردم را از حقوق سياسى محروم نمود.
در انگلستان ھم در جريان انقالب ،جنبش تھيدستان شھرى متشكل از كارگران
مانوفاكتورھا و كارگاهھاى كوچك ،شاگردان و دستياران و عناصر خلع يد شده شھر و
روستا نقش برجستهاى ايفا نمودند .مداخله اين جنبش راديكال در انقالب بود كه به
سرنگونى سلطنت مطلقه و تحكيم دمكراسى در انگلستان انجاميد .در طول انقالب،
عناصر پرولترى جنبش ،در آغاز در صفوف جريان خرده بورژوازى موسوم به
مساواتگرايان مبارزه مىكردند .اما پس از اين كه اين جريان به پيروزىھاى به دست
آمده قانع شد ،اختالفات باال گرفت و كارگران به ھمراه تھيدستان راديكال ،جنبش
مساواتگرايان واقعى يا حفاران را ايجاد نمودند .اين جنبش كه آرزوھاى اجتماعى مبھم
تھيدستان را براى ايجاد نظمى نوين نمايندگى مىكرد ،از الغاء مالكيت خصوصى دفاع
مىنمود ،و حتا تالش كرد از طريق ايجاد كلنىھاى كمونيستى كه بر مبناى اصل
مالكيت مشترك و كار جمعی سازمان داده شده بودند ،به آرمانھايش جامه عمل
بپوشاند .يكى از رھبران برجسته اين جنبش به نام وينستانلى در اثر خود "قانون
آزادى" طرح تجديد سازمان جامعهاى را ارائه مىداد كه در آن مالكيت خصوصى و
عدم تساوى ثروت وجود نداشت .افراد مشتركا ً كار مىكردند و مشتركا ً محصوالت را
مصرف مىنمودند .وينستانلى مىگفت :مردم بايد ھمه تالش خود را به كار برند تا
مالكيت خصوصى را از روى زمين محو كنند .ھمه بايد باالشتراك كار كنند و
باالشتراك بخورند .ھنگامى كه مالكيت خصوصى از ميان برود ،غنى و فقير نيز ديگر
وجود نخواھد داشت.
در آمريكا نيز كه به علل مشخصى كه در اين جا جاى بحث در مورد آنھا نيست ،با
جنبشھاى ضد فئودالى روبرو نيستيم ،كارگران در جريان انقالب حضور فعال داشتند.
حتا پيش از آن كه جنگھاى استقالل رخ دھند ،كارگران در چندين مورد عليه
استعمارگران انگليسى دست به اعتصاب زدند .يكى از اين مراكز مبارزه كارگرى عليه
مقامات انگليسى ،بوستون بود .در اين جا كارگران عليه مقامات نظامى بريتانيايى دست
به اعتصاب زدند .كارگران در حين انقالب حتا "دست به ايجاد چندين تشكل براى
مقابله با فشارھا و تحميالت بريتانيا زدند كه به اتحاديهھا نزديك بودند (٢١)".در ١٧٧٠
نيز در جريان برخوردھايى كه ميان نيروھاى بريتانيايى و مردم بوستون صورت
گرفت چندين كارگر كشته شدند .در طى اين مبارزات ،كارگران بنادر نيويورك،
كارگران سنگتراشىھا ،نجارى ،راه و ساختمان و مؤسسات مانوفاكتورى شركت
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داشتند" .ھر چند ھنوز طبقه كارگر به طور مشخص شكل نگرفته و فاقد تشكل و برنامه
روشن بود ،معھذا ارگانھاى قابل مالحظه كارگران مزدبگير  -دريانوردان ،كارگران
بنادر ،نانوايان ،آبجوسازان ،آھنگران ،كالھدوزان ،خياطان ،كارگران ساختمان و
ديگران  -وجود داشت و آنھا نيروى محركهاى در انقالب براى استقالل ملى
بودند(٢٢)".
كارگران كه عمدتا ً به ھمراه ديگر جريانات راديكال ،عضو يك سازمان سياسى
موسوم به "پسران جامعه آزادى" بودند ،در جريان جنگ استقالل در گروهھاى
پارتيزانى و يا ارتش منظم عليه استعمارگران انگليسى مىجنگيدند .گر چه كارگران در
اين جا نيز مثل تمام كشورھاى ديگر در انقالبات بورژوايى اوليه ،تحت رھبرى
بورژوازى قرار داشتند ،اما مداخله آنھا و ديگر تودهھاى زحمتكش ،بورژوازى را
ناگزير به اتخاذ روشھاى راديكالترى وامىداشت .در مرحلهاى از انقالب ،نقش
كارگران و توده زحمتكش به حدى رسيد كه بورژوازى و زمينداران را متوحش
ساخت .يكى از نمايندگان آنھا در آن زمان نوشت" :اگر منازعه با بريتانياى كبير ادامه
يابد ...ما تحت سلطه توده شورشى قرار خواھيم گرفت(٢٣)".
اما برجستهترين نقش را در جريان انقالبات بورژوايی دوران مورد بحث ،كارگران
فرانسوى در انقالب بورژوا  -دمكراتيك فرانسه ايفا نمودند كه به لحاظ تجربه و آگاھى
در سطحى باالتر از كارگران ديگر كشورھا قرار داشتند.
انقالب فرانسه بسيارى از دستاوردھايش را مديون مبارزه پيگير تھيدستان شھرھا به
ويژه پاريس است كه نيروى پرولترى ھسته اصلى آن را تشكيل مىداد .نقش اين توده
تھيدست در فتح باستيل و نبردھاى نخستين روزھاى انقالب بر كسى پوشيده نيست .در
نتيجه ھمين مداخله فعال است كه تھيدستان شھرى نقش مھمى در سازماندھى ،تركيب و
تصميمگيرىھاى كميتهھاى انقالب ايفا مىكنند .قدرت و نفوذ اين جنبش در جريان
انقالب در آن حد بود كه سازشكارى جناح راست بورژوازى را پى در پى خنثى
مىساخت و جناح راديكالتر آن را وامىداشت به سوى فتح سنگرھاى جديد گام
بردارد .باالخره ھم در نتيجه ھمين مبارزه و فشار تھيدستان بود كه بساط حكومت
سلطنتى برچيده شد.
كارگران فرانسه به رغم اين كه در اين مرحله ھنوز جزئى از توده تھيدست شھرھا
بودند ،اما به آن حد از آگاھى دست يافته بودند كه حتا مستقالً به مقابله با اقدامات
ارتجاعى و محدودكننده بورژوازى برخيزند .آنھا نخستين كسانى بودند كه به مقابله
جدى با خصلت محدودكننده قانون انتخاباتى كه پنج ششم شھروندان را از حقوق سياسى
محروم مىساخت ،برخاستند .در فوريه  ١٧٩٠كارگران حومه سنت آنتوان كه از اين
اقدام بورژوازى به شدت به خشم آمده بودند ،طى دادخواستى به مجلس مؤسسان
اعتراض و نارضايتى خود را ابراز داشتند .دادخواستھاى مشابھى از سوى كارگران
برخى از مانوفاكتورھا نيز به مجلس مؤسسان داده شد.
"كارگران كه ھنوز به صورت يك طبقه شكل نگرفته بودند ،به ھمراه ديگر تودهھاى
تھيدست ،كنترل پاريس را در اختيار داشتند كه به نوبه خود به علت تمركز سياسى ،بر
كشور مسلط بود .به طور متوسط  ١۵٢٠كارگر در ھر يك از بخشھاى چھل و ھشت
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گانه پاريس وجود داشت .در بخش گراويل  ۴۶٩٩و در بخش پونسه  .۵٢٨٨سه بخش
سنت آنتوان  ۴۵١٩كارگر داشتند.
مزدبگيران ده در صد مجموع اعضاى كميتهھاى انقالب را در بخشھاى پاريس
تشكيل مىدادند .روى ھم رفته زحمتكشان پاريس تقريبا ً نيمى از جمعيت شھر را تشكيل
مىدادند ...درخواست كارگران حومه سنت آنتوان به مجلس مؤسسان در  ١٢فوريه
 ١٧٩٠نشانه دخالت مستقيم پرولترھا در مبارزه براى حق رأى بود ...ھم چنين در اين
دوران ،كارگران چندين مانوفاكتور دولتى نيز تقاضاى حق رأى را به مجلس مؤسسان
ارائه دادند(٢۴)".
در جريان انقالب ،روز به روز سطح آگاھى كارگران ارتقا يافت .اين امر به نوبه
خود روند متمايز شدن كارگران را از توده تھيدست تسريع نمود .آنھا اكنون ديگر
عالوه بر مطالبات عمومى دمكراتيك ،مطالبات ويژه پرولترى را مطرح مىكردند و
براى تحقق آنھا به اشكال مبارزه مختص پرولتاريا متوسل مىشدند.
بحران اقتصادى و كمبود آذوقهاى كه در جريان انقالب پيش آمد ،به اين جنبش
پرولترى اعتالى نوين بخشيد .كارگران ،دامنه تشكلھاى خود را وسعت بخشيدند و به
يك رشته اعتصابات براى افزايش دستمزد و كوتاه كردن ساعات كار متوسل شدند.
اعتالى جنبش كارگرى در نيمه اول سال  ١٧٩١و اعتصابات گسترده ،چنان
بورژوازى را به وحشت انداخت كه قانون ضد كارگرى موسوم به لوشاپليه را تصويب
نمود .اعتصاب و اتحاديه را ممنوع ساخت و براى متخلفين جريمهھاى سنگين در نظر
گرفت .اما ھيچ يك از اين اقدامات ارتجاعى مانع از آن نشد كه كارگران به مبارزه
پيگير خود ادامه دھند .نقش كارگران در قيام  ١٠اوت  ١٧٩٢كه به سرنگونى جناح
محافظهكار بورژوازى و سلطنت انجاميد ،اين واقعيت را نشان داد .كارگران در
سراسر سال  ١٧٩٢به ھمراه ديگر تودهھاى تھيدست به مبارزه خود عليه افزايش
قيمتھا ادامه دادند .طى اين مبارزاتو شورشھا ،دهھا تن از كارگران كشته شدند.
اين مبارزات به قيام ژوئن  ١٧٩٢و به قدرت رسيدن جناح راديكالتر بورژوازى
موسوم به ژاكوبن انجاميد .نيروى اصلى اين قيام را سان كلوتھا )لختىھا( و آنراژهھا
)خشمگينان( تشكيل مىدادند كه اساسا ً متشكل از كارگران و تودهھاى تھيدست بودند .از
اين رو دوره سلطه ژاكوبنھا نقطه اوج قدرت و مبارزه تودهھاى تھيدست به طور كلى
و باالخص كارگران بود .زير فشار اين توده مسلح ،حكومت ژاكوبن مبارزه عليه ضد
انقالب ،سودجويان و محتكران را در سطحى گسترده آغاز نمود و ترور انقالبى در
دستور كار قرار گرفت .ژاكوبنھا ناگزير بودند كه به برخى از مطالبات اقتصادى و
سياسى تودهھاى تھيدست شھرھا و دھقانان جامه عمل پوشند ،معھذا ژاكوبنھا بنا به
ماھيت بورژوايى خود و توازن قواى موجود ،سياست دوگانهاى را در پيش گرفته
بودند .از سوئی امتيازاتى به كارگران و تھيدستان مىدادند و در چارچوب تحوالت
بورژوا  -دمكراتيك راديكال عمل مىكردند .قانون اساسى جديد و بالنسبه دمكراتيكى
تصويب نمودند كه به تمام مردان بيست و يك ساله حق رأى مىداد .آنھا ھم چنين
اصالحات ارضى راديكالى را به مرحله اجرا درآوردند .اما از سوى ديگر به اقدامات
ضد كارگرى متوسل مىشدند .آنھا از الغاء قانون ضد كارگرى لوشاپليه سر باز زدند.
خواست كارگران را در مورد تأمين اجتماعى نپذيرفتند .دستمزدھا را كاھش دادند.
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اعتصابات كارگرى را سركوب نمودند و حتا رھبران برجسته آنراژه را به گيوتين
سپردند .اين سياست كه نارضايتى عمومى كارگران و توده تھيدست را به بار آورد،
مقدمه سقوط ژاكوبنيسم بود كه به پيروزى كودتاى ضد انقالبى  ٩تروميدور در ١٧٩۴
انجاميد.
به ھر رو ،در دوره سلطه ژاكوبنى است كه پرولتاريا به شكل مشخصتر با مطالبات
ويژه خود وارد صحنه مىشود .بابويسم بيانگر اين مرحله از رشد جنبش پرولترى در
فرانسه است .بابوف معتقد بود كه جامعه كمونيستى يگانه جامعه منطبق با طبيعت
است .مالكيت خصوصى بايد ملغا شود و ھمه محصوالت به تساوى ميان ھمه اعضا
جامعه تقسيم گردند .او مىگفت ما خواھان مساواتيم ،اما نه مساواتى كه در اعالميه
حقوق بشر و افراد ملت بدان اشاره شد بلكه مساواتى واقعى و اجتماعى .لذا بابويستھا
انقالب فرانسه را پيش درآمد انقالبى ديگر مىدانستند كه نه فقط برابرى سياسى بلكه
برابرى اجتماعى را به بار آورد .آنھا از مبارزهاى پيگير عليه ثروتمندان ،الغاء
مالكيت خصوصى و برقرارى مالكيت اجتماعى براى حصول به يك نظم كمونيستى
دفاع مىكردند.
به رغم اين كه جنبش بابويست ھنوز به طور مشخص مبارزه طبقاتى ميان پرولتاريا
و بورژوازى را درك و طرح نكرده و طبقه كارگر را از توده تھيدست متمايز
نمىساخت ،با اين وجود ،اين جنبش بازتاب مرحله پيشرفتهترى در مبارزات ،مطالبات
و اھداف و آرمانھاى كارگرى بود .كارگران فرانسوى اكنون به مرحلهاى نزديك
مىشدند كه به طور مستقل به عرصه مبارزه سياسى گام بگذارند.
آن چه كه تاكنون در مورد نقش و مشاركت كارگران در جنبشھاى ضد فئودالى و
انقالبات بورژوايى به آن اشاره شد به شكلى تقريبا ً مشابه در كشورھاى ديگرى كه
تحوالت بورژوايى را ديرتر آغاز نمودند ،ديده مىشود .اما به لحاظ نقش و اھميتى كه
پرولتارياى روسيه بعداً در جنبش بينالمللى طبقه كارگر ايفا مىكند ،در اين جا اشارهاى
گذرا به نقش كارگران روسى نيز در جنبشھاى ضد فئودالى مىكنيم و اين بحث را
خاتمه مىدھيم.
در سدهھای ھفده و ھجده كه انقالبات بورژوايى در اروپا و اياالت متحده نظام
سرمايهدارى را در عرصه جھانى به تخت مىنشاند ،در روسيه در نتيجه مناسبات
مستحكم فئودالى ،سرمايهدارى رشدى تدريجى و آرام را طى مىكرد .از اين جھت
كميت كارگران نيز محدود بود و تازه در ھمين حد ھم اغلب كارگرانى كه در معادن و
مؤسسات دولتى يا خصوصى كار مىكردند وضعيتى نيمه سرف و يا نيمه پرولتر
داشتند .معھذا به ويژه در قرن ھجدھم است كه كميت كارگران رشد مىكند و به نسبت
اين رشد كمى و نيز رابطهاى كه ھنوز با روستا داشتند ،در جنبشھاى ضد فئودالى
دھقانان مشاركت مىكنند .حضور كارگران را در اين جنبشھاى ضد فئودالى مىتوان
از نيمه دوم سدهی ھفدھم در جنگ دھقانى كه تحت رھبرى رازين شكل گرفته بود ،ديد.
در اين جنبش توده تھيدستان شھرى از جمله كارگران مشاركت داشتند .كارگران معادن
و كارگاهھاى نمك ،کارگران مسگر و نجار ،و كارگران حمل و نقل آبى ،بيشترين
داوطلبانى از ميان كارگران بودند كه به صفوف ارتش رازين مىپيوستند .اين مشاركت
كارگران در جنگ دھقانى اوايل سدهی ھجدھم تحت رھبرى بوالوين باز ھم گستردهتر
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بود .در اين ايام كه تعداد كارگران گسترش بيشترى يافته بود و ھزاران كارگر در
كشتىسازىھا ،بنادر ،تأسيسات ساختمان ،كارگاهھاى تسليحاتى ،معادن ،مؤسسات
بافندگى و غيره مشغول به كار بودند ،گروه كثيرى از كارگران با اين جنبش دھقانى
ھمكارى مىكردند و يا مستقيما ً در صفوف شورشيان مىجنگيدند .به ويژه كارگرانى كه
تقريبا ً حالتى نيمه سرف داشتند و در پروژهھا و مؤسسات دولتى تحت شديدترين
فشارھا ناگزير به كار بودند ،در زمره نيروھايى بودند كه سريعتر به اين جنبش ضد
فئودالى مىپيوستند .در مورد وسعت پيوستن كارگران به اين جنبش كافى است كه
اشاره شود "در سپتامبر  ١٧٠٨حدود  ١٢٠٠كارگرى که ھمراه يك واحد نظامى بودند
كه وظيفه حفاظت حمل و نقل سالح و مھمات را براى سركوب قيام بر عھده داشتند،
جملگى به شورشيان پيوستند ۵٠٠ .كارگر ليفباف در منطقه خوپر ،نيز از آنھا
پيروى كردند(٢۵)".
در جريان جنگ بزرگ دھقانى  ١٧٧٢ - ٧۵كه به جنبش پوگاچف معروف است،
كارگران به شكلى ھمه جانبهتر از اين جنبش ضد فئودالى حمايت كردند و در صفوف
آن مبارزه نمودند .پوگاچف ديگر تنھا به دھقانان متكى نبود و فقط آنھا را مورد خطاب
قرار نمىداد .از كارگران نيز دعوت مىكرد كه براى رھايى از وضعيت فالكتبار
موجود به قيام بپيوندند .بيانيهھاى پوگاچف در ميان كارگران دست به دست مىگشت.
كارگران از اين جنبش حمايت مىكردند و در صفوف آن فعال بودند .كارگران ،ارتش
شورشى را از نظر سالح و مھمات تأمين مىكردند و حتا كارگاهھاى ويژهاى براى
تھيه سالح و مھمات ايجاد نمودند" .روى ھم رفته كارگران  ۶۴كارگاه يعنى نيمى از
مجموع تعداد كارگاهھاى چدنريزى اورال به شورشيان اورال پيوستند .از اين تعداد،
كارگران  ٢٢كارگاه به ابتكار خودشان به شورشيان پيوستند و بقيه پس از ورود
نيروھاى شورشى(٢۶)".
اين مبارزه مشترك كارگران و دھقانان عليه فئوداليسم كه از سدهی ھفدھم آغاز شد،
يك سنت مبارزه مشترك كارگرى  -دھقانى را در روسيه پديد آورد كه در ادامه خود
مدتھا بعد به انقالباتى مىانجامد كه طبقه كارگر رھبرى جنبش دھقانى را بر عھده
مىگيرد .انقالب بورژوا  -دمكراتيك تحت رھبرى طبقه كارگر قرار مىگيرد و در
اتحاد با دھقانان به فرجام مىرسد.
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فصل دوم
پيدايش پرولتارياى صنعتى و انسجام پرولتاريا به صورت يك طبقه
 -١انقالب صنعتى و پيدايش پرولتارياى صنعتى
انقالبات بورژوايى سدهھای  ١٧و  ١٨در ھلند ،انگليس ،اياالت متحده و فرانسه،
سيماى جھانى را كه بر بنياد نظم فئودالى شكل گرفته بود ،دگرگون ساختند .به ويژه
انقالبات انگليس و فرانسه كه در آن ايام داراى اھميتى جھانى  -تاريخى بودند ،روند
تحوالت بورژوايى را در ديگر كشورھاى اروپايى تسريع كردند و به در ھم شكستن
نظم فئودالى در مقياس جھانى يارى رساندند .انقالبھاى بورژوايى با برچيدن موانع و
محدوديتھايى كه سدى بر سر راه پيشرفت نيروھاى مولد بودند ،راه را بر رشد
غولآساى نيروھاى مولد ھموار نمودند و زمينهساز انقالبى ژرف در تكنولوژى،
اختراع ماشين و گذار از مانوفاكتور به صنعت ماشينى شدند .اختراع و كاربرد
ماشينھا ،كار با ماشين را جايگزين كار با دست نمود.
اين انقالب ،كه به انقالب صنعتى معروف گرديد ،نخستين بار در انگلستان يعنى
كشورى آغاز گرديد كه مناسبات سرمايهدارى در آن ،پيشرفتهتر از ھر جاى ديگر بود.
انقالب صنعتى با اختراع و كاربرد ماشين در ريسندگى آغاز گرديد .در ١٧۶۵
دستگاه ريسندگى جيمز ھارگريوس موسوم به ژنى اختراع شد .اين دستگاه ھنوز با
دست به كار مىافتاد ،اما به جاى يك دوك چرخھاى نخريسى معمولى ١۶ ،تا  ١٨دوك
داشت .در  ١٧۶٧يك دستگاه ريسندگى پيشرفتهتر موسوم به دستگاه ريسندگى آركرايت
اختراع گرديد" .اين ماشين که به آلمانى آن را معموالً دستگاه نخريسى زنجيرهاى
مىگويند ،در كنار ماشين بخار مھمترين اختراع مكانيكى سده ھجدھم است .اين ماشين
از ھمان آغاز بر مبناى نيروى محركه مكانيكى محاسبه شده و بر اساس اصول كامالً
نوينى قرار داشت .در سال  ١٧٨۵ساموئل كرامپتون از اھالى فيروود النكشاير با
آميختن ويژگىھاى دستگاه پنبهريسى و دستگاه نخريسى زنجيرهاى ،ماشين نخريسى را
به وجود آورد .و از آن جا كه آركرايت در ھمان اوان ماشين پنبهزنى و ماشين
پشمريسى را اختراع كرده بود ،نتيجتا ً سيستم كارخانهاى در رشتن پنبه به حاكميت
مطلق رسيد ...با ماشين بخار جيمز وات كه در سال  ١٧۶۴اختراع شد و از سال
 ١٨۵٧براى به كار انداختن ماشينھاى ريسندگى به كار بسته مىشد ،ھمه اين ماشينھا
اھميت مضاعفى يافتند(١)".
كاربرد ماشين در نخريسى و توليد انبوه نخ ،نياز به تحوالتى در بافندگى و كاربرد
ماشين در آن را ايجاب مىكرد .لذا دستگاه بافندگى مكانيكى نيز اختراع شد و نخستين
كارخانه نساجى در  ١٧٧١پديد آمد.
اين رشته اختراعات و كاربرد ماشين در نساجى ،به سرعت به رشتهھاى ديگر نيز
بسط يافت و به پيدايش و تكامل مجموعهاى از صنايع انجاميد .اين خود ،تحوالتى را در
صنايع استخراجى به ويژه زغال سنگ و آھن ايجاب مىكرد ،كه به وقوع پيوست.
ماشين بخار نه فقط در مورد كارخانهھا بلكه براى سيستم حمل و نقل ھم نيروى محركه
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قدرتمندى بود .لذا انقالبى را در زمينه حمل و نقل پديد آورد .به زودى لكوموتيو و
راهآھن ھمگانى ساخته شد و بعداً از ماشين بخار در كشتىھا و حمل و نقل دريايى
استفاده گرديد .اما ھمه اين تحوالت ،نيازمند تحول اساسىترى بود ،يعنى توليد ماشين
به وسيله ماشين و ايجاد صنعت ماشينسازى .به قول ماركس" :انقالب شيوه توليد در
منطقهاى از صنعت ،موجب وقوع انقالب در مناطق ديگر آن مىشود .اين حكم بدواً
درباره آن رشتهھايى از صنعت صادق است كه در واقع به وسيله تقسيم اجتماعى كار
به نحوی به ھم پيوند يافتهاند كه ھر يك از آنھا با وجود توليد يك كاالى مستقل مانند
مراحل يك پروسه جمعى در ھم فرو رفتهاند .از اينروست كه ماشين ريسندگى ،وجود
ماشين نساجى را ايجاب نمود و ھر دو با ھم انقالبى را نيز در شرايط عام پروسه توليد
اجتماعى يعنى در وسايل ارتباط و حمل و نقل واجب ساخت ...اما توده عظيم آھنى كه
اكنون كوفتن ،جوش دادن ،سنبيدن و شكل دادن به آنھا الزم آمده بود ،به نوبه خود به
ماشينھاى غولپيكرى نياز داشتند كه ايجاد آنھا از عھده ماشينسازى مانوفاكتورى
خارج بود .بنابراين صنعت بزرگ ماشينى مىبايستى وسيله توليد مشخص خود يعنى
خود ماشين را تحت تسلط درآورد و ماشين را به وسيله ماشين توليد نمايند .از اين رو
صنعت بزرگ پايه فنى مناسب خويش را به وجود آورد و توانست بر روى پاھاى خود
بايستد .با ترقى كار ماشينى در نخستين دھهھاى سده نوزدھم ،ماشينيسم رفته رفته
ساخت ماشينافزارھا را عمالً به تصرف درآورد(٢)".
انقالب صنعتى پس از انگليس در كشورھايى كه انقالبات بورژوايى را از سر
گذرانده بودند نظير فرانسه و اياالت متحده آغاز گرديد .سپس اندكى ديرتر به آلمان،
روسيه و كشورھاى اروپايى ديگر بسط يافت و باالخره حدوداً در اواخر نيمه اول
سدهی نوزدھم تكميل گرديد.
با انقالب صنعتى و گذار از مانوفاكتور به كارخانه ،مرحله جديدى در پروسه تكامل
طبقه كارگر گشوده شد .كاربرد ماشين از جھات مختلف بر اين روند تكاملى تأثير
گذاشت.
استفاده از ماشين ،افزايش روزافزون حجم توليد ،پيدايش و گسترش صنايع جديد،
ھمگى ايجاب مىكردند كه تعداد ھمواره روزافزونى از كارگران در كارخانهھا و
مؤسسات صنعتى مشغول به كار شوند .گروه گروه از دھقانان خانه خراب ،به شھرھا
روى آوردند و به عنوان كارگر مزد بگير در كارخانهھا مشغول به كار شدند .كاربرد
ماشين منجر به از ميان رفتن گسترده صنايع كوچك و پيشهورى گرديد .پيشهورانى كه
مھارتشان با ابداع شيوهھاى نوين توليد بىارزش شده بود يا به ھر حال قادر به مقاومت
در برابر ماشين و كارخانه نبودند ،ورشكست شدند .اينان نيز به صفوف پرولتارياى
صنايع كارخانهاى بزرگ پيوستند .وقتى كه استادكاران در برابر سيستم كارخانهاى از
پاى درمىآمدند ،ديگر جايى براى پادوان و شاگردان نيز وجود نداشت .آنھا ھم به
صفوف پرولتارياى صنعتى پيوستند و در كارخانه مشغول به كار شدند .ماشين ،با ساده
کردن عمليات توليد كه ديگر نياز به آموزش حرفهاى سطح باال و تخصصھاى چندانى
نداشت ،در سطحى وسيع ،كارگران غير ماھر را جايگزين كارگران ماھر نمود .گروه
كثيرى از زنان و كودكان به صفوف پرولتاريا پيوستند و به ويژه در صنايع نساجى
مشغول به كار شدند.
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لذا با انقالب صنعتى ،كميت پرولتاريا فوقالعاده افزايش يافت .اين افزايش كميت،
پرولتاريا را به يك نيروى اجتماعى پر اھميت تبديل نمود .اما مھمتر از اين افزايش
كمى ،پيدايش پرولتارياى صنعتى يعنى آن ھسته اصلى پايدار و متمركز طبقه كارگر
است كه با تكميل انقالب صنعتى به نيروى تعيينكننده طبقه كارگر تبديل مىگردد.
در دوران مانوفاكتور ،كارگران ھنوز يك گروه اجتماعى كوچك و ناپايدار را تشكيل
ً
اوال ،كميت كارگران روزمزدى كه در تمام مؤسسات مانوفاكتورى كار
مىدادند.
مىكردند محدود و كوچك بود و عالوه بر اين ،در ھر مانوفاكتور نيز تعداد كمى كارگر
مشتركا ً كار مىكردند .ثانيًا ،اغلب كارگرانى كه در مانوفاكتورھا كار مىكردند ،داراى
قطعه زمينى در روستا يا ابزار كارى از خودشان بودند .يعنى به نوعى استقالل ھم
داشتند .بنا به مقتضيات و نيازھاى خود ،مدتى در مانوفاكتور كار مىكردند و سپس
براى مدتى آن را ترك مىنمودند .به عبارتى ھنوز خود را كارگر مادامالعمر حس
نمىكردند و كار در مانوفاكتور را موقتى مىپنداشتند .در مؤسسات كوچك و پيشهورى
نيز كارگرانى كه به عنوان دستيار و شاگرد مشغول به كار بودند ،چشماندازشان اين
بود كه به يك استادكار تبديل شوند و خود شاگردانى داشته باشند .به ھر رو ،کارگران
مانوفاكتور يك گروه اجتماعى بىثبات و ناپايدار بودند .اما با پيدايش صنعت ماشينى،
پرولتاريايى شكل مىگيرد كه فاقد ھر گونه وسيله است .اين كارگران ناگزيرند صرفا ً
از طريق فروش نيروى كارشان امرار معاش كنند و كارگر روزمزد به معناى واقعى
كلمه ھستند .از اين رو كارگر بودن آنھا نه امرى گذرا ،موقتى و گاه گاھى بلكه
مادامالعمر است .به قول انگلس ،از اين دوران "پرولتاريا يك طبقه واقعى و با ثبات
جمعيت گشت ...اكنون ھر كس كه به مثابه كارگر زاده مىشد ،چشمانداز ديگرى جز
اين كه براى تمام عمر پرولتر بماند نداشت .بنابراين تازه اكنون پرولتاريا قادر به ايجاد
جنبش مستقل كارگرى بود(٣)".
عالوه بر اين ،صنعت بزرگ ماشينى ،ناھمگونى و تنوع كار را كه در عصر
مانوفاكتور وجود داشت از ميان برداشت .صدھا و بعداً ھزاران كارگر را در زير يك
سقف ،در كارخانه ،با شرايط كار و زندگى واحد ،متمركز نمود .از اينرو پرولتاريايى
پديد آمد كه زاييده صنعت بزرگ ماشينى است و يك گروه اجتماعى با ثبات ،پايدار و
متمركز است.
انگلستان به عنوان كشورى كه انقالب صنعتى نخستين بار در آن جا به وقوع
مىپيوندد و به عنوان "كشور كالسيك تكامل اساسىترين نتيجه اين تحول يعنى
پرولتاريا") (۴با وضوح ھر چه تمامتر ،واقعيات فوقالذكر را نشان مىدھد.
"در  ١٨٠١تقريبا ً  ١۴٠٠٠٠٠كارگر در بخشھاى صنعت ،تجارت و كشاورزى
بريتانيا مشغول به كار بودند .در  ١٨٣١اين رقم بيش از سه ميليون نفر بود ...در
 ١٨١۶در ھر يك از دو كارخانه منچستر سيصد نفر و بيشتر كار مىكردند و دو تاى
آنھا ھر يك بيش از  ١٠٠٠كارگر داشتند .در ھمان سال در ھر يك از  ۴١كارخانه
كتان گالسكو بيش از  ٢۴۴كارگر مشغول به كار بودند.
تودهھاى وسيعى از كارگران در صنايع ذوب آھن و فوالد ،معادن و ديگر صنايع
متمركز شده بودند .در اواخر سدهی ھجدھم در ويلز جنوبى ،كارخانهھاى ذوب آھن و
فوالدى وجود داشت كه تا  ١٠٠٠كارگر در آنھا كار مىكردند .در  ١٨۴١ذوب آھن
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كارون در اسكاتلند بزرگترين مؤسسه از اين نوع در اروپا بود .تقريبا ً  ٢٠٠٠كارگر
در اين جا استخدام شده بودند .تعداد ديگرى از كارخانهھاى ذوب آھن در دوره - ٣٠
 ١٨٢٠ھر يك  ۵٠٠تا  ١۵٠٠كارگر در استخدام داشتند(۵)".
بنابراين روشن است كه يكى از مھمترين نتايج اجتماعى انقالب صنعتى ،پيدايش
پرولتارياى صنعتى با تمام مختصات و نقش و اھميت آن است .در واقع با پيدايش
پرولتارياى صنعتى است كه پرولتاريا به صورت يك طبقه اجتماعى انسجام مىيابد و
شكل مىگيرد.
 -٢انقالب صنعتى و تشديد استثمار كارگران
"ماشين از آغاز امر ،با افزايش مصالح انسانى بھرهكشى ،ميدان استثمار سرمايه و
در عين حال درجه بھرهكشى را توسعه مىدھد(۶)".
انقالب صنعتى و استفاده از ماشين ،تشديد استثمار كارگران را در پى داشت .ھم
اكنون اشاره شد كه كاربرد ماشين ،كميت كارگران را به نحو گستردهاى افزايش داد.
كاربرد ماشين ،توده وسيع دھقانان خرد و پيشهوران را در سطحى گسترده خانهخراب
و آنھا را به توده آماده فروش نيروى كار تبديل نمود .در عين حال ،ساده و يكنواخت
شدن كار در كارخانه ،نياز به نيروى كار ماھر را محدود نمود و استفاده از كار زنان
و كودكان به نحوى وسيع و گسترده معمول گرديد.
"بدين گونه از راه فراخواندن ھمه اعضای خانواده كارگرى ،بدون تفاوت جنسى و
سنى به زير پرچم فرمانروايى مستقيم سرمايه ،ماشين اين نيرومند وسيله جانشينى كار
و كارگر فوراً مبدل به وسيلهاى براى افزايش عده كارگران مزدور مىگردد(٧)".
اين افزايش كمى كارگران در حالى كه ارتشى بزرگ از بيكاران ،در بطن آن ،آماده
فروش نيروى كارند ،به سرمايه امكان داد كه دستمزدھا را به حداقل ممكن كاھش دھد.
اين كاھش دستمزدھا در مراحلى تا بدان حد نازل بود كه حتا پاسخگوى حداقل معيشت
كارگر نبود .انگلس در اثر خود "وضع طبقه كارگر در انگلستان" كه توصيف جامعى
از شرايط كار و زندگى طبقه كارگر را در اين مرحله ارائه مىدھد ،خاطر نشان
مىسازد كه دستمزدھا آن چنان ناچيزند كه به زحمت كفاف حداقل معيشت كارگر را
مىدھند .او به ذكر نمونهھاى متعددى در اين زمينه مىپردازد و مىنويسد" :من
زنھاى زيادى مىشناسم كه بيوه بوده و بچه دارند و به زحمت درآمد ھفتگىشان به ٨
يا  ٩شلينگ مىرسد ...كارگران يكصدا اعالم مىكنند كه به علت بھبود ماشينآالت،
دستمزد اصوالً كاھش يافته است (٨)".در ديگر كشورھاى سرمايهدارى نيز وضع
كارگران از اين جھت به مراتب وخيمتر از كارگران انگليسى بود.
توأم با كاھش دستمزدھا ،ساعات كار نيز طوالنىتر گرديد .در مراحل اوليه انقالبات
صنعتى ،ساعات كار بين  ١۴تا  ١٨ساعت بود .كاربرد ماشين ،جھات تازهاى براى
طوالنى كردن روزانه كار پديد آورد و سرمايه امكان بيشترى يافت تا كار روزانه را
طوالنىتر سازد .به قول ماركس" :ماشين ھنگامى كه حامل سرمايه است بالفاصله در
آن صنايعى كه بدواً وارد مىشود تبديل به نيرومندترين وسيله براى امتداد روزانه كار
در وراء ھر گونه حد و مرز طبيعى مىگردد(٩)".
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تشديد استثمار كارگران از طريق طوالنىتر كردن روزانه كار ،طبيعتا ً واكنش شديد
كارگران را براى محدود ساختن روزانه كار در پى داشت .اما تشديد آھنگ كار ،خواه
از طريق افزايش سرعت ماشين يا ازدياد ماشينھايى كه تحت مراقبت ھر كارگر قرار
مىگرفت باز ھم به تشديد استثمار كارگران انجاميد .كارگر اينك طى  ١٠ساعت ،به
اندازه  ١۴ساعت كار يا بيشتر توليد مىكرد .نتيجتا ً حجم و نرخ ارزش اضافى افزايش
يافت.
بنابراين در اين دوران ،كارگران با استثمار شديد و وحشيانهاى روبرو بودند .به ويژه
زنان و كودكان كه بخش عمده كارگران را در صنايع نساجى تشكيل مىدادند ،در
شرايطى به مراتب وحشيانهتر استثمار مىشدند .زنان ناگزير بودند ساعتھاى طوالنى
در بدترين شرايط ممكن ،كار كنند .گزارشھاى رسمى مربوط به آن دوران حاكى است
كه زنان حامله حتا تا آخرين روز مجبور به كار بودند و كودكان اغلب از فرط فشار و
رفتار غير انسانى كارفرمايان از پاى درمىآمدند .به لحاظ شرايط زندگى نيز طبقه
كارگر در وضعيت بسيار وخيم و اسفبارى قرار داشت .كارگران كه دستمزدشان به
زحمت كفاف نان يوميه آنھا را مىداد يا به قول انگلس دستمزدى كه تقريبا ً ھميشه از
دستشان به دھانشان مىرسيد ،با فقر شديد و ھمه جانبهاى روبرو بودند .آنھا از فقدان
غذاى كافى رنج مىبردند .لباس كافى نداشتند و در آلونكھايى به نام مسكن بر روى ھم
تلنبار شده بودند.
فقدان بھداشت و فشارھاى كارخانه باعث مىشد كه عموما ً از بيمارىھاى مزمن رنج
ببرند .كودكان كارگران كه فاقد تغذيه و بھداشت الزم بودند اغلب در كودكى مىمردند.
انگلس نقل مىكند كه در منچستر بيش از نيمى از كودكان پيش از رسيدن به سن ۵
سالگى مىمردند .او در مورد شرايط زندگى اسفبار كارگران انگليسى مىنويسد" :ھر
كارگر حتا بھترين كارگر ھمواره در معرض خطر بىنانى يعنى مرگ از گرسنگى
قرار دارد و بسيارى نيز قربانى آن مىشوند .مساكن كارگران عموماً به نحو بدى
گروهبندى شده ،بد ساخته شده و در وضع بدى نگاھدارى شدهاند .تھويه بدى دارند.
مرطوب و ناسالماند .ساكنين ،فضاى ناچيزى در اختيار دارند و در اكثر موارد دست
كم يك خانواده در يك اتاق مىخوابد .اثاثيه مساكن در ردهبندىھاى مختلفى فقيرانه
است ،كه حتا از ضرورىترين اثاثيهھا نيز خبرى نيست .لباس كارگران ھم به طور
متوسط بینوايانه و در مورد بسيارى مندرس است .غذاى آنھا غير قابل خوردن و در
بسيارى موارد از لحاظ كمى ،دست كم گاه به گاه كافى نيست كه در بدترين حاالت به
مرگ از گرسنگى مىانجامد(١٠)".
اين توضيحات انگلس البته مربوط به نخستين سالھاى دھه چھل سده نوزدھم است.
در ثلث آخر سده ھجدھم و ربع اول سده نوزدھم وضعيت به مراتب وخيمتر و
اسفبارتر بود .نمونه انگليس در مورد شرايط كار و زندگى كارگران و تشديد استثمار،
در مورد كشورھاى ديگرى نيز كه تا نيمه سده نوزدھم ،انقالب صنعتى را از سر
گذراندند ،صادق است .در اغلب اين كشورھا شرايط كار و زندگى كارگران به مراتب
بدتر از كارگران انگليسى بود.
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 -٣اشكال مبارزه اقتصادى طبقه كارگر در دوران انقالب صنعتى
اين وخامت وضعيت طبقه كارگر ،اعتراض و مقاومت شديدى را به ھمراه داشت.
كارگران در قبال اين شرايط كار و زندگى اسفبار ،مبارزه شديدى را آغاز نمودند .در
آغاز دوران انقالب صنعتى ،كارگران عمدتا ً ھنوز به آن اشكال مبارزاتى متوسل
مىشدند كه خصلت شورشى داشت .وخامت بيش از حد شرايط زندگى كارگران و توده
تھيدست منجر به بروز شورشھاى متعدد گرسنگان مىشد .به رغم اين كه اين جنبشھا
اغلب رنگ سياسى به خود مىگرفتند ،اما در اساس محرك اصلى آنھا خواستھاى
اقتصادى بود.
الف -جنبش ابزارشكنى
شكل وسيع و گسترده ديگرى از مبارزه كارگران در اين دوران ،ابزارشكنى و
مبارزه عليه ماشين بود .اين شكل از مبارزه در دوره پيش از انقالب صنعتى در
مواردى محدود بروز كرده بود .قبالً اشاره شد كه در سدهی ھفدھم در تعدادى از
كشورھاى اروپايى ،كارگران عليه ماشينى كه نوار و يراق مىبافت ،عصيان كردند.
در نيمه اول سدهی ھجدھم ،دستگاه ارهكشى بادى كه در انگليس كار گذاشته شده بود،
ويران گرديد .در  ١٧۵٨يك صد ھزار كارگرى كه با ابداع ماشين پشمچينى بيكار شده
بودند ،اين ماشين را به آتش كشيدند .معھذا ھنوز كاربرد ماشين عموميت نيافته بود و
اغلب ،مقاومت كارگران به ممنوعيت كاربرد ماشين مىانجاميد .اما با انقالب صنعتى و
كاربرد وسيع ماشينھاست كه اين شكل از مبارزه ،گسترش مىيابد .به قول ماركس:
"از زمان استقرار ماشينيسم است كه كارگر عليه خود وسيله كار يعنى عليه اين شكل
وجودى مادى سرمايه به مبارزه برخاسته است .كارگر عليه اين شكل مشخص وسيله
توليد به مثابه بنيان مادى شيوه توليد سرمايهدارى عصيان مىكند(١١)".
در اين مورد ھم انگليس به عنوان كشور پيشگام انقالب صنعتى ،مركز اصلى جنبش
ابزارشكنى مىگردد و در اين جاست كه اين جنبش به شكل گسترده و ھمه جانبه شكل
مىگيرد و به جنبش لوديسم معروف مىشود.
در آغاز انقالب صنعتى ،جنبش ابزارشكنى ھنوز محدود به رشتهھاى معينى به ويژه
در ريسندگى و بافندگى بود .مھمترين و قھرآميزترين شورش ابزارشكنان در اين
مرحله در  ١٧٧٩صورت گرفت كه كارگران به كارخانهھاى نخريسى در النكشاير
حمله بردند و ماشينھا را در ھم شكستند .در  ١٨٠٢در ويلتشاير شورش وسيع
جوراببافان صورت گرفت .در اين مرحله جنبش ابزارشكنى تقريبا ً به تمام مراكز
اصلى ريسندگى و بافندگى بسط يافته بود .اما از  ١٨١٠به بعد است كه اين جنبش
وسيعا ً گسترش مىيابد و كارگران در برابر سيستم كارخانهاى به طور كلى قرار
مىگيرند .چرا كه اكنون ديگر فقط كارگران ريسندگى و بافندگى نيستند كه تھديد
مىشوند ،بلكه كارگران كارخانهھاى ديگر نيز خود را در معرض تھديد اخراج،
بيكارى ،كاھش دستمزدھا و غيره مىبينند .لوديستھا ماشينھا را در ھم مىشكستند،
آنھا را تخريب مىكردند ،مواد خام و كاالھاى ساخته شده را از بين مىبردند و
كارگاهھا را به آتش مىكشيدند .نقطه اوج جنبش ابزارشكنى موسوم به لوديسم ،سالھاى
 ١٨١١ - ١٧بود .طى سالھاى  ١٨١١ - ١٢پردامنهترين و قھرآميزترين شورشھاى
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ابزارشكنان به وقوع پيوست .شورشھاى پشمچينھاى يوركشاير كه مسلح به چكشھاى
بزرگ بودند و ماشينھاى پشمچينى را در ھم شكستند ،شورش جوراببافان نوتينگھايم
و شورشھاى بافندگان النكشاير و چسشاير كه ماشينھاى بافندگى را تخريب و در ھم
شكستند ،در اين سالھا به وقع پيوست.
"وبھا" خاطر نشان مىسازند كه در حين اعتالى جنبش لوديستى " ١٨١١ - ١٢توده
كارگران شورشى به شكلى سازمانيافته عمل مىكردند ،ماشينھاى نساجى را تخريب
مىنمودند و در برخى موارد كارخانهھا را در ھم مىكوبيدند ".جنبش از سمپاتى
وسيعى در ميان كارگران برخوردار بود" .وبھا" مىافزايند كه پول الزم براى حمايت
از آنان "از ميان كارگران حرفهھاى ديگر به ويژه سنگتراشان ،بناھا ،ريسندگان،
بافندگان ،كارگران معادن زغال سنگ و نيز سربازانى كه در برخى واحدھاى مستقر
در مراكز ايالتى بودند ،جمعآورى مىشد(١٢)".
اين رشد و گسترش جنبش ابزارشكنى به قيام علنى كارگران بافنده انجاميد .حكومت به
قھر عليه كارگران متوسل گرديد و كارگران به گلوله بسته شدند.
بورژوازى به منظور مقابله با جنبش ابزارشكنى ،در  ١٨١٢قانونى را در پارلمان به
تصويب رساند كه بر طبق آن مجازات ابزارشكنى مرگ تعيين شده بود .در پى
تصويب اين قانون ،سركوب خونين قيام بافندگان و محاكمات وسيعى كه در  ١٨١٣در
يورك انجام گرفت و به اعدام گروھى از كارگران انجاميد ،اين جنبش فروكش كرد ،اما
تا حوالى سالھاى دھه سى ،ھم چنان ادامه داشت .از جمله اين كه در "،١٨١۵ - ١۶
شورشھاى مشابھى به وقوع پيوست كه ھر چند مركز شورش باز ھم در نوتينگھايم
بود ،اما به سراسر كشور بسط يافت(١٣)".
در  ١٨٢۶مجدداً بافندگان النكشاير دست به تخريب ماشينھا و كارخانهھا زدند .در
 ١٨٣٠جنبش ابزارشكنى در ميان بافندگان ،كاغذسازان ،ماشينسازان در ويلتشاير،
بوكينگھايمشاير ،بركشاير و كارگران كشاورزى در بخشھاى مختلف كشور وجود
داشت .كارگران لوديست در اين مرحله ،از طريق تخريب ماشينھا و در ھم كوبيدن
كارخانهھا ،خشم خود را عليه استثمار و شرايط طاقتفرساى كار و زندگى ابراز
مىداشتند.
جنبش ابزارشكنى ھر چند كه در برخى موارد جنبه سياسى به خود گرفت ،از جمله
اين كه در  ١٨١٢در النكشاير و يوركشاير داراى جھتگيرى سياسى و ضد حكومتى
بود و شعار برقرارى جمھورى نيز مطرح شد ،معھذا در اساس جنبشى به خاطر
مطالبات اقتصادى بود (١۴).اين جنبشھا به رغم اين كه در انگلستان از وسعت و دامنه
كمنظيرى برخوردار بودند ،با اين ھمه محدود به انگليس نبودند .در برخى ديگر از
كشورھاى اروپايى نظير فرانسه و آلمان نيز در جريان انقالب صنعتى ،جنبش
ابزارشكنى شكل گرفت و يكى از اشكال اصلى مبارزه كارگران در اين مرحله بود.
در فرانسه ،طى چھار دھه اول سدهی نوزدھم موارد متعددى از ابزارشكنى و جنبش
مرتبط با آن در شھرھاى ليون ،پاريس و ديگر مراكز صنعتى وجود داشته است .براى
پى بردن به دامنه اين جنبش ،ھمين قدر كافى است كه اشاره شود ،در سالھاى سى
سدهی نوزدھم يكى از شعارھاى كارگران فرانسوى "مرگ بر وزير! مرگ بر ماشين
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بخار! زنده باد كارگران ليون!" بود (١۵).در مورد جنبش ابزارشكنى به عنوان شكلى
از مبارزه طبقه كارگر در آن مقطع چگونه بايد قضاوت كرد؟
اين جنبش آميختهاى از عناصر مثبت و منفى است كه به مجموعه شرايطى باز
مىگردد كه طبقه كارگر در مراحل اوليه تكامل خود با آنھا روبرو بود .در اين
دوران ،طبقه كارگر مراحل اوليه تبديل شدن به يك طبقه پايدار و با ثبات را طى
مىكرد .ھنوز تعداد پرولترھاى صنعتى در كل طبقه كارگر محدود بود .گروه كثيرى
از كارگران را به ويژه در مراحل اوليه انقالب صنعتى ،كسانى تشكيل مىدادند كه
ھنوز به طور قطعى از گذشته نكنده بودند و حتا اميد بازگشت به گذشته را داشتند.
دھقانان و پيشهورانى كه توسعه سرمايهدارى آنھا را خانهخراب و به سوى كارخانهھا
روانه كرده بود ،استادان ورشكستهاى كه قدرت مقاومت در برابر ماشين را نداشتند،
شاگردان و دستياران و كارگران خانگى ،ھمگى در زمره كسانى بودند كه به نحو
روزافزونى صفوف طبقه كارگر را مىانباشتند ،و طبيعتا ً در شرايطى كه ھنوز
خصلتھاى طبقاتى پرولتاريايى را كسب نكرده بودند ،تمايالت و آرزوھاى گذشته را
با خود حمل مىكردند.
سواى اين امر ،در موقعيتى كه كارگران ھنوز آگاھى طبقاتى الزم را كسب نكرده
بودند ،چنين مىپنداشتند كه ماشين رقيب آنھاست ،آنھا را از كار بيكار مىكند ،بيرون
مىريزد و دستمزدھا را پايين مىآورد .استفاده سرمايهدارانه از ماشين اين احساس را
در ميان كارگران تقويت مىكرد .به قول ماركس" :وسيله كار به محض اين كه چھره
ماشينى پيدا مىكند ،به صورت رقيب خود كارگر درمىآيد ...چھره استقالل يافته و
بيگانه شدهاى كه شيوه توليد سرمايهدارى به طور كلى براى شرايط كار و محصول در
برابر كارگر ايجاد مىكند ،با ماشينيسم تحول مىيابد و به تضاد كاملى مبدل مىگردد.
به ھمين سبب است كه با استقرار ماشينيسم ،كارگر براى نخستين بار عليه وسيله كار با
خشونت مىشورد(١۶)".
اين مجموعه عوامل باعث برخورد منفى كارگران نسبت به ماشين و كارخانه بود.
كارگران ماشين را مسبب بدبختى خود مىپنداشتند .عامل ديگرى ھم در اين ميان براى
روىآورى كارگران به ابزارشكنى و اشكال شورشى مبارزه مؤثر بود و آن
محدوديتھا و موانع بىشمارى بود كه بر سر راه مبارزه و تشكل كارگران وجود
داشت .لذا كارگران به اين شكل از مبارزه به عنوان يك شكل مؤثرتر مبارزه و مقاومت
در برابر سرمايه مىنگريستند .در واقع ھم جنبش ابزارشكنى شكلى از ابراز اعتراض
كارگران عليه استثمار و شرايط كار و زندگى اسفبار و غير قابل تحمل كارگران در
آن دوران بود.
از اينرو اگر از يك سو در جنبش ابزارشكنى نوعى مبارزه مأيوسانه و گرايش به
احياء گذشته به ويژه از جانب پيشهوران ورشكسته وجود داشت ،اما از سوى ديگر ،يك
شكل ابتدايى و خام اعتراض ،مبارزه و مقاومت كارگران در برابر كاھش دستمزد،
بيكارى ،شدت استثمار و فشارھاى بىشمار سيستم كارخانهاى بود .اين جنبش،
دستاوردھاى مشخصى نيز در زمينه تحقق برخى مطالبات فورى طبقه كارگر به ھمراه
داشت .اما دستاورد مھمتر اين جنبش ،تقويت ھمبستگى كارگران در زمينه اقدامات
مستقل عليه سرمايه و كمك به تشكل كارگران بود .به رغم اين حقيقت كه جنبش
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ابزارشكنى در كليت خود جنبشى خودانگيخته بود ،معھذا شكلگيرى جوامع مخفى
لوديسى به ويژه در انگلستان به شكلگيرى و تقويت تشكلھاى كارگرى يارى رساند.
به ھر رو ،تجربه و گذشت زمان الزم بود تا كارگران بتوانند ميان خود ماشين و
استفاده سرمايهدارانه از آن فرق قايل شوند .با تكميل انقالب صنعتى و رشد و ارتقاء
طبقه كارگر به لحاظ تجربه و سطح آگاھى ،اين شكل از مبارزه به طور قطعى كنار
گذاشته مىشود و شكل ديگرى از مبارزه طبقه كارگر عمده مىشود كه ھمانا اعتصاب
اقتصادی است.
ب -اعتصاب اقتصادى
كارگران در روند مبارزه خود تدريجا ً به اين آگاھى دست يافتند كه اعتصاب اقتصادى
سالح نيرومندى در دست آنھا براى به كرسى نشاندن مطالبات روزمره خود در
مبارزه عليه سرمايه است.
البته ھمان گونه كه در فصل نخستين اشاره شد ،اعتصاب در دوران مانوفاكتور نيز
وجود داشت .اما اين اعتصابات محدود ،محلى ،منفرد و پراكنده بودند .تنھا با تكوين
انقالب صنعتى ،رشد سريع كارخانهھا و پرولتارياى صنعتى است كه اعتصابات به
سرعت رشد و گسترش مىيابند و در مرحلهاى به شكل عمده مبارزه اقتصادى طبقه
كارگر تبديل مىشوند.
براى پى بردن به رشد اعتصابات توأم با انقالب صنعتى ،اگر تنھا دو دھه اول سدهی
نوزدھم را مد نظر قرار دھيم ،اعتصابات متعدد و روزافزونى در انگلستان به وقوع
پيوست كه برجستهترين آنھا اعتصاب بافندگان اسكاتلند در  ،١٨٠۴ – ۵اعتصاب يك
ماھه ريسندگان النكشاير در  ١٨٠٨كه به افزايش  ٢٠درصد دستمزد انجاميد،
اعتصاب بافندگان النكشاير در  ،١٨١٠اعتصاب تودهاى بافندگان اسكاتلند در ١٨١٢
كه حدود  ۴٠٠٠٠كارگر در اين اعتصاب شركت نمودند و اعتصاب بافندگان
كارخانهھا در  ١٨١٨در استوكپرت ،بودند(١٧).
"ھوت ،به ويژه اعتصابات معدنچيان ساحل شمال  -شرق ) (١٨١٠ويلز جنوبى
) (١٨١۶و اسكاتلند ) ،(١٨١٨بافندگان اسكاتلند ) (١٨١٢و ريسندگان النكشاير را نام
مىبرد(١٨)".
اين اعتصابات مربوط به دورانى است كه قانون ضد اتحاديهاى در  ١٨٠٠اعتصاب
را ممنوع و غير قانونى اعالم كرده بود .پس از آن كه در  ،١٨٢۴تا حدودى
محدوديتھاى قانونى عليه اتحاديه و اعتصاب برچيده شد ،اعتصابات در ابعادى بسيار
وسيعتر به وقوع پيوستند .دامنه اين اعتصابات تا اوايل دھه چھل سدهی نوزدھم تا بدان
حد گسترش يافته بود كه انگلس در مورد وسعت آنھا مىنويسد" :كثرت غير قابل
تصور اين اعتصابات به بھترين وجھى ثابت مىكند كه جنگ اجتماعى تا چه حد بر
انگلستان سايه انداخته است .ھفتهاى ،آرى حتا روزى نمىگذرد كه در اين جا يا آن جا
اعتصابى رخ ندھد .يك بار به خاطر كاسته شدن مزدھا بار ديگر به خاطر ممانعتى كه
از افزايش دستمزدھا مىشود .باز ،بار ديگر به خاطر اشتغال اعتصابشكنان يا سوء
استفاده و بدرفتارى ،به خاطر ماشينآالت جديد و ديگر بار به خاطر صدھا دليل ديگر .
البته اين اعتصابات ھنوز زد و خوردھاى جلوداران و گاه ھم پيكارھايى شايان توجهاند.
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آنھا ھيچ تعيين تكليفى نمىكنند ،ولى دليل قاطع ايناند كه پيكار نھايى پرولتاريا و
بورژوازى فرا مىرسد .آنھا آموزشگاهھاى جنگى كارگرانند و كارگران در آنھا خود
را براى پيكار بزرگ آماده مىكنند .آنھا اعالم قيام رشتهھاى جداگانه كار درباره
كارگراناند و كارگران در آنھا خود را براى پيكار بزرگ آماده مىكنند .آنھا اعالم
قيام رشتهھاى جداگانه كار درباره پيوستنشان به جنبش كارگرى بزرگ مىباشند(١٩)".
كارگران فرانسوى نيز طى اين دوران مكرر به سالح اعتصاب متوسل شدند كه
برجستهترين آنھا عبارت بودند از اعتصاب تودهاى كارگران ساختمان در پاريس در
اعتراض به شرايط كار طاقتفرسا در  ،١٨٠۶اعتصاب تودهاى كارگران ريسندگى در
اولم به منظور افزايش دستمزد و زمان صرف شام ،اين اعتصاب توسط نيروھاى
سركوب در ھم شكسته شد .در جريان اين سركوب ،يكى از رھبران كارگران به نام
روستل اعدام گرديد و  ٢٨تن از كارگران به زندان و كار اجبارى محكوم شدند .در
 ١٨٢٠ريسندگان روئن با مطالبه  ١٢ساعت كار روزانه و الغاء مقررات مربوط به
جريمهھا دست به اعتصاب زدند.
در فاصله سالھاى  ١٨٣٠ - ۴٧نيز  ٣٨٣اعتصاب در فرانسه به وقوع پيوست(٢٠).
وسعت اعتصابات در فرانسه از طريق اين واقعيت نيز مشھود است كه در فاصله - ۴٧
 ١٢۵٠ ،١٨٣۵مورد تعقيب و پيگرد در مورد  ٧٠٠٠كارگر به خاطر به راه انداختن
اعتصابات وجود داشته است(٢١).
در اياالت متحدهی دوران پس از انقالب ،با رشد صنعت و افزايش كميت كارگران،
طبقه كارگر به نحو روزافزونى براى تحقق مطالبات خود از جمله افزايش دستمزد و
كاھش ساعات كار به اعتصاب متوسل گرديد .اين اعتصابات از اوايل سدهی نوزدھم
دامنه و وسعت بيشترى به خود گرفتند .مھمترين اين اعتصابات عبارت بودند از
اعتصاب عمومى زنان خياط نيويورك در  ،١٨٢٣اعتصاب كارگران كشتىسازىھاى
بوستون ) ،(١٨٢۵اعتصاب نجاران فيالدلفيا ) (١٨٢٧و اعتصابھاى ديگرى كه در
اواسط سالھاى بيست به خاطر  ١٠ساعت كار روزانه بر پا گرديد .اعتصاب كارگران
ريسندگى در پاترسون نيوجرسى در  ،١٨٢٨كه طى آن ،كودكان نيز به ھمراه زنان و
مردان كارگر در اعتصاب شركت نمودند .اعتصابات كارگران ساختمان راهآھن در
فاصله سالھاى  ١٨٣١ – ٣۴که با سركوب مداوم و مجازات مرگ براى رھبران
كارگران ھمراه بود .اعتصابات صدھا زن كارخانهھاى نساجى در اعتراض به كاھش
دستمزدھا در دور و نيوھامشاير ) .(١٨٣۴در ھمين سال اعتصاب حدود  ٨٠٠كارگر
زن در لول در اعتراض به كاھش دستمزدھا .طى اين اعتصاب صدھا كارگر زن
كارخانهھاى ديگر نيز به اعتصابيون پيوستند .در  ١٨٢۶زنان كارگر نساجى در
امسبورى نيز دست به اعتصاب زدند(٢٢).
اينھا نمونهھايى از موج وسيع اعتصابات كارگران آمريكايى در اين مرحله بودند.
تنھا "در فاصله سالھاى  ١٧٣ ،١٨٣٣ - ٣٧اعتصاب به خاطر افزايش دستمزد،
كاھش ساعات كار و شرايط كارى بھتر صورت گرفت .در  ١٨٣۵يك اعتصاب
عمومى در فيالدلفيا صورت گرفت كه نخستين نمونه در تمام آمريكا بود (٢٣)".در پى
اين اعتصاب موفقيتآميز بود كه مطالبه ده ساعت كار روزانه در فيالدلفيا به رسميت
شناخته شد.
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در كشورھاى ديگرى ھم طى اين مرحله ،اعتصاباتى رخ داد ،اما به ھمان ميزان كه
توسعه سرمايهدارى در اين كشورھا محدودتر بود و انقالب صنعتى در آنھا ديرتر
آغاز شد ،اعتصابات ھم محدودتر بودند .لذا در نيمه دوم سدهی نوزدھم است كه
اعتصابات در كشورھايى نظير آلمان ،ايتاليا ،اسپانيا ،اسكانديناوى و غيره گسترش و
توسعه مىيابند.
در روسيه ،جايى كه مناسبات فئودالى ريشهدارتر و روند توسعه سرمايهدارى كندتر
بود ،اشكال مبارزه شورشى و نيز غير فعال برجستهتر بودند .تركيب طبقه كارگر
روسيه در اين مرحله ،خود بازگوكننده اين مسئله است كه چرا اشكال خاصى از
مبارزه شورشى و غير فعال كارگران در مقطع مورد بحث برجستگى دارند.
در اواخر نيمه اول سدهی نوزدھم مجموعا ً  ۴ميليون كارگر در روسيه وجود داشت
كه تعداد كارگران صنايع كارخانهاى  ۴٠٠٠٠٠بود .در آستانه رفرم  ١٨۶١تعداد
كارگران صنايع كارخانهاى به  ۵۶۵٠٠٠رسيد كه از اين تعداد  ۴٢در صد آن در
مسكو ،والديمير و پترزبورگ متمركز بودند (٢۴).يعنى كارگران صنايع كارخانهاى
حدوداً يك دھم مجموع كارگران را تشكيل مىدادند .اما واقعيت امر اين بود كه تعدادى
از ھمين كارگرانى كه در مؤسسات صنعتى كار مىكردند ،ھنوز بخشا ً سرفھاى
دولتى و بخشا ً وضعيتى نيمه سرف داشتند .يعنى مىبايستى در ازاى مدتى كه در
كارخانه كار مىكردند ،قسمتى از دستمزد خود را به ارباب بپردازند .از اينروست كه
ھنوز در نيمه اول سدهی نوزدھم ،خصلتھاى دھقانى و اشكال مبارزاتى آنھا در ميان
كارگران متداول بود و مبارزه غالبا ً اشكال غير فعال ،يا شورشى به خود مىگرفت.
يكى از اشكال مبارزه كارگران در اين دوران به خصوص در مؤسسات صنعتى
دولتى ،اعم از معادن يا كارخانهھا ،فرار دستهجمعى بود .فشار كار طاقتفرسا،
كارگران را ناگزير به فرار دستهجمعى مىكرد .شكل ديگرى از مبارزه،
شكايتنامهھايى بود كه به مقامات نوشته مىشد .به مرور با توسعه سرمايهدارى و
كمى كارگران صنعتى ،در روسيه نيز كارگران به اعتصاب متوسل مىشوند.
افزايش ّ
با وجود اين ،اعتصابات ھم غالبا ً به شورش مسلحانه مىانجاميدند .يكى از مراكز
اصلى بروز يك چنين اشكال مبارزاتى ،منطقه اورال بود .كارگران معادن و ذوب فلز
اغلب دست به طغيان و شورش مىزدند .يك نمونه آن در  ١٨۴١در كارگاهھاى ذوب
فلز در رودا به وقوع پيوست .كارگران در اعتراض به افزايش سھميه محصول كه
فشار مضاعفى بر آنھا بود ،دست از كار كشيدند .اما حكومت روسيه از تحقق اين
خواست كارگران سر باز زد و نيروھاى نظامى را براى سركوب كارگران گسيل كرد.
كارگران نيز متقابالً مسلح شده و با تفنگ و چوب به مقابله با نيروھاى نظامى
برخاستند .نيروھاى سركوب با توپخانه به جان كارگران افتادند ٣٣ .كارگر در ھمان
جا كشته شدند و رھبران كارگران به حبس مادامالعمر با اعمال شاقه محكوم شدند(٢۵).
خالصه مطلب اين كه در روسيه نيز در نيمه دوم سدهی نوزدھم است كه اعتصابات
گسترش مىيابند و مطالبات كارگران صرفا ً از انگيزهھاى طبقاتى پرولترى برخوردار
مىگردند.
آن چه که تاكنون در مورد اشكال مبارزاتى طبقه كارگر در كشورھاى مختلف در
دوره مورد بحث گفته شد ،طبيعتا ً تأكيد بر برجستهترين و شاخصترين اشكال مبارزه
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بود .نياز به گفتن نيست كه در اين دوره ،اشكال ديگرى از مبارزه وجود داشت كه يكى
از متداولترين آنھا شكايتنامهھا و دادخواستھايى بود كه كارگران به مقامات
حكومتى ،پارلمانھا و دادگاهھا ارائه مىدادند .كارگران انگليسى مكرراً
اعتراضنامهھايى به پارلمان در مورد قوانين ضد اتحاديهاى ارائه دادند و يا در برابر
اجحافات كارفرمايان به مقامات و دادگاهھا شكايت نمودند .در فرانسه و ديگر كشورھا
نيز موارد متعددى از چنين اشكال اعتراضى وجود داشت .اكنون ببينيم ،مبارزه طبقه
كارگر در اين دوران به ويژه ،در شكل اعتصاب چه دستاوردھايى به ھمراه داشت؟
کارگران در اين مرحله موفق شدند كه با توسل به شكلھاى مختلف مبارزه ،دستمزدھا
را در مواردى افزايش و ساعات كار را كاھش دھند .اين مسئله به ويژه در مورد
كاھش ساعات كار برجسته بود .ديديم كه در نتيجه مبارزه پيگيرانه كارگران آمريكايى
تا اواسط سالھاى سى سدهی نوزدھم ،در برخى اياالت و شھرھا مطالبه  ١٠ساعت
كار روزانه به رسميت شناخته شد .ھر چند كه به طور عمومى در كل اياالت متحده،
در نيمه اول دھه  ١١ ،۴٠ساعت كار روزانه پذيرفته شد.
در انگلستان ،در اوايل انقالب صنعتى ھنوز ساعات كار  ١۴تا  ١٨ساعت بود.
كارگران مبارزه پيگيرى را براى كاھش ساعات كار آغاز نمودند .در دھه سى ،شعار
عمومى كارگران  ١٠ساعت كار بود .ھر چند كه در مواردى شعار  ٨ساعت كار نيز
مطرح مىشد .مثالً در فراخوان اعتصاب عمومى كارگران ريسنده در  ١٨٣۴شعار ٨
ساعت كار روزانه مطرح شده بود .كارگران با مبارزه خود ،سرمايهداران را واداشتند
كه گام به گام عقبنشينى كنند و ساعات كار را كاھش دھند .در نتيجه مبارزه و فشار
كارگران ،در  ١٨٢٢پارلمان انگليس قانونى را به تصويب رساند كه كار كودكان كمتر
از  ٩سال را با استثنائاتى ممنوع نمود .كار كودكان  ٩تا سيزده ساله به  ٨ساعت در
روز محدود گرديد .مقرر شد كه در چھار رشته مشخص صنعت ،كار نوجوانان  ١٣تا
 ١٨سال از  ١٢ساعت تمام در روز بيشتر نباشد و كار شبانه براى كسانى كه سنشان
بين  ٩تا  ١٨سال بود ،ممنوع گرديد .معھذا بر طبق قانون كارخانهھاى  ،١٨٣٣ھنوز
كار روزانه رسما ً  ١۵ساعت بود .مبارزه كارگران براى كاھش ساعات كار ھم چنان
ادامه يافت تا اين كه در دھه  ،۴٠كار زنان و مردان كارگر نيز به  ١٢ساعت محدود
گرديد.
"به طور كلى در دوره بين  ١٨۴۴و  ،١٨۴٧روزانه كار  ١٢ساعته قاعده عام
متحدالشكل كليه رشتهھاى صنعتى شد كه قانون كارخانجات شامل آنھا مىگرديد(٢۶)".
و باالخره قانون جديد كارخانجات  ،١٨۴٧ده ساعت كار روزانه را تصويب نمود .يكى
از مھمترين دستاوردھاى مبارزاتى كارگران به ويژه در شكل اعتصاب ،رشد
ھمبستگى و آگاھى در ميان كارگران بود .از طريق اين اعتصابات بود كه كارگران
دريافتند كه چه قدرتى در اتحادشان نھفته است .ابتدا كارگران يك كارخانه در برابر
كارفرما دست به اعتصاب مىزدند .اما در مراحل پيشرفتهتر ،چندين كارخانه در يك
رشته و در مواردى اعتصابات ھمزمان رشتهھاى مختلف به وقوع پيوست .اين خود به
معناى رشد ھمبستگى و اتحاد در ميان كارگران و آگاھى بيشتر آنھا به ضرورت
مبارزه متحد بود .در ھمين دوران ،اولين نمونهھاى اعتصابات ھمبستگى نيز پديدار
گرديد.
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در فرانسه در  ١٨٢۶كاغذسازان تير به عنوان ھمبستگى با رفقاى خود كه بدون دليل
اخراج شده بودند ،دست به اعتصاب زدند .در  ،١٨٢۶كارگران نانت در اعتراض به
محكوميت سنگتراشان به خاطر اعتصاب ،متوسل به اعتصاب شدند .در اياالت متحده،
ھنگامى كه رھبر زنان بافندهاى كه به كاھش دستمزد اعتراض داشتند ،به ھنگام خروج
از كارخانه به گلوله بسته شد ،ھمكاران وى دست از كار كشيدند ،كارخانه را تعطيل
كردند و در شھر دست به راهپيمايى زدند(٢٧).
از ديگر دستاوردھاى مھم و برجسته كارگران در اين دوران ،شكلگيرى تشكلھاى
اتحاديهاى به معناى واقعى كلمه و نيز قانونى شدن فعاليتھاى اتحاديهاى در انگلستان
است كه بايد مفصلتر مورد بحث قرار گيرد.
 -۴پيدايش اتحاديهھاى كارگرى
توأم با رشد و اعتالی مبارزات و ارتقاء سطح آگاھى و ھمبستگى كارگران،
اتحاديهھاى كارگرى پديد آمدند .اين اتحاديهھا البته در يك لحظه شكل نگرفتند ،بلكه
نتيجه تالش و مبارزه طبقه كارگر از دوران مانوفاكتور براى اتحاد و طى كردن يك
رشته اشكال انتقالى و ابتدايىتر تشكل بودند.
قبالً ديديم كه در دوران مانوفاكتور ،در اغلب كشورھاى اروپايى اصلىترين تشكل،
انجمنھاى مخفى شاگردان بود كه تحت عناوين مختلف از جمله انجمنھاى اخوت
فعاليت مىكردند .اين انجمنھا ،شاگردان ،دستياران و گروھى از كارگران
مانوفاكتورھا را در برمىگرفتند.
در مرحله آغازين شكلگيرى طبقه كارگر ،اين انجمنھا از منافع و خواستھاى
كارگران در زمينه دستمزد ،منازعه بر سر ساعات كار و مقابله با بيكارى دفاع
مىنمودند .انجمنھا خصلت حمايتى داشتند .به اعضاى خود براى پيدا كردن كار كمك
مىكردند و به لحاظ مادى در دوران بيكارى ،بيمارى ،كھولت ،مرگ و غيره به آنھا
يارى مىرساندند .معھذا به رغم اين كه اين انجمنھا متمايز از اتحاديهھاى صنفى
قرون وسطايى بودند و با توسعه سرمايهدارى خصلتھا و كاركردھاى صرفا ً صنفى
آنھا محدودتر گرديد ،اما پارهاى از اين خصوصيات و كاركردھا را حفظ نموده بودند.
اين تشكلھا نه تنھا قادر نبودند گروه كثيرى كارگر را در صفوف خود متشكل سازند و
بر رقابت ،پراكندگى و عدم وحدت فايق آيند ،بلكه با انحصارگرايى ،امتيازطلبى و
رقابت و دشمنى صنفى ،اين پراكندگى و عدم وحدت را در صفوف كارگران تشديد
مىكردند .لذا با پيشرفت سرمايهدارى ،افزايش كميت كارگران و رشد سطح مبارزه
آنھا ،ديگر اين تشكلھا با مقتضيات و شرايط نوين به ھيچ وجه انطباق و سازگارى
نداشتند .به ويژه با انقالب صنعتى است كه اھميت خود را به كلى از دست مىدھند و
زوال مىيابند .آن چه كه وجود پيدا مىكند تشكل كامالً جديديست كه در اساس ،اتحاديه
به معناى مدرن و امروزى آن است.
سرمنشأ اين اتحاديهھا ،نه اتحاديهھاى صنفى قرون وسطايى و نه اتحاديهھا و
انجمنھاى مخفى شاگردان ،بلكه در اصل ،جوامع و انجمنھاى كمك متقابل و اتحادھاى
مقاومت در برابر كارفرماست .تقريبا ً در تمام كشورھاى سرمايهدارى آن دوران،
اتحاديهھا عمدتا ً از درون ھمين انجمنھاى كمك متقابل و مقاومت ،پديدار گشتند.
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اتحاديهھاى كارگرى در انگلستان كه كشور كالسيك تكامل سرمايهداريست و انقالب
صنعتى نخستين بار در اين جا آغاز گرديد ،زودتر از كشورھاى ديگر پديد آمدند .اين
اتحاديهھا از درون كلوبھايى تحول يافتند كه در اصل ،نوعى جوامع نطفهاى اتحاد
براى كمك متقابل و مقاومت در برابر كارفرمايان بودند .يكى از سر منشأھاى پيدايش
اتحاديهھا در انگلستان ،در آغاز ،قھوهخانهھايى بودند كه پاتوق كارگران محسوب
مىشدند .كارفرمايانى كه در جستجوى كارگر بودند ،اغلب در اين پاتوقھا ،كارگران
مورد نظر خود را استخدام مىكردند .كارگرانى كه در اين پاتوقھا رفت و آمد
ِ
مىكردند ،با يكديگر آشنا مىشدند و روابط نزديكترى با يكديگر برقرار مىنمودند .لذا
تدريجا ً اين نوع پاتوقھا كه مراكز "مبادله كار" شده بودند ،به كلوبھاى حرفهاى تبديل
گرديدند .در اين جا اخبار كارگرى رد و بدل مىشد .در مورد مسايل مربوط به
تقاضاى نيروى كار ،دستمزدھا ،استخدامھا ،اخراجھا و اقدامات مشترك عليه
كارفرمايان بحث و تصميمگيرى مىشد و براى افراد نيازمند كمك جمعآورى مىشد.
به رغم اين كه اين كلوبھا ھنوز نوعى اتحاد غير رسمى و ناپايدار بودند ،اما در
محدودهاى كاركردھاى اتحاديهاى داشتند .شكل ديگرى از جوامع نطفهاى اتحاد،
انجمنھاى كمك متقابل يا انجمنھاى دوستانه بودند كه در آغاز صرفا ً جنبه خيريه و
حمايتى داشتند .كارگرانى كه در اين انجمنھا متحد مىشدند ،مىكوشيدند از طريق
امكانات و منابع خود ،در برابر برخى مخاطرات ناشى از نظام سرمايهدارى نظير
بيكارى ،كھولت و غيره ،خود را به نحوى بيمه كنند .كارگرانى كه عضو اين انجمنھا
بودند ،به ھنگام نياز ،كمك مالى دريافت مىكردند .اين انجمنھا را كلوبھاى صندوق
مىناميدند .به اين علت كه حق عضويتھا را در صندوقھا نگاھدارى مىكردند.
نظر به اين كه قوانين ضد اتحاديهاى موجود در انگليس ،شامل حال اين انجمنھا
نمىشد ،آنھا به ويژه در ربع آخر سدهی ھجدھم وسيعا ً توسعه يافتند .اما كاركرد آنھا
ديگر صرفا ً جنبه خيريه و كمك متقابل نداشت بلكه اغلب ،اين صندوقھا به منظور
كمك مالى به كارگران اعتصابى مورد استفاده قرار مىگرفت .در حقيقت ،كارگران از
اين كلوبھا به عنوان پوششى براى فعاليت اتحاديهاى خود استفاده مىكردند .گستردگى
اين تشكلھا در انگليس به حدى بود كه در سال  ١٨٠١تنھا در النكشاير حدود  ٨٠٠تا
از اين انجمنھاى كمك متقابل وجود داشت (٢٨).از درون ھمين كلوبھاى نوع اول و
دوم است كه اولين اتحاديهھاى كارگرى در انگليس پديد مىآيند .اتحاديهھايى كه در
آغاز يا به كلى مخفىاند يا تحت پوشش ھمين انجمنھاى كمك متقابل فعاليت مىكنند.
البته در موارد معدودى نيز اتحاديهھا به طرق ديگرى ايجاد شدند .از جمله در برخى
موارد ،كميتهھايى كه به منظور برپايى اعتصاب پديد مىآمدند ،ھسته اتحاديه آتى
مىشدند .معھذا اين موارد كليت نداشتند و بيشتر موردى و استثنايى بودند.
نه فقط در انگليس بلكه در كشورھاى ديگر نيز ،تشكلھاى كمك متقابل و مقاومت در
برابر سرمايه ،در دوره مورد بحث شكل گرفته بودند .در اواخر سدهی ھجدھم،
انجمنھاى كمكھاى متقابل در آمريكا پديد آمده بودند .در فرانسه ،انجمنھاى كمك
متقابل بر مبناى اصل حرفهاى و در محدوده يك شھر سازمان يافته بودند .كارگران با
پرداخت حق عضويت ،به ھنگام نياز ،وام و كمك دريافت مىكردند .در فرانسه ھم مثل
انگلستان ،تعداد زيادى از تشكلھايى كه در آغاز جنبه خيريه داشتند ،تبديل به
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تشكلھاى مقاومت مستقيم در برابر سرمايه شدند و صندوقھاى خود را در خدمت
اعتصابات قرار دادند .در اين جا نيز انجمنھاى كمك متقابل اغلب پوششى مىشود
براى فعاليتھاى اتحاديهاى و تالش براى بھبود شرايط كار و زندگى كارگران .چرا كه
در فرانسه ھم ،قانون ضد اتحاديهاى لوشاپليه شامل حال چنين تشكلھايى نمىشد .در
سال  ١٨٢٣در پاريس  ١٣٢انجمن كمك متقابل وجود داشت كه  ١٧٠٠٠عضو داشتند.
در  ١٨۴٨تعداد اين تشكلھا در سراسر فرانسه به حدود  ٢٠٠٠رسيد(٢٩).
در آلمان نيمه اول سدهی نوزدھم نيز يك چنين تشكلھايى تحت عنوان صندوقھاى
بيمه متقابل رشد كرده بودند ،كه براى كمك به بيكاران يا كارگران اعتصابى مورد
استفاده قرار مىگرفتند .در كشورھاى ديگر سرمايهدارى نيز كما بيش چنين تشكلھاى
نطفهاى شكل گرفته بودند.
در نتيجه تكامل اين اشكال نطفهاى اتحاد كارگران است كه اتحاديهھا پديد مىآيند و در
پى انقالب صنعتى به سرعت گسترش پيدا مىكنند .در انگلستان ،اتحاديهھا ابتدا در
رشته نساجى پديد آمدند و سپس به رشتهھاى ديگر بسط يافتند .اين اتحاديهھا در آغاز
عمدتا ً از كارگران ماھر تشكيل مىشدند ،چرا كه كارگران ماھر و متخصص ،كه از
پيشهوران كوچك ديروز ،شاگردان و كارگران متخصص مانوفاكتور تشكيل مىشدند،
به علت تجربه و سطح باالتر آگاھىشان ،اولين كسانى بودند كه به تشكل روى آوردند.
در حقيقت اساس اتحاديهھا را اين كارگران تشكيل مىدادند.
كاركرد و فعاليت روزمره اين اتحاديهھا ،دفاع و حمايت از كارگران در برابر
سرمايهداران بود .آنھا سطح دستمزد را تعيين مىنمودند ،به طور جمعى با
كارفرمايان مذاكره مىكردند .اقدامات اعتراضى و مبارزاتى را به خاطر افزايش
دستمزد ،ساعات كار كمتر ،عليه استخدام كارگران غير ماھر و غيره سازمان مىدادند.
كارفرمايان را از طريق تھديد به اعتصاب و ديگر اشكال مبارزه وادار به اجراى مفاد
قراردادھا مىساختند .به آنھا فشار وارد مىآوردند كه تنھا اعضای اتحاديهھا را
استخدام كنند و اقدامات شديدى عليه اعتصابشكنان اتخاذ مىكردند.
در اساسنامه يا منشور اتحاديهھا ،حقوق و وظايف عضو به دقت تعيين شده بود .حق
عضويت ،فواصل مجامع عمومى ،رويه انتخاب ھيئت اجرايى ،قواعد مربوط به برپايى
اعتصاب ،مجازات متخلفين و اعتصابشكنان و غيره مشخص شده بود.
اين اتحاديهھا البته در آغاز ،سازمانھايى با خصلتھاى صنفى ،محدود و كوچك
بودند .فعاليت آنھا معموالً از محدوده يك محله يا شھر فراتر نمىرفت و مدتھا جدا از
يكديگر عمل مىكردند .اما به مرور كه تجربه و سطح آگاھى كارگران ارتقاء يافت،
اتحاديهھاى يك حرفه كه در يك شھر وجود داشتند ،مناسباتى با يكديگر برقرار ساختند
كه مشتركا ً دست به عمل عليه كارفرما بزنند .با گذشت زمان ،اين تماسھا شكل
منظمترى به خود گرفت و به صورت جلسات منظم ماھانه نمايندگان اين اتحاديهھا
درآمد .سپس ،تالشھايى براى ايجاد سازمانھاى بزرگترى از كارگران يك حرفه
معين صورت گرفت .در  ،١٧٧١اتحاديه كالھدوزان براى متحد ساختن كلوبھاى
تقريبا ً  ١٠شھر به وجود آمد .در  ،١٧٩٩اتحاديه بافندگان النكشاير ايجاد شد كه ١۴
اتحاديه محلى به آن وابسته بودند و  ١٠ھزار عضو داشتند .كميتهاى از نمايندگان اين
اتحاديهھا در بالتون به وجود آمده بود(٣٠).
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در اواخر سدهی ھجدھم ،اتحاديهھاى كارگرى در انگليس چنان به سرعت رشد و
گسترش پيدا كردند كه كارفرمايان و حكومت را به وحشت انداختند .از اينرو در
 ،١٨٠٠قانون ضد اتحاديهاى جديدى به تصويب رسيد كه مجازات عليه اعتصاب و
اتحاديهھا را تشديد مىكرد .در پى تصويب اين قانون ،فشار به اتحاديهھا و اعضاى
آنھا فزونى گرفت .چندين ھزار كارگر به خاطر اعتصاب و دفاع از اتحاديه به زندان
افتادند .با وجود اين ،كارگران دست از اتحاد و تشكل برنداشتند .اتحاديهھا مخفى شدند
و مقاومت و مبارزه عليه قوانين ضد اتحاديهاى شدت يافت .در فاصله سالھاى ١٨٠٨
تا  ١٨١٢كارگران دست به يك رشته اعتصابات وسيع زدند .در نتيجه اين مبارزات،
حكومت نتوانست اين قانون را به طور جدى به مرحله عمل درآورد .البته قانون تشديد
ممنوعيت اعتصاب و اتحاديه تأثيرات منفى ھم داشت .تعداد اعضاى اتحاديهھا كاھش
يافتند و روندى كه در اواخر سدهی ھجدھم براى ايجاد اتحاديهھاى بزرگ آغاز شده
بود ،كند گرديد .معھذا ،كارگران تجربه آموختند .شيوهھاى مبارزه قانونى و غير قانونى
را تلفيق كردند و در جھت تقويت و گسترش تشكلھاى موجود تالش نمودند .آنھا در
جريان مبارزه عملى خود بيش از پيش پى بردند كه بايد بر محدوديتھاى صنفى بسته
و عدم وحدت اتحاديهھا فايق آيند .در اين ميان توسعه صنعت و رشد و گسترش وسايل
ارتباطى ،كارگران مناطق مختلف را به يكديگر نزديكتر نمود و پيوندھا و
ھمبستگىھاى آنھا را تقويت كرد .تالشھاى منظمى از سوى كارگران براى ھماھنگى
فعاليتھا و ايجاد سازمانھاى بزرگ كارگرى صورت گرفت .در  ١٨١٠بافندگان
چندين شھر النكشاير اتحاديه عمومى بافندگان را ايجاد نمودند .در چندين رشته ديگر
نيز اتحاديهھاى مشابھى به وجود آمد .كارگران كاغذسازىھا ،چيتسازى و ذوب فلز
در سطح ملى متحد شدند و نخستين اتحاديه ملى را پديد آوردند .در جريان اعتصاب
 ،١٨١٨به ابتكار كارگران نخريسىھا ،نمايندگان چندين اتحاديه در منچستر جمع شدند
و تصميم گرفتند كه اتحاديه تمام حرفهھا را كه به خاطر پوشش بر آن نام جامعه
بشردوستانه گذاشته شده بود ،ايجاد نمايند .اين اتحاديهھاى بزرگتر البته پايدار نبودند و
زياد دوام نياوردند .اما در نتيجه ھمين تالشھا ،مبارزات و اقدامات مشترك اتحاديهھا
بود كه حكومت انگليس ناگزير شد در  ١٩٢۴قوانين ضد اتحاديهاى را ملغا سازد .بدين
طريق ،كارگران در عمل ديدند كه چگونه مىتوان با مبارزه متحد و مقاومت ،حكومت
را به عقبنشينى واداشت .در پى لغو قانون ضد اتحاديهاى  ١٨٠٠بود كه اتحاديهھا
وسيعا ً رشد نمودند .اتحاديهھاى جديدى شكل گرفتند و تالشھاى نوينى براى ايجاد
اتحاديهھاى بزرگ صورت گرفت.
در  ،١٨٢٩اولين سازمان ملى ريسندگان به نام اتحاديه عمومى ريسندگان تشكيل
گرديد .در  ١٨٣٠اتحاديه ملى حمايت از كار ،باز ھم به ابتكار كارگران ريسندگى به
وجود آمد كه عالوه بر كارگران نساجى ،معدنچيان ،مكانيكھا و كارگران
سفالسازىھا را در بر مىگرفت .اين اتحاديه بزرگ ١۵٠ ،اتحاديه را با حدود
 ١٠٠٠٠٠عضو در خود متشكل مىساخت .در فوريه  ١٨٣۴اتحاديه بزرگ متحد
سراسرى بريتانياى كبير و ايرلند تشكيل گرديد ،كه در برابر خود ،سازماندھى تمام
مردان و زنان كارگر را قرار مىداد .اين اتحاديه طى چند ماه حيات خود ،نيم ميليون
كارگر را در صفوف خود متشكل ساخت .موفقيتھاى كارگران در زمينه اتحاد ،چنان
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بورژوازى را ھراسناك نمود كه با تعطيل كارخانهھا ،اخراج كارگران و گرفتن
تعھدنامهھايى مبنى بر اين كه عضو اتحاديه نشوند ،تضييقات و محدوديتھاى جديدى
پديد آورد .رھبران اين اتحاديهھا نيز دستگير و خود اتحاديه غير قانونى اعالم شد .اما
كارگران مسير خود را براى ايجاد تشكلھاى كارگرى بزرگ ادامه دادند كه بعدھا به
نتيجه رسيد .در ھمين دوران ،اتحاديهھاى كارگرى در آمريكا نيز گسترش يافت .حدوداً
از سالھاى  ٩٠سدهی ھجدھم است كه اتحاديهھاى جديد در آمريكا شكل مىگيرند .در
آمريكا نيز قوانين ضد اتحاديهاى كه حدوداً مبتنى بر الگوى قوانين ضد اتحاديهاى
بريتانيا بود ،مانع از توسعه و گسترش اتحاديهھاى كارگرى مىشد .به رغم اين
محدوديتھا ،كارگران اتحاديهھاى خود را سازمان دادند" .تا  ،١٨٢۴ھنگامى كه قانون
اتحاديهھا در بريتانيا به تصويب رسيد ،كارگران مرد سفيدپوست در اياالت متحده ،با
اقدامات مصممانه خود ،حق تشكل را به دست آورده بودند .يا الاقل تحمل قانونى آن
وجود داشت .اتحاديهھا به سرعت در چندين شھر در طول سواحل آتالنتيك رشد
كردند(٣١)".
در ھمين حال نخستين تشكلھاى شھرى و منطقهاى اتحاديهھاى كارگرى شكل
مىگرفتند .در  ،١٨٢٧اتحاديه مكانيكھاى فيالدلفيا تشكيل گرديد كه  ١۵سازمان
كارگرى شھر به آن وابسته بودند .به زودى اتحاديهھاى مشابھى در نيويورك ،بالتيمور،
بوستون و غيره به وجود آمد .در مارس  ١٨٣۴نخستين تالش براى ايجاد يك سازمان
عمومى كارگرى ،با تشكيل اتحاديه ملى در فيالدلفيا صورت گرفت كه  ٣سال دوام
آورد .تا اوايل  ١٨٣٧حدود  ١۵٠اتحاديه با بيش از  ٣٠٠٠٠٠عضو در اياالت متحده
وجود داشت (٣٢).در پى بحران اقتصادى  ١٨٣٧فعاليتھاى اتحاديهاى موقتا ً فروكش
كرد و اتحاديهھاى منطقهاى و ملى از ميان رفتند .دوباره در اوايل نيمه دوم سدهی
نوزدھم است كه چندين اتحاديه ملى پديد مىآيند.
در كشورھاى ديگر نظير آلمان ،ايتاليا ،اسپانيا ،كشورھاى اسكانديناوى و غيره ،عمدتا ً
در نيمه دوم سدهی نوزدھم است كه اتحاديهھاى مدرن شكل مىگيرند كه در فصول آتى
مورد بحث قرار خواھد گرفت.
خالصه كنيم :پيدايش اتحاديهھاى كارگرى در كشورھاى مختلف ،گام بس مھمى به
پيش در زمينه تشكل كارگران و مبارزه متحد و مشترك آنھا عليه سرمايه بود .معھذا
اين اتحاديهھا ھنوز مراحل اوليه شكلگيرىشان را طى مىكردند و طبيعتا ً نقاط ضعفى
ھم داشتند كه برخى مربوط به كمبود تجربه و برخى ديگر نتيجه سنتھا و روحيات
صنفى باقی مانده از گذشته بودند .از جمله اين كه در اين مرحله اتحاديهھا ھنوز ھمانند
انجمنھاى اخوت شاگردان بر مبناى اصل رستهاى شكل مىگرفتند .در محدودهاى
روحيه رقابت و سنتھاى سيستم صنفى ھم عمل مىكرد .از اينرو ھنوز گروه كثيرى
از كارگران غير متخصص و زنان ،سازمان نيافته بودند .اتحاديهھا اغلب كوچك و
محلى بودند ،تالشھايى نيز كه براى ايجاد تشكلھاى بزرگ و گسترده در سطح
منطقهاى و ملى صورت گرفت ،در اين مرحله به نتيجه قطعى نيانجاميد .با اين وجود،
اتحاديهھاى كارگرى سير تحولى خود را به سرعت طى مىكردند و بر نقاط ضعف
خويش فايق مىآمدند.
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 -۵شكلگيرى جنبش سياسى مستقل طبقه كارگر
نيمه اول سدهی نوزدھم در تاريخچه جنبش بينالمللى طبقه كارگر دورانى است كه در
طى آن پرولتاريا تدريجا ً به اقدامات سياسى مستقل روى مىآورد و طى دو دھه سى و
چھل اين سده است كه جنبش سياسى مستقل پرولتاريا شكل مىگيرد.
ھمزمان با تشكيل اتحاديهھاى كارگرى و رشد و گسترش وسيع اعتصابات ،به نحو
روزافزونى بر ميزان فعاليت سياسى كارگران در پيشروترين كشورھاى سرمايهدارى
نظير انگليس ،فرانسه و آمريكا افزوده مىگردد.
الف  -جنبش كارگرى در انگلستان
در انگلستان كه پرولتاريا زودتر از ھر كشور ديگر ،اتحاديهھاى كارگرى را سازمان
داد و براى تحقق مطالبات خود اعتصابات وسيع و پر دامنهاى را بر پا كرد ،در
عرصه سياسى نيز به مبارزهاى گسترده روى آورد .اين مبارزه ،با مداخله فعال در
جنبشى كه براى انجام اصالحات دمكراتيك شكل گرفته بود ،آغاز گرديد.
به رغم اين كه مدتھاى مديد از انقالب بورژوايى انگليس مىگذشت ،به علت نفوذ
اشرافيت و بقاياى فئوداليسم در روبناى سياسى ،سيستم سياسى كامالً غير دمكراتيكى بر
كشور حاكم بود .نه فقط كارگران و خرده بورژوازى بلكه بورژوازى ھم از حق رأى
محروم بود .در اوايل سدهی نوزدھم "از  ١۶ميليون جمعيت تنھا  ١۶٠٠٠٠نفر
انتخابكننده در جزاير بريتانيا وجود داشت (٣٣)".شيوه انتخابات نيز به چنان نحو غير
دمكراتيكى سازمان يافته بود كه شھرھاى بزرگ و پرجمعيت ھمان تعداد نماينده را
داشتند كه يك شھر كوچك و دور افتاده .انتخابات نه به حسب جمعيت ،بلكه به حسب
مناطق صورت مىگرفت.
اين سيستم غير دمكراتيك ،منجر به يك جنبش اعتراضى ھمگانى گرديد كه در
سرلوحه خواستھاى آن ،حق رأى ھمگانى و دمكراتيزه كردن سيستم انتخابات قرار
داشت .نيروى اصلى اين جنبش را كارگران تشكيل مىدادند .آنھا در روند مبارزاتى
گذشته خود به تجربه دريافته بودند كه براى بھبود شرايط كار و زندگى و پيشبرد
اھداف طبقاتىشان ،بايد حق رأى را به دست آورند و سيستم غير دمكراتيك انتخاباتى
موجود را براندازند .لذا در دھه دوم سدهی نوزدھم ،دست به يك رشته اعتصابات و
تظاھرات براى تحقق اين خواستھا زدند .كارگران با اعتصابات و گردھمايىھاى خود
در جنبش دمكراتيك سالھاى  ١٨١۶ - ١٨نقش فعالى ايفا نمودند .در ادامه ھمين
مبارزات بود كه در اوت  ١٨١٩قتل عام خونين موسوم به پترلو به وقوع پيوست.
دهھا ھزار كارگر كه خواھان حق رأى ھمگانى و اصالح سيستم انتخاباتى بودند ،در
ميدان پترزفيلد نزديك منچستر گرد آمده بودند .چندين واحد از نيروھاى نظامى كه به
قصد سركوب گسيل شده بودند به سوى كارگران آتش گشودند .در نتيجه اين سركوب
وحشيانه  ١١تن كشته و متجاوز از  ۵٠٠تن زخمى شدند.
در آوريل  ١٨٢٠نخستين اعتصاب عمومى سياسى در تاريخ جنبش كارگرى جھان،
در اسكاتلند به وقوع پيوست ۶٠٠٠٠ .كارگر در اين اعتصاب شركت داشتند .رھبرى
اين اعتصاب در دست سازمانھاى مخفى بود كه تمايالت جمھورىخواھانه داشتند .پس
از آن كه در  ١٨١۵پارلمان انگليس قانون غله را كه به نفع اشرافيت و به زيان
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بورژوازى بود به تصويب رساند ،دامنه فعاليتھاى بورژوازى براى رفرم سيستم
انتخاباتى گسترش يافت .در اين مبارزه ميان بورژوازى و اشرافيت ،كارگران از جناح
راديكالتر بورژوازى كه خواھان اصالحات در سيستم انتخاباتى به نفع مداخله وسيعتر
تودهھا بود ،حمايت كردند .در جريان مبارزات گسترده سالھاى  ،١٨٢٩ - ٣٢نوعى
اتحاد ميان كارگران با جناحھايى از بورژوازى و خرده بورژوازى به منظور تحقق
خواستھاى دمكراتيك صورت گرفته بود .در طى اين سالھا ،گردھمايىھا و تظاھرات
وسيعى از سوى كارگران برپا گرديد .زير فشار اين مبارزه تودهاى ،پارلمان انگليس
در  ١٨٣٢قانونى به تصويب رساند كه به شكلى بسيار ناقص و سر و دم بريده،
اصالحاتى را در اين زمينه مىپذيرفت .اين قانون فقط به كسانى حق رأى مىداد كه
درآمدھاى بااليى داشتند .تعداد رأى دھندگان حدوداً به دو برابر افزايش مىيافت .با
تصويب اين قانون ،بورژوازى به خواست خود رسيد .لذا صفوف جنبش را ترك كرد.
كارگران ھم چنان از حق رأى محروم ماندند .اين رويداد ،نقطه عطفى در سلب اعتماد
طبقه كارگر از بورژوازى و روىآورى به عمل مستقل سياسى بود .كارگران در عمل
ديدند كه چگونه بورژوازى صرفا ً در پى منافع خويش است و مىكوشد از كارگران به
عنوان وسيلهاى براى پيشبرد اھداف و مقاصد خود استفاده كند .آنھا آموختند كه اعتماد
به بورژوازى را كنار بگذارند و از رھبرى آن خالص شوند .اكنون ديگر كارگران
مستقالً مبارزه براى تحقق مطالبات سياسى خويش را ادامه دادند .در ھمين حال آن چه
كه بر خشم كارگران نسبت به بورژوازى افزود ،تصويب قانون جديد مستمندان در
 ١٨٣۴بود .بر طبق اين قانون ،مستمرىھاى مستمندان و بيكاران قطع شد و "خانهھاى
كار" سازماندھى گرديد .در خانهھاى كار ،چنان شرايط سخت و استثمار ھولناكى
وجود داشت كه در نوع خود بىنظير بود .با كارگران ھمانند زندانيان برخورد
مىكردند .به آنھا لباس متحدالشكل مىپوشاندند و زير شديدترين فشارھا به كار
وامىداشتند .اين "خانهھاى كار" به نام باستيل كارگران معروف شده بودند .لذا با
تصويب اين قانون ،كارگران به عينه ديدند كه بورژوازى در پارلمان ھدف ديگرى جز
تصويب قوانين به نفع خود و به زيان كارگران دنبال نمىكند .اين واقعيات كارگران را
به نحو روزافزونى به عمل مستقل سياسى سوق داد.
جنبش چارتيست
در جريان اين مبارزات كارگران بود كه در سال  ،١٨٣۶انجمن كارگران لندن تشكيل
گرديد كه ھدف خود را تحقق مطالبه حق رأى ھمگانى و اصالح سيستم انتخاباتى قرار
داد .در مه  ١٨٣٨رھبران انجمن ،يك سند برنامهاى به نام "منشور خلق" منتشر
ساختند كه نقش اصلى را در تدوين آن ويليام الوت يكى از پيروان اوئن بر عھده داشت.
منشور مشتمل بر شش ماده به شرح زير بود -١ :حق رأى براى كليه مردان؛  -٢تجديد
ساالنه پارلمان؛  -٣پرداخت حقوق به نمايندگان؛  -۴رأى مخفى؛  -۵مناطق انتخاباتى
برابر؛  -۶الغای شرط ثروت براى اعضای پارلمان.
اين انجمن البته ھنوز يك سازمان سياسى مستقل طبقاتى كارگران نبود و به ويژه در
رھبرى آن جريانات خرده بورژوازى راديكال قرار داشتند .اما در ھمين ايام،
كارگران ،سازمانھاى سياسى جديدى پديد آوردند كه از جمله آنھا ،انجمن دمكراتيك
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لندن تحت رھبرى ھارنى و اتحاد بزرگ شمال تحت رھبرى اكنور بود .اين سازمانھا
نيز مطالبات منشور انجمن كارگران لندن را پذيرفته و از آن جايى كه داراى نفوذ
تودهاى كارگرى بودند ،از اين زمان است كه منشور در ميان كارگران مقبوليت
گستردهاى مىيابد و چارتيسم به عنوان يك جنبش تودهاى مطرح مىگردد.
در طى سال  ١٨٣٨ميتينگھاى وسيعى توسط كارگران به ويژه در شھرھاى مھم
صنعتى برگزار گرديد .در ميتينگ گالسكو  ٢٠٠٠٠٠و در منچستر حدود ۴٠٠٠٠٠
شركت كننده حضور داشتند .در اين ميتينگھاى تودهاى كارگرى ،طرح ارائه يك
عرضحال به پارلمان مورد بحث قرار گرفت و نمايندگانى براى مجمع ملى چارتيست
انتخاب گرديد .در فوريه  ١٨٣٩نخستين كنوانسيون چارتيست در لندن گشايش يافت.
اما از ھمين نخستين مجمع است كه اختالف ميان راديكاليسم كارگرى و خرده
بورژوايى آشكار مىگردد .به رغم اين كه چارتيسم از ھمان آغاز يك جنبش
كارگريست ،معھذا در مراحل اوليه ھنوز خود را از خرده بورژوازى راديكال منفك
نكرده بود .انجمن كارگران لندن كه پيشگام تدوين منشور بود ،بيشتر متشكل از
پيشهوران بود تا كارگران و در رھبرى آن جريانات خرده بورژوازى دمكرات قرار
داشتند .در سازمانھاى سياسى ديگر نيز اين نفوذ خرده بورژوازى به درجات كمترى
وجود داشت .لذا اين تفكيك مىبايستى در روند مبارزه صورت بگيرد .انگلس در اين
زمينه مىنويسد كه چارتيسم از ابتدا "عمدتا ً يك جنبش كارگرى بود ولى ھنوز دقيقا ً از
خرده بورژوازى راديكال جدا نشده بود .راديكاليسم كارگرى دست در دست راديكاليسم
بورژوايى پيش مىرفت .منشور شعار ھر دو بود(٣۴)".
در اولين كنوانسيون چارتيست ،نخستين شكاف ،بر سر تاكتيكھا بروز كرد .جناح
راديكال كارگرى از ضرورت اعمال قھر براى به كرسى نشاندن منشور دفاع نمود ،اما
جريان خرده بورژوايى ،كه مدافع مبارزه مسالمتآميز و اتحاد با بورژوازى بود و
ضرورت اعمال قھر را نفى مىكرد ،مجمع را ترك نمود.
در پى اين مجمع ،كارگران عرضحالى را با متجاوز از  ١٢٨٠٠٠٠امضاء به
پارلمان ارائه دادند .اما نه تنھا پارلمان درخواست پذيرش منشور را به عنوان قانون رد
كرد ،بلكه حكومت انگليس ،تعدادى از رھبران كارگران را دستگير نمود .واكنش
كارگران در قبال اين اقدامات حكومت ،روىآورى به اشكال راديكالتر مبارزه بود.
ايده قيام در ميان كارگران گسترش يافت .كنوانسيون چارتيست به منظور بررسى
مسئله و توسل به اشكال ديگر مبارزه ،تشكيل جلسه داد و با اختالف يك رأى تصميم
گرفت كه از توسل به اعتصاب عمومى و قيام خوددارى گردد .معھذا كارگران در
برخى مناطق دست به كار شدند" .در  ٣نوامبر  ١٨٣٩در نيوپرت ،ولز جنوبى،
كارگران چارتيست تحت رھبرى جان فراست ،خود را مسلح كردند و به سوى زندان
شھر به حركت در آمدند تا رھبر محبوب چارتيست ،ھنرى ونسن را كه در بازداشت به
سر مىبرد آزاد كنند .كارگران انتظار داشتند كه اقدام آنھا منجر به قيام در ديگر
شھرھا شود .اما تنھا در شفيلد و نوتينگھايم كوششھايى براى برانگيختن طغيان
صورت گرفت .پليس به سرعت اوضاع را تحت كنترل درآورد .رھبران جنبش به
محاكمه كشيده شدند (٣۵)".جنبش با يك افت موقت روبرو گرديد .يك سال بعد با آزادى
رھبران چارتيست از زندان ،جنبش مجدداً اعتال يافت.
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چارتيستھا تصميم گرفتند كه به منظور متشكل نمودن كليه سازمانھا و گروهھاى
كارگرى ،يك كنگره تشكيل دھند .نتيجتا ً در ژوئيه  ١٨۴٠انجمن ملى چارتيست ،به
عنوان اولين سازمان سياسى تودهاى طبقه كارگر ايجاد گرديد .در واقع از اين نقطه
است كه مىتوان از چارتيسم به عنوان "حزب كارگران سازمان يافته انگليس" نام برد.
تشكيل اين انجمن ،كمك بزرگى به استقالل طبقاتى كارگران بود .انجمن ،منشور تازهاى
تدوين نمود كه حاوى يك رشته مطالبات اجتماعى نيز بود .اكنون ديگر عمالً نشان داده
مىشد كه چارتيسم جنبشى صرفا ً به خاطر دمكراسى سياسى نيست .چارتيسم سرشتى
اجتماعى دارد .اين حقيقت را پيشرفت بعدى اين جنبش بيشتر نشان داد .به قول انگلس،
دمكراسى چارتيستى تنھا يك دمكراسى سياسى نبود "چارتيسم عموما ً سرشتى اجتماعى
دارد .شش نكتهاى كه براى بورژوازى راديكال كالم اول و آخر است و در بھترين
حالت بايد موجب برخى اصالحات در قانونگذارى شود ،براى پرولتاريا تنھا وسيله
است" .قدرت سياسى وسيله ما ،سعادت اجتماعى ھدف ما اينست شعار اعالم شده
چارتيستھا") (٣۶اين كه چارتيسم يك جنبش اعتراضى اجتماعى كارگران عليه نظم
موجود بود و بيش از پيش خصلت ضد بورژوايى خود را آشكار مىساخت نه فقط در
پراتيك مبارزاتى كارگران ،بلكه در مطبوعات چارتيستى به شكلى علنى بروز كرد.
ھفتهنامه ستاره شمال كه از سال  ١٨٣٧انتشار يافت ،در مقاالت متعدد خود نظام
سرمايهدارى را به باد انتقاد بيرحمانهاى مىگرفت و استثمار سرمايهدارى را افشا
مىساخت .اين نشريه ُمبلغ اين ايده بود كه كارگران بايد به قدرت سياسى دسترسى يابند
تا سيستم اجتماعى را به نفع خود تغيير دھند .يا به عبارت ديگر كسب قدرت سياسى را
ابزارى براى انجام رفرمھاى اجتماعى راديكال مىدانست.
انجمن چارتيست از نفوذ قابل مالحظهاى در ميان كارگران و اتحاديهھاى كارگرى
برخوردار بود .تعداد اعضای آن به سرعت افزايش يافت .در حالى كه در اكتبر
 ١۶٠٠٠ ،١٨۴١عضو داشت ،در اوت  ١٨۴٢تعداد اعضا آن به متجاوز از ۵٠٠٠٠
رسيد (٣٧).مجدداً گردھمايىھاى بزرگى از كارگران تشكيل گرديد .دهھا ھزار كارگر
در ميتينگھاى چارتيستى شركت مىكردند و پيرامون مسايل مختلف اقتصادى،
اجتماعى و سياسى به بحث مىپرداختند .در  ٢مه  ١٨۴٢دهھا ھزار كارگر به طول ۶
مايل دست به راهپيمايى به سوى پارلمان زدند كه دومين عرضحال ملى را با
 ٣٣١٧٧٠٠امضا به پارلمان بدھند و خواستار اجراى منشور شوند .در اين عرضحال
عالوه بر مطالبات سياسى ،خواستھاى اقتصادى  -اجتماعى كارگران نيز مطرح شده
بود .كارگران خواستار لغو قانون مربوط به خانهھاى كار ،محدود كردن ساعات كار،
افزايش دستمزدھا و غيره شده بودند .اما باز ھم پارلمان از تصويب و اجراى منشور
سر باز زد.
در بحبوحه اين مبارزه كارگران ،جناحى از بورژوازى كه مخالف قوانين غالت بود،
كوشيد با دفاع ظاھرى از خواستھاى جنبش چارتيستى ،آن را تحت رھبرى خود
بگيرد و از آن وسيلهاى براى تحت فشار قرار دادن پارلمان به منظور لغو قوانين غله
بسازد .كارگران كه تجارب گذشته را داشتند ،به اين خواست بورژوازى تمكين نكردند.
لذا بورژوازى به شيوهھاى ديگر متوسل گرديد.
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در  ١٨۴٢بحران اقتصادى فرا رسيد .وضع مادى و معيشتى كارگران به شدت رو به
وخامت گذاشت .سرمايهداران كوشيدند با تعطيل كارخانهھا ،فشار اقتصادى بر
كارگران را تشديد كنند تا آنھا را به طغيان وادارند و از اين طريق "مجلس
محافظهكار و دولت را وادار به الغای گمركات غله نمايند".
در  ۵اوت ،سه كارخانه در استالى بريج دستمزدھا را پايين آوردند .نارضايتى در
صفوف كارگران افزايش يافت .در يكى از كارخانهھا ،كارگران كارخانه را ترك
كردند ،به كارخانهھاى ديگر رفتند و آنھا را به اعتصاب فراخواندند .طى چند ساعت
كليه كارخانهھا تعطيل شد .كارگران تظاھرات كنان به "مو ترام مور" رفتند تا ميتينگى
بر پا كنند .اين در پنجم اوت بود .در ھشتم اوت كارگران با يك نيروى  ۵ھزار نفرى به
"اشتونھايد" رفتند .ھمه كارخانهھا و معادن را تعطيل كرده و ميتينگھايى برپا داشتند
كه در آنھا بر خالف خواست بورژوازى ،الغای قوانين غله را طرح نكرده بلكه از
"مزد شرافتمندانه براى كار شرافتمندانه" سخن مىراندند(٣٨).
در  ٩اوت ،كارگران اعتصابى در آشتون جمع شده و عازم منچستر شدند .در ١٠
اوت ،اعتصاب در منچستر به يك اعتصاب عمومى تبديل شد .درگيرى و زد و خورد
ميان پليس با كارگران پيش آمد .در  ١١اوت كارگران در استوكپورت بودند .در ھمان
روز در "بولتون" اعتصاب عمومى برپا شده و شورشھايى رخ داده بودند .كارگران
مناطق اعتصابى ،نمايندگانى را از ميان خود برگزيده بودند كه در ھمين روز تشكيل
جلسه دادند و تصميم گرفتند اعتصاب را به يك آكسيون زير شعار منشور تبديل كنند.
اعتصاب به سرعت گسترش مىيافت .اعتصاب عمومى به يك طغيان علنى كارگران
تبديل شده بود .ستونھايى از كارگران از اين شھر به آن شھر مىرفتند .مراكز پليس را
در ھم مىكوبيدند و با نيروھاى سركوب درگير مىشدند .تا  ١۶اوت اعتصاب به
سراسر النكشاير ،يوركشاير غربى ،استافوردشاير شمالى و مناطق ديگر گسترش يافته
بود .صدھا ھزار كارگر به اعتصاب پيوسته بودند" .قيام سراسر نواحى صنعتى را فرا
گرفت و كليه كارھا به استثناى خرمنبردارى و تھيه اغذيه تعطيل شد (٣٩)".شعار
كارگران ،منشور و مزد عادالنه بود .منشور ،ديگر براى آنھا چيزى جز قدرت
سياسى كارگرى و تجديد سازماندھى سياسى جامعه معنا نمىداد .مزد عادالنه نيز به
رغم تمام ابھامش ،بھبود در شرايط كار و زندگى كارگران و سھم كارگران در اقتصاد
جامعه و منافع كار بود .معھذا اھداف صريح و روشنى وجود نداشت .ھر چند كارگران
بر سر اين نكته متفقالقول بودند كه به خاطر سرمايهداران نبايد خود را سپر بال كنند،
اما در درون خود نقطه نظرھاى مختلفى داشتند .اغلب خواستار تحميل منشور بودند.
گروھى مىخواستند سطح دستمزدھاى سال  ۴٠را تحميل كنند .بر سر شيوهھاى مبارزه
نيز اختالفاتى بروز كرده بود.
كنفرانس نمايندگان كارگران اعتصابى و اتحاديهھاى كارگرى در تاريخ  ١۵و ١۶
اوت در منچستر برگزار گرديد و تصميم به ادامه اعتصاب تا پيروزى منشور گرفت.
كنفرانس تالش نمود رھبرى جنبش را در دست بگيرد .اما ديگر دير شده بود .كارگران
نمىدانستند ديگر چه بايد بكنند .فقر و فشار مادى آنھا را از پاى در آورده بود.
اختالفات در ميان نمايندگان كارگران فزونى مىگرفت .گروھى از ادامه اعتصاب دفاع
مىكردند و گروھى خواستار پايان بخشيدن به آن بودند .گروھى به اين كه جنبش
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محدودهھاى نظم و قانون را در ھم شكسته معترض بودند .به ھر حال ديگر كار از كار
گذشته بود .تا حوالى  ٢٠اوت جنبش تقريبا ً فروكش كرده بود .نيروھاى نظامى به شدت
دست به تعرض زده بودند و ھمه جا جنبش را سركوب مىكردند .بورژوازى ھم كه در
آغاز تصور مىكرد با رشد اعتراضات كارگرى مىتواند به خواستھاى خود برسد،
اكنون كه با يک طغيان واقعى كارگرى روبرو شده بود ،دوباره قانونگرا شده و "گناه"
قيام را به گردن "محركين" چارتيست انداخت .ھزاران كارگر دستگير و به زندان و
تبعيد در مستعمرات محكوم شدند .بسيارى از رھبران چارتيست نيز طى اين سركوب
دستگير و به زندان محكوم شدند.
اين شكست براى طبقه كارگر انگليس بسيار سنگين بود .نبود اھداف و تاكتيكھاى
صريحا ً روشن و رھبرى منسجم ،تأثيرات بسيار منفى در ميان كارگران بر جاى
گذاشت .جنبش چارتيستى با فروكش و زوال روبرو گرديد.
تنھا در  ١٨۴٨در بحبوحه انقالبات اروپايى است كه آخرين تالش سياسى بزرگ
صورت مىگيرد .كارگران انگليسى زير فشار بحران اقتصادى  ١٨۴٧و تحت تأثير
انقالبات اروپايى و مبارزات كارگرى در اين انقالبات ،مجدداً به پا مىخيزند .دومين
كنوانسيون چارتيست گشايش مىيابد .ميتينگھاى گستردهاى در سراسر كشور شكل
مىگيرند كه به لحاظ وسعت و ابعاد تودهاى از سالھاى  ٣٩و  ۴١فراترند .شعارھاى
جمھورىخواھانه در صفوف كارگران مطرح مىگردند .رھبران چارتيست تصميم
مىگيرند كه يك بار ديگر تقاضاھاى خود را به پارلمان ارائه دھند .اكنور از رھبران با
نفوذ جنبش چارتيست پيشنھاد مىكند كه ارائه عرضحال جديد به پارلمان ھمراه با يك
تظاھرات تودهاى باشد .جناحى ديگر به رھبرى ھارنى از اجتنابناپذيرى قيام دفاع
مىكند .پيشنھاد اكنور مورد تصويب قرار مىگيرد .متجاوز از  ۵ميليون نفر عرضحال
را امضا میکنند .قرار بر اين مىشود كه در  ١٠آوريل تظاھرات برگزار گردد.
حكومت انگليس كه از موج گسترده جنبش كارگرى انگليس و انقالبات اروپايى
وحشتزده شده بود ،يك نيروى  ٢۵٠٠٠٠نفرى از نيروھاى پليس و نظامى را در
پايتخت مستقر ساخت .ھزاران نفر را نيز به عنوان داوطلبان دفاع از نظم و قانون به
صورت ميليشيا سازماندھى نمود .تظاھرات را ممنوع و تھديد به سركوب كرد .در
برابر اين تھديد ،رھبران چارتيست تصميم گرفتند كه تظاھرات را ملغا سازند و شخصا ً
تقاضاھاى چارتيستى را به پارلمان ارائه دھند .روز  ١٠آوريل در حالى كه متجاوز از
 ١٠٠٠٠٠كارگر به منظور تظاھرات گرد آمده بودند ،رھبران چارتيست از كارگران
خواستند كه متفرق شوند و بھانه به دست نيروھاى سركوب ندھند .سرنوشت اين
عرضحال در پارلمان ھمان سرنوشت دو عرضحال قبلى بود .عالوه بر اين ،به رغم
اين كه تظاھرات ملغا شده بود ،حكومت انگليس تعدادى از رھبران جنبش كارگرى را
دستگير و آنھا را به زندانھاى طويلالمدت محكوم نمود .بدين طريق آخرين تالش
سياسى جنبش چارتيستى نيز با شكست روبرو گرديد.
علل شكست و زوال جنبش چارتيستى را به طور خالصه قبل از ھر چيز بايد در عدم
بلوغ طبقه كارگر ،ناپختگى سياسى و ايدئولوژيك و فقدان اھداف صريح و روشن و
تاكتيكھاى نامشخص جستجو كرد .ھمين امر زمينهساز نفوذ خرده بورژوازى و
گرايشات ايدئولوژيك آن در صفوف كارگران بود .ھمان گونه كه قبالً اشاره كرديم ،از
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ھمان آغاز ،جنبش چارتيست عرصه رو در رويى راديكاليسم كارگرى و خرده
بورژوازى بود و اختالفاتى جدى بر سر اھداف فورى و نھايى و تاكتيكھا وجود
داشت .ھمه گرايشات ،منشور را قبول داشتند .اما در حالى كه جناح كارگرى ،خواستار
يك رشته مطالبات اقتصادى و رفرمھاى اجتماعى نيز بود ،جناح خرده بورژوايى از
محدوده مطالبات صرفا ً دمكراتيك فراتر نمىرفت .در حالی که جناح اوئنى الوت از
اتحاد كارگران و بورژوازى براى تحقق منشور دفاع مىكرد و صرفا ً شيوه
مسالمتآميز مبارزه را مىپذيرفت ،جناح کارگری از استقالل طبقاتى كارگران و عمل
مستقل سياسى دفاع مىكرد و شيوه قھرآميز مبارزه ،قيام و انقالب را بديل قرار میداد.
عالوه بر اين جناح الوت برقرارى تعاونىھاى اوئنى را مد نظر داشت و حال آن كه
جناح كارگرى در پى تحقق مطالبات مشخص كارگرى بود .در مراحل بعد كه جنبش
چارتيستى راديكالتر مىشود ،اختالفات ميان جناح اكنور و ھارنى تشديد مىگردد .در
حالى كه جناح ھارنى به سوسياليسم علمى گرايش پيدا مىكند ،اكنور در چارچوب
سوسياليسم تخيلى باقى مىماند و نقطه اتكايش آريستوكراسى كارگرى مىگردد كه در
درون طبقه كارگر انگليس شكل گرفته بود و مبلغ ھمكارى طبقاتى بود .ماركس و
انگلس در آن ايام ارزيابى زير را از جناحھاى فوقالذكر ارائه دادند:
"تشكيالت كنونى حزب چارتيست نيز در حال از ھم پاشيدگى است .اعضای خرده
بورژوازى كه ھنوز به حزب وابستگى دارند ،به ھمراه آريستوكراسى كارگرى يك
فراكسيون صرفا ً دمكراتيك را تشكيل مىدھند كه برنامه آن به منشور خلق و تعدادى از
رفرمھاى خرده بورژوايى ديگر محدود است .توده كارگرانى كه در شرايط حقيقتا ً
پرولترى زندگى مىكنند ،به جناح چارتيست انقالبى تعلق دارند .رھبر فراكسيون
نخست ،فيركوس اكنور و رھبران فراكسيون ديگر ژوليان ھارنى و ارنست جونس
مىباشند(۴٠)".
بديھى بود كه با اين ابھامات و گرايشات ،جنبش چارتيستى نمىتوانست به حيات خود
ادامه دھد .معھذا به رغم تمام نقاط ضعف اين جنبش ،چارتيسم نخستين جنبش واقعى
كارگرى بر مبناى طبقاتى و نخستين حزب كارگرى جھان بود" .چارتيسم شكل فشرده
مخالفت و مبارزه با بورژوازى" بود" .در چارتيسم اين تماميت طبقه كارگر است كه
عليه بورژوازى به پا مىخيزد و قبل از ھر چيز قدرت سياسى وى ،حصار قانونى را
كه وى به دور خود كشيده مورد حمله قرار مىدھد (۴١)".با در نظر گرفتن تمام
مختصات اين جنبش در مرحله معينى از رشد و تكامل طبقه كارگر است كه ماركس از
چارتيسم به عنوان "حزب كارگران سازمان يافته انگليس") (۴٢نام مىبرد.
ب  -جنبش كارگرى فرانسه
دوران شكلگيرى جنبش سياسى مستقل طبقه كارگر در فرانسه توأم با يك رشته
اعتصابات داراى جھتگيرى سياسى ،مداخله فعال كارگران در انقالب و چندين قيام
مسلحانه است .نقشى كه طبقه كارگر فرانسه در ربع دوم سدهی نوزدھم در اين كشور
ايفا نمود تا بدان حد است كه بايد گفت بدون مداخله طبقه كارگر ھيچ يك از تحوالت
سياسى مھم اين كشور نمىتوانست عملى گردد .انقالب ژوئيه  ١٨٣٠و انقالب فوريه
 ١٨۴٨كه يكى سلطنت بورژوايى و ديگرى جمھورى بورژوايى را به بار آورد ،ھر
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دو دستاورد طبقه كارگر بودند .در نتيجه ھمين دخالت فعال در امور سياسى جامعه
است كه روند شكلگيرى جنبش سياسى مستقل طبقه كارگر چنان تسريع مىشود كه
پرولتارياى پاريس در ژوئن  ١٨۴٨با يك قيام خالص كارگرى براى كسب قدرت
سياسى به پا مىخيزد .بدون شناخت دقيق از بسط و توسعه مبارزه طبقاتى و اقدامات
مستقل سياسى پرولتاريا در اين مرحله ،اين نكته نامفھوم خواھد ماند كه چرا تنھا در
فرانسه مىبايستى كمون پاريس به عنوان نخستين حكومت كارگرى جھان ،پديد آيد .لذا
بايد اين مرحله را با تفصيل بيشترى مورد بحث قرار داد .پيش از اين نقش راديكال
پرولتاريا در انقالب كبير فرانسه و جريان تفكيك تدريجى آن از توده تھيدست ،در روند
تحول انقالب مورد بررسى قرار گرفت .طى سه دھه نخستين سدهی نوزدھم ،ھر چند
كمى و كيفى خود ادامه مىداد.
كه اوضاع ظاھراً آرام مىنمود ،اما طبقه كارگر به رشد ّ
بحران اقتصادى كه از  ١٨٢٨آغاز گرديد ،با بيكارى وسيع و فقر روز افزون،
وضعيت زندگى توده كارگر و زحمتكش را به شدت وخيم نمود .اقدامات ضد دمكراتيك
شارل دھم در زمينه محدوديت ھر چه بيشتر حق رأى ،تصويب قوانين شديد عليه
آزادى مطبوعات و انحالل پارلمان در ژوئيه  ،١٨٣٠بر دامنه نارضايتى و اعتراض
افزود .تودهھاى كارگر و خرده بورژوازى كه زير فشار بحران اقتصادی و بى حقوقى
قرار داشتند ،به خيابانھاى پاريس ريختند .مقابله نيروھاى حكومت خشم تودهھاى مردم
را افزونتر ساخت .خيابانھاى پاريس سنگربندى شدند .نبرد مسلحانه به مدت سه روز
ادامه يافت .پيگيرترين و مقاومترين نيروى اين مبارزه ،پرولتارياى پاريس بود و
كارگران محله سن آنتوان به عنوان مظھر ايستادگى و مقاومت در اين نبرد شناخته
شدند .پس از سه روز مبارزه مسلحانه ،شارل دھم از قدرت به زير كشيده شد ،به
انگلستان فرار كرد و بدين طريق به سلطنت بوربنھا پايان داده شد .به رغم اين كه
شارل دھم در نتيجه مبارزات كارگران و توده خرده بورژوا سرنگون گرديد ،اما قدرت
در دست بورژوازى قرار گرفت .كارگران ھنوز به جناح اپوزيسيون سياستمداران
بورژوا اعتماد داشتند .لذا با سقوط شارل ،اسلحه را زمين نھادند و سنگرھا را ترك
نمودند.
بورژوازى بزرگ ،شاھى جديد به نام لويى فيليپ را از خانواده اورلئانھا بر تخت
نشاند و خود زمامدار امور گرديد .پرولتارياى پاريس كه در ازاى مداخله فعال در
انقالب و سرنگونى سلطنت بوربونھا انتظار اقدامات سياسى و اجتماعى از سوى
حكومت جديد را به نفع خود داشت ،به زودى دريافت كه اين انقالب چيزى عايد او
نساخته و بورژوازى از سرنگونى بوربونھا تنھا به نفع خود استفاده كرده است .حق
رأى عمومى به رسميت شناخته نشد .تنھا با كاھش ماليات انتخابات از سيصد فرانك در
سال به صورت ماليات مستقيم به دويست فرانك و افزايش تعداد انتخابكنندگان از ٩۴
ھزار به  ٢۴٠ھزار ،موقعيت بورژوازى بزرگ در پارلمان تحكيم شده بود .يعنى نه
تنھا پرولتاريا و دھقانان بلكه خرده بورژوازى شھرھا و بخشھايى از بورژوازى نيز
از حق رأى محروم گرديدند .لذا انقالب ژوئيه  ١٨٣٠ضربهاى جدى به اعتماد
كارگران نسبت به سياستمداران بورژوا و زودباورى آنھا وارد آورد.
از اين رو در پى اين انقالب است كه كارگران در مسير اقدام مستقل سياسى گام
برمىدارند و حركتھاى مستقل سياسى كارگرى شكل مىگيرند.
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قيامھاى ليون و پاريس
نخستين تجلى روىآورى كارگران فرانسه به اقدام مستقل ،قيام كارگران ليون در
 ١٨٣١بود .ليون در آن زمان دومين شھر بزرگ صنعتى فرانسه بود .تنھا حدود ٣٠٠
ھزار كارگر بافنده در اين جا كار مىكردند .شرايط كار و زندگى كارگران بافنده ليونى
فوقالعاده وخيم بود .كارگران روزانه تا  ١۵ساعت كار مىكردند .اما در ازاى اين كار
طاقتفرسا دستمزدى كه دريافت مىكردند تا بدان حد ناچيز بود كه كفاف حداقل
معيشت آنھا را نمىداد .مبارزات مسالمتآميز كارگران براى افزايش دستمزد به جايى
نرسيده بود .در پاييز سال  ١٨٣١بازرگانان كه در واقع كارفرمايان توليد پارچهھاى
ابريشمى محسوب مىشدند ،با مستمسك قرار دادن بحران اقتصادى و بيكارى ،نرخ
دستمزد را باز ھم كاھش دادند .نارضايتى و اعتراض در صفوف كارگران بافنده
افزايش يافت .كارگران با برگزارى ميتينگ و تظاھرات خواستار افزايش دستمزدھا
شدند .آنھا از مقامات شھر خواستند كه در منازعه آنھا با كارفرمايان نقش واسطه را
بر عھده بگيرند .طى نشستى مشترك با حضور مقامات شھر و نمايندگان كارگران و
كارفرمايان ،قرار بر اين شد كه نرخ دستمزد كارگران اندكى افزايش يابد .اما
كارفرمايان از اجراى اين توافق سر باز زدند ،لذا خشم متراكم كارگران منفجر شد .در
 ٢٠نوامبر ،كارگران در ميدان حومه كروا  -روس ،اجتماع عظيمى بر پا نمودند و
تصميم گرفتند كه از فردا دست از كار بكشند ،به شھر بروند و مطالباتشان را به
مقامات ارائه دھند .مقامات دولتى كه از ورود ھزاران كارگر خشمگين به شھر
ھراسناك شده بودند به واحدھاى ارتش و گارد ملى دستور دادند كه دروازهھاى شھر را
به روى كارگران ببندند و به مقابله با آنھا برخيزند .روز بعد در  ٢١نوامبر كارگران
سيلآسا روانه شھر شدند و در پاى دروازهھاى شھر رو در روى نيروھاى نظامى قرار
گرفتند .واحدھاى نظامى براى عقب نشاندن كارگران ،به روى آنھا آتش گشودند٨ ،
كارگر در ھمان جا كشته شدند .كارگران با ھر وسيلهاى كه در اختيار داشتند به رو در
رويى با نيروى سركوب نظامى برخاستند ،آنھا را متفرق و وارد شھر شدند .چندين
ساختمان دولتى را به تصرف درآوردند و دست به سنگربندى در خيابانھا زدند .نبرد
تمام روز ادامه يافت .كارگران با حمله به مراكز و انبارھاى اسلحه ،خود را كامالً
مسلح نمودند .شعار كارگران "زيستن با كار يا مرگ در حين نبرد" بود" .در ٢٢
نوامبر ،نبرد در ليون شدت گرفت .كارگران حومهھاى دورتر ،از بروتو ،سن ژوس
وال گيلوتيه به كمك رزمندگان كروا  -روس و نواحى ليون آمدند .فرمانده پادگان دستور
داد توپخانه را بر روى پلى در حومه سن كلر مستقر سازند و از آن جا بروتو را
توپباران كنند .كارگران سن كلو را مورد حمله قرار دادند و نيروھاى نظامى را به
عقبنشينى وادار نمودند .نبرد شديدى تمام روز در سواحل رودخانه ادامه داشت و
سنگرھا چندين بار دست به دست شدند .كارگران نبردكنان راه خود را به سوى مركز
شھر گشودند .در  ٢٣نوامبر ،فرمانده ارتش تصميم گرفت كه نيروھايش را از ليون
بيرون بكشد .آنھا در حالى كه زير بارانى از گلوله قرار گرفته بودند ،مجبور به
عقبنشينى شدند .با خروج نيروھاى نظامى ،شھر تحت كنترل شورشيان در آمد .در
مدت سه روزى كه نبرد در ليون ادامه داشت تعداد زيادى كشته و زخمى شدند .به

۴۶

 



  

  )   (

حسب برآورد شاھدان عينى حدود  ١٠٠٠تن كشته و يا زخمى شدند و بر طبق
گزارشات مقامات دولتى حدود  ٣٠٠٠٠نفر در قيام شركت داشتند(۴٣)".
كارگران چند روز كنترل شھر را در دست داشتند .با اين ھمه ،ھنوز در اين مرحله به
اقدام خاص كه حاكى از اراده آنھا براى اعمال حاكميت باشد دست نزدند .با مقامات
حكومتى با مالطفت رفتار نمودند و آنھا را به حال خود باقى گذاشتند .كارگران صرفا ً
برقرارى نظم را در شھر بر عھده گرفتند .اين نحوه برخورد در اين مرحله از رشد
طبقه كارگر قابل توجيه بود .كارگران تازه اولين گامھا را در راه عمل مستقل سياسى
برمىداشتند .آنھا ھنوز برنامه و اھداف روشنى نداشتند .به رغم مضمون اجتماعى
شعارى كه مطرح مىكردند ،فاقد آگاھى سياسى بودند .عالوه بر اين ،گروھى از
صاحبان كارگاهھاى ابريشمبافى كه به علت تضاد و مخالفتشان با بازرگانان به قيام
پيوسته بودند در بالتصميمى كارگران مؤثر بودند .در اين ضمن ،بورژوازى در تالش
براى گسيل نيروھاى تقويتى به ليون و تعرض عليه كارگران بود" .در  ٢٨نوامبر يک
نيروى تقويتى  ٢٠٠٠٠نفره به نيروھاى نظامى پيوست كه از شھر عقبنشينى كرده
بود .روز بعد شھردارى به كارگران دستور داد سالح خود را به زمين بگذارند.
كارگران با اكراه پذيرفتند .آنھا بخشى از سالحھا را مخفى ساختند .روز اول دسامبر
واحدھاى نظامى ،حومهھا را اشغال نمودند .در سوم دسامبر چھار ھنگ ارتش منظم
وارد شھر شدند .حكومت كه از وقوع مجدد رويدادھاى توفانى ھراسناك بود ،به
سركوب خونين تودهھا متوسل نشد ،اما ھزاران كارگر از شھر اخراج شدند (۴۴)".بدين
طريق نخستين قيام كارگران ليون به پايان رسيد .در پى اين قيام ،حكومت اقدامات
تضييقى شديدى را در مورد اتحاديهھاى كارگرى به مرحله اجرا در آورد و تعرفهھاى
دستمزد را نيز ملغا نمود.
قيام كارگران ليون به رغم تمام نقاط ضعفاش يكى از برجستهترين رويدادھاى جنبش
كارگرى نيمه اول سدهی نوزدھم بود .قيام ،يك اقدام مستقل كارگرى در سلسله زنجيره
نبردھاى طبقاتى عليه بورژوازى بود كه سرانجام به جنبش سياسى مستقل طبقه كارگر
انجاميد .جنبش در ليون سركوب گرديد ،اما ھنوز چند ماھى از نخستين قيام ليون
نگذشته بود كه در ژوئن  ١٨٣٢كارگران پاريس به قيام برخاستند .قيام كارگران ليون
تأثير خود را بر كارگران سراسر فرانسه بر جاى گذاشته بود .احساس ھمبستگى و
پشتيبانى از كارگران ليون در ميان طبقه كارگر رشد كرده بود .كارگران پاريس
اعتراضات خود را وسعت بخشيدند .اگر ھنوز در نخستين قيام ليون ،كارگران فاقد
شعارھاى سياسى بودند ،در پاريس ،در نتيجه فعاليتھاى سازمانھاى راديكال
جمھورىخواه ،مبارزه كارگران جنبه آشكارا سياسى داشت .در  ٢۵ژوئن ١٨٣٢
كارگران پاريس كه با سازمانھای راديكال جمھورىخواه ارتباط داشتند ،دست به يك
تظاھرات عليه حكومت زدند .اين تظاھرات بالفاصله در پى درگيرى با پليس به
سنگربندى خيابانى و قيام مسلحانه انجاميد .نبرد مسلحانه دو روز در خيابانھاى پاريس
ادامه داشت .نيروى بسيار وسيعى از واحدھاى ارتش و گارد ملى به ميدان نبرد گسيل
كمى ،كارگران را در خيابان سن
شدند .نيروھاى سركوب با بھرهبردارى از برترى ّ
مارتن در محاصره گرفتند ،آنھا را سركوب و به قيام پايان بخشيدند .كارگران در اين
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نبرد متحمل شكست سنگينى شدند .طى دو روزى كه قيام ادامه داشت حدود  ٨٠٠تن
كشته و زخمى شدند(۴۵).
سركوب قيام كارگران و سازمانھاى جمھورىخواه در پاريس ،به معناى پايان
مبارزه نبود .فعاليتھاى مبارزاتى ھم چنان ادامه يافت .سازمانھاى جمھورىخواه با
گرايشات راديكالترى شكل گرفتند كه ديگر به شعارھاى عام جمھورىخواھانه اكتفا
نمىكردند بلكه در تبليغات خود بر روى مسايل اجتماعى به نفع طبقات زحمتكش تأكيد
داشتند .از اين نمونه "مجمع حقوق انسانى و مدنى" بود كه تحت رھبرى اگوست
بالنكى از رھبران برجسته انقالبى قرار داشت .اين مجمع در ميان كارگران از نفوذ
قابل مالحظهاى برخوردار بود و شعبات خود را به چندين شھر مھم فرانسه از جمله
ليون گسترش داده بود .فعاليتھاى گسترده اين سازمان در ميان كارگران و
زحمتكشان ،حكومت فرانسه را به شدت نگران ساخته بود .لذا در تدارك وضع قوانين
شديد عليه سازمانھاى سياسى و مجازاتھاى سنگينى براى ھمه سازماندھندگان و
فعالين و اعضا اين سازمانھا بود كه ليون بار ديگر در آستانه قيام قرار گرفت" .در
فوريه  ١٨٣۴تجار بار ديگر تعرفهھاى دستمزد بافندگان را كاھش دادند .اعتصاب ده
روزه با شكست روبرو شد و بافندگان ابريشم به سر كار بازگشتند .ھنگامى كه حكومت
شش رھبر اعتصاب را دستگير نمود ،شھر آرام بود .اما از آن جايى كه پيشبينى
مىكرد اين اقدام منجر به مخالفت شديد شود ١٠٠٠٠ ،نيرو اعزام نمود كه مواضع
استراتژيك و ساختمانھاى مھم ليون را اشغال كنند(۴۶)".
اما اين اقدامات قادر نبود خشم انقالبى كارگران را مھار كند .اطالعيهھايى در
مخالفت با اقدامات سركوبگرانه حكومت و محدوديت و منع تشكلھاى سياسى و صنفى
در ميان كارگران ليون پخش گرديد و آنھا را دعوت به تشديد مبارزه كرد.
سازمانھاى كارگران و جمھورىخواھان براى پيشبرد اين مبارزه يك كميته مشترك
تشكيل دادند .تظاھرات  ۵آوريل به درگيرى ميان پليس و كارگران انجاميد .در ١٩
آوريل  ١٨٣۴دومين قيام كارگران ليون آغاز گرديد .در اين روز كارگرانى كه در
اعتراض به حكومت دست به يك گردھمايى در شھر زده بودند ،توسط ژاندارمھا به
گلوله بسته شدند .اين اقدام سركوبگرانه ،قيام را شعلهور ساخت .كارگران به سرعت
خود را مسلح كردند و بار ديگر در خيابانھاى شھر سنگربندى شد .كارگران ليون اين
بار با شعارھاى سياسى و مطالبات سياسى روشنتر قدم به ميدان مبارزه گذاشتند.
پرچمھاى سرخ را به نشانه انقالب بر فراز سنگرھا به اھتزاز درآوردند و با شعار
مرگ يا جمھورى ،به مبارزه ادامه دادند .كارگران ،مواضع اصلى را در مركز شھر
به تصرف در آوردند .حكومت ،اين بار با آمادگى بيشترى به مقابله با قيام برخاسته بود
و پى در پى نيروھاى تقويتى گسيل مىداشت" .معھذا نبرد به مدت  ٧روز ادامه يافت.
 ٣٠٠٠٠نيروى نظامى در سركوب دومين قيام كارگران ليون شركت كردند .در ١۵
آوريل قيام با شكستر وبرو گرديد .در جريان اين قيام كارگران ليون نه تنھا تعدادى از
كارگران سنت آتين ،حومهھاى گرنويل ،آربوا و تعدادى ديگر از شھرھا و شھركھا به
قيام پيوستند ،بلكه در روزھاى  ١٣و  ١۴آوريل مجدداً در پاريس نيز قيامى صورت
كمى محدود بود ،اما به مدت دو روز در منطقه سن مارتن و
گرفت كه ھر چند از نظر ّ
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مجاور تمپل ادامه يافت ۴٠٠٠٠ .نيروى نظامى منطقه را تحت محاصره درآوردند و
قيام را سركوب نمودند(۴٧)".
نيروھاى نظامى در خيابان ترانس نونان دست به يك قتل عام وحشيانه زدند و گروه
كثيرى از مردم را كشتار كردند" .در جريان اين قيامھا تنھا  ٣٠٠٠نفر دستگير
شدند(۴٨)".
قيامھاى كارگران ليون و پاريس ،پيش درآمدى بر انقالب فوريه  ١٨۴٨و قيام ژوئن
پرولتارياى پاريس بود .در اين فاصله كارگران فرانسوى خود را براى نبردھاى
طبقاتى پردامنه آينده آماده مىكردند .ايدهھاى سوسياليستى وسيعا ً در ميان كارگران
رسوخ پيدا كرده بود .پيشروترين كارگران به ايدهھاى كمونيسم كارگرى تخيلى اگوست
بالنكى ،اتين كابه و تئودور دزامى گرايش داشتند .آگاهترين كارگران با
جمھورىخواھان سرخ متحد بودند .مجمع فصول كه در  ١٨٣٧تحت رھبرى اگوست
بالنكى ،آرماند باربه و مارتن برنارد تشكيل شده بود ،از انقالب اجتماعى دفاع
مىكرد(۴٩).
تالش اين سازمان در  ١٨٣٩براى برپايى يك قيام به رغم تصرف برخى مراكز
حساس با شكست روبرو گرديد و رھبران آن دستگير شدند .در واپسين سالھاى
سلطنت ژوئيه ،سازمانھاى مخفى جديدى شكل گرفته بودند و كارگران اغلب با اين
تشكلھا در ارتباط بودند .در اين ضمن فرا رسيدن بحران اقتصادى با تالطمات نوينى
ھمراه گرديد.
پرولتارياى فرانسه و انقالب فوريه ١٨۴٨
از  ١٨۴۵كه آفت سيبزمينى ،بدى محصول و ترقى قيمتھا موجب وخامت بيشتر
وضعيت مادى تودهھاى زحمتكش ،شورشھاى گرسنگان و درگيرىھاى خونين گرديد،
و در پى آن فرا رسيدن بحران اقتصادى  ١٨۴٧كه وخامت روز افزون اوضاع
اقتصادى ،افزايش بيكارى و كاھش دستمزدھا را به بار آورد ،سلطنت ژوئيه تدريجا ً با
يك بحران سياسى روبرو شد.
اپوزيسيون بورژوايى كه اوضاع را براى پايان دادن به حاكميت اشراف مالى مساعد
يافت ،تبليغات وسيعى را به خاطر رفرم انتخاباتى آغاز نمود .ھدف بورژوازى صنعتى
از اين رفرم ،كسب اكثريت در پارلمان بود .اما لويى فيليپ ،گيزو نخستوزير و
مجلس ،با رفرم انتخاباتى به مخالفت برخاستند .كشمكش بر سر اين مسئله به تشديد
بحران سياسى انجاميد .مخالفين حكومت با برپايى گردھمآيىھاى سياسى خواستار
اصالحات شدند .حكومت براى كنترل اوضاع ،يك گردھمايى را كه براى روز ٢٢
فوريه ترتيب داده شده بود ،ممنوع اعالم كرد.
در اين اوضاع ،اپوزيسيون بورژوايى ،جا زد و اعالم كرد كه تظاھرات برگزار
نخواھد شد .اما تودهھاى كارگر و زحمتكش كه زير فشار بحران اقتصادى و بى حقوقى
سياسى جانشان به لب رسيده بود ،زير بار فرمان حكومت و اپوزيسيون بورژوايى
نرفتند .تودهھاى مردم به خيابانھاى پاريس ريختند و دست به تظاھرات و سنگربندى
زدند" .مردم پاريس كه از دست قھرمانان بزرگ ياوهسراى مجلس به خشم آمده و از
جبن و زبونى اين كوتهبينان منزجر و غضبناك شده و در ضمن از بيكارى عمومى
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مداومى ناراضى بودند ،اجازه ندادند كه با آنھا بازى شود .ظھر روز سهشنبه ٢٢
فوريه  ١٨۴٨تمام اھالى پاريس به خيابانھا ريختند .تودهھا فرياد مىزدند :مرگ بر
گيزو ،زنده باد رفرم(۵٠)".
انقالب آغاز شده بود .مردم به مراكز پليس يورش بردند و آنھا را به آتش كشيدند.
انبارھاى اسلحه را مورد حمله قرار دادند و مسلح شدند .فرداى آن روز،قيام ابعاد
وسيعترى به خود گرفت و بخش گستردهترى از پاريس سنگربندى شد .دامنه و ابعاد
قيام به حدى رسيد كه در نيروى سركوب نيز تزلزل و شكاف ايجاد نمود .گروھى از
افراد گارد ملى به مردم پيوستند .ارتش ديگر توان رو در رويى با مردم را از دست
داده بود .لويى فيليپ كه اكنون وخامت اوضاع را درك كرده بود ،با عزل گيزو ،تالش
نمود تا اوضاع را تحت كنترل درآورد .اما ديگر دير شده بود .چرا كه ابتكار عمل
ديگر نه در دست بورژوازى ،بلكه در دست كارگران و زحمتكشانى بود كه به نبرد
مسلحانه در خيابانھاى پاريس ادامه مىدادند .نبرد تا فرداى آن روز ھم ادامه يافت.
پادگانھا به تصرف قيامكنندگان درآمد .ديگر جايى براى لويى فيليپ و سلطنت نيز باقى
نمانده بود .او صبح روز  ٢۴فوريه ناگزير به استعفا و فرار گرديد .مردم به نشانه پايان
سلطنت و پيروزى جمھورى ،تخت سلطنت را در ميدان باستيل به آتش كشيدند .معھذا
نمايندگان مجلس ھنوز در پى آن بودند كه نوه خردسال لويى فيليپ را بر تخت سلطنتى
كه ديگر وجود نداشت بنشانند .در حالى كه بحث در مجلس بر سر اين مسئله ادامه
داشت ،گروھى از مردم به مجلس حمله بردند" .كارگرى كابهايست موسوم به ژيلبرت،
تفنگ خود را به سوى گروھى از نمايندگان نشانه رفت ،مباحثه را متوقف نمود و فرياد
زد :نمايندگى بس است! ما فرمانرواييم(۵١)".
در بحبوحه اوضاعى كه كارگران اسلحه به دست در سنگرھا مىجنگيدند و مراكز
حساس را به تصرف درمىآوردند ،اپوزيسيون بورژوايى كه سازمان يافتهتر بود ،يك
حكومت موقت تشكيل داد تا زمام امور را تحت كنترل بگيرد .اين حكومت موقت ،حتا
تا ظھر  ٢۵فوريه ،جمھورى را اعالم نكرد بلكه تنھا زير فشار كارگران ناگزير به
پذيرش آن گرديد.
"تا ظھر  ٢۵فوريه جمھورى ھنوز اعالم نشده بود .در عوض ھمه وزارتخانهھا
ميان عناصر بورژوايى حكومت موقت ،ميان ژنرالھا ،بانكداران و وكالى عدليه
ناسيونال تقسيم شده بود .اما كارگران اين بار مصمم بودند تا نگذارند مانند  ١٨٣٠كاله
سرشان برود .آنھا حاضر بودند مبارزه را از نو آغاز كرده و جمھورى را به نيروى
سرنيزه تحميل نمايند .راسپاى با اين پيام روانه شھردارى شد :به نام پرولتارياى پاريس
به حكومت موقت فرمان داده مىشود كه جمھورى را اعالم نمايد .اگر اين فرمان تا دو
ساعت ديگر عملى نگردد ،راسپاى با  ٢٠٠٠٠تن باز خواھد گشت ...مھلت دو ساعته
ھنوز به سر نرسيده بود كه بر در و ديوار پاريس واژهھاى پر شكوه تاريخى نقش
بست :جمھورى فرانسه! آزادى ،برابرى ،برادرى!")(۵٢
بدين طريق پرولتاريا با اقتدار مھر خود را بر انقالب زد .ابتكار عمل پرولتاريا در
انقالب ،بورژوازى را ناگزير به عقبنشينى و دادن امتيازاتى نمود .حتا براى آرام
كردن كارگران ،آلبر كارگر و لويى بالن ،سوسياليست تخيلى ظاھراً به عنوان
نمايندگان كارگران در حكومت موقت جاى گرفتند .در تركيب حكومت موقت ،لدرو
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رولن روزنامهنگار نيز به عنوان نماينده خرده بورژوازى به وزارت داخله منصوب
شده بود .بنابراين حكومت موقت به تعبير ماركس ارگان سازشى بود كه در واقع،
قدرت اصلى در دست بورژوازى قرار داشت .معھذا ھر جريانى كه در انقالب شركت
كرده بود" ،جمھورى را به سليقه خود تعبير مىكرد .پرولتاريا كه جمھورى را سالح
به دست به كف آورده بود ،مھر خود را بر جمھورى زد و آن را جمھورى اجتماعى
اعالم كرد(۵٣)".
در ھمان روز اعالم جمھورى ،كارگران در برابر شھردارى پاريس جايى كه
حكومت موقت تشكيل جلسه داده بود ،اجتماع نموده و دست به تظاھرات زدند .يكى از
نمايندگان كارگران موسوم به مارشه ،كارگر راهآھن ،با تفنگى در دست ،وارد مقر
حكومت موقت گرديد و از آنھا خواست كه بالدرنگ "حق كار" را تصويب كنند .در
عين حال در عرضحالى كه به حكومت داده شد ،از جمله خواسته شد كه پرداخت يك
حداقل تضمين شده به كارگران و خانوادهھاى آنھا ،به ھنگام بيمارى و ناتوانى پذيرفته
شود.
به رغم اين كه مطالبه "حق كار" براى كارگران ھنوز ناروشن بود و چنين
مىپنداشتند كه در يك حكومت بورژوايى تحقق آن امكانپذير است ،معھذا طرح اين
مطالبه بيانگر احساسات و گرايشات ضد سرمايهدارى و ضد استثمار از سوى كارگران
بود .كارگران خواستار يك شغل تضمين شده و زندگى شايسته و انسانى بودند.
حكومت ناگزير شد ،سندى را تصويب كند كه در آن حق شھروندان به كار اعالم شده
بود .فشار كارگران ،ھم چنين حكومت را مجبور نمود ،قوانينى را كه پيش از اين در
مورد ممنوعيت تشكيل اتحاديهھاى كارگرى وضع شده بود ،ملغا سازد.
در سازماندھى مبارزه كارگران و طرح مطالبات آنھا ،مجمع مركزى جمھورىخواه
كه در نخستين روزھاى انقالب توسط اگوست بالنكى ايجاد شده بود ،نقش مھمى ايفا
مىكرد .پيشنھاد الغا قوانين ضد اتحاديهاى به حكومت توسط اين مجمع صورت گرفت.
در  ٢٨فوريه نيز در روزنامهھاى چپ سندى منتشر گرديد كه از جمله امضاكنندگان
آن ،پل ِدفلوت ،تئودور دزامى و تعداد ديگرى از انقالبيون مجمع مركزى
جمھورىخواه بودند .در اين بيانيه كه عالوه بر بالنكيستھا ،طرفداران فوريه و
كابهايستھا نيز از آن دفاع مىكردند ،تشكيل يك وزارتخانه كار خواسته شده بود .در
اين بيانيه چنين آمده بود" :جمھورى تنھا يك شكل حكومتى بھتر است .مردم خواستار
اصالحات اقتصادى و بھبود واقعى در شرايط مادى و معنوى زندگى براى تمام
كارگراناند .نظر به اين امر ،امضاكنندگان درخواست مىكنند كه حكومت موقت
بالدرنگ يك وزارتخانه برای پيشرفت و ترقى ايجاد نمايد .اين وزارتخانه بايد
سازمان موعود كار را تدارك ببينند و تمام آرزوھاى برحق خلق را متحقق سازد(۵۴)".
در ھمان روز ،ھزاران كارگر مسلح به نمايندگى از سوى انجمنھاى صنفى دست به
راهپيمايى به سوى مقر حكومت موقت زدند تا اين درخواست خود را به حكومت ارائه
دھند .حكومت موقت مجبور به پذيرش اين خواست كارگران گرديد و در  ٢٩فوريه يك
كميسيون حكومتى تحت رھبرى لويى بالن براى حل مسايل كارگرى ايجاد نمود .فرداى
آن روز  ۶٠ھزار كارگر در برابر شھردارى پاريس دست به تظاھرات زدند تا
پيروزى خود را جشن بگيرند.
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حكومت موقت ھر چند كه با اجبار و اكراه به اين خواست كارگران تن داد ،اما اھداف
و مقاصد خود را نيز دنبال مىكرد .ھدف فورى حكومت موقت اين بود كه از فشار
مستقيم كارگران بر خود بكاھد ،آنھا را از مقر حكومت موقت ،جايى كه روزانه
ھزاران كارگر در برابر آن دست به تظاھرات مىزدند ،دور كند و پى لويى بالن و
كاخ لوكزامبورگ بفرستد كه كميسيون مىبايستى جلسات خود را در آن جا تشكيل دھد.
به قول ماركس "بدين ترتيب نمايندگان طبقه كارگر از مقر حكومت موقت تبعيد شدند و
بخش بورژوايى حكومت موقت ،قدرت واقعى دولتى و زمام امور ادارى را مطلقا ً در
دست گرفت و در كنار وزارتخانهھاى ماليه ،تجارت و خدمات عمومى ،در كنار
بورس و بانك يك كنيسه سوسياليستى بنا گرديد كه خاخامھاى اعظماش لويى بالن و آلبر
متعھد بودند ،ارض موعود را كشف كنند .عھد جديد را بشارت دھند و پرولتارياى
پاريس را مشغول گردانند(۵۵)".
حكومت موقت در عين حال در  ٢٧فوريه ،فرمان مربوط به تشكيل كارگاهھاى ملى
را صادر كرده بود كه از يك سو امتيازى به كارگران محسوب مىشد و از سوى ديگر
تالشى براى مھار مبارزه كارگران بود .سوسياليستھاى تخيلى امثال لويى بالن در
طرح تخيلى خود ،كارگاهھاى اجتماعى را نھادى در نظر مىگرفتند كه مىبايستى،
كارگران در آنھا به حسب رشته تخصصىشان به كار واداشته شوند .دولت منبع تأمين
مالى اين كارگاهھا باشد و بخشى از سود آنھا در صندوق مالكيت اجتماعى پسانداز
گردد .اما كارگاهھاى ملى حكومت ،چيزى نبود مگر مؤسساتى كه در مالكيت دولت
بورژوايى قرار داشتند و مستخدمين آنھا كارگران روزمزدى بودند كه به قول ماركس
به كار يكنواخت ،خستهكننده و بىحاصل خاكبردارى با دستمزدى ناچيز مىپرداختند.
با وجود اين ،كارگران ،كارگاهھاى ملى را يك پيروزى براى خود در نظر مىگرفتند.
نه صرفا ً از آن رو كه كمكى به بيكاران محسوب مىشد ،بلكه با اين قصد كه آنھا را به
يك نھاد اجتماعى تبديل كنند .حكومت موقت ھم با تشكيل كارگاهھاى ملى اھداف و
مقاصد خود را دنبال مىكرد .ھدف فورى حكومت اين بود كه عجالتا ً كارگران را در
كارگاهھاى ملى مشغول كند و از دامنه كشمكش طبقاتى بكاھد .حكومت موقت در عين
حال در اين خيال بود كه كارگران كارگاهھاى ملى را به آلت دست خود تبديل كند و در
برابر طبقه كارگر قرار دھد .تصورى كه البته اشتباه از كار درآمد و كارگران
كارگاهھاى ملى به يك بخش متشكل عليه بورژوازى تبديل شدند .يكى ديگر از اھداف
حكومت موقت از تشكيل كارگاهھاى ملى تحريك و بسيج خرده بورژوازى شھر و
روستا عليه كارگران و سوسياليسم بود ،كه در اين زمينه موفق شد و نتيجه آن را در
تحوالت آتی خواھيم ديد.
در نخستين روزھاى انقالب ،در حالى كه كارگران مسلح ،عمالً كنترل پاريس را در
اختيار داشتند ،حكومت موقت ،حق رأى عمومى براى مردان را پذيرفت .ھم چنين
ناگزير شد كارگران را به عضويت گارد ملى بپذيرد كه تا اين زمان منحصر به
بورژوازى بود .لذا "طى سه ھفته پس از انقالب فوريه تعداد افراد گارد ملى در پاريس
تقريبا ً چھار برابر گرديد )از  ۵٧٠٠٠به متجاوز از  .(١٩٠٠٠٠اكثريت عظيم
كارگرانى كه در اين دوره به گارد ملى پيوستند ،اونيفورم نمىپوشيدند ،چرا كه خود
مىبايستى آن را بخرند .بنابراين بورژوازى پاريس ،تجديد قواى گارد ملى را چونان
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يك نيروى مسلح پرولترى در نظر مىگرفت (۵۶)".از ھمين روست كه از اين پس ،تكيه
اصلى خود را بر ارتش و سازماندھى گاردھاى متحرك قرار داد .بورژوازى كه در
تدارك سركوب كارگران بود ،كوشيد كه از ميان پرولتارياى لومپن ،يك نيروى مسلح
عليه طبقه كارگر ،بسيج کند .لذا حكومت موقت در  ٢۵فوريه فرمان سازماندھى اين
نيرو را تحت عنوان گارد متحرك صادر كرد .طبقه كارگر ھنوز تجربه الزم را نداشت
و نمىتوانست پى به ماھيت اين تاكتيك بورژوازى ببرد .بلكه بالعكس آن را يك گارد
پرولترى در برابر گارد ملى بورژوازى مىپنداشت .ماركس در توضيح اين مسئله
مىنويسد:
"انقالب فوريه ،ارتش را از پاريس بيرون انداخته بود .گارد ملى كه از اقشار مختلف
بورژوازى تشكيل مىشد ،تنھا نيروى حاضر بود .گارد ملى مىدانست كه به تنھايى از
عھده پرولتاريا برنمىآيد .عالوه بر اين مجبور شده بود  -اگر چه پس از مقاومت شديد
و اشكالتراشىھاى بسيار  -اين جا و آن جا به تدريج صفوفاش را بر پرولترھاى
مسلح باز كرده و آنھا را به عضويت بگيرد .بنابراين فقط يك راه باقى مىماند :تقابل
بخشى از پرولتاريا با بخش ديگر.
حكومت موقت به خاطر اين ھدف ،گارد متحرك را به وجود آورد ،كه مركب از ٢۴
ھنگ و ھر ھنگ مركب از  ١٠٠٠نفر بود  -جوانانى به سن  ١۵تا  ٢٠ساله  -قسمت
عمده گارد متحرك از پرولتارياى لومپن تشكيل مىشد كه در ھمه شھرھاى بزرگ
جماعتى كامالً متفاوت از پرولتارياى صنعتى را تشكيل مىداد .اين جماعت ،ميدان
مشق ھمه نوع دزدى و تبھكارى بود .آدمھايى بدون شغل و حرفه معين و معيشتشان
از زبالهھاى جامعه ،ولگردانى بى سر و پا و بنابر مراتب فرھنگى ملت ،مراتبى كه به
آن تعلق مىگرفتند ،مختلف ،بدون اين كه ھرگز خصوصيت رجالگىشان را منكر
شوند ،در سنين نوجوانى ،سنينى كه حكومت تجھيزشان كرده بود مشخصا ً قادر به
قھرمانىھاى چشمگير و فداكارىھاى بزرگ و اما نيز قادر به پستترين اعمال جنايى
و كثيفترين خودفروشىھا بودند .حكومت موقت به ھر يك از نفرات گارد متحرك
روزانه يك فرانك و نيم مىپرداخت .به عبارت ديگر آنان را به اين قيمت مىخريد".
"بدين طريق پرولتارياى پاريس در مقابل ارتشى مركب از  ٢۴٠٠٠جوان نيرومند و
جسور قرار گرفت .ارتشى كه از ميان خود پرولتاريا بسيج شده بود .اين بود كه ھنگام
رژه گارد متحرك در پاريس ،پرولتاريا فرياد زنده باد درمىداد .پرولتاريا در گارد
متحرك پيشاھنگان خود را در جنگھاى خيابانى باز مىشناخت .گارد متحرك در
نظرش يك گارد پرولترى در مقابل گارد ملى بورژوازى بود .اشتباه پرولتاريا بخشيدنى
بود(۵٧)".
در اين ضمن ،در اول ماه مارس كميسيون لوكزامبورگ كار خود را بدون ھر گونه
بودجه و پرسنلى آغاز كرده بود .كميسيون ،طرح لويى بالن را براى ايجاد وزارت كار
ارائه داد كه گويا رسالتش تحقق انقالب اجتماعى ،الغا استثمار و الغاء پرولتاريا به
شكلى مسالمتآميز با ھمكارى حكومت موقت بود .در اين طرح چنين پنداشته مىشد كه
وزارت كار از طريق كمك به انجمنھاى تعاونى كارگران و گسترش آنھا تدريجا ً
مؤسسات سرمايهدارى را كنار خواھد زد و سرانجام سوسياليسم را جايگزين آن خواھد
كرد.
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در نخستين نشست كميسيون لوكزامبورگ حدود  ٢٠٠كارگر به نمايندگى از سوى
انجمنھاى صنفى حضور يافتند .اولين مطالبه كارگران ،كاھش فورى ساعات كار بود.
لويى بالن پيشنھاد كرد كه براى بررسى اين مسئله از كارفرمايان نيز دعوت به عمل
آيد .سرانجام در يك نشست مشترك ،كارفرمايان مجبور به پذيرش خواست كارگران
شدند .سپس حكومت طى فرمانى ساعات كار را در پاريس به  ١٠و در اياالت به ١١
ساعت در روز كاھش داد (۵٨).در مجموع ،كميسيون لوكزامبورگ در تمام دوران
موجوديتش داراى خصلتى دو گانه بود .از يك سو مركز تجمع و تريبون كارگران
محسوب مىشد و كارگران از طريق آن حكومت و سرمايهداران را براى تحقق
خواستھاى خود تحت فشار قرار مىدادند .از سوى ديگر ،اين كميسيون بذر توھم و
گمراھى را در ميان كارگران مىپاشيد و چنين القا مىكرد كه گويا دگرگونى اجتماعى
در چارچوب نظم موجود و با وجود حكومت موقت امكانپذير است .نقش عمده را در
اين توھمپراكنى لويى بالن ايفا مىكرد كه در ميان كارگران از نفوذ قابل مالحظهاى
برخوردار بود و بخش اعظم كارگران ھنوز به او اعتماد داشتند .اعتقاد لويى بالن به
اين كه دشمنى و مبارزه طبقاتى يك سوءتفاھم است و مىتوان از طريق جلب ھمكارى
سرمايهداران و ثروتمندان ،سوسياليسم را بدون سرنگونى نظام سرمايهدارى مستقر
ساخت ،از او يك سوسياليست  -رفرميست ساخته بود ،كه نقش يك واسطه سازشكار
ميان بورژوازى و پرولتاريا را ايفا مىكرد و كارگران را در چارچوب نظم موجود
نگاه مىداشت .اما پراتيك مبارزه طبقاتى به نحو روز افزونى چشم كارگران را بر
روى واقعيات مىگشود و آنھا را به مقابله جدىتر با بورژوازى سوق مىداد.
توأم با رشد و گسترش مبارزه طبقاتى ،در مارس و آوريل بر دامنه فعاليت كارگران
و سطح آگاھى آنھا افزوده شد .كارگران پاريس عموما ً داراى گرايشات سوسياليستى و
كمونيستى بودند و در اين چارچوب به گرايشات مختلف از سوسياليسم تخيلى  -سن
سيمونيستھا ،پرودونيستھا ،طرفداران لويى بالن و فوريه گرفته  -تا كمونيسم تخيلى
كابه و بالنكى تعلق داشتند .از نظر سياسى ،فعاليت كارگران عمدتا ً در كلوبھاى
دمكراتيك متمركز بود كه تعداد آنھا به متجاوز از سيصد كلوب مىرسيد .تعدادى
باشگاه نيز با عضويت صرفا ً كارگرى بنيان نھاده شده بود كه در واقع انجمنھاى
صنفى بودند كه مطالبات اجتماعى و سياسى را نيز مطرح مىكردند .از اين نمونه بود
كلوب كارگران كارگاهھاى ملى و كلوب "برادرى" كه در ماه مارس تشكيل شدند .بعداً
نيز فعاليتھاى سياسى كارگران در مجمع نمايندگان اتحاديهھا و كارگاهھاى ملى
متمرکز گرديد(۵٩).
در اين دوره ،بر دامنه فعاليتھاى اتحاديهھاى صنفى نيز افزوده شد .يكى از مھمترين
آنھا مجمع سياسى و بشردوستانه كارگران فلز و مكانيك بود كه چندين شاخه حرفهاى
را در بر مىگرفت .اتحاديهھاى صنفى نقش مھمى در پيشبرد مبارزه كارگران در
زمينه بھبود شرايط كار و زندگى ايفا مىكردند .در نتيجه فعاليتھاى اين تشكلھا
اقدامات مھمى در زمينه افزايش دستمزد و كاھش ساعات كار صورت گرفت .در عين
حال اين تشكلھا در زمينه مسايل سياسى نيز فعال بودند .از جمله ابتكار برگزارى
تظاھرات عظيم  ١٧مارس برای مقابله با تظاھرات ضد انقالبى بخش بورژوايى گارد
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ملى در  ١۶مارس و در دفاع از به تعويق انداختن انتخابات مجلس مؤسسان ،در دست
اتحاديهھاى صنفى بود.
مسئله از اين قرار بود كه كارگران و كلوبھاى دمكراتيك براى مقابله با توطئهھاى
ضد انقالبى بورژوازى و فعاليتھاى عوامفريبانه آنھا به ويژه در ميان دھقانان كه
نيروى عظيمى را تشكيل مىدادند ،خواستار به تعويق افتادن انتخابات شده بودند ،تا
توده مردم فرانسه آگاھانهتر نمايندگان خود را انتخاب كنند .در اين اوضاع در ١۶
مارس ،بخش بورژوايى گارد ملى با شعار مرگ بر لدرو رولن دست به تظاھرات زده
و به شھردارى پاريس حمله كرد .فرداى آن روز دويست ھزار كارگر دست به يك
تظاھرات و راهپيمايى عظيم به سوى شھردارى زدند تا ضمن دفاع از جمھورى،
حكومت موقت را براى اخراج عناصر بورژوا از حكومت تحت فشار قرار دھند و از
آن بخواھند تاريخ انتخابات گارد ملى و مجلس مؤسسان را به تعويق اندازد .جمعيت
عظيم كارگران تنھا ھنگامى شھردارى پاريس را ترك كرد كه لويى بالن به آنھا قول
داد ،حكومت موقت درخواستھایشان را متحقق خواھد ساخت.
تحوالت سياسى كشور و مسئله انتخابات ،ضرورت ايجاد يك مركز واحد براى
رھبرى جنبش تودهاى را در ميان كارگران مطرح ساخته بود.
"پس از تظاھرات  ١٧مارس ،كارگران پيشرو به ويژه رھبران كارگران راهآھن و
انجمن كارگران مكانيك به وضوح نياز به ايجاد مركزى كه جنبش تودهاى را رھبرى
كند ،تشخيص دادند .در واقع ،اكنون مسئله رھبرى سياسى مطرح بود .در  ١٨مارس
بنا به ابتكار كارگران راهآھن ،نمايندگان لوكزامبورگ بوروى موقت كميته مركزى
كارگران بخش سن را ايجاد نمودند .در پايان مارس نيز ،خود كميته مركزى تشكيل
گرديد كه  ٢٠كارگر را براى انتخابات مجلس مؤسسان نامزد نمود .لويى بالن نيز ١۴
نفر از ميان سوسياليستھا و جمھورىخواھان به اين ليست اضافه كرد كه بسيارى از
آنھا موضعى سازشكارانه داشتند(۶٠)".
در ماه آوريل با تشديد فشارھاى حكومت عليه كارگران و توطئهھاى بورژوازى،
نارضايتى وسيعا ً در ميان كارگران گسترش يافت .كارگران كه در گردھمايى انتخاباتى
براى گزينش رھبرى گارد ملى حضور يافته بودند ،بيانيهاى را تھيه نمودند كه با اشاره
به مطالبات مختلف كارگران ،از جمله خواستار الغاء استثمار شده بودند .كميته مركزى
كارگران بخش سن از اتحاديهھاى صنفى دعوت نمود كه دست به يك راهپيمايى به
سوى شھردارى بزنند و بيانيه را به حكومت موقت ارائه دھند .روز  ١۶آوريل حدود
صد ھزار كارگر دست به تظاھرات و راهپيمايى به سوى شھردارى پاريس زدند .در
اين ضمن ،بورژوازى در شھر شايع كرد كه كارگران قصد دارند حكومت موقت را
سرنگون كنند .دستجات مختلف مسلح بورژوازى به خيابانھا ريختند و چندين واحد از
نيروھاى گارد ملى ،كارگران را مورد حمله قرار دادند .معھذا كارگران به راهپيمايى
خود ادامه دادند تا دادخواست خود را به حكومت ارائه دھند .حكومت موقت ،اما اين
بار از پذيرش نمايندگان كارگران و دادخواست آنھا سر باز زد .لذا كارگران آن را به
يكى از مقامات شھردارى تحويل دادند .اين دادخواست در واقع نوعى اتمام حجت به
حكومت براى تحقق خواستھاى كارگران بود .اين رويدادھا نشان مىداد كه مبارزه
طبقاتى به مرحلهاى حساس نزديكتر مىگردد.
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انتخابات مجلس مؤسسان با زمينهسازىھا ،توطئهھا و تبليغات گسترده بورژوازى
عليه كارگران ،سوسياليستھا و كمونيستھا در  ٢٣و  ٢۴آوريل برگزار گرديد.
اوضاع تماما ً به نفع بورژوازى بود .ضعف جنبش كارگرى در اياالت ،ناآگاھى دھقانان
و تبليغات گسترده بورژوازى و كليسا عليه كارگران ،تودهھاى وسيع خرده بورژوازى
شھر و روستا را در سراسر فرانسه به دنبالهروى از بورژوازى كشانده بود .حكومت
موقت كه براى تأمين مخارج خود يك ماليات  ۴۵سانتيمى بر ھر فرانك وضع كرده بود
و اين عمدتا ً بارى بر دوش دھقانان بود ،در تبليغات خود آن را نتيجه كارگاهھاى ملى و
ولخرجى كارگران معرفى كرده بود .بورژوازى در ميان دھقانان اين ايده را جا انداخته
بود كه مخارج كارگاهھاى ملى بر عھده دھقانان است ،تا بدين طريق دھقانان را در
مقابل كارگران قرار دھد.
به قول ماركس" :اگر انقالب  ١٧٨٩با خالصى دھقانان از عوارض فئودالى شروع
شد ،انقالب  ١٨۴٨به خاطر به خطر نيانداختن سرمايه و حفظ ماشين دولتى ،شروعاش
را به روستانشينان با يك ماليات جديد اعالم نمود" ".از اين لحظه به بعد جمھورى
ديگر براى دھقانان فرانسه به معناى ماليات  ۴۵سانتيم بود و پرولتارياى پاريس در
نظرش در حكم ولخرجى بود كه به خرج او جا خوش كرده بود(۶١)".
جناحھاى مختلف جمھورىخواه و سلطنتطلب بورژوازى در مبارزه عليه طبقه
كارگر يكپارچه عمل مىكردند .كليسا نيز نقش مھمى در تبليغات و مبارزه بورژوازى
عليه كارگران بر عھده گرفته بود .كليسا به عوامفريبانهترين تبليغات در ميان تودهھاى
وسيع خرده بورژوازى روى آورده بود و ادعا مىكرد كه كارگران و كمونيستھا
مىخواھند زنان را اشتراكى كنند .بنابراين ،با توجه به مجموع اوضاع ،كامالً بديھى
بود كه اكثريت عظيم كرسىھا در انتخابات به دست دستجات مختلف بورژوازى بيافتد.
از ميان  ٨٨٠كرسى نمايندگى ،كمتر از  ١٠٠كرسى نصيب كارگران و جريانات
دمكرات چپ گرديد .پرولتاريا كه در انقالب فوريه سالح به دست ،جمھورى را به كف
آورده بود ،معھذا در اين توھم به سر مىبرد كه مىتوان با فشار به حكومت موقت آن
را به اتخاذ اقداماتى براى الغای استثمار واداشت ،اكنون خود را در برابر مجلسى
مىديد که وظيفه خود را بازپس گرفتن دستاوردھاى طبقه كارگر و تسويه حساب با آن
قرار داده بود .جريان انتخابات ،خشم و نارضايتى كارگران را افزون ساخت .در
ليموگ "كارگران خشمگين ،گارد ملى بورژوايى را خلع سالح كردند و رتق و فتق
امور شھر بر عھده كميتهاى متشكل از كارگران و خرده بورژوازى دمكرات قرار
گرفت .تنھا پس از ورود نيروھاى حكومت به شھر اوضاع تغيير كرد .آنھا گارد ملى
بورژوايى را از نو مسلح كردند و كميتهھا را منحل نمودند ".در روئن "كارگران در
پايان آوريل به سالح متوسل شدند .در بخشھاى كارگرنشين سنگربندى شد .نبرد به
مدت چند روز ادامه يافت .گارد ملى روئن كه كامالً مسلح بود ،تلفات كمى داشت در
حالى كه  ١١كارگر در جا كشته شدند ٢٣ ،نفر در بيمارستان جان باختند و  ۵٠تن به
شدت زخمى شدند .روزنامه كمون پاريس در سوم ماه مه نوشت :در روئن بورژوازى
پيروز شده است .نظم و قانون در ميان اجساد مردگان برقرار گشته است .سكوت ناشى
از ترور درشھرفرمانرواست(۶٢)".
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در پاريس نيز اوضاع به شدت متشنج بود .مجلس مؤسسان به محض تشكيل در  ۴ماه
مه ،تسويه حساب با پرولتاريا را آغاز نمود .جناح سوسياليست از حكومت كنار زده شد
و يك كميسيون اجرايى به جاى حكومت موقت زمام امور را در دست گرفت .پيشنھاد
تشكيل يك وزارتخانه مخصوص كار رد شد .كميسيون لوكزامبورگ قدرت خود را به
عنوان يك نھاد حكومتى از دست داد .بورژوازى با اين اقدامات و يك رشته اقدامات
ارتجاعى و تحريككننده بعدى ،در تالش بود كه كارگران را به نبردى ناخواسته كه
تواناش را نداشتند بكشاند و اسلحه در دست مطالبات كارگران را رد كند .رويداد ١۵
مه و حمله گروھى از كارگران و رھبران آنھا به مجلس ،اين روند را تسريع نمود.
در پى سركوب قيام مردم لھستان توسط پروسىھا ،كارگران و كلوبھاى دمكراتيك
پاريس ،خواھان كمك فرانسه به مردم لھستان شدند .بدين منظور "در  ١۵ماه مه به
ابتكار چند كلوب دمكراتيك ،نمايندگان صد اتحاديه صنفى كه بخشى از كارگران
كارگاهھاى ملى نيز به آنھا پيوسته بودند ،در ميدان باستيل جمع شدند .آنھا عازم كاخ
بوربون شدند كه مجلس مؤسسان در آن جا تشكيل جلسه داده بود .در رأس راهپيمايان
رھبران كميته مركزى كارگران بخش سن و سوسياليستھاى دمكراتيك امثال راسپاى و
سويريه قرار داشتند (۶٣)".راهپيمايان ھمين كه به كاخ بوربون رسيدند ،به درون سالن
كنفرانس وارد شدند .لويى بالن كوشيد كه كارگران را به ترك سالن وادارد ،اما
نتيجهاى نداد .راسپاى بيانيه كارگران را كه تقاضاى كمك به مردم لھستان را مىكرد،
قرائت كرد .اگوست بالنكى نيز در دفاع از مردم لھستان و حل مسايل اجتماعى
كارگران سخن گفت و رويدادھاى روئن را مايه شرم حكومت موقت دانست .ترس و
وحشت نمايندگان را فرا گرفته بود .آنھا بيم داشتند كه ماجراى  ٢۴فوريه تكرار شود.
در اين لحظه از ميان جميعت ،انحالل مجلس مؤسسان اعالم شد و ليست كابينه جديد كه
از سرشناسترين سوسياليستھا ،كمونيستھا و جمھورىخواھان جناح چپ تشكيل شده
بود ،اعالم گرديد .زمانى از اين رويداد نگذشته بود كه گارد ملى سر رسيد .كارگران
را متفرق و تعدادى از رھبران تظاھرات از جمله راسپاى ،بالنكى و باربه نيز توقيف
شدند.
ماركس در ارزيابى اين رويدادھا چنين نوشت:
"مجلس ملى منتخب ملت كه روز  ۴مه  ١٨۴٨گشايش يافت نمايندگى ملت را به
عھده داشت .گشايش اين مجلس پرخاش جاندارى بود عليه دعاوى روزھاى فوريه و
مىبايست نتايج انقالب را كاھش دھد و به مقياسھاى بورژوايى برساند .پرولتارياى
پاريس كه خصلت اين مجلس را فوراً دريافته بود ،چند روز پس از گشايش آن يعنى در
 ١۵مه تالش بيھودهاى به كار برد تا موجوديت اين مجلس را با توسل به زور منكر
شود و آن را منحل سازد ...نتيجه روز  ١۵مه به طورى كه مىدانيم فقط اين شد كه
بالنكى و يارانش يعنى رھبران واقعى حزب پرولترى براى تمام دوران مورد بررسى
ما از صحنه اجتماعى طرد گردند(۶۴)".
مجلس مؤسسان كه مصمم به كشاندن تمام پرولتاريا به مبارزهاى قطعى بود ،اقدامات
ضد كارگرى و تحريككننده خود را شدت بخشيد .گردھمايىھاى تودهاى ممنوع شد.
اشكالتراشى براى عضويت در كارگاهھاى ملى آغاز گرديد .تبعيد كارگران به اياالت
به بھانه انجام كار خاكبردارى شروع شد .رئيس كميته كار مجلس ،كنت دوفالو اعالم
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نمود كه "كارگاهھاى ملى يك اعتصاب مداوم و سازمان يافته" و "يك مركز تبليغ
خطرناك"اند .ھر چه سريعتر بايستى منحل شوند و ھر مقاومتى با زور سركوب گردد.
لذا در  ٢١ژوئن به دستور كميسيون اجرايى ،كارگاهھاى ملى عمالً بسته شدند .طبق
مصوبه كميسيون اجرايى ،كارگران زير  ٢۵سال به خدمت ارتش درمىآمدند و
مسنترھا به اياالت اعزام مىشدند.
توده كارگر تازه از اين توھم بيرون مىآمد كه گويا مىتواند در كنار بورژوازى به
اھدافش تحقق بخشد .پرولتاريا اكنون درمىيافت كه از ھمان نخستين منازعه بر سر
سمبلھا ،كه پرچم سرخ را در مقابل پرچم سه رنگ بورژوازى بر زمين افكند و تنھا
به اين قناعت كرد كه به چوب پرچم جمھورى نوار سرخ بسته شود ،تا در كنار منافع
بورژوازى ،منافع خود را متحقق سازد ،اشتباه كرده بود و بار ديگر مىبايد اين پرچم
را از نو ،با يك قيام بر فراز سنگرھا به اھتزاز درآورد .در برابر تعرضات بورژوازى
به پرولتاريا ،البته كارگران ھم در اين مدت آرام ننشسته بودند.
در اواسط ماه مه ،در برابر مجلس مؤسسان بورژوايى ،مسئله ايجاد كنوانسيون
نمايندگان خلق از سوى كارگران مطرح گرديد .اعضا كنوانسيون مىبايستى از ميان
كارگران و كلوبھاى دمكراتيك انتخاب گردند .طرح اين مسئله در واقع تالشى براى
ايجاد يك قدرت دو گانه بود .اين نھاد ،ديگر نمىتوانست در آن اوضاع شكل بگيرد .اما
خود اين ايده بيانگر سلب اعتماد كارگران از بورژوازى و رھبران سوسيال -
رفرميست بود .در عين حال ،تالشھايى از سوى كارگران براى ايجاد يك مركز
سازماندھى واحد صورت گرفت.
در حوالى مارس ،مجمع متحد اتحاديهھاى صنفى تشكيل گرديد كه يك مركز
سازماندھى و رھبرى مھم محسوب مىشد .مركز ديگر ،مجمع مركزى نمايندگان
كارگاهھاى ملى بود كه زودتر تشكيل شده بود.
مجمع متحد اتحاديهھاى صنفى ،براى انسجام بخشيدن به فعاليتھاى خود ،در اوايل
ژوئن "روزنامه كارگران" را منتشر ساخت كه مقاالت آن سرشار از روحيه
ھمبستگى ،مبارزهجويى و نفرت از ستم و استثمار بود.
در ھمان نخستين شماره در مقالهاى تحت عنوان "خطاب به تمام زحمتكشان" چنين
آمده بود:
" ٢۴فوريه ،فقط يك پيشدرآمد سياسى درامى جدى بود كه مىبايد به رھايى كامل و
راديكال تمام آنھايى كه در كار مولد شركت دارند بيانجامد" ".كارگرانى كه زندگى
خود را قربانى دفاع از حقوق ملت كردند ،آرزويشان اين بود كه اين كلمات "حق كار"
كه در بيانيه نوشته شده به واقعيت تبديل گردند" ".اتحاد به ھر شكل فقط پرچمى شود
كه تمام زحمتكشان به گرد آن جمع آيند" ".كالم و انديشه استثمار از واژهنامه تمام
نھادھاى حكومت محو گردد و امتيازات به ھر شكل آن ھر چه سريعتر ملغا شوند".
در ھمين شماره روزنامه ،با كارگران كارگاهھاى ملى اظھار ھمبستگى شده و از
بيانيه آنھا در پاسخ به اكاذيب و تھديدھاى بورژوازى و مجلس مؤسسان حمايت و
پشتيبانى به عمل آمده بود .از جمله گفته شده بود:
"ما با بيانيه شما توافق داريم .ما متأسفيم از اين كه شما از قبل ما را در جريان
نگذاشتيد .چرا كه ما وظيفه خود مىدانستيم ،آن را با شما امضا كنيم .بدبختىھا و
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اميدھاى ما يكى است و ھر آن چه كه براى آرمان مشتركمان انجام مىپذيرد نبايد از
نظر ما دور بماند(۶۵)".
به رغم تالشھايى كه از سوى كارگران به ويژه مجمع متحد اتحاديهھاى صنفى و
مجمع نمايندگان كارگاهھاى ملى ،براى ايجاد يك تشكيالت واحد صورت گرفت ،ھنوز
يك مركز سازماندھى و رھبرى واحد و عمومى شكل نگرفته بود كه كميسيون اجرايى
فرمان بستن كارگاهھاى ملى را صادر كرد.
قيام ژوئن پرولتارياى پاريس
با فرمان  ٢١ژوئن كميسيون اجرايى ،كه بر طبق آن ،متجاوز از صد ھزار كارگر
عضو كارگاهھاى ملى عمالً اخراج مىشدند ،براى كارگران راھى جز اين باقى نمانده
بود كه يا از گرسنگى بميرند يا به قيام برخيزند" .بورژوازى پرولتارياى پاريس را
مجبور به قيام كرد (۶۶)".روز  ٢٢ژوئن بيش از صد ھزار كارگر در اعتراض به اين
اقدام بورژوازى ،در مركز پاريس جمع شدند .گروھى از كارگران به سوى كاخ
لوكزامبورگ به حركت درآمدند كه اكنون مقر كميسيون اجرايى شده بود .پاسخى كه به
كارگران داده شد اين بود كه تصميم كميسيون اجرايى الزماالجرا است .يا به اياالت
مىرويد ،يا به زور مىفرستيم.
كارگران به مركز شھر بازگشتند و در نزديك پانتئون اجتماع نمودند .بر تعداد
كارگران پيوسته افزوده شد .ھمين كه شب فرا رسيد ،به يك باره بخش وسيعى از
پاريس سنگربندى شد .كارگران پاريس به رغم اين كه به گرايشات مختلف سوسياليستى
و كمونيستى تعلق داشتند ،لحظه عمل كه فرا رسيد ،درنگ نكردند و متحداً در قيام
شركت نمودند .از ساعت  ١٠شب  ٢٢ژوئن تا فرداى آن روز متجاوز از  ۵٠٠باريكاد
بر پا گرديد .سنگربندى از قسمتھاى شرقى و جنوب شرقى پاريس كه عمدتا ً كارگران
در آن جا سكونت داشتند ،شروع شد و در مدتى كوتاه خيابان سندونى ،پواسونيه،
سنمارى و راهھاى ارتباطى به محالت سنژاك ،سنمارسو و غيره سنگربندى شدند.
نخستين درگيرى پيش از ظھر  ٢٣ژوئن در نزديكى سندونى پيش آمد .يك واحد از
نيروھاى گارد ملى وفادار به حكومت دست به حمله زد ،اما در برابر مقاومت كارگران
ناگزير به عقبنشينى گرديد .با اين حمله ،شعلهھاى جنگ داخلى در سراسر پاريس
زبانه كشيد .قيام آغاز شده بود.
"قيام ،يك قيام خالص كارگرى است .بغض كارگران بر ضد دولت و مجلس تركيده
است) .دولت و مجلسى( كه بر خالف اميد و انتظار كارگران عمل كرده است) .دولت
و مجلسى( كه ھر روز به اقدامات تازهاى به نفع بورژوازى دست مىيازد) ،دولت و
مجلسى( كه كميسيون كارگرى لوكزامبورگ را منحل كرده است .كارگاهھاى ملى را
محدود كرده است و قانون ممنوعيت تشكيل اجتماعات را تصويب كرده است .خصلت
قاطع پرولترى قيام از تمام جزئيات آن آشكار مىباشد(۶٧)".
بورژوازى ديوانهوار دست به كار شده بود ،تا با تمام قدرت ،قيام را سركوب كند.
ژنرال كاونياك ،وزير جنگ بورژوازى "فرماندھى نيروھاى گارد ملى وفادار به
حكومت ١٢٠٠٠ ،گارد متحرك و  ٢٩٠٠٠تن از نيروھاى پياده نظام ،سواره نظام و
افراد توپخانه را بر عھده گرفت .آنھا سه گروه حمله تشكيل دادند .اولين گروه تحت
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فرماندھى الموريسيه در مجاور سندونى مىجنگيدند تا قيامكنندگانى را كه از شمال
شرقى به سوى شھردارى در حال پيشروى بودند به عقبنشينى وادارند .دومين گروه
تحت فرماندھى بدو ،در مقابل شھردارى موضع گرفته بودند .سومين گروه تحت
دامسم ،مىكوشيدند قيامكنندگانى را كه از جنوب شرقى به سوى شھردارى
فرماندھى ِ
در حال پيشروى بودند ،به عقبنشينى وادارند .نيروھاى الموريسيه به مدت  ٣ساعت
درگير يك نبرد سنگين در سندونى و مجاور سنمارتن بودند" و تنھا با مشكالت
فراوان توانستند باريكادھای ميدان الفايه را كه كارگران مكانيك راهآھن شمال از آنھا
دفاع مىكردند ،به تصرف خود درآورند .در حدود ساعت  ،۴آنھا به مقاومت شديد
كارگران در محله تمپل برخوردند و تقاضاى نيروى كمكى كردند .حدوداً در ھمان
دامسم رسيده بود ...نبرد تمام شب در
زمان ،تقاضاھاى مشابھى از ژنرال بدو و ِ
مجاورت پايانه راهآھن شمال ،تمپل ،سيته و اطراف سنژاك ادامه يافت .كارگران به
ايجاد استحكامات دفاعى ادامه مىدادند .كارگران ھر حرفه از يك مجموعه باريكاد دفاع
مىكردند(۶٨)".
ماركس و انگلس كه قيام ژوئن پرولتارياى پاريس را با دقت و عالقه دنبال مىكردند،
در ارزيابى وقايع نخستين روز قيام چنين نوشتند:
"انقالب ژوئن ،اولين انقالبى است كه واقعا ً جامعه را به دو اردوى متخاصم تجزيه
كرده است كه شرق پاريس و غرب پاريس نماينده آن مىباشند .وحدت نظر انقالب
فوريه از ميان رفته است ...مبارزين فوريه امروز خود به مبارزه با يكديگر پرداختهاند
و چيزى كه تاكنون بىسابقه بوده ،اينست كه ديگر افراد بىتفاوت و بىطرفى وجود
ندارد .ھر فرد قادر به مبارزه واقعا ً مىجنگد ،در سنگر يا در مقابل سنگر ...شھر به دو
اردوى نظامى تقسيم شده بود .در حاشيه شمال شرقى از مونمارتر تا بندرگاه
سنتدنيس و از اين جا از خيابان سنتدنيس به پايين تا جزيره سيته و در طول خيابان
سنتژاك تا بارير خط مرزى بود .قسمتى كه در ناحيه شرقى قرار داشت ،به وسيله
كارگران اشغال و سنگربندی شده بود و بورژوازى از قسمت غربى حمله مىكرد و
كمكھاى خود را از آن جا دريافت مىداشت ...بر فراز سنگرى كه در مدخل محله
سنتآنتوان ساخته شده بود پرچم سرخ غولپيكرى در اھتزاز بود ...تا ساعت  ١١شب
بيش از  ١٠٠٠كشته و زخمى شمارش شده بودند .اين اولين روز انقالب ژوئن بود.
روزى كه در تاريخ سالھاى انقالبى پاريس بىنظير بوده است .كارگران پاريس يكه و
تنھا در مقابل بورژوازى مسلح ،گارد سيار ،گارد تازه ارگانيزه شده جمھورىطلبان و
سربازان اجير و كليه بخشھاى نظامى ،مىجنگيدند .آنھا با تھور بىنظيرى پيكار
كردند .ھمان طور كه دشمنان با بىرحمى بىنظيرى عمل مىكردند(۶٩)".
مقاومت سرسختانه كارگران در نخستين روز نبرد ،بورژوازى را متوحش ساخته
بود .مرتجعينى كه پيش از آغاز قيام از سركوب قھرى براى در ھم شكستن مقاومت
كارگرى سخن مىگفتند ،اكنون دچار ترس و ھراس شده بودند .گروھى از نمايندگان،
پيشنھاد كردند كه مجلس مؤسسان به ورساى منتقل گردد كه البته با مخالفت كاونياك
روبرو شد .سرانجام ،مجلس مؤسسان چاره كار را در اين ديد كه به كاونياك اختيارات
يك ديكتاتور داده شود .كميسيون اجرايى منحل گرديد و تمام امور اجرايى كشور در
دست كاونياك قرار گرفت .كاونياك كه روز  ٢۴ژوئن جامه ديكتاتورى را بر تن
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پوشانده بود ،مصمم بود كه با كمك خيل عظيم نيروھاى كمكى كه از اياالت رسيده بود
و استفاده ھمه جانبه از توپخانه ،مقاومت كارگران را در ھم بكوبد .اما تا ظھر روز ٢۴
ژوئن ،اوضاع به نفع كارگران بود .كارگران ،شھردارىھاى نواحى  ٨و  ٩را به
تصرف درآورده بودند و شھردارانى از سوى خود تعيين نموده بودند .اما در حوالى
عصر ،وضع تغيير كرد .شھردارى مجدداً به تصرف نيروھاى دولتى درآمد .كاونياك
دستور داده بود ،توپخانه را به جلو برانند ،باريكادھا و خانهھا را با توپ در ھم بكوبند.
طى اين دو روز تلفات سنگينى به نيروھاى مسلح بورژوازى وارد آمده بود و چند
ژنرال كه عمليات را رھبرى مىكردند ،زخمى يا كشته شده بودند .معھذا ،سيلآسا
نيروى كمكى براى ژنرال كاونياك مىرسيد .روز  ٢۵ژوئن يك نيروى عظيم نظامى
دويست ھزار نفره ،در جبھهھاى مختلف دست به حمله عليه كارگران زدند .مركز نبرد
در ميدان باستيل بود .بورژوازى با توپخانه وارد عمل شده بود .نبرد تمام روز در
ميدان باستيل ادامه يافت .كارگران با كمبود سالح و مھمات روبرو شده بودند .آنھا
چندين قبضه توپ را از دشمن گرفته بودند ،اما نمىخواستند از آنھا استفاده كنند ،چون
متضمن خطراتى براى مردم و مساکن آنھا بود .در اين روز ،كارگران تعدادى از
مھمترين سنگرھاى خود را از دست دادند .آخرين سنگر رزمندگان ژوئن كه ده ھزار
كارگر از آن دفاع مىكردند ،حومه سنآنتوان بود .روز  ٢۶ژوئن ،كارگران پس از
نبردى قھرمانانه ،اين آخرين سنگر خود را نيز از دست دادند .قيام سركوب گرديد .طى
اين قيام حدود پانزده ھزار كشته و زخمى شدند .بورژوازى با سركوب قيام ،بىرحمى
را از حد گذراند .ھر چه كارگران با اسرا با مالطفت رفتار كرده بودند ،بورژوازى
بالعكس با قساوت عمل كرد .اسراى كارگر را بىرحمانه به گلوله بست .اعدامھاى
گسترده آغاز گرديد .ھر كس كه اسلحه در دست يا با لباس كارگرى دستگير شده بود،
در جا اعدام مىشد.
"پس از پيروزى بيش از سه ھزار تن از قيامكنندگان را كشتند و  ١۵ھزار نفر را
بدون محاكمه تبعيد كردند(٧٠)".
وحشىگرى بورژوازى عليه كارگران تا بدان حد بود كه حتا ويكتور ھوگو در مورد
آن چنين اظھار نظر كرد :در روزھاى ژوئن تمدن با روشھاى بربريت از خود دفاع
كرد .در جريان قيام ژوئن پرولتارياى پاريس ،كارگران سراسر فرانسه ،جانبدار
پرولتارياى پاريس بودند ،حتا در برخى از شھرھا نظير مارسى ،ليون ،روئن و غيره،
كارگران براى برپايى قيام تالش نمودند .اما اين قيامھا محدود بود و سريعا ً سركوب
شدند .قيام ژوئن پرولتارياى پاريس با شكست روبرو گرديد .اما روحيه مبارزهجويى و
اعتراض عليه نظم موجود در ميان كارگران در ھم نشكست .شكست ژوئن قبل از ھر
چيز شكست تمام توھمات بورژوايى و خرده بورژوايى در ميان كارگران فرانسوى ،از
جمله توھمات سوسيال  -رفرميستى بود.
" ...پرولتاريا تازه پس از شكستاش به اين حقيقت ايمان آورد كه كوچكترين بھبود
در وضعش در محدوده جامعه بورژوايى خيالى بيش نيست .و اين تخيل اگر بخواھد به
خود واقعيت بخشد ،چونان جنايتى تلقى خواھد شد .پرولتاريا به جاى خواستھايى كه
به كمك آنھا مىكوشيد از جمھورى فوريه آوانس بگيرد ،خواستھايى كه ظاھراً پر
شور و حرارت ولى در محتوا تنگنظرانه و گذشته از آن بورژوايى بودند ،اين صالى
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جنگ جسورانه و انقالبى را در داد :سرنگونى بورژوازى  -ديكتاتورى طبقه
كارگر(٧١)".
پ  -جنبش كارگرى آلمان
در آلمان نيمه اول سدهی نوزدھم ،ھر چند كه به علت وجود بقاياى متعدد مناسبات
ماقبل سرمايهدارى كه مانع عمدهاى بر سر راه توسعه سرمايهدارى محسوب مىشدند،
تضاد و مبارزه طبقاتى ميان پرولتاريا و بورژوازى ھنوز به آن مرحله از رشد خود
نرسيده بود كه طبقه كارگر بتواند ھمانند انگليس و فرانسه ،جنبش مستقل سياسى خود
را پديد آورد ،معھذا در دھه چھل گامھاى مھمى در جھت روى آورى به اقدامات مستقل
سياسى و شكل دادن به يك جنبش مستقل برداشته شد.
نخستين تجلى اقدامات مستقل پرولتارياى آلمان ،قيام بافندگان سيلزى در  ١٨۴۴بود.
در اين سال ،بحران در صنايع نساجى ،بيكارى وسيعى را به بار آورده بود.
سرمايهداران مىكوشيدند كه با بھرهبردارى از اين اوضاع ،دستمزد كارگران را نيز
كاھش دھند .اين كاھش دستمزدھا و بيكارى وسيع در شرايطى كه قيمت اجناس و
مايحتاج روزمره كارگران پى در پى افزايش مىيافت ،يك موج گسترده نارضايتى و
اعتراض را در ميان كارگران پديد آورده بود .سرمايهداران توجھى به اعتراض
كارگران و مطالبات آنھا نكردند .لذا در  ۴ژوئن  ١٨۴۴اعتراض كارگران اشكال
علنى و قھرآميز به خود گرفت .گروه كثيرى از بافندگان كه از اين ھمه فشار ،ستم و
استثمار سرمايهداران به خشم آمده بودند به كارخانه زوانزيگر كه يكى از بىرحمترين
و منفورترين سرمايهداران بود حمله بردند .تمام دفاتر و اسناد موجود را به آتش كشيدند
و خود وى با خانوادهاش مجبور به فرار گرديد .عصر ھمان روز ،بافندگان مناطق
اطراف در دھكده پترزوالد جمع شدند ،به خانه زوانزيگر حمله بردند و انبارھاى وى
را نيز به آتش كشيدند .دامنه قيام بافندگان سريعا ً گسترش يافت و در  ۵ژوئن ،گروه
بيشترى از كارگران به قيام پيوسته و به تعدادى ديگر از مؤسسات سرمايهداران يورش
بردند .مقامات دولتى براى سركوب كارگران ،واحدھاى ارتش را به منطقه گسيل
داشتند .زد و خورد و درگيرى خونينى ميان كارگران و نيروھاى سركوب نظامى به
وقوع پيوست كه طى آن  ١٧تن از كارگران كشته و تعدادى زخمى شدند .به رغم تمام
سركوب و وحشىگرى نيروھاى نظامى ،كارگران با تمام وسايل ممكن به مقابله
برخاستند .ايستادگى كارگران نيروھاى نظامى را وادار به عقبنشينى ساخت .درگيرى
كمى و تسليحاتى نيروھاى
و كشمكش تا  ٩ژوئن ادامه يافت و باالخره در نتيجه برترى ّ
نظامى و دستگيرى تعداد زيادى از كارگران ،جنبش سركوب گرديد .قيام كارگران
سيلزى سركوب گرديد ،اما اين قيام كه خصلتى آشكارا ضد سرمايهدارى داشت و
جھتگيرى سياسى جنبش كارگرى را منعكس مىساخت ،حاكى از آن بود كه طبقه
كارگر آلمان به عنوان يك نيروى اجتماعى مھم در عرصه تحوالت سياسى آلمان ظاھر
مىگردد .انقالب مارس  ،١٨۴٨اين واقعيت را نشان داد.
انقالب فوريه  ١٨۴٨در فرانسه ،تكان عظيمى به تمام اروپا داد .در اولين روزھاى
ماه مارس يك موج جنبش انقالبى مناطق جنوب و جنوب غربى آلمان را فرا گرفت.
سپس شعلهھاى انقالب در سراسر آلمان زبانه كشيد .انقالب آلمان يك وظيفه فورى و
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بالدرنگ در برابر خود داشت كه ھمانا جاروب كردن قيد و بندھا و موانعى بود كه
بقاياى مناسبات فئودالى بر سر راه رشد سرمايهدارى و توسعه اقتصادى كشور ايجاد
نموده بودند.
طبقهاى كه بيش از ھمه از چنين تحولى نفع مىبرد ،بورژوازى آلمان بود .معھذا اين
طبقه ،نيروى پيگيرى كه خواستار اجراى راديكال تحوالت بورژوا  -دمكراتيك باشد،
نبود .علت آن نيز در اين واقعيت نھفته بود كه بورژوازى آلمان بيش از آن كه از
اشرافيت ھراس داشته باشد ،از طبقه كارگر مىترسيد .لذا خصلتى شديداً محافظهكارانه
داشت و ھر لحظه در پى بند و بست و سازش با اشرافيت بود .يگانه نيرويى كه قاطع و
پيگير خواھان تحوالت بورژوا  -دمكراتيك به شكلى راديكال ،از طريق انقالب بود،
طبقه كارگر آلمان بود .به رغم اين كه پرولتارياى آلمان ھنوز از نظر كمى محدود و از
نظر تشكل و آگاھى در آن حد نبود كه بتواند رھبرى جنبش را به دست بگيرد ،اما
پيگيرترين و فعالترين نيروى انقالب بود .اين حقيقت را تمام پروسه انقالب نشان داد.
در دوم مارس كه زحمتكشان آلمانى در مونيخ سر به طغيان عليه مقامات برداشتند،
كارگران ،شاگردان و پيشهوران ،نيروى اصلى جنبش را تشكيل مىدادند .اينان بودند
كه با يورش به اسلحهخانهھا و مسلح نمودن خود ،نيروى نظامى را كه براى سركوب
جنبش گسيل شده بودند به عقبنشينى واداشتند .در نتيجه پيگيرى و مبارزه كارگران و
زحمتكشان بود كه با گسترش دامنه جنبش ،شاھان باواريا ،ھسن ،بادن ورتمبورگ و
غيره ناگزير شدند به برخى از مطالبات مردم تن دھند.
ھنگامى كه در سوم مارس دامنه جنبش به كلن رسيد ،در اين جا نيز كارگران و
زحمتكشان در پيشاپيش جنبش قرار داشتند .متجاوز از  ۵ھزار كارگر و پيشهور كه
توسط اتحاديه كمونيستھا سازمان داده شده بودند ،با تظاھرات خود در برابر
شھردارى ،از شوراى شھر خواستند كه مطالبات آنھا را به شرحى كه در دادخواست
آنھا ارائه شده بود ،به اطالع حكومت برسانند و تحقق آنھا را خواستار شوند .اين
مطالبات كه برگرفته از مطالبات حزب كمونيست در آلمان و برنامه عمل اتحاديه
كمونيستھا بود ،بر مسئله آزادىھاى سياسى ،از جمله آزادى اجتماع ،حق رأى
عمومى ،واگذارى قوه مقننه و مجريه به خلق ،تسليح عمومى خلق ،حمايت تضمين شده
از كار و آموزش رايگان تأكيد داشت.
در جريان اين تظاھرات كه به زد و خورد با نيروھاى مسلح انجاميد ،آگوست ويليچ،
آنك و گوتچالك از رھبران جنبش و اعضای اتحاديه كمونيستھا دستگير شدند .اما
ايستادگى و مبارزه كارگران و زحمتكشان مقامات حكومت را ناگزير به آزادى رھبران
كارگران و زحمتكشان نمود.
جنبش سوم مارس در ادامه و گسترش خود به برلين پايتخت پروس رسيد .از ۶
مارس گردھمايىھا و تظاھراتى در برلين آغاز گرديد .در برلين ،كارگران ،شاگردان و
پيشهوران فقير و زحمتكش ،حدوداً يك پنجم جمعيت شھر را تشكيل مىدادند .لذا
كارگران و زحمتكشان نه فقط يك نيروى فعال انقالب بودند بلكه از نظر كمى نيز
نيروى قابل مالحظهاى را تشكيل مىدادند و برخى از رھبران و فعالين اتحاديه
كمونيستھا از جمله استفان بورن نقشی فعال در سازماندھى كارگران ايفا نمودند .به
علت وسعت دامنه جنبش در برلين ،شاه ،فردريك چھارم ،در آغاز كوشيد با دادن
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امتيازاتى جزئى ،جنبش را مھار كند .اما راديكاليسم و مبارزهجويى توده كارگر و
زحمتكش ،مانع از آن گرديد كه وى بتواند به اھداف خود جامه عمل پوشد .جنبش اعتال
يافت و در  ١٣مارس درگيرى مستقيم مردم با نيروھاى حكومتى آغاز گرديد .توده
مردم ،عقبنشينى نيروھاى نظامی از شھر را نيز به مطالبات خود افزودند .پس از آن
كه در  ١۵مارس واحدھاى نظامى كه از كاخ سلطنتى حراست مىكردند به سوى مردم
آتش گشودند ،جنبش چنان اعتال يافت كه شاه ناگزير شد طى دو فرمان ،سانسور را لغو
و زمان تشكيل مجلس را اعالم نمايد .معھذا در اين فرامين ھيچ بحث و صحبتى از
بيرون كشيدن ارتش از شھر به ميان نيامده بود .مردمى كه در جلو كاخ اجتماع كرده
بودند بر اجراى اين خواست پاى فشردند .براى متفرق نمودن مردم ،نيروى نظامى به
كار گرفته شد و ھمين كافى بود تا شعله قيام مسلحانه در برلين را روشن كند.
خيابانھاى برلين به زودى سنگربندى شد و نبرد مسلحانه آغاز گرديد .اين قيام تا
فرداى آن روز يعنى  ١٩مارس نيز ادامه يافت و بخش اعظم شھر به دست تودهھاى
انقالبى افتاد .شاه ،ناگزير به عقبنشينى شد و فرمان خروج ارتش را از شھر صادر
نمود .اما تودهھاى كارگر و زحمتكش ،شاه را واداشتند كه در برابر قربانيان
درگيرىھاى مسلحانه كه تعدادشان به  ٢٣٠نفر مىرسيد و اغلب آنھا را كارگران
تشكيل مىدادند اداى احترام كند و كابينهاش را برکنار نمايد .در اين جا نيز ھمانند ديگر
اياالت به رغم تمام مبارزه و فداكارى كارگران ،بورژوازى ليبرال زمامدار امور
گرديد و كابينه را تشكيل داد .اين امر البته در آن مرحله از تكامل جنبش كارگرى
اجتنابناپذير بود .چون كارگران فاقد تشكل و آگاھى طبقاتى بودند ،فاقد يك حزب
طبقاتى بودند ،نفوذ اتحاديه كمونيستھا در ميان كارگران فوقالعاده ضعيف بود.
كارگران تجربه نداشتند و درس بىاعتمادى به بورژوازى را نياموخته بودند .حتا در
مراحل اوليه جنبش ھنوز احترام خرافى نسبت به شاه را به دور نريخته بودند .لذا
طبيعى بود كه بورژوازى ليبرال زمام امور جنبش را به دست بگيرد و ثمرات آن را
نصيب خود سازد .بورژوازى ليبرال تنھا برخى از مطالبات کارگران و زحمتكشان را
در زمينه حقوق دمكراتيك ،آن ھم به شكل نيمبند آن پذيرفت ،اما در برابر اساسىترين
مطالبات كه متضمن اقدامات رفاھى به نفع توده زحمتكش بود يا تضمينى براى تداوم
انقالب محسوب مىشد ،ايستاد .مطالبات كارگران و زحمتكشان برلين تقريبا ً ھمان
مطالباتى بود كه در كلن يا برخى ديگر از اياالت مطرح شده بود .عالوه بر اين
كارگران برلين مطالبه كارگران فرانسوى را در مورد ايجاد يك وزارتخانه كار نيز
مطرح نمودند .بورژوازى با تحقق اساسىترين مطالبات مخالفت مىورزيد .يكى از اين
مطالبات مسئله تسليح عمومى خلق به جاى ارتش منظم بود .بورژوازى از خواست
كارگران مبنى بر تسليح عمومى خلق سر باز زد و به جاى آن يك ميليشيا سازمان داد
كه اعضا آن از ميان داوطلبين بورژوا دستچين شده بود .اين اقدامات ضد انقالبى و
ارتجاعى بورژوازى ،عدم تحقق مھمترين خواستهھاى توده مردم ،نقش سازشكارانه و
خائنانهاى كه بورژوازى در پارلمان ايفا نمود و باالخره فرا خواندن مجدد ارتش به
شھر ،مجموعه عواملى بودند كه تدريجا ً چشم كارگران را بر روى واقعيات گشود و
ماھيت بورژوازى را بر كارگران افشا نمودند .در نتيجه شكلگيرى اين بىاعتمادى به
بورژوازى بود كه كارگران به سوى اقدامات مستقل سياسى روى آوردند .از جمله در
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 ١۴ژوئن ،كارگران براى به كرسى نشاندن مطالبات خود ،به ويژه در زمينه تسليح
عمومى خلق ،دست به تظاھرات زدند و به انبارھاى اسلحه حكومت حمله بردند تا خود
را مسلح كنند .به رغم اين كه بورژوازى و خرده بورژوازى به ھمراه نيروھاى نظامى
دستگاه سلطنت ،متحداً عليه كارگران وارد عمل شدند و آنھا را خلع سالح كردند،
معھذا اين رويداد تجربه ديگرى براى روىگردانى كارگران از طبقات غير كارگر بود.
به ھر رو ،اين دوران ،در زمينه رشد اتحاد ،تشكل و آگاھى كارگران دورانى مھم
بود .نه فقط از آن رو كه با مداخله فعال در امور انقالب و مسايل سياسى ،از نظر
تجربه و آگاھى سياسى پيشرفت قابل مالحظهاى نمودند بلكه با سازماندھى اعتصابات
متعدد كه تا اين زمان در جنبش كارگرى آلمان بىسابقه بود ،براى افزايش دستمزد و
كاھش ساعات كار تالش نمودند .در ھمين نخستين ماهھاى انقالب است كه اتحاديهھاى
صنفى متعددى سازمان داده شدند و اتحاديهھاى سراسرى پديد آمدند .عالوه بر اين ،در
چند شھر بزرگ آلمان از جمله برلين ،كلن ،ماينز ،اليپزيگ ،فرانكفورت ،ھامبورگ،
دوسلدورف و غيره نيز تشكلھاى سياسى كارگرى شكل گرفتند .نقش بسيار مھمى در
سازماندھى اتحاديهھاى صنفى و سياسى كارگران ،اتحاديه كمونيستھاى آلمانى بر
عھده داشت كه چندين سال پيش توسط كارگران و سوسياليستھاى آلمان تشكيل شده
بود.
نقش اتحاديه كمونيستھا در جنبش كارگرى آلمان
در سالھاى  ٣٠سدهی نوزدھم گروھى از كارگران ،سوسياليستھا و دمكراتھاى
تبعيدى آلمان در فرانسه جمعيتى به نام انجمن تبعيديان را ايجاد نمودند كه سازمانى
دمكراتيك و جمھورىخواه بود .در  ١٨٣۶انشعابى در اين انجمن به وقوع پيوست و
جناح راديكال آن كه عمدتا ً از كارگران تشكيل شده بود ،اتحاديه عدالت را سازمان
دادند .اعضای اين تشكل كه بيشتر تحت تأثير بالنكيستھاى فرانسه قرار داشتند ،در
قيام  ١٨٢٩بالنكيستھا شركت نمودند و رھبران آن اغلب دستگير و سپس به لندن
تبعيد شدند .كارل شاپر ،مول و ديگر رھبران اتحاديه ،در  ١٨۴٠انجمن آموزشى
كارگران را در لندن ايجاد نمودند و از اين طريق به فعاليت خود ادامه دادند .گروه
ديگرى از كارگران آلمانى در سوئيس فعاليت داشتند ،و در رأس آنھا ويلھلم وايتلينگ
يكى از چھرهھاى برجسته كمونيسم تخيلى قرار داشت .در  ١٨۴۴وايتلينگ نيز به لندن
رفت .از ھمين ايام ،تالشھايى به ويژه از سوى كارل شاير به منظور سازماندھى يك
انجمن بينالمللى آغاز گرديد .ماركس و انگلس در اين سالھا ھنوز به اتحاديه نپيوسته
بودند .بلكه خود در  ١٨۴۶انجمن آموزشى كارگران را در بروكسل تأسيس نمودند و
در تالش براى ايجاد كميتهھايى در كشورھاى ديگر بودند .كارل شاپر از طرف انجمن
لندن مأموريت يافت كه با ماركس و انگلس مذاكره كند و آنھا را به عضويت در
اتحاديه دعوت نمايد .سپس مول با مارکس و انگلس مالقات کرد تا نظر آنھا را به
عضويت ،جلب نمايد.در اين مقطع مواضع اتحاديه تا حدودى اصالح شده و به مواضع
ماركس نزديك شده بود .عالوه بر اعضا آلمانى و سوئيسى ،افراد ديگرى از ميان
مليتھاى ديگر به اتحاديه پيوسته بودند و اتحاديه نام خود را به جامعه آموزشى
كارگران كمونيست تغيير داده بود.
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در پى مذاكرات و تبادل نظرھايى كه ميان انجمن لندن و بروكسل صورت گرفت،
مواضع ماركس پذيرفته شد .در  ١٨۴٧اولين كنگره اتحاديه در لندن برگزار گرديد.
ويلھلم ولف به نمايندگى از سوى انجمن بروكسل و انگلس به عنوان نماينده انجمنھاى
پاريس در كنگره حضور يافتند .در جريان اين كنگره اساس ايدهھاى كمونيسم علمى
كارل ماركس پذيرفته شد" .ھدف اتحاديه ،واژگون نمودن بورژوازى ،استقرار
حاكميت پرولتاريا ،الغا نظام اجتماعى بورژوازى كه بر پايهھاى تضاد طبقاتى بنا شده
و برقرارى نظام اجتماعى نوينى است كه در آن نه طبقات وجود خواھد داشت و نه
مالكيت خصوصى(٧٢)".
مفاد يك اساسنامه نيز به منظور بحث در اختيار انجمنھا قرار گرفت تا در كنگره
بعدى تصويب شود .بدين طريق اتحاديه كمونيستھا تشكيل گرديد.
كنگره دوم كه در اواخر نوامبر و اوايل دسامبر  ١٨۴٧برگزار شد اھميتى جدىتر
داشت .ماركس در كنگره حضور يافت و نظرات خود را مفصالً توضيح داد .كنگره
ضمن تصويب اساسنامه به ماركس و انگلس مأموريت داد كه مانيفست حزب كمونيست
را بنويسند .مانيفست پيش از آغاز انقالب فوريه آماده و در لندن به چاپ رسيد .اكنون
ديگر اتحاديه كمونيستھا داراى يك برنامه كمونيستى پرولترى بود و به جاى شعار
قديمى اتحاديه مبنى بر اين كه "انسانھا ھمه با ھم برادرند" ،شعار "پرولترھاى جھان
متحد شويد" قرار گرفته بود .با وقوع انقالب فوريه در فرانسه ،دفتر مركزى لندن،
اختيارات خود را به شعبه اتحاديه در بروكسل واگذار نمود .اما شرايط فعاليت در
بلژيك نيز دشوار شده بود .نتيجتا ً دفتر مركزى جديد نيز منحل و اختيارات را به
ماركس واگذار كرد و به وى مأموريت داد كه به فوريت دفتر مركزى جديدى در
پاريس تأسيس نمايد .دفتر مركزى جديد به محض تشكيل در پاريس ،سندى به نام
مطالبات حزب كمونيست آلمان تصويب نمود كه بيانگر مطالبات فورى كارگران آلمان
بود .اين سند توسط ماركس ،انگلس ،كارل شاير ،بانر ،مول و ولف امضا شده بود.
مھمترين مفاد برنامه عبارت بودند از جمھورى متحد و تفكيكناپذير ،تسليح عمومى
خلق ،اجراى اقدامات ضد فئودالى ،حق رأى عمومى ،ايجاد يك بانك دولتى به جاى
بانكھاى خصوصى ،دولتى شدن تمام وسايل حمل و نقل و استفاده رايگان از آن توسط
طبقه غير متمكن ،جدايى كامل كليسا از دولت ،تحديد حق وراثت ،ماليات تصاعدى و
لغو ماليات بر اجناس مصرفى ،آموزش ھمگانى و رايگان خلق ،تأمين معيشت
كارگران توسط دولت ،پرداخت حقوق مساوى به كارمندان...
با انتشار اين سند ،باقيمانده اعضاى اتحاديه نيز عازم آلمان شدند تا نقش خود را در
سازماندھى جنبش ايفا نمايند .ھمان گونه كه ديديم در كلن ،رھبرى عملى جنبش در
دست اعضاى اتحاديه بود .در رأس جنبش گتچالك و اگوست ويليچ قرار داشتند .گتچالك
يكى از شخصيتھاى با نفوذ در ميان كارگران و زحمتكشان بود كه ھر چند عضو
اتحاديه كمونيستھا بود ،معھذا گرايشات "سوسياليسم خلقى" را حفظ كرده بود .ويليچ
از مواضع رسمى اتحاديه دفاع مىكرد .به زودى طرفداران اين دو گروه ،اتحاديه
كارگران كلن را تشكيل دادند كه  ٧٠٠٠عضو داشت و چيزى شبيه حزب بود .كارل
شاپر و مول ھم به عضويت اين اتحاديه پيوستند .عضويت  ٧ھزار نفر از كارگران و
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زحمتكشان در يك تشكل ،براى آن دوران از جنبش كارگرى آلمان رقم قابل
مالحظهايست و نشاندھنده فعاليت و نفوذ اتحاديه در ميان توده زحمتكش بود.
ويلھلم ولف يكى ديگر از اعضا فعال اتحاديه كمونيستھا در سازماندھى جنبش در
سيليسيا نقشى فعال داشت .ھم چنين اعضاى ديگر اتحاديه در تشكلھاى كارگرى
فرانكفورت ،ھانوور ،مونيخ ،ھامبورگ ،كاسل ،دوسلدورف و غيره فعال بودند .برلين
يكى از پايگاهھاى اصلى و مراكز عمده فعاليت اتحاديه كمونيستھا بود .يكى از
سرشناسترين اعضای اتحاديه به نام استفان بورن به رغم مواضع رفرميستى كه بعداً
اتخاذ نمود ،در نخستين ماهھاى انقالب ،نقش برجستهاى در سازماندھى كارگران و
ايجاد اتحاديهھاى كارگرى ايفا نمود .او يك انجمن جديد تحت عنوان كميته مركزى
كارگران ايجاد نمود كه  ٢٨نماينده اتحاديهھاى صنفى به آن وابسته بودند .اندكى بعد،
روزنامه كارگران آلمان را منتشر ساخت كه در آن از منافع كارگران دفاع مىشد .پس
از بروز اختالف در تحريريه اين روزنامه ،كه گروھى با تفكرات اكونوميستى بورن به
مخالفت برخاسته بودند وى روزنامه خلق را منتشر ساخت .اين روزنامه در ھمان حال
كه ايده سازش ميان كارگران و سرمايهداران را تبليغ مىكرد ،خصلت متناقض خود را
حفظ كرده بود ،بخشا ً از مواضع پرولترى دفاع مىكرد و مقاالت ماركس و انگلس را
نيز منتشر مىساخت.
ماركس و انگلس كه در مراحل اوليه جنبش به علت اختالف نظر با گتچالك به اتحاديه
كلن نپيوسته بودند ،فعاليت خود را از طريق حزب دمكراتيك پيش مىبردند كه در ميان
كارگران و زحمتكشان نفوذ داشت .آنھا با استفاده از ارگان اين تشكل دمكرات كه
تقريبا ً تماما ً در اختيار آنھا قرار داشت ،به تبليغ و ترويج ايدهھاى كمونيسم علمى
پرداختند .در مراحل بعد نيز تالش خود را براى متحد ساختن تمام تشكلھاى كارگرى
آلمان مبذول داشتند.
انقالب و رشد اتحاد و تشكلھاى كارگرى
دخالت طبقه كارگر در انقالب و افشاء روزافزون ماھيت بورژوازى ،به اتحاد ،تشكل
و آگاھى كارگران مدد رساند .كارگران توأم با مبارزه سياسى خود در جنبش عمومى
براى تحوالت دمكراتيك ،دست به ايجاد تشكلھاى سياسى و صنفى كارگرى زدند .در
ژوئن  ،١٨۴٨كارگران چاپخانهھا در ماينز جمع شدند و اتحاديه چاپچىھاى سراسر
آلمان را بنا نھادند .در اواخر اوت و اوايل سپتامبر ،كارگران دخانيات نيز يك اتحاديه
در مقياس ملى تشكيل دادند.
"در اواخر ماه اوت  ١٨۴٨كنگره كارگران در برلين تشكيل گرديد .نمايندگان چھل
سازمان )از پروس شرقى ،مكلنبورگ و ساكسونى( در آن حضور داشتند .كنگره ،يك
سازمان ملى كارگرى به نام "اخوت كارگران" را طبق الگوى كميته مركزى كارگران
برلين تشكيل داد .در مدتى كوتاه حدود يك صد اتحاديه ،به اخوت كارگران پيوستند.
بسيارى از آنھا فقط به مسايل صرفا ً اقتصادى عالقمند بودند .اما برخى از آنھا در
فعاليتھاى سياسى نيز مشاركت داشتند .مدتى بعد كميته مركزى اخوت ،دفتر مركزى
خود را در اليپزيك تأسيس نمود".
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"در پايان ژانويه  ،١٨۴٩كنگره اتحاديهھاى كارگرى جنوب غربى آلمان در
ھايدلبرگ برگزار شد .اين كنگره ،پيوستن خود را به اخوت كارگران اعالم نمود و
تصميم گرفت كه در آينده يك اتحاديه سراسرى كارگران را ايجاد نمايد .چنين
برنامهريزى شده بود كه آن را در يك كنگره سراسرى كارگران آلمان ،در ژوئن
 ١٨۴٩در اليپزيگ تشكيل دھند" ".در آوريل  ،١٨۴٩اتحاديه كارگران كلن به انجمن
اخوت كارگران پيوست و از ھمه اتحاديهھاى كارگران ايالت راين خواست كه
انجمنھاى منطقهاى تشكيل دھند (٧٣)".تا اين زمان اخوت كارگرى  ٢۵٠شاخه محلى
داشت و به يك سازمان قدرتمند تبديل شده بود ،اما تعرض قطعى ضد انقالب و سلب
تمام آزاديھا ،ديگر امكان برگزارى كنگره اليپزيگ را نداد لذا سازمان ملى متحد طبقه
كارگر نتوانست شكل بگيرد.
معھذا طى اين دوره ھمانا اتحاد و تشكل روزافزون كارگران ،مداوما ً قدرت مقابله
آنھا را در برابر تعرضات ارتجاع افزايش داد .در ھر كجا كه تشكلھاى كارگرى
وجود داشت ،مقاومت در برابر تعرضات ضد انقالب شديدتر بود .مقاومت كارگران
در  ١٨سپتامبر در فرانكفورت ،مقاومت كارگران و زحمتكشان در  ٢٣و  ٢۴نوامبر
در ارفورت و نيز كوينكسبرگ و غيره گوياى اين واقعيت بود .كارگران آلمان يگانه
نيروى پيگير انقالب بودند كه به ھنگام تعرض قطعى ارتجاع ،در قيامھاى ماه مه
 ١٨۴٩در تعدادى از اياالت فعاالنه شركت نمودند .ھر چند كه اين قيامھا سركوب و
انقالب با شكست قطعى روبرو گرديد ،اما اين انقالب نقطه عطفى در سير جنبش
مستقل پرولتاريايى بود .كارگران در جريان اين انقالب تجربه آموختند ،به ماھيت
بورژوازى حتا جناح ليبرال آن پى بردند و در عمل با اقدامات و فعاليتھاى سياسى
خود دريافتند كه به عنوان يك طبقه اجتماعى مىتوانند نفوذ پر قدرتى بر زندگى سياسى
و اجتماعى كشور داشته باشند.
ت  -جنبش كارگرى اتريش
در جريان انقالب  ١٨۴٨ - ۴٩اروپا ،كارگران اتريش كه در آن ايام يكى از مھمترين
دولتھاى عضو كنفدراسيون آلمان بود ،نقش مھمى در تحوالت انقالبى ايفا نمودند .در
اساس ،انقالب اتريش با يك رشته اعتراضات و اغتشاشات در  ١١مارس از حومهھاى
كارگرنشين وين آغاز گرديد .كارگران يكى از مھمترين كارخانهھاى ابزارسازى
موسوم به گلوكنيتنر ،طى ميتينگى در  ١٢مارس از تمام كارگران و زحمتكشان
پايتخت خواستند كه از نمونه پرولتارياى پاريس پيروى كنند .در پى كارگران،
دانشجويان دست به عصيان و اعتراض زدند و روز  ١٢مارس جمعيت عظيمى از
كارگران ،زحمتكشان و دانشجويان ميتينگ بزرگى برگزار گردند .اين گردھمايى مورد
يورش نيروھاى نظامى قرار گرفت .آنھا به سوى مردم آتش گشودند .ھمين واقعه در
اوضاع بحرانى موجود كافى بود تا توده مردم از نمونه پرولتارياى پاريس پيروى كنند
وبا سنگربندى خيابانى به نبرد برخيزند .به زودى سنگربندىھايى كه در پارهاى از
نواحى وين آغاز شده بود ،به سراسر نواحى و مناطق كارگرنشين گسترش يافت.
شعلهھاى قيام چنان ھراسى در امپراتور پديد آورد كه سريعا ً صدراعظم قدرتمند خود،
مترنيخ را معزول و خود نيز از شھر فرار نمود .در عين حال فرمان مربوط به گشايش
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مجلس نمايندگان و لغو سانسور را صادر كرد .قيام تا  ١۵مارس ادامه يافت .معھذا در
اتريش نيز از آن جايى كه طبقه كارگر فاقد تجربه ،آگاھى و تشكل الزم بود،
بورژوازى ليبرال به قدرت رسيد .به قول انگلس از آن جايى كه در اتريش مبارزه
طبقاتى رشد نكرده بود ،خيال بورژوازى راحت بود و كارگران و زحمتكشان را متحد
خود مىدانست" .بالنتيجه آنھا حداقل در مارس  ١٨۴٨از جان و دل با جنبش بودند و
جنبش نيز به نوبه خود آنان را بالواسطه به طبقه حاكم )اقالً در تئورى( مبدل
ساخت(٧۴)".
به رغم اين كه امپراتور اتريش ،ناگزير به دادن امتيازاتى شده بود و قيام مسلحانه
عجالتا ً خاتمه يافته بود ،اما كشمكش ادامه داشت .انتشار طرح قانون اساسى در اواخر
آوريل كه در آن حق رأى محدود داده شده بود و از نھادھاى مشورتى تحت فرمان
امپراتور سخن به ميان آمده بود ،كارگران و زحمتكشان را خشمگين ساخت .در اين
ميان در  ١۴مه ،امپراتور كميته سياسى گارد ملى را كه در آن نمايندگان بورژوازى
ليبرال و خرده بورژوازى قرار داشتند منحل نمود .اين وقايع سبب گرديد كه بار ديگر
وين در آستانه قيام قرار بگيرد .كارگران حومه وين به مركز شھر ريختند ،تظاھرات
وسيعى برپا گرديد و شعارھايى مبنى بر فرا خواندن مجلس مؤسسان ،رد طرح قانون
اساسى و احياى كميته سياسى گارد ملى مطرح گرديد .كارگران و دانشجويان كه اكنون
ديگر مسلح بودند ،بار ديگر دست به سنگربندى در خيابانھا زدند .امپراتور مجدداً
مجبور به عقبنشينى شد ،مطالبات مردم را پذيرفت و روز  ١٧مه به اتفاق اعضای
دربارش از وين به اينسبرورک فرار كرد .در جريان اين نبردھا ،كارگران توانستند
بسيارى از مطالبات دمكراتيك و رفاھى خود را به كرسى بنشانند .از جمله اين كه
باالخره حق رأى ھمگانى پذيرفته شد .وجود آزادىھاى سياسى به كارگران اتريش اين
امكان را داد كه به سرعت متشكل شوند و تشكلھاى خاص خود را ايجاد كنند .در
تابستان  ١٨۴٨اولين سازمانھاى بزرگ كارگرى وين ،از جمله اتحاديه كارگران
بافنده و اتحاديه كارگران چاپ ايجاد گرديد .بزرگترين اين سازمانھاى كارگرى،
اتحاديه عمومى كارگران بود .رشد تشكل و آگاھى كارگران و توسعه مبارزه طبقاتى،
بورژوازى را به ھراس انداخت .در ماه اوت بورژوازى تعرض خود را عليه كارگران
آغاز نمود و كوشيد مستمرىھاى كارگران را قطع كند .مسئله از اين قرار بود كه در
جريان بحران اقتصادى ،بسيارى از کارگران از كار بيكار شده و مىبايستى به خرج
دولت به استخدام مشاغل عمومى درآيند ،منبع مالى آن نيز مىبايستى از طريق
مالياتھا و صندوق شھر وين تأمين گردد .بورژوازى كه تحت فشار كارگران به اين
طرح تن داده بود ،اكنون مىخواست آن را ملغا سازد .لذا حكومت طى فرمانى
مستمرى دولت به كارگران را قطع نمود و دستمزد كارگرانى را كه در فعاليتھاى
عمومى كار مىكردند ،كاھش داد .اين اقدام ضد كارگرى بورژوازى ،اعتراض
كارگران را برانگيخت .در  ٢٣اوت كارگران دست به تظاھرات زدند .گارد ملى
بورژوايى و ديگر نيروھاى نظامى حكومت به مقابله با كارگران برخاستند .درگيرى
ميان كارگران و نيروھاى مسلح حكومتى آغاز گرديد .كارگران مؤسسات مختلف شھر
نيز به يارى كارگران معترض آمدند .نبرد شدت گرفت .بورژوازى با تمام قوا عليه
كارگران دست به عمل زد و به قول انگلس حمام خون بزرگى بر پا گرديد ٢٠ .كارگر
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كشته و بيش از  ٣٠٠تن زخمى شدند .اين رويداد ،روند سلب اعتماد كارگران از
بورژوازى را تشديد كرد .لذا در جريان نبردھاى آتى ميان بورژوازى و اشرافيت،
پرولتاريا ديگر ھمانند نخستين روزھاى انقالب حاضر نبود به خواستھاى بورژوازى
تن دھد و به او اعتماد كند .اما اين بدان معنا نبود كه از نقش سياسى پرولتاريا در
جريان تحوالت اتريش كاسته شود .كارگران اتريش در جريان گسيل نيرو به
مجارستان ،مخالفت قاطع خود را نشان دادند .در جريان تظاھرات  ۶اكتبر كه طى آن
وزير جنگ كشته شد و امپراتور مجدداً مجبور به فرار گرديد ،كارگران و زحمتكشان
با يورش به اسلحهخانهھاى حكومت ھزاران اسلحه به دست آوردند و با ھمين سالحھا
در جريان تعرض ھمه جانبه ارتجاع كه در فاصله  ٢٨تا  ٣٠اكتبر صورت گرفت ،با
تشكيل گارد مستقل پرولترى ،جنگيدند و تا آخرين لحظه پيروزى ارتجاع ،برجستهترين
مقاومت را نشان دادند.
ث  -جنبش كارگرى در آمريكا
روند شكلگيرى جنبش سياسى مستقل طبقه كارگر كه در انگليس و فرانسه تا پايان
نيمه اول سدهی نوزدھم به مرحله عالى خود رسيده بود و در آلمان مراحل اوليهتر خود
را طى مىكرد ،محدود به اروپا نبود .در آمريكا نيز ھمين روند در ربع دوم سدهی
نوزدھم ديده مىشود.
در اياالت متحده ،فعاليت كارگران در عرصه سياسى منجر به پيدايش چندين حزب
محلى كارگرى در اواخر دھه  ٢٠گرديد .اولين نمونه چنين احزابى در  ١٨٢٨در
فيالدلفيا و نمونه بعدى آن در  ١٨٢٩در نيويورك شكل گرفتند.
در فاصله سالھاى  ١٨٢٨ - ٣١حدود  ۶١نمونه از اين احزاب با  ۵٠روزنامه
مختص آنھا وجود داشت .اين احزاب كارگرى محلى ،براى محدود نمودن استثمار
زنان و كودكان ،ده ساعت كار روزانه ،ايجاد مدارس عمومى ،يك سيستم ارضى
دمكراتيك و غيره مبارزه مىكردند(٧۵).
اين احزاب در برخى از اياالت ،نظير فيالدلفيا و نيويورك ،در انتخابات ايالتى نيز
شركت مىكردند .كانديداھاى كارگر معرفى مىنمودند و از ميان كانديداھاى آنھا چند
تن به عنوان نماينده نيز انتخاب شده بودند.
اين احزاب ھر چند كه ھنوز محلى بودند و مطالباتى كه عنوان مىكردند بيشتر
خصلت رفرميستى داشت تا انقالبى و سوسياليستى ،معھذا گامھاى نخستينى بودند كه
پرولتارياى آمريكا در روند شكلگيرى جنبش سياسى مستقل خود برمىداشت.
 -۶رشد خودآگاھى كارگران و تحول سوسياليسم از تخيل به علم
پيدايش پرولتارياى صنعتى ،رشد مبارزه اقتصادى و سياسى طبقه كارگر در نيمه اول
سدهی نوزدھم و روىآورى كارگران به اقدامات سياسى مستقل ،مرحله نوينى را در
رشد خودآگاھى طبقاتى كارگران و تحول ايدهھاى سوسياليستى گشود.
پيش از اين ديديم كه ھمراه با پيدايش و توسعه شيوه توليد سرمايهدارى ،ايدهھاى
سوسياليستى تساوىطلبانهاى كه انعكاس اعتراض و مبارزه عليه ستم و استثمار و
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بيانگر خواستھاى مبھم تساوىطلبانه كارگران و تھيدستان در مراحل نطفهاى
شكلگيرى طبقه كارگر بودند ،آغاز به پيدايش نمودند.
با انقالب صنعتى و تشديد استثمار و فقر و فالكت تودهھاى كارگر ،تضاد طبقاتى ميان
كارگران و سرمايهداران تشديد گرديد و اعتراض و مبارزه عليه نظم موجود گسترش
يافت .به موازات اين تحوالت عينى ،از اوايل سدهی نوزدھم ،ايدهھاى سوسياليستى
وسيعا ً رواج مىيافت و تعدادى از متفكرين برجسته به طرح و اشاعه نظرات
سوسياليستى مىپرداختند كه به نحوى بازتاب اعتراض و مبارزه كارگران عليه نظم
موجود و خواستھا و آرزوھاى آنھا بود .ھر چند كه اين ايدهھاى سوسياليستى در آن
مرحله ھنوز تمايزى كيفى با ايدهھاى سوسياليستى پيشين نداشتند و تخيلى بودند ،معھذا
ايدهھاى فوقالعاده ارزشمند نوينى نيز مطرح شد كه در اساس درست بودند و صحت
آنھا را بعداً ماركس از نظر علمى مدلل ساخت.
سوسياليستھاى تخيلى با طرح و اشاعه ايدهھاى سوسياليستى ،نظام سرمايهدارى و
استثمار را به باد انتقاد گرفتند و خواستار جايگزينى آن با يك نظم عادالنه شدند كه در
آن فقر و استثمار از ميان رفته باشد .اين نظرات نقش مھمى در روشن كردن اذھان
كارگران و ارتقاء سطح آگاھى آنھا ايفا نمودند.
با مرورى بر نظرات و فعاليتھاى سوسياليستھاى اين دوران بھتر مىتوان به نقش
و اھميت آنھا در ارتباط با جنبش كارگرى و تكامل ايدهھاى سوسياليستى پى برد.
الف  -سوسياليسم تخيلى در انگلستان
در انگلستان كه مناسبات سرمايهدارى پيشرفتهتر و مبارزه طبقاتى توسعه بيشترى
يافته بود ،از ھمان اوايل سده نوزدھم ،گروھى از اصالحگرايان اجتماعى پيدا شدند كه
نابرابرىھاى اجتماعى موجود را مورد انتقاد قرار دادند و خواستار برانداختن آنھا
شدند .چارلز ھال و گودوين ،دو تن از معروفترين آنھا بودند .چارلز ھال در ١٨٠۵
در اثر خود "تأثير تمدن بر وضعيت تھيدستان" تأثير رشد نيروھاى مولد و توسعه
سرمايهدارى را بر وضعيت و شرايط زندگى تودهھاى زحمتكش مورد بررسى قرار
داد و نتيجه گرفت كه پيشرفت نيروھاى مولد فقر و انقياد تودهھا را به بار آورده است.
او افزايش ثروت در دست "طبقه ثروتمند" را علت فقر و انقياد "طبقه تھيدست"
معرفى نمود .از ديدگاه او طبقه تھيدست را كسانى تشكيل مىدھند كه با فروش نيروى
كارشان زندگى مىكنند و طبقه ثروتمند از سرمايهداران و مالكين تشكيل شده است كه
اين نيروى كار را مىخرند .او كشمكش ميان خريداران و فروشندگان را بر سر
تصاحب سھم بيشتر از محصول كار ،سرمنشأ تضاد منافع و مبارزهاى مىدانست كه
ميان اين دو طبقه در جريان است .لذا چارلز ھال خواستار انجام يك رشته اصالحات و
برانداختن نابرابرى اجتماعى به منظور پايان دادن به اين مبارزه و برقرارى صلح
اجتماعى بود.
گودوين نيز يكى ديگر از سوسياليستھاى تخيلى انگليس بود كه شديداً نظام
سرمايهدارى و دولت بورژوايى را مورد انتقاد قرار داد .او در طرح خود از استقرار
جامعهاى نوين دفاع نمود كه از مجموعهاى كمونھاى كوچك تشكيل شده و حاصل
اتحاد داوطلبانه توليدكنندگان است .به رغم اين كه در طرح گودوين از اجتماعى شدن
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وسايل توليد سخنى به ميان نيامده بود بلكه اين وسايل در مالكيت انفرادى باقى
مىماندند ،معھذا وى معتقد بود كه محصوالت توليد شده در كمونھا كه با كار جمعى به
دست آمدهاند ،بايد به حسب نياز افراد عضو كمونھا توزيع گردند.
رابرت اوئن
اما برجستهترين نماينده سوسياليسم تخيلى انگليس رابرت اوئن بود .وى كه مديريت
كارخانهاى را در اسكاتلند بر عھده داشت .در آغاز به عنوان يك بشردوست ،تحت تأثير
وضعيت وخيم و غير قابل تحمل كارگران قرار گرفت و خواستار اصالحاتى در
وضعيت كارگران گرديد .اوئن نيز ھمانند چارلز ھال معتقد بود كه رشد نيروھاى مولد
كه وسايل رفاه ،خوشبختى و روشنگرى مردم را فراھم آورده است ،در بريتانيا موجب
فقر شده است .او مىگفت" :دنيا اكنون از ثروت اشباع شده ،ھنوز امكانات پايانناپذير
افزايش آن وجود دارد ،با اين حال بينوايى بيداد مىكند" "وسايلى كه به مردم ،ثروت،
روشنگرى و خشنودى مىبخشند وجود دارند ،با اين حال توده عظيم مردم جھان در
اعماق فقر و فقدان غذاى كافى به سر مىبرند .اوضاع نمىتواند به ھمين صورت باقى
بماند .اين وضع بايد دگرگون شود (٧۶)".اوئن ،اقدامات خود را براى بھبود وضعيت
مادی و معيشتى كارگران ،در ھمان كارخانهاى كه وى مديريت آن را بر عھده داشت
آغاز نمود .ساعات كار را به  ١٠ / ۵ساعت در روز كاھش داد .مساكن بھترى براى
كارگران تھيه نمود و در دوران بحران از اخراج كارگران خوددارى كرد .از آن جايى
كه وى بر نقش آموزش و محيط در شكل دادن به شخصيت افراد تأكيد داشت،
كودكستانھايى ايجاد نمود كه فرزندان كارگران از دو سالگى به اين كودكستانھا
مىرفتند و تحت آموزش قرار مىگرفتند .اوئن نشان داد كه به رغم اين اقدامات،
مؤسسه وى سود قابل مالحظهاى نيز كسب كرده است .او مىخواست از طريق اين
اقدامات ،سرمايهداران را ترغيب كند كه از نمونه وى پيروى نمايند .او تبليغات وسيعى
را براى ايجاد رفرم در كارخانهھا آغاز نمود .از پارلمان درخواست كرد كه يك قانون
كار تصويب كند .ساعات كار را به  ١٠ / ۵ساعت تقليل دھد و كار كودكان كمتر از ده
سال را قدغن سازد .در عين حال وی طرحى براى ايجاد دھكدهھايى براى بيكاران
ارائه داد .اين دھكدهھا مىبايستى ماشين و زمين در اختيار داشته و شامل  ۵٠٠تا
 ٢٠٠٠نفر باشند .اوئن چنين مىپنداشت كه از طريق اين كمونھاى تعاونى ،اختالف
ميان سرمايهدار و كارگر از ميان مىرود و فقر ملغا مىگردد .اما نه حكومت پاسخ
مثبتى به پيشنھادات اوئن داد و نه سرمايهداران از اقدامات او پيروى كردند .با وجود
اين ،اوئن مصر بود كه از طريق تبليغ و نمونهسازى ،آنھا را متقاعد سازد .لذا شروع
به ايجاد كلنىھاى كمونيستى در بريتانيا و آمريكاى شمالى نمود .در  ١٨٢۵به آمريكا
رفت و با خريد  ٢٠٠٠٠جريب زمين در اينديانا ،كلنى تعاونى خود را در نيوھارمونى
ايجاد نمود .در مناطق ديگر نيز حدود  ١٨تا از اين كلنىھا به وجود آمدند(٧٧).
اين طرح كه از نظر اوئن قرار بود به فقر و استثمار و نابرابرى پايان بخشد با
شكست كامل خاتمه يافت و جز اين نيز نمىتوانست باشد .چرا كه بقای اين جزاير به
اصطالح كمونيستى در اقيانوس سرمايهدارى ناممكن و تخيلى بود .با اين شكست ،اوئن
بار ديگر به انگليس برگشت .در اين ھنگام جنبش كارگرى انگليس وسيعا ً گسترش
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مىيافت .اوئن كه از حمايت و كمك طبقات حاكمه مأيوس شده بود ،به سوى كارگران
روى آورد و از اين پس فعاليتھاى عملى خود را بيش از پيش در ارتباط با طبقه
كارگر قرار داد .او فعاليت خود را روى ايجاد تعاونىھاى توليد و توزيع كارگرى
متمركز ساخت .گروھى از كارگران به اين طرح اوئن گرايش يافتند و دست به ايجاد
تعاونىھا زدند .اين تعاونىھا در عمل براى فروش محصوالتشان با دشوارى روبرو
شدند .اوئن به عنوان يك راه حل در  ،١٨٣٢يك "بازار مبادله عادالنه كار" در لندن
تشكيل داد كه در اين بازار مىبايستى مبادله محصوالت كار از طريق پول كاغذى
انجام بگيرد كه واحد آن ساعت كار بود .اوئن معتقد بود كه تمام تعاونىھاى رشتهھاى
مختلف بايد محصوالتى را كه ساختهاند به بازار مبادله مركزى بياورند و آنھا را از
طريق اين اسكناسھاى كار كه مبتنى بر ھزينه محاسبه شده مواد خام و مقدار زمان
كارى كه صرف توليد آنھا شده بود ،مبادله كنند .بديھى است كه با وجود نظام
سرمايهدارى در انگليس چنين طرحى نمىتوانست دوام آورد .بنابراين با شكست روبرو
گرديد .معھذا به قول انگلس ،تعاونىھاى اوئن يك نتيجه مھم داشت" :دست كم ثابت
نمود كه ھم تاجر و ھم كارخانهدار افرادى كامالً غير ضرورىاند(٧٨)".
در اين دوران ،اوئن ارتباط نزديكترى با اتحاديهھاى كارگرى انگليس برقرار نمود.
او عالوه بر فعاليتھاى عملىاش ،در مجامع كارگرى به سخنرانى عليه نظام
سرمايهدارى و مسايل روز مىپرداخت .يكى از اقدامات برجسته اوئن تالش او براى
متشكل ساختن تمام اتحاديهھاى كوچك و محلى در يك اتحاديه بزرگ بود .او ايده
بنيانگذارى يك فدراسيون از كارگران تمام حرفهھا را مطرح ساخت و در نتيجه
تالشھاى او در  ١٨٣۴اتحاديه سراسرى "بريتانياى كبير و ايرلند" تشكيل گرديد .اوئن
در تالش بود كه اتحاديهھا را به تعاونىھاى توليد تبديل نمايد ،كه از نظر او مىبايستى
مديريت صنايع را در دست بگيرند و تدريجا ً شبكهھاى تعاونى را بسط دھند تا نظم
نوين برقرار گردد .اين ديدگاه اوئن در واقع تبليغ نوعى سنديكاليسم بود ،كه به ھر حال
با ديدگاه كارگران نسبت به اتحاديهھا تفاوت داشت .كارگران اساسا ً اتحاديه را وسيلهاى
براى تحقق مطالبات روزمره خود مىديدند .از ھمين رو بود كه اختالف ميان اتحاديهھا
و اوئن تشديد گرديد .به مرور اين اختالف به مرحلهاى رسيد كه طرفداران اوئن خود
را از فعاليتھاى اتحاديهاى كنار كشيدند .عامل ديگرى كه به جدايى اوئنيسم از
اتحاديهھا انجاميد ،روىآورى روز افزون كارگران به فعاليتھاى سياسى و اقدامات
مستقل سياسى بود كه با نظرات اوئن جور درنمىآمد ،چرا كه او دورى از سياست و
مبارزه طبقاتى را توصيه مىكرد .اين نگرش از درك و برداشت ايدهآليستى اوئن ناشى
مىشد كه ريشه تمام مصايب اجتماعى را نادانى مردم مىدانست .به آموزش به عنوان
يكى از مھمترين اقدامات براى رھايى از شر اجتماعى مىنگريست و خواھان انقالبى
راديكال در اذھان و افكار مردم از طريق آموزش بود .از ھمين رو او به مبارزه
طبقات اعتقادى نداشت و آن را نتيجه جھل تودهھا و بيان غير عقالنى احساسات
میپنداشت .لذا حتا در آن ھنگام كه به سوى طبقه كارگر روى آورد نه رسالتى براى
كارگران قايل بود و نه به فعاليت مستقل كارگران اعتقاد داشت .در اساس ،ايجاد نظم
نوين اوئن بر عھده طبقات دارا و حكومتھاى كشورھاى متمدن بود و آنھا بودند كه
مىبايستى تغييرات و اصالحات مورد نظر او را به مرحله اجرا درآورند .اوئن منافع
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ثروتمندان و تھيدستان را مشترك مىپنداشت ،با نفى مبارزه طبقاتى به نفى سياست
مىرسيد ،قھر و انقالب را مردود مىدانست و گذار به جامعه نوين را تنھا از طريق
تبليغ نظراتش در ميان ھمه طبقات و به شيوهاى مسالمتآميز امكانپذير مىدانست.
با تمام اين اوصاف ،خدمات اوئن به جنبش كارگرى و برخى ايدهھاى ارزشمندى كه
مطرح نمود به جاى خود باقى است .اوئن نقش مھمى در آگاھى و بيدارى كارگران ايفا
نمود .او نظام سرمايهدارى و استثمار را مورد انتقاد قرار داد .از نظر اوئن مالكيت
خصوصى علت دشمنى اجتماعى و جنگ ميان ملتھاست ،لذا از آن جايى كه غير
عقالنى است و با عدالت اجتماعى ،پيشرفت اجتماعى و اخالقى سر سازگارى ندارد،
بايد ملغا گردد .او ھم چنين تقسيم كار در جامعه موجود را مورد انتقاد قرار داد و آن را
تباه كننده استعدادھاى طبيعى انسان معرفى نمود .يكى ديگر از ايدهھاى مھم او ايده
برانداختن تضاد ميان شھر و روستا بود .عالوه بر اين ،اوئن مذھب و شكل كنونى
خانواده را مورد انتقاد قرار داد .در توضيح موانعى كه بر سر راه رفرمھاى اجتماعى
او قرار داشتند وى مذھب و شكل بورژوائى خانواده را در كنار مالكيت خصوصى
مطرح میسازد" .به نظر او سه مانع بزرگ وجود داشت كه قبل از ھر چيز راه رفرم
اجتماعى او را سد مىكردند :مالكيت خصوصى ،مذھب و وضع كنونى خانواده(٧٩)".
اوئن از تمام نقدش به جامعه سرمايهدارى ،جامعه ايدهآلى را تصوير مىكند كه بر
مالكيت مشترك و كار مشترك مبتنى است.
ب  -سوسياليسم تخيلى در فرانسه
در ھمان ايام كه اوئنيسم در انگلستان شكل مىگرفت ،در فرانسه نيز سوسياليسم تخيلى
رواج و گسترش مىيافت و دو تن از برجستهترين متفكرين آن عصر ،فوريه و
سنسيمون به طرح و اشاعه نظرات سوسياليستى مىپرداختند.
سنسيمونيسم
سنسيمون يكى از نمايندگان و تئوريسينھاى سوسياليسم تخيلى فرانسه بود كه به رغم
درك ايدهآليستىاش از تاريخ و تحوالت اجتماعى ،به ايده تحول قانونمند و سير مترقى
تاريخ دست يافت .او اين روند تحولى تاريخ را با دورهبندىھايى مشخص ساخت و بر
اين واقعيت تأكيد نمود كه در ھر يك از اين دورهھا يا مراحل تحولى تاريخ ،مبارزهاى
ميان طبقات در جريان بوده است .او از مبارزه ميان بردهداران و بردگان ،پاتريسينھا
و پلبھا ،فئودالھا و سرفھا ،طبقه سوم با فئودالھا و باالخره مبارزه ميان تنآسايان
و كاركنان سخن به ميان آورد.
به رغم ديدگاه مغشوش او در مورد طبقات ،دورهبندىھاى تاريخى و نيروى محركه
تكامل تاريخ ،اھميت ايدهھاى نبوغآميز او به جاى خود باقى است و نقش خود را در
تكوين ايدهھاى سوسياليستى و نگرش قانونمند تحول تاريخ ايفا نمودند.
سنسيمون ضمن انتقاد به نظم موجود ،طرح يك جامعه ايدهآل به نام "نظام صنعتى"
را ارائه داد كه مىبايستى در آن عواقب وحشتناك نظام سرمايهدارى و جنگ طبقات از
ميان برود و صلح اجتماعى برقرار گردد.
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نظامى كه او تصوير مىكند بر صنعت بزرگ مبتنى است .در اين نظام توليد به حسب
يك برنامه و نقشه صورت مىگيرد تا بدين طريق آنارشى اقتصادى ناپديد گردد .او نه
تنھا مسئله سازماندھى توليد به حسب برنامه را در مقياسى ملى بلكه جھانى مطرح
ساخت .در نظامى كه سنسيمون تصوير مىكند ،ھمه بايد از حق كار برخوردار باشند
و ھر كس مىبايد به حسب استعدادش كار كند .عالوه بر اين سنسيمون در نظام خود
مسئله برافتادن دولت و تبديل شدن آن از ابزار اداره مردم به ابزار سازماندھى توليد و
اداره اشياء يا به عبارت ديگر "تبديل حكومت سياسى بر انسانھا به يك اداره ساده
دستگاه توليد" را مطرح ساخت .او گذار به نظام صنعتى را از طريق انجام يك رشته
رفرمھا توسط طبقات حاكمه امكانپذير مىدانست كه به نظر او بايد نقش رھبرى را در
دست داشته باشند .از جمله اين رفرمھا ،انجام اقداماتى به نفع كارگران را ذکر مىكند.
او به ويژه در آخرين نوشتهھايش بر منافع پرشمارترين طبقه كه ھمانا تودهھاى كارگر
و زحمتكش ھستند ،تأكيد مىكند و از جمله مىگويد" :تمام نھادھاى اجتماعى بايد داراى
ھدف اصالح اخالقى ،ذھنى و مادى پر شمارترين و فقيرترين طبقه باشند(٨٠).
معھذا او چندان نقشى براى طبقه كارگر قايل نيست و انجام رفرمھايش را از طبقات
دارا و مرفه مىخواھد .عالوه بر اين در طرحى كه خود سنسيمون ارائه مىدھد ،بحثى
از الغا مالكيت خصوصى ،برانداختن طبقات و استثمار نيست و نابرابرى ھم چنان
وجود دارد .اين تناقضات آشكار ،يعنى از يك سو طرح ايدهھاى درخشانى كه به جزء
الينفك ايدهھاى سوسياليستى تبديل شدند و از سوى ديگر مسكوت گذاشتن اساسىترين
ايدهھاى سوسياليسم كه از مدتھا پيش از او مطرح شده بودند ،طرفداران او را
واداشت كه گامى به پيش بردارند و نظرات سنسيمون را تكامل بخشند .از اين رو
سنسيمونيستھا نه تنھا در مورد مسايل مختلفى كه از سوى سنسيمون مطرح شده
بود ،درك روشنترى ارائه دادند ،بلكه مسئله الغاء مالكيت خصوصى و برانداختن
استثمار را نيز مطرح ساختند .در زمينه درك آنھا از طبقات و تضاد طبقاتى به جاست
كه به نظرات يكى از سنسيمونيستھا به نام ژان رينو اشاره شود .او در  ١٨٣٢در
اين زمينه نوشت" :مردم از دو طبقه تشكيل مىشوند كه ھم از لحاظ وضعيت و ھم از
لحاظ منافع از يكديگر متمايزند .پرولترھا و بورژوازى .من پرولتاريا را آن مردمى
مىخوانم كه تمام ثروت ملت را توليد مىكنند كه بعد از مزد كار روزانهشان چيزى
ندارند و آن ھم دائما ً بر اثر رقابت تقليل مىيابد كه آيندهاش فقط به اميدھاى ناپايدار ،به
صنعتى كه پيشرفتى غير قابل اعتماد و پر ھرج و مرج دارد متكى است ...از
بورژوازى من اشخاصى را استنباط مىكنم كه سرنوشت پرولتاريا تابع سرنوشت
آنھاست .اشخاصى كه صاحب سرمايهاند و از درآمد آن زندگى مىكنند(٨١)".
ھم چنين سنسيمونيستھا با صراحت بيشترى بر مسئله تاريخ سراسر مبارزه طبقاتى
و استثمار انسان توسط انسان تأكيد نمودند .آنھا بر اين اعتقاد بودند كه "تا به امروز
انسان توسط انسان استثمار شده است .ارباب و برده ،پاتريسين و پلبين ،سنيور و
سرف ،مالك و اجارهدار ،مفتخور و كارگر .چنين است تاريخ بشريت تا به
امروز(٨٢)".
آنھا نه تنھا خواستار برافتادن استثمار شدند ،بلكه براى نخستين بار اصطالح استثمار
انسان توسط انسان را مطرح ساختند .سنسيمونيستھا عالوه بر اين استدالل نمودند كه
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چون مسئله استثمار با مالكيت خصوصى مرتبط است ،لذا مالكيت خصوصى بايد ملغا
گردد .مالكيت بايد به دولت واگذار شود كه از نظر آنھا يك "انجمن كارگران" خواھد
بود .آنھا مدافع جايگزينى حق كار و توانايى به جاى حق مالكيت بودند(٨٣).
در زمينه توزيع ،از اين اصل دفاع مىكردند كه به ھر كس به حسب كارش پرداخت
شود .شعار آنھا اين بود كه در جامعه ايدهآل ھر كس بايد مطابق توانايى و استعدادش
كار كند ،جايگاھى داشته باشد و به حسب كار و اعمالش به وى پاداش داده شود .طرح
اين ايده در ھمان حال كه در مقايسه با كمونيسم تساوىطلب بيانگر راه حل
مشخصترى بود ،اما مسئله نابرابرى را حل ناشده باقى مىگذاشت و آن را به شكلى
ديگر ابدی مىساخت.
فوريه
فوريه يكى ديگر از سوسياليستھاى تخيلى ھمعصر سنسيمون بود كه جامعه
سرمايهدارى و نابسامانىھاى آن را شديداً به باد انتقاد گرفت .به قول انگلس" :او
بىرحمانه پرده از روى فقر اخالقى و مادى دنياى بورژوازى برمىدارد و در مقابل آن
از يك سو نويدھاى درخشان روشنگران سابق را درباره جامعهاى كه در آن تنھا عقل
حكومت خواھد كرد ،درباره تمدن سعادتبخش و درباره امكان تكامل نامحدود انسان و
از سوى ديگر سخنپردازىھاى ظاھرآراى ايدئولوگھاى بورژوازى را قرار مىدھد.
او ثابت مىكند كه چگونه ھمه جا در مقابل اين سخنپردازىھاى پرطنين،
رقتانگيزترين واقعيتھا قرار دارد(٨۴)".
فوريه نيز ھمانند سنسيمون به دورهبندى تاريخ مىپردازد و تاريخ تكامل اجتماعى را
به چھار مرحله تقسيم مىكند .در اين تقسيمبندى ،آخرين مرحله ،دوره تمدن ناميده
مىشود .برخالف اوئن و سنسيمون كه معتقد بودند پيشرفت نيروھاى مولده و ترقى
صنعت به بھبود وضعيت كارگران مىانجامد ،فوريه بر اين اعتقاد بود كه ترقى صنعت
و رشد ثروت اجتماعى در جامعه سرمايهدارى يا به گفته او در "نظام تمدن" به بھبود
جدى در وضعيت كارگران نمىانجامد .او مىگفت" :پيشرفت اجتماعى پندار است.
طبقه ثروتمند به پيش مىرود ،اما طبقه فقير ھمان طور كه ھست ،ھيچ باقى
مىماند(٨۵)".
علت اين مسئله نيز در آن است كه ثمره كار كارگران به جيب ارباب مىرود و توسعه
و موفقيت بنگاهھاى صنعتى به كاھش دستمزد كارگران و فقر آنھا وابسته است .ھر
چه ثروت اجتماعى افزونتر مىگردد ،ثروتمندان ،ثروتمندتر و فقرا فقيرتر مىشوند.
از اين روست كه او مىگويد" :در تمدن فقر از وفور سرچشمه مىگيرد ".اين در زمره
ھمان تناقضاتى است كه نظام اجتماعى تمدن به بار آورده است ،ھمان گونه كه بحران
اقتصادى ،بحران ناشى از پر خونى است .نظام تمدن ،كارگران را به گرسنگى محكوم
مىسازد ،اما در ھمان حال از كمبود مصرفكننده رنج مىبرد .خالصه كالم اين كه
وى معتقد است كه نظام اجتماعى دوره تمدن در يك دور باطل حركت مىكند،
تضادھايى را مىآفريند كه خود قادر به حل آنھا نيست.
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فوريه در جستجوى راه حلى برمىآيد كه جامعه را از شر اين تناقضات نجات دھد ،به
نابرابرى پايان بخشد ،رفاه و خوشبختى را تضمين كند ،به مبارزه طبقات پايان بخشد و
منجر به ھماھنگى منافع و ادغام طبقات گردد.
او طرحى ارائه مىدھد كه بر مبناى آن نظامى ايدهآل يا به گفته او "سيستم ھماھنگى"
برقرار مىگردد" .در طرح فوريه ،سلول اساسى سيستمى كه گذار جامعه را به مرحله
عالىتر تكامل )"سيستم ھماھنگى"( تدارك خواھد ديد ،فاالنژ ،يك كمون توليدكننده و
مصرفكننده  ١۶٠٠نفرى است .اين فاالنژھا بايد سرانجام در تمام كشورھا و تمام
قارهھا گسترش يابند .يك فاالنژ بر مبنايى داوطلبانه سازمان يافته و تحت كنترل
حكومت نيست .اقتصاد آن بر كشاورزىُ ،بستانكارى ،دامپرورى و پرورش طيور
مبتنى است .محصوالت آن عمدتا ً در درون خود كمون مصرف مىشوند و مبادالت
بازرگانى با كمونھاى ھمجوار به حداقل كاھش مىيابد ...جمعيت كمونھا در
فاالنسترھا )كه ساختمانھاى بزرگ مشتركى ھستند( زندگى مىكنند و مشتركا ً كار
مىكنند(٨۶)".
فوريه در طرح خود انجام اقداماتى را براى زدودن خصلت دافعه كار و
تخصصگرايى خستهکننده پيشنھاد مىكند .او مىگويد كه اعضای كمون بايد در
كارھاى متنوع يدى مشاركت نمايند .در جريان كار روزانه ،ھر عضو كمون بايد در
كارھاى متنوع شركت كند و اين امكان وجود داشته باشد كه افراد ،كارشان را به حسب
تمايالت و نقشه عمومى تغيير دھند .فوريه از ايده حق كار دفاع نمود و بر اين نظر بود
كه بدون حق كار ،حقوق ديگر ھيچ معنايى نخواھند داشت .در زمينه توزيع نيز او
نحوه توزيع به حسب كار و استعداد را مطرح ساخت.
فوريه در زمره متفكرين بزرگى است كه بر مسئله رھايى زن تأكيد داشت .او بود كه
براى اولين بار اعالم نمود" :در ھر جامعهاى درجه آزادى زن يك مقياس طبيعى براى
آزادى عمومى است(٨٧)".
به رغم اين كه سوسياليستھاى تخيلى ،نظام سرمايهدارى را به باد انتقاد گرفتند ،به
افشای استثمار سرمايهدارى پرداختند ،از ايجاد نظمى بدون استثمار و فقر دفاع نمودند
و با طرح ايدهھاى فوقالعاده درخشان و نبوغآسا به قول انگلس" :به طرز داھيانهاى از
پيش به چنان حقايق بىشمارى پى بردهاند كه درستى آن را ما اكنون عمالً مدلل
مىسازيم (٨٨)".معھذا اتوپيست بودند .از آن جايى كه آنھا قوانين تكامل اجتماعى و
علت تقسيم جامعه به طبقات را نمىدانستند و با دركى ايدهآليستى به مسئله تحوالت
اجتماعى مىنگريستند و از زاويه اخالقى مصايب نظام موجود را مورد انتقاد قرار
مىدادند ،و ايضا ً نمىتوانستند راز استثمار سرمايهدارى را برمال كنند ،قادر نبودند
نقش و رسالت طبقه كارگر را به عنوان نيرويى كه موجد جامعه نوين سوسياليستى
است درك كنند .لذا آنھا نمىتوانستند طرق و وسايل مؤثرى براى تجديد ساختار جامعه
آينده ارائه دھند .از اينرو ،آنھا راه حل مسايل اجتماعى را از مغز خود بيرون
مىكشيدند و طرحھاى تخيلى ابداع مىكردند كه مىبايستى از خارج به زور تبليغ و
ارائهی نمونه به جامعه تحميل شوند .ابتكار تحقق و اجراى اين طرحھا نيز بر عھده
طبقات حاكمه بود نه طبقه تحت ستم .پرولتاريا تنھا به عنوان رنجكشيدهترين طبقه براى
آنھا مطرح بود .لذا براى فعاليت مستقل پرولتاريا جايى قايل نبودند .آنھا نمىخواستند
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براى رھايى طبقه خاصى مبارزه كنند .بلكه در پى رھايى تمام بشريت بودند .آنھا خود
را وراى ھمه تضادھاى طبقاتى تصور مىكردند" .به ھمين جھت آنان ھر اقدام سياسى
و به ويژه انقالبى را طرد مىنمايند و بر آنند كه از طريق مسالمتآميز به ھدف خود
دست يابند(٨٩)".
اتوپيستھا ،مبارزه طبقاتى را نفى مىكردند ،قھر و انقالب را مردود مىدانستند و بر
صلح و مسالمت تأكيد داشتند ،آنھا موعظهگران صلح اجتماعى بودند.
البته اين كه سوسياليستھاى تخيلى ھنوز نمىتوانستند شرايط مادى رھايى پرولتاريا
را درك كنند ،نمىتوانستند نقش مبارزه طبقاتى پرولتاريا و رسالت پرولتاريا را در
انھدام نظم موجود درك كنند و مىخواستند از طريق نسخهھاى تخيلى و "فعاليت
اختراعى شخصى"شان ،نتايج ھولناك نظام سرمايهدارى را براندازند ،از محدوديت
شرايط تاريخى خاص ناشى مىشد .در شرايطى كه ھنوز تضادھاى نظام سرمايهدارى
به حد كافى رشد نكرده بودند ،مبارزه طبقاتى ھنوز بسط و توسعه الزم را نيافته بود و
طبقه كارگر ھنوز نابالغ بود ،تئورىھاى ناپخته و سوسياليسم تخيلى نيز ناگزير بود.
پ  -کمونيسم كارگرى تخيلى
كمونيسم كارگرى تخيلى بيانگر مرحله پيشرفتهترى در تكامل ايدهھاى سوسياليستى،
رشد مبارزه طبقاتى و خودآگاھى كارگران بود .نمايندگان برجسته كمونيسم تخيلى در
فرانسه كابه ،تئودور دزامى و اگوست بالنكى و در آلمان وايتلينگ بودند .در انگلستان
نيز چپترين جناح چارتيسم در ابتدا به اين گرايش تعلق داشت .ھر چند جريان
كمونيسم كارگرى در اساس به ھمان مقوله سوسياليسم تخيلى مربوط است و تفاوت
كيفى با آن ندارد ،با وجود اين ،چند نكته ،آن را از سوسياليسم تخيلى كه پيش از اين
ً
اوال ،برخالف سوسياليستھاى تخيلى كه
مورد بحث قرار گرفت متمايز مىسازد.
خارج از جنبش كارگرى بودند و از طبقات حاكم و تحصيلكرده يارى مىخواستند،
كمونيسم تخيلى برخاسته از درون جنبش كارگرى بود و كمونيستھاى تخيلى به جنبش
كارگران و زحمتكشان متكى بودند .آنھا بورژوازى را دشمن كارگران مىدانستند .و
البته عموما ً زحمتكشان و تھيدستان را نيز جزئى از طبقه كارگر مىدانستند .ثانيًا،
كمونيسم تخيلى ،برخالف سوسياليسم تخيلى كه كارگران را چون تودهاى غير فعال
مىپنداشت ،آنھا را عنصرى فعال براى رھايى مىدانست و اصوالً برقرارى نظام
كمونيستى را از طريق مبارزه انقالبى توده زحمتكش ممكن مىدانست .لذا به مبارزه
سياسى پرولتاريا اھميت مىداد و نقش مھمى در مبارزه پرولتاريا براى استقالل سياسى
و جنبش مستقل طبقاتى آن ايفا نمود .كابه ،مردم زحمتكش و استثمار شده را به اقدام
مستقل فرا مىخواند .دزامى از كارگران و زحمتكشان مىخواست كه با دست خود
بھشت را بر روى زمين بنا كنند .بالنكى پيگيرتر از ھمه ،خواستار اقدامات مستقل
پرولترى بود و برقرارى قدرت زحمتكشان را تنھا راه به سوى دگرگونى اجتماعى و
سياسى مىدانست .وايتلينگ ھم كه لومپن پرولتاريا را فعالترين نيروى انقالب
مىدانست و شديداً بر دشمنى استثمارگران و استثمارشوندگان تأكيد داشت ،تجديد
سازماندھى انقالبى جامعه را از طريق ابتكار عمل توده كارگر و زحمتكش ممكن
ً
ثالثا ،جريان كمونيست تخيلى مسئله مسالمت و ھمكارى طبقاتى را نفى
مىدانست.
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مىكرد ،خواستار واژگونى نظم موجود به شيوهاى انقالبى بود و بر انقالب و سرنگونى
قھرآميز استثمارگران تأكيد داشت .اگوست بالنكى ،سوسياليسم را بدون انقالب سياسى
و واژگونى قھرآميز طبقه حاكم تصورناپذير مىدانست .او نخستين كسى است كه بر
مسئله تدارك و سازماندھى انقالب تأكيد نمود .وايتلينگ سقوط نظم موجود را يك
انقالب مىدانست .او بر اين اعتقاد بود كه سيستم كمونيستى را تنھا از طريق انقالب
ستمديدگان و استثمارشدگان عليه ستمگران و ثروتمندان مىتوان مستقر ساخت .حتا كابه
نيز كه در زمره استثنائات درون جريان كمونيسم تخيلى است كه قھر و انقالب را نفى
مىكند" ،ايكارى" كمونيستىاش محصول يك انقالب و قيام عمومى است كه تحت
رھبرى ايكاريوس به وقوع مىپيوندد.
ً
رابعا ،كمونيسم كارگرى تخيلى نه تنھا به صراحت مسئله الغا مالكيت خصوصى،
برقرارى مالكيت مشترك ،لغو استثمار و طبقات را مطرح مىساخت ،بلكه برخالف
سوسياليستھاى تخيلى كه اغلب در نظام ايدهآل خود جايى براى نابرابرى ثروت باقى
مىگذاشتند ،نابرابرى را رد مىكرد .كمونيستھاى تخيلى شديداً با نظر
سنسيمونيستھا در مورد اصل توزيع به حسب توانايى مخالف بودند و آن را به عنوان
نوع جديدى از نابرابرى رد مىكردند .كمونيستھاى تخيلى در برابر اصل
سنسيمونيستھا از اصل توزيع به حسب نيازھا دفاع نمودند .اصلى كه در كليت خود
درست بود .به رغم اين كه اجراى فورى آن در يك جامعه كمونيستى ممكن نيست.
كمونيستھاى تخيلى به رغم اين كه ھنوز قوانين عينى تكامل اجتماعى و جايگزينى
جامعه كمونيستى به جاى جامعه سرمايهدارى را نمىشناختند و به رغم تأكيدشان بر
طبقه كارگر ،ھنوز نقش و رسالت اين طبقه را درك نمىكردند و به اتوپياييسم گرفتار
بودند ،معھذا به شكلى مستقيمتر و صريحتر از سوسياليستھاى تخيلى ،آمال و آرزوھا،
خواستھا و تمايالت پرولتاريا را منعكس مىساختند.
ت  -سوسياليسم علمى
سوسياليسم تخيلى بيانگر مرحله نازلى از رشد خودآگاھى كارگران ،در دورانى بود
كه تكامل نيروھاى مولد در سطح بالنسبه پايينى قرار داشت .تضاد طبقاتى ميان دو
طبقه اصلى نظام سرمايهدارى ھنوز به قدر كافى رشد نكرده بود و مبارزه پرولتاريا
عليه بورژوازى توسعه الزم را نيافته بود.
"تا زمانى كه پرولتاريا ھنوز به اندازه كافى تكامل نيافته باشد كه خود را به عنوان
طبقه سامان دھد و مبارزه عليه بورژوازى ھنوز خصلت سياسى نداشته باشد ،تا زمانى
كه نيروھاى مولده ھنوز در دامن خود بورژوازى به آن اندازه تكامل نيافته باشند كه
شرايط مادىاى را كه براى رھايى پرولتاريا و تشكيل جامعه نوين ضرورى مىباشد،
عرضه نمايند ،اين تئوريسنھا فقط خيالبافانى مىباشند كه به خاطر رفع نيازمندىھاى
طبقات تحت ستم ،سيستمھايى مىسازند و به دنبال يك علم نوسازنده مىگردند .اما با اين
شتاب كه تاريخ به پيش مىرود و توأم با آن مبارزه پرولتاريا آشكارتر پديدار مىگردد،
آنھا ديگر احتياج به آن ندارند كه علم را در مغزھاى خود جستجو كنند و فقط بايد به
آن چه در مقابل چشمانشان مىگذرد ،توجه مبذول دارند و سخنگوى آن باشند ...از اين
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لحظه به بعد ،علم محصول آگاھانه حركت تاريخى شده و ديگر دكترينى نبوده و انقالبى
شده است(٩٠).
تا اواخر نيمه اول سدهی نوزدھم ،با تكميل انقالب صنعتى و رشد و تكامل صنايع
بزرگ ،نيروھاى مولده در مقياسى وسيع و غولآسا رشد كرده بودند .پرولتارياى
صنعتى در پيشروترين كشورھاى سرمايهدارى به يك نيروى قابل مالحظه در درون
طبقه كارگر تبديل شده بود .تضاد ميان بورژوازى و پرولتاريا رشد و حدت يافته بود.
مبارزه پرولتاريا شكل علنى و آشكار به خود گرفته بود .رشد آگاھى كارگران ،اتحاد و
ھمبستگى را در صفوف آنھا تقويت كرده بود .اتحاديهھاى كارگرى براى مقاومت و
مبارزه مشترك كارگران عليه سرمايهداران پديد آمده بودند .رشد تضادھا و مبارزه
طبقاتى به روى آورى كارگران به مبارزه سياسى ،شكلگيرى جنبش سياسى مستقل
طبقه كارگر و پيدايش اولين تشكلھاى سياسى مستقل پرولتاريا انجاميده بود .لذا تمام
شرايط الزم برى تحول سوسياليسم از تخيل به علم فراھم گشته بود .اما براى اين كه
سوسياليسم به يك علم تبديل گردد ،مىبايستى قانونمندىھاى حاكم بر تكامل تاريخ و
تحول جوامع بشرى كشف شوند .ضرورت پيدايش و زوال شيوه توليد سرمايهدارى در
رابطهاى تاريخى نشان داده شود و ضرورت سوسياليسم از قوانين عام تحول اجتماعى
و قوانين اقتصادى تحول خود نظام سرمايهدارى استنتاج گردد .اين امر مستلزم نگرشى
عينى و علمى به تاريخ بود .درك ايدهآليستى در بررسى پديدهھاى تاريخى و اجتماعى
كه تا اين زمان درك رايج بود نه تنھا نمىتوانست از عھده چنين وظيفهاى برآيد ،بلكه
خود مانعى بر سر راه آن بود .از اين رو مىبايست درك ايدهآليستى از تاريخ كنار زده
شود و دركى ماترياليستى و ديالكتيكى جايگزين آن گردد .عالوه بر اين مىبايستى
پروسه توليد سرمايهدارى به نقد كشيده شود و نه بدان گونه كه تا آن زمان مرسوم بود،
انتقاد به عواقب و نتايج سرمايهدارى .تا بدين طريق ،شكل اصلى استثمار در اين نظام
نشان داده شود و به عبارت ديگر راز استثمار سرمايهدارى برمال گردد .انجام اين
وظايف سترگ بر عھده دو تن از برجستهترين متفكرين تاريخ بشريت كارل ماركس و
فريدريش انگلس قرار گرفت.
اين كشفيات كه سوسياليسم را به عنوان ابزار تئوريك پرولتاريا در مبارزه براى
رھايى و ايجاد جامعه نوين كمونيستى ،به يك علم تبديل نمود ،در يك روند ،در بطن
فعاليتھاى نظرى و عملى  -انقالبى ماركس و انگلس در پيوند تنگاتنگ با جنبش
پرولترى به دست آمد.
ماركس و انگلس در سنين جوانى ،ھنگامى قدم به عرصه سياست نھادند كه جنبش
كارگرى در انگلستان و فرانسه در حال اعتال بود .جنبش سياسى مستقل پرولتاريا در
حال شكل گرفتن بود و ايدهھاى سوسياليستى وسيعا ً رواج يافته بودند .تحوالت جنبش
كارگرى انگلستان و فرانسه ،انعكاس و تأثير خود را بر كشورھاى ديگر اروپا به ويژه
آلمان بر جاى مىگذاشت .جامعه آلمان كه در اين مقطع نيازمند يك رشته تحوالت و
آبستن يك انقالب سياسى بود تا قيد و بند و موانع ماقبل سرمايهدارى را جاروب كند،
انقالب فلسفى را به عنوان يك پيش درآمد انقالب سياسى از مدتھا پيش آغاز كرده بود.
ديالكتيك ھگل كه در بطن اين انقالب زاييده شده بود و تمام عالم طبيعى ،تاريخى و
معنوى را در حركت ،تغيير ،تكامل و استحاله مداوم ترسيم مىكرد ،توفانى به پا ساخته
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بود .آگاهترين و راديكالترين نيروھاى جامعه آلمان كه در ديالكتيك ھگلا بزار تئوريك
توجيه تحوالت اجتماعى و سقوط اجتنابناپذير نظم موجود را مىديدند ،ھگليست شده
بودند .اما محافظهكارى سيستم ھگلى كه از ايدهآليسم فلسفى آن ناشى مىشد ،با
راديكاليسم و روح انقالبى ديالكتيك در تضاد و تقابل قرار گرفته بود .اين دو گانگى و
تضاد ،سرانجام پيروان ھگل را به دو گروه منقسم ساخت .جناح چپ ھگليست ،براى
حل تضاد ،ايدهآليسم را به كنارى نھاد و پرچم ماترياليسم را در برابر ايدهآليسم
برافراشت .ماركس و انگلس درست در ھمين مقطع قدم به عرصه سياست نھادند .آنھا
كه ھر دو از ھگلىھاى جناح چپ بودند ،در آغاز تحت تأثير ماترياليسم فوئرباخ قرار
داشتند ،ھر چند كه ھيچ گاه ھمانند فوئرباخ يك سره ھگل را كنار نگذاشتند ،بلكه آن چه
را كه در فلسفه ھگل ارزشمند و انقالبى بود يعنى اسلوب ديالكتيكى را حفظ نمودند و
ايدهآليسم وى را رد كردند .و دقيقا ً ھمين نكته است كه به رغم تأثير فوئرباخ ،ماترياليسم
ماركس و انگلس را از ھمان آغاز از فوئرباخ متمايز ساخت و در روند تكاملى خود،
اين تقابل را كامالً آشكار نمود.
روند تسويه حساب كامل با نگرش ھگلى و سپس ماترياليسم فوئرباخ ،كه در طى آن
ماركس و انگلس ،ماترياليسم ديالكتيك و تاريخى را به عنوان بنيان فلسفی جھانبينى
علمى نوين تدوين نمودند ،از حوالى  ١٨۴٢آغاز گرديد كه آنھا به كمونيسم گرايش
يافتند.
در اين سال ،ماركس كه سردبيرى يك نشريه را در آلمان بر عھده داشت ،در جريان
فعاليتھاى نظرى و عملى خود به نقشى كه مالكيت خصوصى در جامعه و وضعيت
طبقات ايفا مىكند ،پى برد .اين مسئله با ديدگاه ھگلى تضاد پيدا مىكرد كه دولت را
تعيينكننده جامعه مىدانست .در جريان حل اين تضاد بود كه ماركس نظريه ھگلى
دولت و حقوق را به نقد كشيد .ماحصل اين نقد "افزودهاى بر نقد فلسفه حقوق ھگل"
بود .در اين اثر كه در  ١٨۴٣نوشته شد ،ماركس ،ايدهآليسم ھگل را به نقد كشيد .اين
نقد بر خالف تحليلھاى فوئرباخ نه از زاويه تحليل مذھب بلكه از طريق بررسى
مناسبات اجتماعى صورت گرفت .ماركس با اين نقد به اين نتيجه دست يافت كه جامعه
مدنى يعنى آن چه كه مربوط به قلمرو نفع خصوصى و مقدم بر ھمه منافع مادى و
مناسبات اجتماعى مرتبط با آن است ،تعيينكننده دولت مىباشد و نه بالعكس بدان گونه
كه ھگل میپنداشت .اين اولين گامى است كه ماركس براى حصول به درك
ماترياليستى تاريخ برداشت .در حقيقت از ھمين جاست كه ماركس به اين نتيجه مىرسد
كه "نه مناسبات حقوقى و نه اشكال سياسى ،ھيچ يك را نمىتوان از طريق خودشان يا
بر مبناى به اصطالح تكامل عمومى تفكر بشرى درك نمود .بالعكس ريشه آنھا را بايد
در شرايط مادى زندگى ،كه كليت آن را ھگل به تأسى از نمونه متفكرين فرانسوى و
انگليسى سدهی ھجدھم "جامعه مدنى" ناميده است ،يافت(٩١)".
بر مبناى ھمين درك از نقش مالكيت خصوصى و مناسبات اقتصادى است كه ماركس
به مسئله الغاء مالكيت خصوصى براى دگرگونى بنيادى جامعه رسيد.
نگرش ماركس به مسايل از ھمين نخستين نوشتهھا نشان مىدھد كه او با سيستمسازى
و پيشبينى تخيلى آينده بدان گونه كه تا آن زمان مرسوم بود ،سر سازگارى ندارد .اين
نگرش را خود وى طى نامهاى به آرنولد روگه در توضيح خطمشى نشريهاى كه قرار
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بود در پاريس انتشار يابد ،توضيح مىدھد ..." :مزيت گرايش نوين در اين است كه ما
جزمىوار به پيشبينى جھان نمىپردازيم ،بلكه فقط مىخواھيم از طريق نقد جھان
كھنه ،جھان نو را بيابيم ...پس اگر ساختن و پرداختن آينده ،و سر و سامان دادن به تمام
امور براى تمام اعصار كار ما نيست ،پس كامالً روشن است كه ما فعالً چه بايد بكنيم،
من به انتقاد بىرحمانه از تمام آن چه كه وجود دارد اشاره مىكنم ،بىرحمانه ھم بدين
معنا كه از نتايجى كه بدان مىرسد ھراس نداشته باشد و ھم بدان معنا كه از ستيز با
قدرتھاى موجود نھراسد".
از ھمين نامه كه در  ١٨۴٣نوشته شده ،ھم چنين روشن مىگردد كه ماركس به ھمان
اندازه كه طالب يافتن جھانى نو از طريق نقد جدى و راديكال نظم كھنه است ،تئورى
جدا از زندگى و مبارزه تودهھا را رد مىكند و از تجسم نقد تئوريك در فعاليت انقالبى
 عملى دفاع مىكند ،لذا مىنويسد ..." :از اين رو ھيچ چيزى نمىتواند ما را از انتقادبه سياست ،مشاركت در سياست و از اين رو مبارزات واقعى ،به عنوان نقطه عزيمت
انتقادمان و از ھويت بخشيدن به انتقادمان از طريق آنھا باز دارد .در اين صورت ما
با جھان به گونهاى آيينوار ،با يك اصل جديد روبرو نمىشويم :حقيقت اين جاست در
برابر آن زانو زن! ما اصول جديدى براى جھان ،از درون خود اصول جھان تكامل
مىبخشيم .ما به جھان نمىگوييم ،مبارزاتت را متوقف كن ،آنھا احمقانهاند و ما شعار
واقعى مبارزه را به شما خواھيم داد .ما صرفا ً به جھان ،آن چه را که واقعا ً براى آن
مىجنگد ،نشان مىدھيم(٩٢)".
ماركس از نقد بىرحمانه نظم موجود ،از تجسم نقد تئوريك در فعاليت عملى -
انقالبى ،دنياى نوينى را طلب مىكند كه در آن رھايى انسان تأمين گردد .نه رھايى
سياسى بلكه رھايى اجتماعى مد نظر اوست.
در "مسئله يھود" ،او رھايى انسان را در ابعادى نوين مطرح مىكند نه فقط رھايى
انسان از ستمھاى ملى ،مذھبى و سياسى ،بلكه رھايى از ستم اجتماعى .ماركس مىگويد
كه ھر چند رھايى سياسى بشريت گامى مھم به پيش است اما شكل نھايى رھايى انسان
نيست .او ماھيت محدود رھايى سياسى را كه انقالبات بورژوايى به بار آوردهاند ،نشان
مىدھد و از ضرورت يك انقالب ژرف براى حل تضادھاى اجتماعى موجود و رھايى
واقعى انسان ،دفاع مىكند" :انقالب سياسى ،انقالب جامعه مدنى است" ".رھايى
سياسى ،تقليل مناسبات و جھان انسانى به خود انسان است .رھايى سياسى از يك سو
تقليل انسان به يك عضو جامعه مدنى ،به يك فرد مستقل خودپرست و از سوى ديگر به
يك شھروند ،يك فرد حقوقى است.
فقط ھنگامى كه فرد انسانى واقعى ،شھروند تجريدى را از نو در خودش جذب كند و
به عنوان يك فرد انسانى در زندگى روزمره ،در كار ويژه و در واقعيت ويژهاش ھستى
نوعى گردد .فقط ھنگامى كه انسان قواى خودش را به عنوان قواى اجتماعى بشناسد و
سازماندھى كند و بالنتيجه ديگر قدرت اجتماعى را به شكل قدرت سياسى ،از خودش
منفك نسازد ،تنھا از آن پس رھايى انسان تكميل خواھد شد(٩٣)".
در اواخر سال  ١٨۴٣ماركس به فرانسه مسافرت كرد و در رابطهاى نزديك و
تنگاتنگ با جنبش كارگرى فرانسه و سوسياليستھا و كمونيستھاى اين كشور قرار
گرفت .ماركس كه با عالقهاى وافر ،تحوالت جنبش كارگرى را دنبال مىكرد ،فعاالنه
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در ميتينگھا و جلسات كارگران شركت كرد و درسھاى مھمى از جنبش كارگرى
آموخت .اين كه ماركس تا چه حد تحت تأثير جنبش رھايىبخش كارگران فرانسه قرار
گرفت ،از نوشتهھاى او به وضوح مشھود است .در يكى از نامهھايش به فوئرباخ
مىنويسد" :شما مىبايد در يكى از ميتينگھاى كارگران فرانسه حضور يابيد ،تا
طراوت ناب و نجابتى كه از اين انسانھاى ستمديده فوران مىكند ،دريابيد ".اين جنبش
كارگرى تأثير خود را بر نظرات ماركس كه اكنون ديگر كامالً كمونيست شده بود ،بر
جاى نھاد .ماركس گام مھمى به پيش نھاده بود .مسئله رھايى اجتماعى انسان را كه در
"مسئله يھود" مطرح کرده بود ،بسط مىدھد .پيگيرانه انقالب صرفا ً سياسى را به
عنوان "انقالبى جزئى و پارهوار" كه "پايهھاى بنا را دست نخورده باقى مىگذارد ".رد
مىكند و از يك انقالب اجتماعى" ،انقالبى ھمه جانبه و از پايه" براى رھايى انسان
دفاع مىكند .او ديگر از رھايى اجتماعى به طور كلى سخن نمىگويد ،نيروى
رھايىبخش را مشخص مىسازد و از نقش و رسالت تاريخى پرولتاريا به عنوان
نيروى اجتماعى كه قادر به دگرگونى جھان و رھايى كامل بشريت است سخن مىگويد.
طبقهاى با "زنجيرھاى راديكال" طبقهاى كه "ھيچ حق ويژهاى را طلب نمىكند" و
رھايىاش رھايى تمام جامعه است(٩۴).
بدين طريق يكى ديگر از نقاط ضعف عمده سوسياليسم ماقبل ماركس مرتفع مىگردد.
پرولتاريا از ديدگاه ماركس ديگر آن نيروى غير فعالى كه سوسياليستھاى تخيلى
تصور مىكردند بايد از سر ترحم به آن كمك كنند نيست ،بلكه نيرويى فعال و پويا و
رھايىبخش است ،كه اصوالً رھايىبخش بشريت است .در دفاع از قيام بافندگان سيلزى
نوشت :خلق آلمان "فقط در پرولتارياست كه مىتواند عنصر پوياى رھايىاش را
بيابد (٩۵)".از ھمين زاويه بر نقش پرولتاريا در انقالب و از نقش انقالب براى
دگرگونى بنيادى جھان سخن مىگويد" :انقالب به طور كلى  -واژگونى قدرت موجود و
انحالل مناسبات كھنه  -يك اقدام سياسى است .سوسياليسم نمىتواند بدون انقالب متحقق
گردد(٩۶)".
اين كه پرولتاريا براى پيشبرد اھداف و انجام رسالت تاريخى خود به يك تئورى
انقالبى پيشرو نياز دارد و اين كه اين تئورى انقالبى و پيشرو چه نقش دگرگونكنندهاى
مىتواند ايفا نمايد ،مسئله ديگريست كه ماركس به آن مىپردازد و مىنويسد" :البته
سالح نقد نمىتواند جانشين نقد سالح شود .قھر مادى را بايد با قھر مادى سرنگون كرد.
اما تئورى به محض اين كه تودهگير شود ،به يك نيروى مادى تبديل مىگردد(٩٧)".
جمعبندى دستاوردھاى نظرى ماركس را در طى دوره مورد بحث در زمينه درك
ماترياليستى تاريخ ،الغای مالكيت خصوصى ،نقش تاريخى پرولتاريا براى دگرگونى
نظم موجود و ايجاد نظم كمونيستى ،مىتوان در دست نوشتهھاى اقتصادى  -فلسفى
يافت.
در اين اثر ماركس به شكلى منسجمتر درك ماترياليستى تاريخ را ارائه مىدھد و از
زاويه ھمين نگرش شالودهھاى اقتصادى جامعه سرمايهدارى را به نقد مىكشد.
در اين جا براى نخستين بار ماركس بر نقش قطعى و تعيينكننده توليد در پروسه
زندگى اجتماعى تأكيد مىكند و مىگويد" :مذھب ،خانواده ،دولت ،قانون ،اخالقيات،
علم ،ھنر و غيره تنھا شيوهھاى ويژه توليدند و مشمول قانون عام آن مىشوند ".در
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مورد مسئله مالكيت خصوصى نيز به بسط نظريات پيشين خود مىپردازد و از
"ضرورت تاريخى مالكيت خصوصى" سخن مىگويد .اين ضرورت تاريخى ،در واقع
اثبات رابطه تاريخى ضرورت پيدايش و اجتنابناپذيرى زوال آن است .در عين حال،
به رابطه مالكيت خصوصى با تقسيم جامعه به طبقات مىپردازد و نتيجهگيرى مىكند
كه مالكيت خصوصى و تقسيم كار ،بنيان مادى تقسيم جامعه به طبقاتاند.
در دستنوشتهھاى اقتصادى  -فلسفى ،ماركس اولين گامھا را براى نقد اقتصاد سياسى
بورژوايى ،و انتقاد از شالودهھاى اقتصادى جامعه بورژوايى برمىدارد .رابطه كار و
سرمايه ،مسئله از خود بيگانگى در نظام سرمايهدارى ،تقابل كار و سرمايه و تضاد
كارگر و سرمايهدار توضيح داده مىشود.
"ھر چه ثروتى كه كارگر توليد مىكند ،بيشتر مىشود ،كارگر فقيرتر مىگردد" ".ھر
چه بيشتر كاال مىآفريند ،كااليى ارزانتر مىشود ".در اين نظام "بىارزش شدن جھان
انسانھا با افزون شدن ارزش جھان اشيا نسبت مستقيم دارد ".ماركس به شكلى ھمه
جانبه مسئله از خود بيگانگى را در نظام سرمايهدارى مورد بررسى قرار مىدھد و آن
را مشخصه آن مناسبات اجتماعى معرفى مىنمايد كه در آن ،شرايط زندگى و فعاليت
مردم ،خود اين فعاليت و مناسبات ميان انسانھا به عنوان نيرويى كه بيگانه و دشمن
مردم است ،ظاھر مىگردند .يعنى آن را با سلطه مالكيت خصوصى و نظام اجتماعى
مرتبط مىداند.
در اين نظام ،محصول كار ،به خود كارگر تعلق نمىگيرد" .موضوعى كه كار توليد
مىكند  -محصول كار  -به عنوان چيزى بيگانه ،به عنوان قدرتى مستقل از توليدكننده"
رو در روى كارگر قرار مىگيرد و باالخره فعاليت خود كارگر ،به خودش تعلق ندارد
و فعاليتى بيگانه است .پس اگر چنين است به چه كسى تعلق مىگيرد؟ به يك ھستى
سواى كارگر" .به يك ھستى بيگانه ،به كسى كه كار و محصول كار به او تعلق دارد.
كار در خدمت او انجام مىگيرد و محصول كار به نفع او تھيه مىشود .به مالك و
ارباب شيئى (٩٨)".ھر چند كه ماركس در اين اثر ھنوز مقوله ارزش نيروى كار را به
كار نمىبرد ،بلكه از مقولهھاى اقتصاددانان كالسيك "ارزش كار" استفاده مىكند ،اما
مضمون جديدى به آن مىدھد و نطفهھاى تئورى ارزش اضافى ماركس را در ھمين
نوشته مىتوان ديد.
ماركس از نقد شالودهھاى اقتصادى نظام سرمايهدارى ،تشديد تضادھاى طبقاتى را
نتيجهگيرى مىكند و مىگويد :براى حل اين تضادھا ،براى پايان بخشيدن به مناسبات
غيرانسانى كه نظام سرمايهدارى به بار آورده است ،براى رفع از خود بيگانگى ،براى
"رھايى كامل بشريت و براى رھايى كامل تمام احساسات و فضايل انسانى ،الغا مالكيت
خصوصى و برقرارى كمونيسم از طريق اقدام انقالبى تودهاى ضروريست".
"براى الغا ايده مالكيت خصوصى ،ايده كمونيسم كامالً كافى است .آن مستلزم اقدام
كمونيستى واقعى براى الغا واقعى مالكيت خصوصى است .تاريخ به آن ،خواھد
انجاميد(٩٩)".
ھمان مسيرى را كه ماركس طى سالھاى  ١٨۴٣و  ١٨۴۴براى حصول به نظرات
صريحا ً كمونيستى و درك ماترياليستى از تاريخ طى نمود ،انگلس نيز مستقالً طى كرد.
او كه از  ١٨۴٢در انگلستان زندگى مىكرد و در ارتباط نزديك با جنبش كارگرى
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انگليس قرار گرفته بود ،دست به يك مطالعه عميق در زمينهھاى اقتصادى و سياسى و
بررسى نظرات سوسياليستى زد .نگرش علمى و ماترياليستى انگلس در بررسى
پديدهھاى اجتماعى ،از ھمان سال  ١٨۴٣در يك رشته مقاالت تحت عنوان نامهھايى از
لندن كه به تحليل احزاب سياسى در انگليس اختصاص يافته بود ،آشكار گرديد .او با
دقت تمام رابطه ھر يك از اين احزاب را با طبقهاى معين و منافع اين طبقه توضيح داد.
ت با منافع متضاد را توضيح داد و نتيجه
در واقع او از اين طريق تئورى مبارزه طبقا ِ
گرفت كه "سوسياليسم به آرامى اما با استحكام پيش مىرود ".انگلس ھم ،مانند ماركس
به اين نتيجه رسيد كه انقالب سياسى و رھايى سياسى كافى نيست و خواستار آزادى و
برابرى واقعى از طريق انقالب اجتماعى و برقرارى كمونيسم شد .او در توضيح
مفصلى كه از سوسياليسم ارائه داد ،آزادىھاى بورژوايى و خصلت صورى آنھا را به
نقد كشيد .آن را نمودى از آزادى خواند و نوشت" :برابرى سياسى نيز ھمانست.
بنابراين ،دمكراسى نيز ھمانند ھر شكل ديگر حكومت ،سرانجام بايد در ھم بشكند.
عوامفريبى نمىتواند دوام آورد .تضاد نھفته در آن بايد عيان گردد .ما يا بايد يك بردگى
مستمر و دائمى داشته باشيم  -يعنى يك استبداد پوشيده  -يا آزادى واقعى و برابرى
واقعى يعنى كمونيسم(١٠٠)".
در ادامهی اين بحث ،مسئله الغای مالكيت خصوصى و برقرارى كمونيسم را نتيجه
ضرورتى مىداند كه مقدمات آن از واقعيات نظام سرمايهدارى ساخته شدهاند" .بدين
طريق ...سه كشور بزرگ و متمدن اروپا  -انگلستان ،فرانسه و آلمان  -به اين نتيجه
رسيدهاند كه يك انقالب ھمه جانبه نظامات اجتماعى بر پايه اشتراك مالكيت به يك
ضرورت مبرم و اجتنابناپذير تبديل شده است ...كمونيسم نتيجه وضعيت ويژه انگليس
يا ھر ملت ديگر نيست بلكه يك نتيجه ضروريست كه مقدمات آن از واقعيات عمومى
تمدن نوين اخذ شده و نمىتوان از آن اجتناب ورزيد(١٠١)".
انگلس در ھمين ايام با انتشار يك اثر اقتصادى تحت عنوان "رئوس يك انتقاد از
اقتصاد سياسى" اثرى كه ماركس حتا سالھا بعد آن را "نبوغآميز" ناميد ،اقتصاد
بورژوايى را از ديدگاه سوسياليستى به نقد كشيد .خصلت گذرا و تاريخى مالكيت
خصوصى را نشان داد .آن را اساس تمام تناقضات جامعه سرمايهدارى معرفى كرد و
نتيجه گرفت كه رشد ھمين تناقضات و تضادھاست كه به انقالب اجتماعى خواھد
انجاميد.
از ھمين مختصر اشاره به نظرات انگلس روشن است كه تا زمانى كه ماركس و
انگلس در  ١٨۴۴با يكديگر در پاريس مالقات كردند ،ھر يك مستقالً تكامل فكرى از
ايدهآليسم به ماترياليسم و از دمكراسى انقالبى به كمونيسم را طى كرده بودند .آنھا در
پى اين مالقات تصميم گرفتند كه مشتركا ً كار پرداخت جھانبينى نوين را در تمام
اجزايش پيش برند .نخستين نتيجه اين تالش مشترك كه البته سھم عمده را در تدوين آن
ماركس بر عھده داشت" ،خانواده مقدس" بود .در اين اثر كه به نقد بىرحمانه ايدهآليسم
ھگلىھاى جوان و سوسياليسم خرده بورژوايى اختصاص يافته بود ،نظرات اثباتى
ماركس و انگلس در زمينه ماترياليسم ديالكتيك و تاريخى و كمونيسم مطرح شدهاند.
بخش قابل مالحظهاى از اين اثر به اثبات نقش قطعى تودهھا در ساختن تاريخ و
تحوالت اجتماعى ،افزايش اين نقش در جريان تكامل تاريخ و رسالت تاريخى  -طبقاتى
٨۵

 



  

  )   (

پرولتاريا در انھدام نظم موجود اختصاص يافته است .بنيانگزاران سوسياليسم علمى در
اين اثر مىنويسند" :پرولتاريا به حكم يك ضرورت تاريخى پديد آمده و به حكم ھمان
ضرورت بايد خود و نظام مبتنى بر مالكيت خصوصى را ملغا سازد" ".پرولتاريا و
ثروت اضداد يكديگرند" ".آنھا ھر دو آفريده جھان مالكيت خصوصىاند" ".مالكيت
خصوصى ،به عنوان مالكيت خصوصى ،به عنوان ثروت مجبور است كه خودش و
بدين طريق ھستى ضدش يعنى پرولتاريا را حفظ كند" ".پرولتاريا به عنوان پرولتاريا
مجبور است خودش و بدين طريق ضدش يعنى مالكيت خصوصى را كه تعيينكننده
وجود اوست و آن را پرولتاريا مىسازد ،ملغا سازد ".لذا "مالكيت خصوصى جنبه
محافظهكار ،پرولتاريا جنبه تخريبكننده" آنتىتز است .آن چه كه در اين اثر برجسته
است ،نتيجهگيرى در مورد نفى "مالكيت خصوصى" نفى سرمايه از طريق حركت
خود آن است" .به راستى ،مالكيت خصوصى از طريق حركت قتصادىاش خود را به
انحالل سوق مىدھد .اما تنھا از طريق انكشافى كه وابسته به )اراده( خود آن نيست.
ناآگاھانه است و بر خالف اراده مالكيت خصوصى و تنھا به اتكاء ماھيت امور صورت
مىگيرد .يعنى تنھا به ھمان ميزان كه پرولتاريا را به عنوان پرولتاريا توليد مىكند.
فقرى كه از فقر مادى و معنوىاش آگاه است .نا انسانى شدنى كه از انسان شدناش آگاه
است و بنابراين خود را نفى مىكند .پرولتاريا حكمى را به مرحله اجرا در مىآورد كه
مالكيت خصوصى با توليد پرولتاريا در مورد خود صادر كرده است .ھمان گونه كه
حكمى را اجرا مىكند كه كار مزدى با توليد ثروت براى ديگران و فقر براى خويشتن،
در مورد خودش صادر مىكند .ھنگامى كه پرولتاريا پيروز گردد به ھيچ وجه جنبه
مطلق جامعه نمىشود ،چرا كه تنھا از طريق الغاء خودش و ضدش مىتواند پيروز
گردد".
در ادامه اين بحث با تفصيل بيشترى نقش و رسالت تاريخى پرولتاريا براى برانداختن
نظم سرمايهدارى و ايجاد جامعه كمونيستى توضيح داده مىشود" :نقش تاريخى -
جھانى پرولتاريا" از كجا ناشى مىشود؟ "از شرايط زندگى پرولتاريا" كه تجسم "تمام
شرايط زندگى جامعه امروز در غير انسانىترين شكل آن است" ".از گم گشتن انسان
در پرولتاريا" از "آگاھى تئوريك به آن" از "نياز مطلقا آمرانه و مبرمى كه ديگر
نمىتوان ناديدهاش گرفت و ملغايش ساخت ،به طغيان عليه اين ناانسانيت ".پس چنين
مىتوان نتيجه گرفت كه "پرولتاريا مىتواند و بايد خود را رھا سازد .اما پرولتاريا
نمىتواند بدون نفى شرايط زندگىاش خود را رھا سازد .نمىتواند شرايط زندگى را
بدون الغای شرايط غير انسانى زندگى جامعه امروز كه در وضعيت او جمع آمدهاند،
نفى كند .پس پرولتاريا بيھوده مكتب شاق و دشوار ،اما پوالدين كار را طى نمىكند.
مسئله اين نيست كه اين يا آن پرولتر يا حتا كل پرولتاريا فعالً چه چيزى را به عنوان
ھدفش مد نظر قرار مىدھد .مسئله اين است كه پرولتاريا چه ھست و اين ھستى او را
به چه اقدام تاريخى وامىدارد .ھدفش و اقدام تاريخىاش ،آشكار و قطعى ،در شرايط
زندگىاش و در كل سازماندھى جامعه بورژوايى امروز ،از پيش تعيين شده
است(١٠٢)".
بيان مشخص اين نتيجهگيرىھا را ھمزمان ،در اثر انگلس "وضع طبقه كارگر در
انگلستان" مىتوان يافت كه تحليل مشخص و ھمه جانبهاى از شرايط كار و زندگى
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پرولتاريا تحت شيوه توليد سرمايهدارى است .در اين اثر با فاكتھاى مشخص و روشن
شرايط كار و زندگى كارگران ترسيم شده است .ماھيت ستمگرانه و استثمارگرانه شيوه
توليد سرمايهدارى برمال شده است .تضادھاى اين نظام به دقت مورد بررسى قرار
گرفته و نشان داده شده است كه چگونه قوانين ذاتى اين نظام ،استثمار وحشيانه و
وضعيت اقتصادى اسفبار كارگران ،به تشديد تضاد طبقاتى ميان بورژوازى و
پرولتاريا مىانجامد و انقالب اجتماعى را به امرى ناگزير تبديل مىكند .انگلس به
تحليلى عميق از جنبش كارگرى ،نقش پرولتارياى صنعتى در اين جنبش ،اشكال مبارزه
طبقاتى پرولتاريا ،رابطه اين اشكال با يكديگر ،نقش تعيينكننده مبارزه سياسى و
باالخره لزوم در ھمآميزی سوسياليسم و جنبش كارگرى ،دست مىزند .او مىنويسد:
شھرھاى بزرگ كه مركز پرولتارياى صنعتى ھستند ،مراكز مقاومت توده پرولتر در
برابر ستم و استثمارند" .كارگران كارخانه ...ھسته اصلى جنبش را تشكيل مىدھند".
"ھر قدر كه نظام كارخانهاى در يك رشته كار نفوذ بيشترى كرده باشد به ھمان نسبت
آگاھى كارگران حادتر و تكامل يافتهتر است ".كارگران "طبقهاى ويژه ،با منافع و
اصول ويژه ،با نگرشى ويژه در برابر ھمه متملكين"اند(١٠٣).
انگلس ،مراحل مختلف تكامل جنبش طبقه كارگر ،از مبارزات خودانگيخته و اقدامات
منفرد و محلى عليه كارفرمايان منفرد تا اشكال عالىتر و متشكلتر كارگران عليه طبقه
سرمايهدار و نظام سرمايهدارى را مورد تحليل قرار مىدھد .نقش و اھميت ھر يك از
اين اشكال مبارزه را در پروسه تكامل جنبش طبقاتى كارگران توضيح مىدھد و نقاط
ضعف و قوت آنھا را بررسى مىكند .او نقش اعتصاب را به عنوان "آموزشگاهھاى
جنگى" كه طى آن كارگران "خود را براى پيكار بزرگ آماده مىكنند" توضيح مىدھد.
ضمن بررسى اھميت مبارزه اقتصادى طبقه كارگر و نقش اين مبارزه در سازماندھى
و پرورش طبقه كارگر تأكيد مىكند كه طبقه كارگر از طريق مبارزه سياسى مىتواند
ضربه قطعى را بر بورژوازى وارد آورد و آن را سرنگون سازد .لذا اھميت چارتيسم
را به عنوان يك جنبش سياسى مستقل پرولتاريا روشن مىسازد و در عين حال متذكر
مىشود كه چارتيسم و سوسياليسم بايد با يكديگر در ھم آميزند ،تا طبقه كارگر بتواند
اھداف طبقاتى و تاريخىاش را متحقق سازد.
تا مقطع سال  ،١٨۴۵ماركس و انگلس ،عمالً با ماترياليسم فوئرباخ نيز تسويه حساب
كرده بودند .تزھايى درباره فوئرباخ كه در ھمين سال نوشته شد ،بيانگر اين تسويه
حساب قطعى بود.
در اين تزھا ،ماركس ،نقص عمده ماترياليسم پيشين و از جمله ماترياليسم فوئرباخ را
ناديده انگاشتن پراتيك اعالم مىكند و در برابر ماترياليسم نظرى و غير فعال فوئرباخ
از نقش قطعى پراتيك مادى سخن مىگويد.
در اين جاست كه تز معروف ماركس كه كالً فلسفه ماركسيسم را از تمام مكاتب
ماترياليستى ماقبل ماركس متمايز مىسازد مطرح مىشود" :فالسفه ،تنھا به طرق
مختلف جھان را تفسير كردهاند و حال آن كه نكته بر سر تغيير آن است (١٠۴)".اين تز
بدان معناست كه جھان را با تغيير انديشهھا ،با انتقاد تئوريك به آن چه وجود دارد،
نمىتوان دگرگون ساخت .آن را بايد شناخت و سپس از طريق پراتيك انقالبى
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دگرگوناش ساخت .در اين تز ،خصلت دگرگونكننده تئورى انقالبى در ارتباط با عمل
انقالبى مطرح شده است.
ايضا ً در اين تزھا ،ماركس در برابر فوئرباخ كه برداشتى تجريدى از انسان و مجزا
از مناسبات اجتماعى و واقعيتھاى تاريخى ارائه مىدھد ،اين تز را قرار مىدھد كه
انسانھاى واقعى را تنھا به عنوان فرآوردهھاى مناسبات اجتماعى مىتوان درك كرد.
انسان "در واقعيتاش ،كليت مناسبات اجتماعى است ".فوئرباخ نمىبيند كه "احساس
مذھبى" خودش يك محصول اجتماعى است و اين كه فرد تجريدى كه او تحليل مىكند
در واقعيت به شكل ويژهاى از جامعه تعلق دارد.
بسط و توضيح اين تزھا را در ايدئولوژى آلمانى مىيابيم .اثرى كه در آن ،اصول
اساسى جھانبينى نوين به شكل سيستماتيك مطرح شده و برداشت ماترياليستى از تاريخ
به شكل يك تئورى جامع فرمولبندى شده است .در فصل اول ايدئولوژى آلمانى،
بنيانگذاران سوسياليسم علمى ،تبيين و توضيح ماترياليستى و علمى از تاريخ را از
مقدمات و پيششرطھاى واقعى از "افراد واقعى ،فعاليت آنھا و شرايط مادى زندگى
آنھا" استنتاج مىكنند .پيش شرط تمام تاريخ بشريت "وجود افراد انسانى است".
انسانھا براى اين كه بتوانند به عنوان انسان ،به قلمرو تاريخ گام نھند و تاريخ را
بسازند ،مقدمتا ً مىبايستى زنده بمانند ،زندگى كنند و به تجديد توليد وجود انسانى خود
بپردازند .اين بدان معناست كه قبل از ھر چيز مىبايستى نيازھاى اوليه خود را
برآورده سازند ،يعنى بخورند ،بياشامند ،بپوشند و مسكن گزينند .در يك كالم ،وسايل
معيشتشان را توليد كنند .در واقع انسانھا به مجرد اين كه شروع به توليد وسايل
معاش خود مىكنند ...بين خود و حيوانات تميز قائل مىشوند .انسانھا با توليد وسايل
معيشت خود به طور غير مستقيم به توليد زندگى مادىشان مىپردازند.
نحوه توليد وسايل معيشت انسانھا به توسط خود آنھا ،در درجه اول به ماھيت وسايل
معيشت قابل دسترسى آنھا و وسايلى كه بايد باز توليد شوند بستگى دارد .نبايد اين
شيوه توليد را فقط بازتوليد وجود جسمانى افراد انگاشت .برعكس ،شيوه توليد مزبور،
شكل معينى از فعاليت اين افراد ،شكل معينى از بيان زندگىشان و شيوه معينى از
زندگى آنھاست .انسانھا با بيان زندگى خود ،ھستى مىيابند .بنابراين ھستى آنھا با
توليد آنھا ،از نظر نوع توليد و چگونگى توليد منطبق است .از اين رو ،ھستى انسانھا
به شرايط مادى توليد آنھا بستگى دارد(١٠۵)".
اما كنش انسانھا بر طبيعت خارج از خود ،تأثيرگذارى بر آن و تغيير آن به نحوى كه
مواد و محصوالت طبيعت را مطابق نياز خود درآورند ،يك جنبه از عمل توليد است.
انسانھا براى اين كه بتوانند از طريق توليد ،وسايل معاش خود را فراھم آورند ناگزير
"به ھمكارى متقابل به شيوهاى معين و تبادل متقابل فعاليتھاىشان" ھستند .يعنى الزاما ً
در جريان توليد وارد مناسبات معينى با يكديگر مىشوند كه مستقل از اراده و آگاھى
آنھاست .شكل اين مناسبات را در ھر دوره معين تاريخى ،وضعيت نيروھاى توليد،
سطح رشد نيروھاى مولده تعيين مىكند كه دربرگيرنده انسانھاى توليدكننده و وسايل
توليد در كليت آن است .در ايدئولوژى آلمانى به جاى واژه "مناسبات توليد" كه بعداً
ماركس و انگلس به كار مىبرند ،از واژه "مراوده" استفاده مىشود ،كه حدوداً ھمان
معنا را مىرساند .توليد "متضمن مراوده بين افراد است در اين جا نيز شكل اين مراوده
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را توليد تعيين مىكند" ".بين انسانھا يك ارتباط مادى كه به توسط نيازھا و شيوه
توليدشان تعيين مىشود و قدمت آن به قدمت خود انسان مىرسد ،وجود دارد .اين
ارتباط دائما ً اشكال جديدى پيدا مىكند(١٠۶)".
لذا مناسبات توليد ثابت و پايدار نيستند ،بلكه گذرا و تاريخى مىباشند .در ھر جامعهاى
كليت اين مناسبات توليدى ،ساخت اقتصادى جامعه ،يعنى آن بنيان اقتصادى را تشكيل
مىدھند كه تعيينكننده اشكال معين آگاھى اجتماعى ،نھادھا و مؤسسات معين سياسى
حقوقى ،مذھبى و غيره است .به عبارت ديگر ،بر مبناى اين زيربناى اقتصادى يك
روبناى سياسى  -ايدئولوژيك ،مجموعهاى از انديشهھا ،عقايد و نظرات حقوقى،
سياسى ،فلسفى ،مذھبى ،ھنرى ،اخالقى و نھادھا ،ارگانھا و مؤسسات سياسى ،حقوقى،
مذھبى و امثالھم شكل مىگيرد .از ھمين روست كه در مراحل مختلف تكامل تاريخ
بشريت ،به حسب مناسبات معين توليدى كه منطبق با سطح معينى از تكامل نيروھاى
مولده شكل گرفتهاند ،اشكال معينى از آگاھى اجتماعى و نھادھا و مؤسسات سياسى و
حقوقى شكل گرفته و با تغيير اين مناسبات دگرگون شدهاند .بر اين مبنا ،اين آگاھى
نيست که تعيينكننده ھستى اجتماعى است ،بلكه بالعكس ھستى اجتماعى است كه
تعيينكننده آگاھى اجتماعى است" .توليد پندارھا ،مفاھيم و برداشتھا ،يعنى توليد
آگاھى ،در ابتدا رابطه بسيار مستقيمى با فعاليت مادى و مراوده مادى  -زبان زندگى
واقعى  -دارد .تصور كردن ،انديشيدن و مراوده ذھنى انسانھا در اين مرحله ،ھنوز به
طور مستقيم در رفتار مادى آنھا ريشه دارد .ھمين موضوع در مورد توليد ذھنى به
صورت زبان سياست ،قانون ،اخالق ،دين ،مابعدالطبيعه و غيره يك قوم نيز صادق
است .انسانھا ،توليدكنندگان برداشتھا ،پندارھا و غيره خود ھستند  -انسانھاى واقعى
و فعال كه زير تأثير نوع خاصى از تكامل نيروھاى توليدى خود و نوع مراوده متناسب
با آن ،در تمام اشكال آنھا قرار دارند .آگاھى ھرگز نمىتواند چيزى جز موجود آگاه
باشد و وجود انسانھا ،فراگرد زندگى واقعى آنھاست ...بدين ترتيب ،اخالق ،دين،
مابعدالطبيعه ،ايدئولوژى و نيز اشكال مختلف آگاھى مربوط به آنھا ،ديگر استقالل
ظاھرى خود را حفظ نمىكنند .آنھا نه تاريخى دارند و نه تكاملى .ليكن انسانھا ،كه
توليد مادى و مراوده خود را تكامل مىبخشند ،ھمراه با آن دنياى واقعى و نيز انديشهھا
و محصوالت انديشه خود را تغيير مىدھند .اين آگاھى نيست كه زندگى را تعيين
مىكند ،بلكه زندگى است كه تعيينكننده آگاھى است(١٠٧)".
اين كه ھستى اجتماعى تعيينكننده آگاھى اجتماعى است ،در عين حال بدين معناست
كه در يك جامعه طبقاتى ،اشكال مختلف آگاھى اجتماعى داراى منشأ طبقاتى است و
آگاھى مسلط ،آگاھى طبقه حاكم است .در ايدئولوژى آلمانى ،منشأ طبقاتى اشكال مختلف
آگاھى نشان داده شده است" .طبقهاى كه نيروى مادى حاكم در جامعه است ،در عين
حال نيروى فكرى حاكم نيز ھست .طبقهاى كه وسايل توليد مادى را در اختيار دارد،
وسايل توليد ذھنى را نيز كنترل مىكند ،به طورى كه ،عقايد آن كسانى كه فاقد وسايل
توليد ذھنى ھستند ،در مجموع ،تابع آن است .عقايد حاكم چيزى بيش از بيان آرمانى
مناسبات مسلط مادى ،مناسبات مسلط مادىاى كه به عنوان عقايد گرفته مىشوند و در
نتيجه بيان آرمانى مناسباتى كه يك طبقه را طبقهی حاكم مىسازد و در نتيجه ،عقايد و
پندارھاى الزم براى استيالى آن را نيز به وجود مىآورد ،نيست .افرادى كه طبقه
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حاکمه را تشكيل مىدھند .عالوه بر چيزھاى ديگر ،آگاھى نيز دارند و بنابراين
مىانديشند .از اين رو مادامى كه به عنوان يك طبقه حكومت مىكنند و گستره و حدود و
ثغور يك دوره تاريخى را تعيين مىكنند ،اين كار را در طيف كامل آن انجام مىدھند.
از اين رو عالوه بر چيزھاى ديگر ،به عنوان انديشمندان و توليدكنندگان عقايد نيز
حكومت مىكنند و به تنظيم توليد و توزيع عقايد عصر خود مىپردازند .از اين رو
عقايد آنھا ،عقايد حاكم دوره است(١٠٨)".
از طريق كنترل وسايل توليد ذھنى و ايدهھاى مسلط است كه طبقه حاكم ،توده مردم را
تحت انقياد معنوى خود درمىآورد .اجزای ديگر روبناى سياسى ،نظير مؤسسات و
نھادھاى سياسى و حقوقى ،دولت به ھمراه ارتش ،پليس ،دادگاهھا ،زندانھا و غيره كه
ابزار سركوب مادى طبقه حاكمهاند ،مستقيمتر و آشكارتر ،اين حقيقت را نشان مىدھند
كه روبناى سياسى در ھر جامعهاى منبعث از زيربناى اقتصادى و انعكاس مناسبات
مادى است .در ايدئولوژى آلمانى منشأ طبقاتى دولت ،رابطه دولت با مالكيت خصوصى
و شكل معينى از مناسبات اقتصادى به تفصيل مورد بحث قرار مىگيرد و چنين
نتيجهگيرى مىشود" :دولت چيزى بيش از شكل سازمانىاى كه بورژواھا ،به داليل
داخلى و خارجى و به منظور تضمين متقابل دارايى و منافع خود مجبور به پذيرفتن آن
ھستند نيست ...دولت شكلى است كه افراد طبقه حاكمه منافع عام خود را از آن طريق
ابراز و تحميل مىكنند(١٠٩)".
نگرش مادى به تاريخ كه ھستى اجتماعى را تعيينكننده آگاھى اجتماعى مىداند ،در
ذات خود نگرشى ديالكتيكى است كه پديدهھاى تاريخى را در حركت ،تأثير متقابل،
تغيير و تكامل مىبيند .از اين رو كنش متقابل اجزا مختلف پديده را در كليت آن در نظر
مىگيرد .بر ھمين منوال مسئله به اين خالصه نمىشود كه روبناى سياسى  -حقوقى و
ايدئولوژيك توسط زيربناى اقتصاد تعيين مىگردد .عامل اقتصادى در تحليل نھايى
تعيينكننده است ،اما روبنا نيز آيينهوار و منفعل نيست .كنش متقابلى ميان اين ھر دو
وجود دارد .روبنا ھمين كه شكل گرفت ،استقالل نسبى كسب مىكند ،به نيرويى فعال
بدل مىشود و تأثير خود را بر زير بناى اقتصادى جامعه بر جاى مىگذارد .اين روبنا
در مرحلهاى راه را بر رشد و استحكام اين مناسبات ھموار مىسازد ،يعنى روند
تحوالت اجتماعى را تسريع مىكند .ھمين روبنا در مرحلهاى ديگر ،در پاسدارى از
مناسبات موجود به مانعى عمده بر سر راه تحوالت اجتماعى تبديل مىگردد .اين
واقعيت بر كسى پوشيده نيست كه طبقه يا طبقات ارتجاعى تنھا به اتكای روبناى سياسى
مىتوانند از مناسبات عقبمانده و ارتجاعى حراست كنند و تحول آنھا را به مناسباتى
نوين به تأخير اندازند .اين تأثير متقابل به كنش متقابل زير بنا و رو بنا نيز محدود
نمىشود .بين اجزا مختلف روبناى سياسى ،حقوقى و ايدئولوژيك ھم كنش متقابل وجود
دارد .مؤسسات و نھادھاى سياسى ،حقوقى و مذھبى بر يكديگر و بر اشكال آگاھى تأثير
مىگذارند .اشكال مختلف آگاھى نيز بر يكديگر و بر نھادھا و مؤسسات سياسى و
حقوقى تأثير مىگذارند .در عين حال اشكال مختلف آگاھى اجتماعى رابطه و پيوند خود
را با اشكال پيشين آگاھى يا به عبارتى تاريخ آگاھى حفظ مىكنند .درك مادى تاريخ،
كليت اين كنش متقابل را مد نظر قرار مىدھد و از تعيينكنندگى عامل اقتصادی در
تحليل نھايى سخن مىگويد .اين مسئله كه بعداً در نوشتهھاى ماركس و انگلس با تفصيل
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بيشترى مورد بحث قرار مىگيرد ،و در تحليل مسايل اقتصادى ،اجتماعى و سياسى
عمالً به كار گرفته مىشود ،در ايدئولوژى آلمانى نيز مورد توجه قرار گرفته است.
"اين برداشت از تاريخ ،بستگى دارد به توانايى ما ،اوالً در تبيين فراگرد واقعى توليد
كه از خود توليد مادى زندگى آغاز مىشود و درك شكل مراوده مربوطه و ساخته و
پرداخته اين شيوه توليد )يعنى جامعه مدنى و در مراحل مختلف آن( به مثابه بنياد ھمه
تاريخ و ثانيًا ،نشان دادن آن در عمل ،در نقش دولت ،تبيين ھمه محصوالت نظرى و
اشكال آگاھى ،دين ،فلسفه ،اخالق و غيره و غيره و رديابى منشاء و رشد آنھا از اين
مبنا .بدين ترتيب البته ھمه چيز )و ھم چنين كنش متقابل ھمه اين جوانب مختلف بر
روى يكديگر( را مىتوان در كليت آن نمايش داد (١١٠)".در ايدئولوژى آلمانى،
بنيانگذاران سوسياليسم علمى با نشان دادن ديالكتيك تكامل نيروھاى مولده و مناسبات
توليد ،قانونمندى عام تحوالت اجتماعى ،جايگزينى شيوهھاى توليد به جاى يكديگر و
تكامل مترقى تاريخ را آشكار نمودند .ھمان گونه كه پيش از اين اشاره شد ،وضعيت
نيروھاى مولد ،تعيينكننده مناسباتى است كه انسانھا در جريان توليد ،ميان خود
برقرار مىكنند .ميان اين دو وجه توليد ،كنش متقابلى وجود دارد .تا زمانى كه مناسبات
توليد با سطح رشد نيروھاى مولده انطباق داشته باشند ،ھماھنگى در شيوه توليد وجود
دارد و مناسبات موجود در خدمت رشد و ارتقا نيروھاى مولدهاند .اما در پروسه رشد و
تحول نيروھاى مولد ،مرحلهاى فرا مىرسد كه مناسبات توليد از سطح رشد نيرھاى
مولد عقب مىمانند و خود به سدى بر سر راه رشد نيروھاى مولد تبديل مىگردند.
انطباق و ھماھنگى ميان دو وجه توليد بر ھم میخورد ،تضاد ميان اين دو به شدت حاد
مىگردد و تنھا از طريق يك تغيير و دگرگونى اساسى است كه مناسبات كھنه جاى خود
را به مناسبات نوينى مىدھند .شيوه توليد نوينى جايگزين شيوه توليد كھنه مىگردد و
موانع از سر راه رشد نيروھاى مولده برداشته مىشود .بر اين مبناست كه در تاريخ
بشريت شيوهھاى توليدى متعددى جايگزين يكديگر شده و فرماسيونھاى اقتصادى -
اجتماعى كمون اوليه ،بردهدارى ،فئودالى و بورژوايى جايگزين يكديگر شدهاند .از
ھنگامى كه طبقات و جامعه طبقاتى پديد آمده است ،ھمواره تضاد ميان نيروھاى مولده
و مناسبات توليد ،از طريق يك رشته درگيرىھا و مبارزات طبقاتى و از طريق
انقالبات حل شده است .چرا كه طبقات ارتجاعى كه منافعشان در حفظ مناسبات كھنه
است ،به شدت مقاومت مىكنند و مىكوشند با تكيه بر رو بنا مانع تحول گردند .ھر چه
اين مقاومت شديدتر باشد ،تضاد نيروھاى مولد با مناسبات توليد كھنه شديدتر خواھد
بود .با تشديد تضاد ،طبقه جديدى كه نماينده رشد نيروھاى مولد و حامل مناسبات جديد
است ،به مقابلهاى ھمه جانبه با طبقه حاكم برمىخيزد .مبارزه طبقاتى تشديد مىشود.
طبقه جديد كه خواستار تغيير و دگرگونى است ،در مقابل طبقه حاكم ،عقايد و نظرات
نوين ،سازمانھا و نھادھاى جديدى مىآفريند ،بدين طريق مبارزه شكلى آگاھانه به خود
مىگيرد و به يك مبارزه نظرى و سياسى تبديل مىگردد .در اين روند كه تدريجا ً ذھنيت
اجتماعى تغيير مىكند ،لحظهاى فرا مىرسد كه تودهھا عليه نظم موجود برمىخيزند.
دوران انقالب اجتماعى فرا مىرسد .نيروھاى مولده نوين ،طغيان خود را عليه
مناسبات موجود در شكل طغيان طبقه انقالبى ،عليه نظم حاكم ،آشكار مىسازند .طبقه
ارتجاعى توسط طبقه انقالبى سرنگون مىشود .مناسبات كھنه جاروب مىگردند و
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منطبق با مناسبات نوين ،رو بناى جديدى آفريده مىشود .بدين طريق كل شيوه توليد و
با آن كليت فرماسيون اقتصادى  -اجتماعى دگرگون مىگردد .ھر چند كه بسط و
توضيح مفصلتر اين تضاد شيوه توليد و نيز مقوله فرماسيونھاى اقتصادى  -اجتماعى
را در آثار بعدى ماركس و انگلس مىبينيم ،معھذا در ھمين اثر اساس مسئله توضيح
داده شده و چنين نتيجهگيرى شده است" :تضاد بين نيروھاى توليدى و شكل مراوده كه
چنان كه ديديم در گذشته ،بدون به خطر انداختن اساس ،چندين بار اتفاق افتاده است ،در
ھر مورد به يك انقالب منجر گرديده است كه در عين حال اشكال فرعى متعددى نظير
برخوردھاى ھمه جانبه ،برخوردھاى طبقات مختلف ،تضاد آگاھى در موارد گوناگون،
جنگ عقايد ،مبارزات سياسى و جز آن يافته است ...ريشه ھمه برخوردھاى تاريخ در
تضاد بين نيروھاى توليدى و شكل مراوده واقع است(١١١)".
بر مبناى چنين دركى است كه در ميان ھمه امور ظاھراً تصادفى و اتفاقى ،قانونمندى
درونى تكامل تاريخ كشف مىگردد و قوانين عينى حاكم بر تكامل اجتماعى و روند
قانونمند تكامل تاريخ توضيح داده مىشود .بعداً ماركس در مقدمهاى بر نقد اقتصاد
سياسى درك ماترياليستى تاريخ را به شكلى فشرده در جمالت زير توضيح داد:
"بررسىھاى من مرا به اين نتيجه رساند كه نه مناسبات حقوقى و نه اشكال دولتى،
ھيچ يك را نمىتوان از طريق خود آنھا يا بر مبناى به اصطالح تكامل ذھن بشرى
درك نمود .بلكه بر عكس ،ريشه آنھا در شرايط مادى زندگى قرار دارد كه كليت آن را
ھگل به تأسى از نمونهھاى متفكران انگليسى و فرانسوى قرن ھجدھم تحت عنوان
"جامعه مدنى" بيان مىكند و اين كه به ھر حال تشريح جامعه مدنى را بايد در اقتصاد
سياسى جستجو كرد ...نتيجه عامى كه بدان رسيديم و به مجرد وصول ،چراغ راه
مطالبات من گرديد را مىتوان به قرار زير خالصه نمود :انسانھا طى توليد اجتماعى
وجود خود ،پاى در مناسبات معينى مىگذارند كه ناگزير و مستقل از اراده آنھاست.
مناسبات توليدى كه متناسب با مرحله معينى از تكامل نيروھاى مولده آنھا است .كليت
اين مناسبات توليدى ،ساخت اقتصادى جامعه ،شالودهاى واقعى را تشكيل مىدھند كه بر
مبناى آن رو بناى حقوقى و سياسى و اشكال معين آگاھى اجتماعى متناسب با آن پديد
مىآيد .شيوه توليد زندگى مادى ،تعيينكننده پرسه عام زندگى اجتماعى ،سياسى و فكرى
است .اين آگاھى انسانھا نيست كه ھستى آنھا را تعيين مىكند بلكه بالعكس ،ھستى
اجتماعى آنھاست كه تعيينكننده آگاھى اجتماعى آنھا مىباشد .نيروھاى مولده مادى
جامعه ،در مرحله معينى از تكامل خود با مناسبات توليدى موجود يا مناسبات مالكيتى
كه تاكنون در چارچوب آن عمل نمودهاند  -آن چه كه تنھا ،بيان حقوقى ھمان چيز است
 در ستيز قرار مىگيرند .اين مناسبات از اشكال تكامل نيروھاى مولده به قيد و بند آنتبديل مىگردند .سپس عصر انقالبات اجتماعى آغاز مىگردد .با تغيير شالوده
اقتصادى ،كل روبنا كما بيش به سرعت تغيير مىكند .در بررسى اين دگرگونىھا
ھميشه بايد ميان دگرگونى مادى شرايط اقتصادى توليد كه با دقت علوم طبيعى تعيين
مىگردند ،با اشكال حقوقى ،سياسى ،مذھبى ،ھنرى ،فلسفى  -در يك كالم ،اشكال
ايدئولوژيك كه از طريق آنھا ،انسانھا از اين ستيز آگاه مىشوند و به مبارزه عليه آن
برمىخيزند  -تمايز قايل شد .ھمان گونه كه عقيده ما در مورد يك فرد ،مبتنى بر آن چه
كه خود او در مورد خودش مىانديشد ،قرار ندارد ،به ھمين گونه نيز نمىتوان در
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مورد يك چنين دوران دگرگونى بر مبناى آگاھى خودش ،داورى كنيم .بالعكس ،اين
آگاھى را بايد از طريق تضادھاى زندگى مادى ،ستيز موجود بين نيروھاى مولده و
مناسبات توليد ،توضيح داد ...در يك طرح كلى ،شيوهھاى توليد آسيايى ،باستانى،
فئودالى و بورژوايى نوين را مىتوان به عنوان دورانھاى متوالى در تكامل اقتصادى
جامعه معرفى نمود.
مناسبات توليد بورژوايى ،آخرين شكل متضاد روند اجتماعى توليد است  -متضاد نه
به معناى تضاد فردى ،بلكه تضادى كه از شرايط اجتماعى وجود افراد نشأت مىگيرد.
 در عين حال نيروھاى مولدهاى كه در درون جامعه بورژوايى تكامل مىيابند ،شرايطمادى حل اين تضاد را فراھم مىآورند .از اين روست كه با اين فرماسيون اجتماعى،
پيش تاريخ جامعه بشرى به فرجام مىرسد(١١٢)".
با اين كشف بزرگ و دورانساز ماركس ،روشن شد كه كمونيسم يك ضرورت
تاريخى است .ھمان قوانينى كه در طول تاريخ بشريت ،پيدايش و زوال فرماسيونھاى
اقتصادى  -اجتماعى را اجتنابناپذير ساخته است ،اكنون نيز ھمان قوانين ،زوال نظام
سرمايهدارى و پيدايش نظام كمونيستى را به امرى اجتنابناپذير تبديل نمودهاند.
در ايدئولوژى آلمانى ،بنيانگذاران سوسياليسم علمى به نحوى مستدل و علمى اين
ضرورت جايگزينى نظام كمونيستى را به جاى نظام سرمايهدارى توضيح مىدھند .در
اين جا به شكلى مشخص نشان داده مىشود كه مالكيت خصوصى و طبقات كى و
چگونه پديد آمدهاند و چرا اكنون زمان الغای آنھا فرا رسيده است .در توضيح اين
مسئله ،نخست رابطه تقسيم كار با رشد نيروھاى مولده در مراحل اوليه تاريخ بشريت
مورد بررسى قرار مىگيرد و سپس نشان داده مىشود كه چگونه با گذار از تقسيم
طبيعى به اجتماعى كار ،مالكيت خصوصى و ھمراه با آن طبقات و جامعه طبقاتى پديد
آمدند.
"مراحل مختلف تقسيم كار ،در واقع ھمان اشكال مختلف مالكيت است ...اولين شكل
مالكيت ،شكل قبيلهاى آن است ...در اين مرحله تقسيم كار ھنوز بسيار مقدماتى و
محدود به گسترش بيشتر تقسيم طبيعى كار موجود در خانواده است(١١٣)".
رشد نيروھاى مولده در آن مرحله به گذار از تقسيم طبيعى كار ،به تقسيم اجتماعى
كار و پيدايش مالكيت خصوصى و طبقات يعنى گذار از جامعه بدون طبقات به جامعه
طبقاتى مىگردد .در اين جا نشان داده مىشود كه پيدايش و وجود طبقات و مبارزه
طبقاتى با مراحل معينى در تكامل توليد مرتبط است .طبقات و مبارزه طبقاتى به حسب
يك ضرورت مادى پديد آمده و در يك مرحله نيز از ميان خواھند رفت .اثبات اين مسئله
يكى ديگر از خدمات برجسته ماركس بود .خود وى چند سال بعد در اين مورد چنين
اظھار نظر نمود:
"از مدتھا پيش از اين ،مورخين بورژوا ،تكامل تاريخى اين مبارزه طبقاتى و
اقتصاددانھاى بورژوا ،تشريح اقتصادى طبقات را توضيح داده بودند .آن چه كه من
انجام دادم و جديد بود اثبات اين امر بود كه -١ :وجود طبقات ،صرفا ً با مراحل تاريخى
خاصى در تكامل توليد مرتبط است -٢ .مبارزه طبقاتى الزاما ً به ديكتاتورى پرولتاريا
مىانجامد -٣ .اين ديكتاتورى پرولتاريا خودش فقط يك گذار به الغای ھمه طبقات و
جامعه بىطبقه است(١١۴).
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در ايدئولوژى آلمانى ،ديگر مسئله الغای مالكيت خصوصى به طور كلى مطرح
نمىشود ،بلكه الغای آن در ارتباط با پيدايش و تكامل صنعت بزرگ مورد بحث قرار
مىگيرد .توضيح داده مىشود كه پيش از پيدايش نظام سرمايهدارى و صنايع بزرگ ،به
علت سطح نازل توليد و نيروھاى مولده ،الغای مالكيت خصوصى ممكن نبود" .فقط با
صنعت بزرگ مقياس است كه منسوخ شدن مالكيت خصوصى امكانپذير
مىگردد(١١۵)".
اين مسئله از دو زاويه حائز اھميت است .نخست اين كه با رشد و گسترش صنعت
بزرگ است كه نيروھاى مولده به آن مرحله از رشد و تكامل خود مىرسند كه با تقسيم
انقيادآور كار ،با مناسبات مبتنى بر مالكيت خصوصى ،در تضاد الينحل قرار مىگيرند
و راه حلى كه خود براى حل اين تضاد ارائه مىدھند ،مالكيت اجتماعى بر وسايل توليد
و الغای مالكيت خصوصى است .ثانيًا ،صنعت بزرگ ،آفريننده "توده بزرگى از
انسانھا"ى فاقد مالكيت" "توده كارگرانى كه ھيچ چيز به جز كارگر نيستند" يعنى
طبقهاى است كه بنا به وضعيت طبقاتى خود ،رسالت برانداختن نظم موجود و استقرار
جامعه بدون طبقات كمونيستى را دارد .ھمراه با صنعت بزرگ و نظام سرمايهدارى
"طبقهاى به وجود مىآيد كه مجبور است بدون برخوردارى از مزاياى جامعه ،تمام بار
آن را بر دوش بكشد .اين طبقه كه از جامعه بيرون رانده شده است ،به مصممانهترين
تضاد با بقيه طبقات رانده مىشود .اين طبقهاى است كه اكثريت ھمه اعضا جامعه را
تشكيل مىدھد و آگاھى ضرورت يك انقالب اساسى ،آگاھى كمونيستى ...از آن
سرچشمه مىگيرد(١١۶)".
پس تا وقتى كه عناصر مادى الزم براى اين تحول)" ،يعنى از يك سو نيروھاى
توليدى موجود و از سوى ديگر ،تشكيل يك توده انقالبى كه نه تنھا عليه شرايط جداگانه
جامعه موجود ،بلكه عليه خود "توليد زندگى" موجود ،يعنى "كل فعاليتى" كه بر آن
استوار بوده است ،مىشورد "(.پديد نيامده بود ،چنين تحولى امكانپذير نبود .اما اكنون
كه اين عناصر مادى پديد آمده است ،الغای مالكيت خصوصى كه چيز ديگرى جز
الغای كليت مناسبات بورژوايى توليد نيست ،امكانپذير شده است .الزمه اين دگرگونى،
انقالب كمونيستى و كسب قدرت سياسى توسط طبقه كارگر است .در ايدئولوژى آلمانى
توضيح داده مىشود كه اين انقالب "نه فقط بدين خاطر ضروريست كه طبقه حاكمه را
نمىتوان به گونهاى ديگر سرنگون ساخت بلكه بدين دليل نيز كه طبقه سرنگونكننده
فقط در يك انقالب مىتواند خود را از ھمه كثافات عصرھا پاك كند و فراخور جامعه
جديد گردد") (١١٧ضرورت دارد.
اين بدان معناست كه اوالً پرولتاريا به عنوان طبقهاى كه رسالت آن انھدام نظم موجود
و استقرار جامعه كمونيستى است ،نخست بايد طبقه سرمايهدار را از طريق يك انقالب
قھرى سرنگون سازد و قدرت سياسى را براى انجام تمام دگرگونىھاى اساسى در
دست بگيرد .چرا كه طبقه سرمايهدار با تمام قوا براى حفظ موجوديت و سلطه طبقاتى
خود تالش مىكند.
ثانيًا ،در بطن انقالب و دگرگونىھاى عظيم است كه طبقه انقالبى مىتواند خود را از
تمام رسوبات جامعه كھن ،روحيات ،رفتار ،اخالق و سنتھاى پيشين رھا سازد.
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در ايدئولوژى آلمانى ،اساسىترين مختصات جامعه كمونيستى به عنوان جامعهاى كه
در آن كل مناسبات اجتماعى موجود دگرگون شده است ،مالكيت خصوصى ،طبقات،
دولت ،تضاد ميان كار فكرى و يدى ،شھر و روستا وجود ندارد ،تقسيم اسارتآور
طبقاتى كار از ميان رفته است و انسانھا به رھايى كامل دست يافتهاند ،توضيح داده
شده است .در آثار بعدى ماركس و انگلس ،تمام مسايلى كه در ايدئولوژى آلمانى مطرح
شده است ،تدقيق مىشوند و تمام جوانب آنھا شكافته مىشود .درك و برداشت
ماترياليستى تاريخ كه در ايدئولوژى آلمانى به صورت يك تئورى جامع فرمولبندى
شد ،در عين حال مبناى متدولوژيك تحقيقات ماركس در زمينه اقتصاد سياسى شد .براى
نخستين بار ،كاربرد اين اسلوب را در تحليل اقتصادى نظام سرمايهدارى در فقر فلسفه
مىيابيم .در اين اثر ،ماركس در مقايسه با دستنوشتهھاى اقتصادى  -فلسفى گام مھمى
در زمينه تحليل نظام اقتصادى سرمايهدارى و توضيح مسايلى نظير ارزش ،دستمزد،
استثمار ،تقسيم كار ،رقابت ،انحصار ،مالكيت ارضى و غيره به جلو برمیدارد .در اين
اثر مسئله استثمار كار مزدى توسط سرمايه به شكلى مشخصتر مطرح مىگردد ،و ھر
چند ھنوز از مقوله "ارزش كار" صحبت مىشود ،معھذا از كاالى نوعى خاص سخن
به ميان مىآيد كه كالً از تئورى ريكاردو متمايز مىگردد .در ادامه ھمين تحليل و
تحقيقات اقتصادى است كه سرانجام ،شكل استثمار نظام سرمايهدارى را كه تا اين زمان
پوشيده و پنھان مانده بود ،كشف و آشكار مىسازد و تئورى ارزش اضافى را به شكلى
جامع فرمولبندى مىكند .ماركس در اثر جاودانه خود "سرمايه" نشان داد كه استثمار
كار مزدى ،اساس استثمار نظام سرمايهدارى است .در اين نظام ،كارگران كه فاقد ھر
گونه وسيله توليدند ،ناگزيرند براى امرار معاش روزمره ،تنھا چيزى كه براى فروش
دارند ،يعنى نيروى كار خود را بفروشند .ارزش اين كاال در بازار مثل ھر كاالى
ديگرى ،به حسب زمان كارى كه براى توليد و باز توليد آن الزم است يعنى زمان
كارى كه براى توليد وسايل معاش كارگر و خانواده وى ضروريست تعيين مىگردد.
سرمايهدار اين كاال را براى مصرف مىخرد .اما راز مسئله در اين است كه نيروى
كار به عنوان يك كاال ،از آن جھت از كاالھاى ديگر متمايز است كه وقتى مصرف
مىشود ارزشى بيش از ارزش خود مىآفريند .يا به عبارت ديگر ارزش مصرف آن
خود ،سرچشمه ارزش است .سرمايهدار كه كااليى با اين مختصات خريده است و
استفاده از آن يعنى كار در تمام روز به او تعلق دارد ،كارگر را به كار وامىدارد تا
كااليى توليد كند كه ارزش آن باالتر از مجموع ارزش كاالھاى مصرف شده در روند
توليد است .از اين رو كارگر بيش از زمان كارى كه جبرانكننده ارزش نيروى كار
اوست و سرمايهدار تحت عنوان مزد به وى پرداخت مىكند ،به كار واداشته مىشود.
طى اين زمان كار اضافى ،محصول اضافى يا اضافه ارزشى آفريده مىشود كه
سرمايهدار بابت آن چيزى به كارگر نپرداخته و آن را به جيب مىزند .اين ھمان ارزش
اضافى است كه سر منشأ سود سرمايهدار است و مدام حجم سرمايه را افزون مىسازد.
بدين طريق كارگر توسط سرمايهدار استثمار مىشود .سرمايهدار مىكوشد به دو طريق
اصلى ،يا از طريق افزايش ساعات كار روزانه كارگر )ارزش اضافى مطلق( يا از
طريق كاھش مدت زمان كار الزم يعنى كاھش مدت زمانى كه براى جبران ارزش
نيروى كار ضروريست )ارزش اضافى نسبى( بر حجم ارزش اضافى بيفزايد.
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ماركس نشان داد كه اين ارزش اضافى تنھا توسط سرمايهدار صنعتى تصاحب
نمىشود بلكه گروهھاى مختلف استثمارگر از جمله تاجر ،بانكدار ،زميندار در اين
استثمار سھيماند و سھمى از ارزش اضافى به عنوان سود بازرگانى ،بھره و بھره
مالكانه به آنھا تعلق مىگيرد .بنابراين طبقه كارگر توسط كل طبقه سرمايهدار استثمار
مىشود.
ماركس ضمن تجزيه و تحليل ارزش اضافى ،مسئله انباشت سرمايه را به تفصيل
مورد بحث قرار مىدھد .رابطه آن را با تغييراتى كه عارض تركيب سرمايه مىشود
توضيح مىدھد و باالخره نشان مىدھد كه توأم با تمركز و انباشت سرمايهھا ،خصلت
اجتماعى كار فوقالعاده رشد مىكند و سرانجام در نتيجه عملكرد قوانين اقتصادى نظام
سرمايهدارى ،تضاد ميان خصلت اجتماعى توليد و تملك خصوصى به چنان مرحلهاى
از رشد و حدت مىرسد كه انقالب و نفى نظم موجود را اجتنابناپذير مىسازد .يا به
قول ماركس "تمركز وسايل توليد و اجتماعى گشتن كار به نقطهاى مىرسد كه ديگر با
پوسته سرمايهدارى خود سازگار نيست .اين پوسته مىتركد .ساعت مرگ مالكيت
خصوصى سرمايهدارى درمىرسد .خلع يد كنندگان ،خلع يد مىشوند(١١٨)".
در عين حال اين واقعيت كه توليد ارزش اضافى ،قانون مطلق شيوه توليد
سرمايهداريست و ھدف سرمايهدار كسب حداكثر ارزش اضافى است ،فىنفسه متضمن
مقاومت كارگران در برابر استثمار است .مبارزه براى كوتاه كردن ساعات كار و
افزايش دستمزدھا ،خود گوياترين دليل مقاومت كارگران در برابر اين استثمار است.
اين البته يك مبارزه اقتصادى طبقه كارگر است كه در جريان آن ،كارگران ،مقاومت
مشترك خود را در برابر سرمايهداران از طريق تشكل در اتحاديهھا پيش مىبرند .اين
مبارزه در ادامه خود به مبارزه سياسى طبقه كارگر عليه طبقه سرمايهدار ،تشكل
پرولتاريا در يك حزب سياسى واحد و تالش براى برافكندن نظم سرمايهدارى و ايجاد
نظم نوين كمونيستى كه متضمن رھايى طبقه كارگر است ،مىانجامد .ماركس ،در "فقر
فلسفه" اين مسئله را مورد بحث قرار داده و مىنويسد" :مناسبات اقتصادى ،ابتدا توده
مردم را مبدل به کارگر كرد .سلطه سرمايه موقعيت و منافع مشتركى را براى اين توده
به وجود آورد ،به اين ترتيب اين توده فعالً يك طبقه مخالف سرمايه است ولى براى
خودش ھنوز يك طبقه نيست .اين توده طى مبارزهاى كه ما فقط به چندين مرحله آن
اشاره كرديم ،متحد مىشود و خود را به صورت يك طبقه انسجام مىبخشد و منافعى كه
او از آن دفاع مىكند ،منافع طبقاتى مىشوند .البته مبارزه طبقهاى عليه طبقه ديگر يك
مبارزه سياسى است ...طبقه كارگر در سير تكاملى خود سازمانى را جانشين جامعه
كھن بورژوايى خواھد ساخت كه فاقد طبقات و اختالفات آنھا بوده و ديگر در واقع
قھر سياسى وجود نخواھد داشت .زيرا درست ھمين قھر است كه مظھر رسمى
اختالفات طبقاتى در درون جامعه بورژوايى مىباشد .در اين فاصله ،آنتاگونيسم بين
پرولتاريا و بورژوازى ،مبارزه يك طبقه عليه طبقه ديگر است .مبارزهایست كه
عالىترين تجلى آن يك انقالب كامل میباشد(١١٩)".
ماركس و انگلس سپس در  ،١٨۴٧دست به تدوين يك برنامه براى پرولتارياى جھانى
بر پايه سوسياليسم علمى زدند و مانيفست حزب كمونيست را منتشر ساختند .در اين اثر
اصول اساسى سوسياليسم ،اھداف و مطالبات طبقه كارگر و تاكتيكھاى آن با دقت
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فرمولبندى شده است .با تبديل سوسياليسم از تخيل به علم ،كارگران به سالحى ّ
برا در
مبارزه عليه استثمار و ستم و براى برافكندن نظام سرمايهدارى و استقرار جامعه
كمونيستى دست يافتند.
از توضيحاتى كه طى چند بخش گذشته داده شد ،روشن مىگردد كه در پى انقالب
صنعتى و پيدايش پرولتارياى صنعتى مرحله نوينى در تكامل جنبش پرولترى پديد آمد.
اين مرحلهايست كه طى آن ،نه تنھا پرولتاريا دست به ايجاد تشكلھاى اتحاديهاى
مىزند ،بلكه جنبش سياسى مستقل پرولتاريا شكل مىگيرد و طبقه كارگر به آن مرحله
از خودآگاھى طبقاتى مىرسد كه به يك تئورى علمى براى دگرگونى نظم موجود دست
مىيابد .لذا طى اين مرحله است كه پرولتاريا خود را به صورت يك طبقه سازمان
مىدھد و از طبقهاى در خود به طبقهاى براى خود تبديل مىگردد.
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فصل سوم
دوران انترناسيونال اول
 -١تأسيس انترناسيونال اول
شكست انقالبات  ١٨۴٨ - ۴٩در اروپا ،سلطه ارتجاع و استقرار رژيمھاى
سركوبگر ،از جمله دولتھاى بناپارتيستى را در پى داشت .لذا نيمه دوم سدهی
نوزدھم ،با سلب آزادىھاى سياسى و فشار و سركوب طبقه كارگر آغاز گرديد.
تقريبا ً در عموم كشورھاى اروپايى ،طبقات حاكم موانع و محدوديتھاى متعددى بر
سر راه تشكل و مبارزات طبقه كارگر به مرحله اجرا درآوردند .مبارزات كارگران به
شدت سركوب شد .اعتصاب و تشكل در اغلب كشورھا غير قانونى اعالم گرديد و
تعداد كثيرى از كارگران به خاطر تالش و مبارزه براى ايجاد و گسترش تشكلھاى
كارگرى و برپايى اعتصابات دستگير و محاكمه شدند.
"در پروس ،سازمانھاى كارگرى ،بر طبق قانون  ١٨۵٠از اتحاد با انجمنھاى
خارجى محروم گرديدند .پس از محاكمه اعضای اتحاديه كمونيستھا در كلن،
اتحاديهھا ،ميتينگھا و اعتصابات در تمام اياالت آلمان ممنوع گرديد .مقاومت دسته
جمعى در برابر كارفرمايان به عنوان يك جرم جنايى تلقى شد .در فرانسه ،قانون
الشاپليه تا مه  ١٨۶۴به قوت خود باقى بود .سركوب حكومت ،باعث گرديد كه از ٢٩٩
سازمان كارگرى كه طى دھه چھل در فرانسه وجود داشت ،تنھا  ١۵سازمان كارگرى
در دوران حاكميت امپراتورى دوم باقى بماند .بين سالھاى  ،١٨۵٣ - ١٨۵۵در ٣۴۵
مورد ،فعالين اعتصابات تحت پيگرد و محاكمه قرار گرفتند .در ايتاليا ،تنھا انجمنھاى
خيريه از حق موجوديت قانونى برخوردار بودند .در بريتانياى كبير ،محافل حاكمه به
استفاده از قوانين پيشين عليه فعالين اتحاديهھا و اعتصابيون ادامه دادند .تنھا در
 ١٠٣٩٣ ،١٨۶٣مورد پيگرد و محاكمه كارگران به خاطر شركت در اعتصابات
وجود داشت(١)".
شكست انقالبات و اختناق و سركوبى كه در پى آن حاكم شده بود ،به ناگزير منجر به
تغييراتى در شكل مبارزه طبقه كارگر گرديد و طى نخستين دھه نيمه دوم سدهی
نوزدھم ،طبقه كارگر عمدتا ً به مبارزه اقتصادى روى آورد .اين شكل از مبارزه به رغم
اين كه در مقايسه با مبارزات سياسى طبقه كارگر در دھه قبل يك عقبنشينى محسوب
مىشد ،معھذا دستاوردھاى مھمى در زمينه تشكل و آگاھى طبقه كارگر به ھمراه
داشت .اين واقعيت را مىتوان به ويژه در اعتصابات طبقه كارگر ديد .گستردگى اين
اعتصابات در دوران سركوب و اختناق ،خود بارزترين دليل رشد اتحاد و ھمبستگى و
آگاھى كارگران محسوب مىشود .اين اعتصابات به ويژه در پى بحران  ١٨۵٧افزايش
يافتند .يكى از برجستهترين اين اعتصابات ،اعتصاب وسيع و پر دامنه و طوالنى مدت
كارگران ساختمان در انگليس طى سالھاى  ١٨۵٨و  ١٨۵٩به خاطر كاھش ساعات
كار به  ٩ساعت در روز بود .ھر چند كه كارگران طى اين اعتصابات نتوانستند
خواست خود را به كرسى بنشانند ،معھذا ،روحيه رزمندگى ،اعتماد به نفس و اتحاد را
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در ميان آنھا تقويت نمود .از ھمين روست كه بار ديگر در بھار  ١٨۶١با يك
اعتصاب گستردهتر ،كارفرمايان را مجبور به عقبنشينى نمودند و ساعات كار روزانه
را به  ٩ / ۵ساعت كاھش دادند .دھه پنجاه ھم چنين شاھد تحوالتى ديگر بود كه
مجموعا ً به افزايش قدرت ،رشد ھمبستگى و آگاھى كارگران انجاميد.
طى اين دھه سرمايهدارى سريعا ً توسعه و گسترش يافت و صنايع بزرگ نقش
مھمترى كسب نمودند .نتيجتا ً ً
اوال ،كميت كارگران سريعا ً افزايش يافت تا بدان جا كه در
اوايل دھه  ۶٠حدود  ٨ميليون كارگر صنعتى در اروپا وجود داشت .ثانيًا ،پيدايش و
توسعه صنايع بزرگ به تمركز تعداد كثيرى از كارگران در كارخانهھا و رشد اتحاد و
ھمبستگى و آگاھى كارگران انجاميد.
در نتيجه اين تحوالت و فشار مبارزه طبقه كارگر ،دولتھاى اروپايى مجبور به
عقبنشينى شدند و برخى از آنھا موانع و محدوديتھاى قانونى را كه بر سر راه تشكل
طبقه كارگر ايجاد كرده بودند ،برداشتند .از اواخر دھه پنجاه ،اتحاديهھا مجدداً رشد و
گسترش يافتند و اتحاديهھاى بزرگترى شكل گرفتند.
در ژوئيه  ١٨۶٠نخستين اجالس شوراى اتحاديهھاى لندن گشايش يافت كه
اتحاديهھاى ساختمان ،كفاشى ،دوزندگى و چندين اتحاديه ديگر را متحد مىساخت .به
رغم موانع و محدوديتھايى كه ھنوز بر سر راه ورود كارگران غير ماھر به
اتحاديهھا وجود داشت ،از جمله پرداخت حق عضويتھاى سنگين ،معھذا تا اوايل دھه
 ۶٠حدود ششصد ھزار كارگر عضو اتحاديهھا بودند.
در فرانسه و آلمان نيز در ھمين ايام اتحاديهھاى كارگرى رشد و گسترش يافتند .در
آلمان مھمترين رويداد مربوط به جنبش كارگرى ،تشكيل اتحاديه عمومى كارگران آلمان
بود .مقدمات تشكيل اين اتحاديه از  ١٨۶٢آغاز گرديد كه گروھى از كارگران
ساكسونى ،پس از ديدار از لندن و مطالعه تجربه اتحاديهھاى كارگرى انگليس،
كميتهاى براى برگزارى يك كنگره ملى كار ايجاد نمودند .اين كنگره در  ٢٣مه ١٨۶٣
در اليپزيگ تشكيل شد و تصميم گرفت اتحاديه عمومى كارگران آلمان را ايجاد نمايد.
در رأس اين اتحاديه كه در عين حال تشكلى سياسى نيز محسوب مىشد ،السال قرار
داشت.
اما در اين ميان آن چه كه بيش از ھمه حائز اھميت است و حاكى از رشد آگاھى و
بيدارى كارگران بود ،رشد روحيه ھمبستگى و اتحاد بينالمللى در صفوف كارگران
كشورھاى مختلف بود.
زمينهھاى عينى رشد اين روحيه ھمبستگى را توسعه و تحوالت نظام سرمايهدارى
فراھم ساخته بود .با گسترش مناسبات سرمايهدارى در كشورھاى مختلف ،رشد و
توسعه صنايع بزرگ ،توسعه شبكهھاى ارتباطى و حمل و نقل بزرگ ،توسعه مبادله
ميان كشورھاى مختلف و شكلگيرى يك بازار جھانى ،از سوئی اين واقعيت بيش از
پيش آشكار گرديد كه سرمايه يك نيروى بينالمللى است و مبارزه با آن به اتحاد مساعى
تمام كارگران جھان نيازمند است .از سوى ديگر ،روابط و مناسبات كارگران
كشورھاى مختلف توسعه و گسترش يافت .رفت و آمد كارگران به كشورھاى مختلف،
مھاجرت كارگران از اين كشور به آن كشور ،توسعه روابط اتحاديهھا و رھبران و
فعالين جنبش كارگرى ،ھمه اين عوامل باعث گرديد كه كارگران بيش از پيش به
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شرايط زندگى واحد ،اھداف و منافع مشترك و ضرورت مبارزهاى متحد عليه سرمايه
وقوف يابند .نتيجتا ً روحيه ھمبستگى در صفوف كارگران كشورھاى مختلف افزايش
يافت و كارگران بيش از پيش به ضرورت ايجاد يك تشكيالت بينالمللى كارگرى پى
بردند .البته عوامل مشخصترى نيز در اين ميان عمل مىكرد كه يكى از مھمترين آنھا
فائق آمدن بر رقابت در صفوف كارگران و سوء استفادهھاى سرمايهدارى از اين بابت
بود .به ويژه در پى بحران  ١٨۵٧كه سرمايهداران مىكوشيدند دستمزدھا را كاھش
دھند و از كارگران كشورھاى ديگر به عنوان اعتصابشكن استفاده كنند ،كارگران
انگليسى بيش از پيش به ضرورت يك چنين تشكيالت بينالمللى براى حفظ و افزايش
دستمزدھا و مقابله با اعتصابشكنى پى بردند.
روى آوردن ھر چه بيشتر كارگران به مبارزه سياسى در اوايل دھه شصت نيز به
رشد روحيه ھمبستگى بينالمللى كارگران و تشكيل يك سازمان بينالملل كارگرى كمك
نمود .دفاع كارگران انگليس از لغو بردهدارى در آمريكا ،دفاع مشترك كارگران
انگليسى و فرانسوى از مردم لھستان ،مبارزات و قيام آنھا در زمره مواردى بودند كه
به تقويت ھمبستگى در ميان كارگران كشورھاى مختلف و نزديكى ھر چه بيشتر آنھا
انجاميد .بنابراين با توجه به مجموع اين شرايط است كه امر ايجاد يك سازمان بينالمللى
كارگران ،به صورت امرى مبرم و فورى در دستور كار قرار مىگيرد.
در اين جا بايد متذكر شد كه پيش از اين نيز تالشھايى از سوى كارگران براى ايجاد
چنين تشكيالتى صورت گرفته بود و تشكلھاى كوچك و محدودى نيز پديد آمده بودند
كه در جاى خود بايد آنھا را پيشقراوالن انترناسيونال اول دانست .به عنوان نمونه در
 ١٨۴۴تشكيالتى به نام "دمكراتھاى برادرى" متشكل از تعدادى از رھبران جنبش
چارتيست و كارگران و سوسياليستھاى كشورھاى اروپايى ديگر پديد آمده بود .يكى
ديگر از برجستهترين اين نمونه سازمانھا ،اتحاديه كمونيستھا بود كه در فاصله - ۵٢
 ١٨۴۶فعاليت مىكرد و عالوه بر كارگران آلمانى ،تعدادى از كارگران و
سوسياليستھاى كشورھاى ديگر نيز عضو آن بودند .در  ١٨۵۵رھبران چارتيست نيز
يك كميته بينالمللى تشكيل داده بودند .در فرانسه ھم تالشھايى در اين زمينه صورت
گرفته بود .در  ١٨۴٣جزوهاى توسط فلورا تريستان نوشته شده بود كه در آن از ايجاد
يک سازمان بينالمللى دفاع شده بود .او از جمله مىگفت كه" :اتحاديه كارگران بايد در
شھرھاى عمده انگلستان ،آلمان ،ايتاليا ،به عبارتى ديگر در تمام پايتختھاى اروپا،
كميتهھاى ارتباط ايجاد نمايد (٢)".معھذا به رغم ھمه اين تالشھا و حتا ايجاد تشكلھاى
كوچك ،ھنوز در آن مقطع شرايط براى ايجاد يك تشكيالت بينالمللى تودهاى كارگرى
پديد نيامده بود .تنھا از اوايل دھه شصت است كه اين مسئله به امرى عملى ،مبرم و
فورى تبديل مىگردد.
با در نظر گرفتن زمينهھاى عينى و ذھنى فوقالذكر است كه در سال  ١٨۶٢مسئله
ايجاد يك سازمان بينالمللى در ديدار مشترك كارگران انگليسى و فرانسه مطرح
مىگردد .در اين سال بيش از  ٢٠٠تن از كارگران فرانسوى از نمايشگاه صنعتى لندن
ديدار كردند .در مالقاتى كه بين كارگران فرانسوى و گروھى از اعضای اتحاديهھاى
كارگرى انگليس صورت گرفت ،طرفين ،ايده تشكيل يك سازمان بينالمللى را مطرح
كردند .قيام مردم لھستان در  ١٨۶٣خود محركى براى تقويت اتحاد سازمانھاى
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كارگران در مقياس بينالمللى گرديد .اتحاديهھاى كارگرى انگليس با برپايى ميتينگى در
لندن خواستار مداخله دولت انگليس به نفع مردم لھستان شدند .اما پاسخى از حكومت
دريافت نكردند .لذا ميتينگ ديگرى در  ٢٢ژوئيه  ١٨۶٣برگزار شد كه كارگران
فرانسوى نيز به آن دعوت شده بودند .يك ھيئت از كارگران فرانسوى در اين ميتينگ
حضور يافت .روز بعد به ابتكار شوراى اتحاديهھاى لندن ،گروھى از رھبران
اتحاديهھاى انگليسى با كارگران فرانسوى مالقات كردند .در اين نشست مشترك تصميم
گرفته شد كه يك سازمان بينالمللى ايجاد شود .يك كميته نيز براى تدوين سندى در
مورد اھداف سازمان و برقرارى ارتباط با كارگران كشورھاى ديگر ايجاد گرديد .چند
ماه بعد نمايندگان كارگران لندن پيامى خطاب به كارگران فرانسوى ارسال نمودند كه
توسط ادگر از رھبران برجسته اتحاديهھا تھيه شده بود .در اين پيام بر مناسبات
برادرانه كارگران و نقش آن در مبارزه براى افزايش دستمزدھا و خنثا كردن اقدامات
كارفرمايان براى استفاده از كارگران خارجى به منظور در ھم شكستن اعتصابات تأكيد
شده بود .پاسخ به اين پيام در مه  ١٨۶۴داده شد .در اين پيام متقابل كه توسط تولين
نوشته شده بود ،بر اتحاد كارگران تمام كشورھا براى مقابله با "سيستم مرگبارى كه
بشريت را به دو طبقه" تقسيم کرده است ،تأكيد شده بود و با كلمات زير پايان مىيافت:
"بگذار خود را از طريق ھمبستگى نجات دھيم (٣)".كارگران فرانسوى تاريخ تشكيل
اجالس را براى  ٢٨سپتامبر  ١٨۶۴در لندن تعيين نمودند .در اين ضمن كميتهاى كه
قبالً ايجاد شده بود ،با تعدادى از سازمانھاى پرولترى و دمكرات مھاجرين كشورھاى
مختلف در لندن تماس گرفت و از آنھا براى شركت در اين اجالس دعوت به عمل
آورد كه از آن جمله مھمترين آنھا انجمن كارگران ايتاليايى مازينى ،مھاجرين لھستان،
انجمن آموزشى كارگران آلمانى بود .اين انجمن ،يك جريان كمونيست طرفدار خطمشى
كارل ماركس بود و از كارگران مليتھاى مختلف تشكيل مىشد.
سرانجام در  ٢٨سپتامبر  ،١٨۶۴جلسه افتتاحيه انترناسيونال اول در تاالر سنمارتين
لندن با حضور برجستهترين نمايندگان كارگران ملتھاى مختلف برگزار گرديد و
آرزوى كارگران براى ايجاد يك تشكيالت بينالمللى متحقق گرديد .در اين اجالس ،در
ميان شور و احساس وصفناپذير پرولترى ،پيام كارگران انگليس به كارگران فرانسه
و پيام متقابل كارگران فرانسوى قرائت شد .سپس ھيئت فرانسوى پيشنھاد تشكيل ستاد
بينالمللى را در لندن ارائه داد .كه اين پيشنھاد باالتفاق به تصويب رسيد .اجالس
افتتاحيه ،يك كميته نيز انتخاب نمود كه بيش از  ٣٠عضو داشت و به آن اختيار داده شد
كه تعداد اعضای خود را افزايش دھد.
در قطعنامهاى كه در پى اين اجالس به تصويب رسيد ،چنين آمده بود" :با توجه به اين
كه ،اين نشست ،پاسخ برادران فرانسوىمان را به پيام ما شنيده است ،ما يك بار ديگر
به آنھا خوشامد مىگوييم و چون برنامه آنھا به نفع جامعه كارگرى است ،آن را به
عنوان اساس يك انجمن بينالمللى مىپذيريم و بدين وسيله كميتهاى را با قدرت افزايش
اعضايش ،تعيين مىنماييم كه قواعد و مقررات اين انجمن را تنظيم كند(۴)".
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 -٢برنامه و اساسنامه انترناسيونال
كميته منتخب اجالس افتتاحيه انجمن بينالمللى كارگران ،بالفاصله پس از آغاز به
كار ،امر تنظيم فورى يك برنامه سياسى و آييننامه تشكيالتى را در دستور كار قرار
داد .بدين منظور ،يك كميته ويژه  ٩نفره از ميان اعضای كميته عمومى برگزيده شد و
مأموريت يافت كه سريعا ً اين اسناد را تدوين نمايد .برجستهترين عضو اين كميته ،كارل
ماركس بود كه سرانجام برنامه و اساسنامه انترناسيونال اول را تنظيم نمود .وى به
علت بيمارى نتوانست در نخستين جلسات كميته ويژه شركت نمايد .از ھمين رو اسناد
اوليهاى كه تھيه شده بود مملو از اشكاالت جدى بود ،لذا از سوى كميته عمومى يا
ارگانى كه بعداً كميته مركزى يا شوراى عمومى نام گرفت ،رد شدند و مجدداً به كميته
ويژه برگشت داده شدند .در جريان اين رفت و برگشت اسناد يك "اعالميه اصول"
توسط جان وستون از طرفداران اوئن نوشته شد كه سپس ويكتور لوپز يك متن اصالح
شده آن را ارائه داد .آييننامهاى ھم كه توسط ولف ايتاليايى تھيه شده بود ،در حقيقت
ترجمه آييننامهاى بود كه مازينى براى انجمنھاى كارگرى ايتاليايى نوشته بود.
بديھى است كه اين اسناد نمىتوانست مورد تأييد راديكالترين گرايش جنبش كارگرى،
يعنى طرفداران سوسياليسم علمى باشد .چرا كه ً
اوال ،در اعالميه اصول نه تنھا اھداف
و وظايف پرولتاريا به روشنى ترسيم نشده بلكه نگرشى بورژوا  -دمكراتيك بر آن سايه
افكنده بود .ثانيًا ،اساسنامه نيز با نگرش مازينى تنظيم شده بود كه انترناسيونال را به يك
سازمان سكتاريست ،توطئهگر و مخفى تبديل مىكرد .معھذا به علت عدم حضور
ماركس در جلسات قبلى و نيز گرايش عمومى كميته ،اين اسناد در يكى از جلسات
كميته عمومى مورد تأييد قرار گرفت .با وجود اين ،مخالفت اصولى و استداللھاى
محكم ماركس باعث گرديد كه كميته پيشنھاد برخى اعضا را براى ويرايش نھايى
بپذيرد .اين مأموريت مجدداً به ھمان كميته ويژه محول گرديد كه آن ھم وظيفه ويرايش
نھايى را به ماركس محول کرد .ماركس در ويرايش اين اسناد در موقعيت دشوارى
قرار گرفته بود .از يك سو اين اسناد مىبايستى كالً تغيير كنند و اسنادى كه شايسته
سازمان بينالمللى كارگران باشند ،تھيه شود و از سوى ديگر جو عمومى شوراى
عمومى را كه به ھر حال اسناد را تأييد كرده بود در نظر گيرد .ماركس ،با مھارت و
استادى تمام اين معضل را حل نمود و اسناد را به نحوى از نو تنظيم نمود كه در كليت
خود ،منطبق با اھداف و وظايف انجمن بينالمللى كارگران گردند.
ماركس طى نامهاى به انگلس در  ۴نوامبر  ،١٨۶۴تمام اين مسايل را توضيح
مىدھد .وى ضمن اشاره به چگونگى برگزارى اجالس افتتاحيه انجمن بينالمللى
كارگران و تصميمات آن ،چنين ادامه مىدھد:
"من در اولين نشست كميته حضور يافتم .يك سوكميسيون كه من نيز عضو آن ھستم،
تعيين گرديد تا اعالميه اصول و آييننامه موقت را تنظيم كند .بيمارى من مانع از آن
گرديد كه بتوانم در نشست سوكميته و نيز نشست كميته عمومى كه در پى آن تشكيل
گرديد ،شركت كنم ".سپس توضيح مىدھد كه در غياب وى ،ميجر ولف ،آييننامه
انجمن كارگران ايتاليايى را براى انجمن جديد ارائه داده بود كه آشكارا دست پخت
مازينى بود .به عالوه ،وستون ،يك اوئنيست قديمى ،برنامهاى پر طول و تفصيل و
سرشار از اغتشاش تنظيم كرده بود .لذا كميته عمومى در جلسه بعدى خود به سوكميته
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دستور مىدھد كه برنامه وستون و آييننامه ولف را مورد تجديد نظر و اصالح قرار
دھد .ماركس مىافزايد كه در اين جلسه سوكميته ،نيز نتوانست حضور يابد .در اين
نشست  ،يك "بيانيه اصول" و طرح ويرايش شده آييننامه ولف توسط لوپز براى ارائه
به كميته عمومى تصويب مىشود .ماركس ادامه مىدھد كه در جلسه  ١٧اكتبر كميته
عمومى از ديدن اين اسناد مضطرب شدم .خامى مطلب و بدى نگارش در مقدمه،
اعالميه اصولى كه در ھمه جاى آن رد پاى مازينى ديده مىشد و با تكه پارهھاى مبھمى
از سوسياليسم فرانسوى پوشانده شده بود ،و باالخره آييننامهاى كه گذشته از نقايص
ديگر ھدف خود را چيزى كامالً ناممكن" ،نوعى حكومت مركزى طبقات كارگر
اروپايى" قرار داده بود .در پى مخالفت ماركس و بحثھاى موافق و مخالف ،اكاريوس
)يكى از رابطين آلمان( پيشنھاد مىكند كه اسناد براى ويرايش نھايى به سوكميته
برگردانده شوند كه مورد موافقت قرار گرفت و در جلسه سوكميته اين ويرايش نھايى
به ماركس واگذار گرديد .ماركس مىافزايد كه امكانپذير نبود از آن اسناد چيزى
درآورد .در عين حال در اين ويرايش مىبايستى "احساسات" كسانى كه به آنھا رأى
داده بودند در نظر گرفته شود .لذا "خطابيه به طبقه كارگر" نوشته شد كه در طرح
اصلى نبود.
"با اين توجيه كه تمام مواد واقعى در اين خطابيه گنجانده شده است و ما نبايد يك
مسئله را چند بار تكرار كنيم ،تمام مقدمه را تغيير دادم .اعالميه اصول را به دور
انداختم و سرانجام يك آييننامه  ١٠مادهاى به جاى آييننامه چھل مادهاى قرار دادم...
پيشنھادات من تماما ً توسط سوكميته پذيرفته شد .اما من ناگزير بودم دو عبارت را در
مورد "وظيفه" و "حق" در مقدمه آييننامه و نيز "حقيقت ،اخالق و عدالت" بگنجانم.
اما به نحوى مطرح شدهاند كه آسيبى وارد نياوردند .در اجالس كميته مركزى ،خطابيه
ره من با شور و احساس زايدالوصفى )باالتفاق( به تصويب رسيدند(۵)".
و غي ِ
الف  -خطابيه افتتاحيه انجمن بينالمللى كارگران
خطابيه كه در واقع حكم برنامه انترناسيونال اول را داشت و روشنگر استراتژى و
تاكتيكھاى اساسى پرولتارياى جھانى بود ،چنين آغاز مىشد" :اين واقعيتى مسلم است
كه از  ١٨۴٨تا  ١٨۶۴رنج و بدبختى تودهھاى كارگر كاھش نيافته است و با اينھمه ،
اين دوره از نظر صنعت و رشد تجارت بىنظير بوده است ".سپس با استناد به
فاكتھاى مشخص ،اين مسئله مورد بررسى قرار مىگرفت و نشان داده مىشد كه با
توسعه سرمايهدارى و رشد صنعت ،در يك قطب ،ثروت و در قطب ديگر فقر و فالكت
انباشته مىشود .خطابيه توضيح مىداد كه از  ١٨۴٨در ھمه كشورھاى صنعتى و
پيشرفته ،توسعه بىنظير صنعت و بسط باور نكردنى صادرات و واردات صورت
گرفته است .در ھمه آنھا" ،افزايش ثروت و قدرت كه كامالً به طبقات مالك محدود
بوده ،به راستى سرگيجهآور بوده است ".معھذا "در ھمه جا توده وسيع طبقات كارگر
به اعماق ژرفترى سقوط كردهاند ".خطابيه ،از اين تحليل تشديد تضادھاى طبقاتى را
نتيجه مىگرفت" :اكنون در تمام كشورھاى اروپايى براى ھر انسان با وجدانى مسلم
است كه ھيچ بھبودى در ماشين ،كاربرد علم در توليد ،تدابير ارتباطى ،مستعمرات
جديد ،گشايش بازارھا ،تجارت آزاد و ھمه اينھا در مجموع ،نمىتوانند رنجھاى توده
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زحمتکش را از بين ببرند .بالعكس ،بر بنياد كاذب كنونى ،ھر پيشرفت تازه نيروھاى
مولد ،بايستى كار را به تشديد تقابلھا و درگيری اجتماعى بكشاند".
خطابيه سپس به بررسى و تحليل انقالبات  ،١٨۴٨شكستھا و دستاوردھاى طبقه
كارگر مىپرداخت:
"پس از شكست انقالبات  ،١٨۴٨تمام سازمانھاى حزبى و روزنامهھاى حزبى
طبقات كارگر در اروپاى ّ
برى با زور در ھم شكسته شدند .پيشروترين فرزندان
كارگران به جمھورى آن سوى آتالنتيك فرار كردند و روياھاى زود گذر رھايى در
برابر عصر پر تب و تاب صنعتى ،تنزل اخالقى و ارتجاع سياسى ناپديد گرديد ...و با
اين وجود ،دورانى كه از انقالب  ١٨۴٨سپرى گرديد ،بدون نتيجه و دستاورد نبوده
است .ما در اين جا تنھا به دو واقعيت سترگ اشاره مىكنيم ".خطابيه توضيح مىداد كه
پس از سى سال مبارزهاى كه با پايدارى تحسينبرانگيز ھمراه بوده است ،طبقه كارگر
انگليس موفق به اجراى قانون ده ساعت كار گرديد .اغلب حكومتھاى اروپاى ّ
برى
نيز به ناگزير قانون كارخانجات انگليس را به شكلى كما بيش اصالح شده پذيرفتند.
"اين پيروزى ،گذشته از اھميت عملى آن ،از جنبه ديگر تحسينبرانگيز بود .مبارزه
براى محدوديت قانونى ساعات کار ،بيانگر منازعهاى بزرگ ميان فرمانروايى قوانين
كور عرضه و تقاضا كه اقتصاد سياسى طبقه متوسط را تشكيل مىدھند ،با توليد
اجتماعى كنترل شده از طريق دورانديشى اجتماعى بود كه اقتصاد سياسى طبقه كارگر
را تشكيل مىدھد .از اين رو ،قانون ده ساعت تنھا يك پيروزى عملى نبود بلكه پيروزى
يك اصل بود .براى نخستين بار بود كه در روز روشن ،اقتصاد سياسى طبقه متوسط،
در برابر اقتصاد سياسى طبقه كارگر سر تسليم فرود آورد ".اما پيروزى بزرگتر
اقتصاد سياسى كار بر اقتصاد سياسى مالكيت ،جنبش تعاونى بود .تعاونیھا "نه از جنبه
نظرى كه در عمل نشان دادند كه توليد در مقياس بزرگ و به حسب مقتضيات علم نوين
را مىتوان بدون وجود طبقهاى از اربابانى كه طبقهاى از كارگران را استخدام مىكنند،
ادامه داد ".و "اين كه كار مزدى ھمانند كار برده و سرف ،تنھا شكل گذرا و پستترى
است كه در برابر كار بهھم پيوسته ...ناپديد مىگردد ".خطابيه پس از برشمردن نقش
و اھميت تعاونىھا در مورد ارزيابى بيش از حد آنھا ھشدار مىداد و ھر گونه
توھمپراكنى مبنى بر اين كه گويا ميتوان از طريق گسترش تعاونىھا نظام سرمايهدارى
را برانداخت ،محكوم و مردود مىدانست .از اين روست كه میگفت" :در عين حال
تجربه دوران  ١٨۴٨تا  ١٨۶۴بدون ترديد ثابت كرده است كه كار تعاونى ھر آن چه
كه در اصل عالى و در عمل مفيد باشد ،معھذا اگر در دايره محدود تالشھاى تصادفى
كارگران خصوصى باقى بماند ،ھرگز قادر نخواھد بود رشد تصاعد ھندسى انحصار
را متوقف و تودهھا را رھا سازد .حتا نمىتواند به شكلى محسوس از بار بدبختى آنھا
بكاھد" ".براى نجات تودهھا ،كار تعاونى بايد در ابعادى ملى توسعه يابد و بالنتيجه با
وسايل ملى پرورده و رشد داده شود ".خطابيه سپس مانع اصلى بر سر راه تحقق اين
امر را كه ھمانا قدرت سياسى زمينداران و سرمايهداران ست ،توضيح مىداد و
مىگفت" :با وجود اين ،اربابان زمين و سرمايه ھميشه از امتيازات سياسىشان به
منظور دفاع و ابدى ساختن انحصارات اقتصادىشان استفاده خواھند كرد ".لذا خطابيه،
ضرورت كسب قدرت سياسى توسط طبقه كارگر را مطرح مىكرد" :كسب قدرت
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سياسى وظيفه سترگ طبقات كارگر شده است ".خطابيه با اشاره به تالشھايى كه
مجدداً از سوى كارگران براى "تجديد سازماندھى سياسى حزب كارگران" صورت
گرفته بود ،پيش شرط كسب قدرت سياسى را تشكيالت حزبى ،ھمبستگى و آگاھى
كارگران معرفى میکرد" :آنھا يك عنصر پيروزى را كه ھمانا تعداد است در اختيار
دارند .اما اين كميت ،ھنگامى مىتواند توازن را به نفع آنھا بر ھم بزند كه كارگران
ھمبسته و متحد باشند و آگاھى راھبر آنھا باشد .تجربه گذشته نشان داده است كه
چگونه بىتوجھى به آن علقهھاى برادرى كه بايد بين كارگران كشورھاى مختلف وجود
داشته باشد و آنھا را در تمام مبارزاتشان براى رھايى به پشتيبانى محكم از يكديگر
وادارد ،با عدم موفقيت تالشھاى نامنسجم آنھا ،مجازات خواھد شد .ھمين فكر بود كه
كارگران كشورھاى مختلف را كه در  ٢٨سپتامبر  ١٨۶۴در ميتينگ عمومى تاالر
سنمارتين جمع شده بودند ،واداشت كه انجمن بينالمللى را بنيان گذارند ".خطابيه در
پايان به بحث در مورد سياست خارجى طبقه كارگر و نقش كارگران در دفاع از صلح
و مقابله با سياستھاى ارتجاعى مىپرداخت" .اگر رھايى طبقات كارگر نيازمند
مساعى برادرانه آنھاست ،چگونه مىتوانند با يك سياست خارجى كه در تعقيب
نقشهھاى جنايتكارانه است ،از تعصبات ملى سوء استفاده مىكند و در جنگھاى
راھزنانه ،خون و خزانه مردم را بر باد مىدھد ،آن رسالت بزرگ را به فرجام
برساند؟" اين خرد طبقات حاكمه نبود كه غرب اروپا را از سقوط در ورطه جنگ
صليبى براى جاودانه سازى و ترويج بردهدارى در آن سوى آتالنتيك ،نجات داد ،بلكه
نتيجه مقاومت قھرمانانه طبقه كارگر انگليس در برابر حماقت جنايتكارانه آنھا بود.
سير رويدادھا به طبقه كارگر آموخته است كه "مراقب اقدامات ديپلماتيك حكومتھاى
متبوعه خود باشند" چنان چه نمىتوانند مانع آنھا گردند ،با تمام وسايلى كه در اختيار
دارند ،آنھا را خنثا سازند و در محكوميت ھمزمان اين سياستھا متحد شوند و از
"قوانين ساده اخالق و عدالت كه بايد بر مناسبات افراد خصوصى حاكم باشد به عنوان
قواعدى فراتر از مراوده ملتھا حمايت كنند" ".مبارزه براى يك چنين سياست خارجى
بخشى از مبارزه عمومى براى رھايى طبقات كارگر است ".خطابيه با شعار
"پرولترھاى تمام كشورھا متحد شويد ".پايان مىيافت(۶).
ب  -آييننامه موقت انجمن بينالمللى كارگران
آييننامه انترناسيونال اول كه در اول نوامبر  ١٨۶۴به تصويب كميته عمومى رسيد،
مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده بود .در مقدمه چنين آمده بود:
"نظر به اين كه ،رھايى طبقات كارگر بايد توسط خود طبقات كارگر صورت بگيرد و
مبارزه براى رھايى طبقات كارگر نه مبارزهاى به خاطر كسب امتيازات و
انحصارات ،بلكه مبارزهاى براى حقوق و وظايف برابر و الغا ھر گونه سلطه طبقاتى
است؛
ً
منشاھاى
نظر به اين كه ،انقياد اقتصادى كارگر به انحصارگر وسايل توليد يعنى سر
زندگى ،بنياد بندگى در تمام اشكال آن ،تمام بدبختى اجتماعى ،انحطاط معنوى و
وابستگى سياسى است؛
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نظر به اين كه ،رھايى اقتصادى طبقات كارگر ھدف بزرگى است كه ھر جنبش
سياسى بايد به عنوان يك مسئله از آن متابعت نمايد؛
نظر به اين كه ،تمام تالشھايى كه تاكنون در جھت آن ھدف سترگ انجام گرفته
است ،به علت فقدان ھمبستگى ميان بخشھاى مختلف كارگران ھر كشور و فقدان علقه
برادرانه اتحاد بين طبقات كارگر كشورھاى مختلف به شكست انجاميده است؛
نظر به اين كه ،رھايى كار نه مسئلهاى محلى و ملى بلكه اجتماعى است كه شامل
تمام كشورھايى مىگردد كه جامعه مدرن در آنھا وجود دارد و حل آن وابسته به
مساعى و اتحاد عملى و نظرى پيشروترين كشورھاست؛
نظر به اين كه ،خيزش كنونى طبقات كارگر در اغلب كشورھاى صنعتى اروپا ،در
حالى كه اميدھاى نوينى را به وجود مىآورد ،ما را از لغزيدن در اشتباھات پيشين
برحذر مىدارد و اتحاد فورى جنبشھاى ھنوز گسسته از ھم را مىطلبد؛
به اين داليل اعضای امضاكننده كميته كه قدرت خود را از قطعنامه نشست عمومى
 ٢٨سپتامبر  ١٨۶۴در تاالر سنمارتين لندن اخذ كرده ،گامھاى ضرورى را براى
بنيانگذارى انجمن بينالمللى كارگران برداشتهاند .آنھا اعالم مىكنند كه اين انجمن
بينالمللى و تمام جمعيتھا و افراد وابسته به آن ،حقيقت ،عدالت و اخالق را به عنوان
مبناى رفتار خود نسبت به يكديگر و تمام انسانھا ،بدون توجه به رنگ ،عقيده يا مليت،
در نظر مىگيرند.
آنھا اين را وظيفه ھر انسانى مىدانند كه حقوق يك انسان و يك شھروند را نه فقط
براى خود بلكه براى ھر انسانى مطالبه كند كه وظيفه خود را انجام مىدھد .نه حقوق
بدون وظايف و نه وظايف بدون حقوق(٧)".
پس از اين مقدمه ،مفاد آييننامه در ده ماده ذكر شده بود .در ماده نخست گفته شده
است كه انجمن ،واسطه مركزى ارتباط و ھمكارى بين جوامع كارگرى كشورھاى
مختلف است و ھدف آن "حمايت از طبقات كارگر و پيشرفت و رھايى كامل" آنھاست.
در ماده  ،٢نام سازمان" ،انجمن بينالمللى كارگران" اعالم مىگردد .ماده سوم ،فاصله
برگزارى دو كنگره را يك سال ،و تركيب آن را از نمايندگان سازمانھاى عضو ،و
وظيفه آن را تصميمگيرى در مورد برنامه و اساسنامه و تعيين شوراى مركزى انجمن،
تعيين مىكند .در ماده چھارم ،وظايف شوراى مركزى ذكر مىگردد .در ماده پنجم
مشخص مىسازد كه شوراى مركزى بايد گزارش فعاليت ساالنه خود را به كنگره
ارائه دھد .تحت شرايط ويژه كنگره اضطرارى برگزار شود و باالخره ،شوراى
مركزى منتخب كنگره از قدرت افزايش تعداد اعضای خود برخوردار باشد .ماده ششم
به مسئله ايجاد يك ارگان بينالمللی توسط شوراى مركزى اختصاص يافته ،با اين ھدف
كه كارگران كشورھاى مختلف در جريان جنبشھاى طبقه خود قرار بگيرند و در
موارد ضرورى حركتھاى مشتركى داشته باشند .در ماده ھفتم از اعضاى
انترناسيونال خواسته مىشد كه تمام تالش خود را به كار گيرند تا تشكلھاى كارگرى
جدا از ھم را در كشورھاى خود در يك ارگان ملى متحد سازند .در ماده ھشتم گفته شده
بود كه تا كنگره اول ،كميته منتخب به نام شوراى مركزى موقت عمل كند .وظيفه خود
را در جھت برقرارى ارتباط و مرتبط نمودن تشكلھاى كارگرى كشورھاى مختلف
انجام دھد .اعضا جديد بپذيرد .تدارك كنگره را ببيند و با تشكلھاى محلى و ملى،
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مسايلى را كه بايد در كنگره مطرح شود ،مورد بحث قرار دھد .ماده نھم به حمايت
انترناسيونال از اعضا خود به ھنگام عزيمت به كشورھاى ديگر اختصاص يافته بود.
در ماده دھم ،گفته شده بود ،انجمنھاى كارگرى كه به انترناسيونال میپيوندند ،در
حالى كه بر مبناى ھمكارى برادرانه ،متحد شدهاند ،سازمان موجود خود را حفظ
مىكنند.
پس از بررسى خطابيه و آييننامه انجمن بينالمللى كارگران ،مىتوان قضاوت كرد كه
برنامه و اساسنامه انترناسيونال اول حتا در نخستين روزھاى شكلگيرى اين سازمان،
در كليت خود مبتنى بر اصول اساسى و مبانى تئوريك و تشكيالتى سوسياليسم علمى
تدوين گرديد و بدين طريق استراتژى و مھمترين تاكتيكھاى اساسى پرولتارياى جھانى
مشخص گرديد.
اگر در اين اسناد صراحت مانيفست حزب كمونيست وجود ندارد ،اگر مسئله الغای
مالكيت خصوصى و ديكتاتورى پرولتاريا به شكلى صريح و مستقيم مطرح نشدهاند ،و
اگر اساسنامه ھنوز حاوى نقايصى است ،تبيين و توضيح آن را بايد در شرايط مشخص
آن دوران و سطح رشد جنبش كارگرى يافت.
در آن مقطع ھنوز سطح تشكل و آگاھى طبقه كارگر بالنسبه پايين بود .نفوذ سوسياليسم
علمى در ميان كارگران فوقالعاده محدود بود .فرقهھا ھنوز در ميان كارگران از نفوذ
قابل مالحظهاى برخوردار بودند .پس از شكست انقالبات  ١٨۴٨و فروكش مبارزات
سياسى طبقه كارگر ،برخى جريانات نظير پردونيستھا به ويژه در فرانسه ،بلژيك و
سوئيس بخش قابل مالحظهاى از كارگران را به سوى خود جلب كرده بودند .در
انگلستان كه تازه بوروكراسى اتحاديهاى در حال شكل گرفتن بود ،گرايش ليبرالى
تقويت شده بود .در آلمان نفوذ السال گسترش يافته بود .به ھنگام تشكيل انترناسيونال
اول نه فقط گرايشات مختلف درون جنبش كارگرى ،بلكه پارهاى جريانات دمكرات نيز
حضور داشتند .عالوه بر اين انترناسيونال مىبايستى تمام اشكال تشكلھاى كارگرى،
حزبى ،اتحاديهاى ،تعاونى و غيره را در صفوف خود متشكل سازد .با در نظر گرفتن
تمام اين واقعيات ،مىتوان اھميت برنامه و اساسنامه مصوب را دريافت .مىتوان پى
برد كه ماركس با چه استادى و مھارت زايدالوصفى خطابيه و آييننامه را بر طبق
اصول سوسياليسم علمى تدوين نمود .صراحت بيشتر برنامه ،مشخصتر نمودن
تاكتيكھاى پرولتاريا و دمكراتيكتر كردن انترناسيونال ،نيازمند گذشت زمان ،انفراد
گرايشات انحرافى در ميان كارگران و تجربه و آگاھى بيشتر طبقه كارگر بود .چنان
چه بعداً خواھيم ديد ،قطعنامهھا و مصوبات بعدى ،به رغم كارشكنى جريانات غير
پرولترى ،خصلت پرولترى انجمن بينالمللى كارگران را پر رنگتر كرد.
 -٣از اجالس افتتاحيه تا كنگره ژنو
شوراى عمومى پس از تصويب خطابيه و آييننامه ،با صدور قطعنامهھا و اتخاذ
تصميمات مھم به تعيين خط مشى تشكيالتى ،استراتژيكى و تاكتيكى جنبش كارگرى
پرداخت .ھسته پرولترى شوراى عمومى به رھبرى ماركس نقش قطعى و تعيينكننده
را در اين زمينه داشت .از جمله در عرصه تشكيالتى ،تالش ماركس بر اين بود كه
انترناسيونال بر مبناى اصل سانتراليسم دمكراتيك سازمان يابد .از ھمين رو مبتكر ارائه
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چندين قطعنامه و تصويب آنھا از سوى شوراى عمومى بود .يكى از مھمترين اين
قطعنامهھا در زمينه تشكيالتى ،منسوخ كردن رھبرى افتخارى بود .تا اين زمان چنين
معمول بود كه رھبرانى از ميان روشنفكران غير پرولترى به عنوان رھبرى افتخارى
سازمانھاى پرولترى منصوب مىشدند .اين رھبران معموال تمايالت طبقاتى خود را
اعمال مىكردند و تأثير زيانبارى بر سياستھا و مشى جنبش كارگرى برجاى
مىگذاشتند .از اين گذشته ،آنھا به طور منظم در جلسات شركت نمىكردند .بنابراين
منسوخ ساختن اين رسم و برقرارى اصل انتخابى در تمام سطوح يك ضرورت بود .در
ھمان حال تالش ماركس اين بود كه نمايندگانى از سوى سازمانھاى پرولترى براى
عضويت در شوراى عمومى برگزيده شوند .لذا قطعنامهھايى ارائه داد كه در ھمان
اوايل به تصويب شورا رسيد .در يكى از اين قطعنامهھا كه به تركيب شورا مربوط
مىشد چنين آمده بود" :افرادى كه در ھر بخش انگليس اقامت دارند ،مىتوانند به انجمن
بپيوندند ،اما كسانى كه نتوانند در جلسات انجمن حضور يابند و به بحثھاى آن يارى
رسانند ،نمىتوانند به عضويت كميته عمومى درآيند" ".كسى كه قبالً حق عضويت
ساالنه خود را به عنوان عضو اين انجمن نپرداخته باشد ،نمىتواند به عضويت شوراى
مركزى درآيد".
"نامزدھاى عضويت شوراى مركزى بايد الاقل يك ھفته قبل از انتخابات معرفى
شوند .اين انتخابات بايد در غياب كانديدا برگزار گردد و كسى كه انتخاب مىگردد بايد
قبل از نامزد شدنش كارت عضويت گرفته باشد(٨)".
در قطعنامه ديگرى كه به شرايط پذيرش سازمانھاى كارگران به انترناسيونال
اختصاص يافته بود شورا موظف شده بود كه از ارگانھاى سازمان يافته كارگران
براى پيوستن به انجمن بينالمللى كارگران دعوت به عمل آورد .در ھمين قطعنامه گفته
شده بود ،تشكلھايى كه به اين انجمن مىپيوندند از اين حق برخوردارند كه نمايندهاى
براى عضويت در شوراى مركزى برگزينند.
 -۴مبارزه عليه فرقهھا و انحرافات در جنبش كارگرى
انترناسيونال اول به عنوان نخستين سازمان بينالمللى طبقه كارگر كه ھدف خود را
تقويت ھمبستگى و اقدام بينالمللى پرولترھاى سراسر جھان ،رھايى طبقه كارگر و الغا
طبقات قرار داده بود ،نمىتوانست به وظايف خود جامه عمل پوشد و مبارزه طبقه
كارگر را در جھت تحقق اين اھداف ،سازماندھى ،ھماھنگ و رھبرى كند ،مگر آن كه
از ھمان آغاز با ديدگاهھاى غير پرولترى و اپورتونيستى در صفوف طبقه كارگر و
حاملين اين انحرافات كه در آن دوران از آنھا به عنوان فرقهھا ياد مىشد مبارزه كند و
آنھا را منفرد سازد .در حقيقت ،انترناسيونال نيز از آن رو بنيان گذاشته شد تا سازمان
رزمنده طبقاتى كارگران را جايگزين فرقهھا سازد.
ماركس در  ١٨٧١در نامهاى به فردريك بلت به اين واقعيت اشاره مىكند و
مىنويسد:
ً
"انترناسيونال اول بدين منظور بنيان گذاشته شد تا سازمان حقيقتا رزمنده طبقه كارگر
را جايگزين فرقهھاى سوسياليستى و شبه سوسياليستى سازد .آييننامه اوليه و خطابيه
افتتاحيه ،اين را آشكار نشان مىدھند .از سوى ديگر اگر روند تاريخ ،فرقهگرايى را در
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ھم نشكسته بود ،انترناسيونال اول نمىتوانست قوام بگيرد .رشد و پيشرفت جنبش طبقه
كارگر ھميشه با فرقهگرايى رابطهاى معكوس دارد .فرقهھا از جنبه تاريخى تا زمانى
توجيهپذيرند كه طبقه كارگر ھنوز براى يك جنبش مستقل تاريخى بلوغ نيافته است .به
محض اين كه طبقه كارگر به اين مرحله از تكامل و بلوغ رسيد ،تمام فرقهھا الزاما ً
ارتجاعىاند .اما ويژگىھايى كه تاريخ در ھمه جا از خود نشان داده است ،در تاريخ
انترناسيونال نيز تكرار شدهاند .جوانب كھنه تالش مىكنند تا خود را از نو احيا كنند و
در شكلھاى جديد نشان دھند .و تاريخ انترناسيونال ،مبارزه مستمر شوراى عمومى
عليه فرقهھا و تجارب ناشيانهاى بود كه تالش مىكردند در دوران انترناسيونال ،در
برابر جنبش واقعى طبقه كارگر اظھار وجود كنند(٩)".
در واقع مبارزه عليه ھمه اين فرقهھا و انحرافات اپورتونيستى بر عھده جناح
پرولترى ماركسيست انترناسيونال قرار داشت .تالش ماركس از ھمان آغاز اين بود كه
با حفظ وحدت و ھمبستگى طبقه كارگر ،در بطن مبارزه طبقه كارگر و متناسب با
سطح آگاھى و تجربه آن ،عليه اين انحرافات مبارزه کند ،تا اين كه طبقه كارگر به يك
برنامه منسجم ،تاكتيكھاى پرولترى پرداخت شده و سيستم تشكيالتى مبتنى بر
سانتراليسم دمكراتيك دست يابد.
الف  -مبارزه عليه تعاونىگرايى و اتحاديهگرايى صرف
در مراحل اوليه حيات انترناسيونال اول ،مھمترين فرقهاى كه از نفوذ قابل مالحظهاى
در ميان كارگران به ويژه در فرانسه ،بلژيك و سوئيس برخوردار بود ،فرقه
پرودونيست بود ،كه حامل نظراتى مضر و زيانبخش براى جنبش طبقاتى كارگران
بود .پرودونيستھا نظراتى را به عنوان سوسياليسم ارائه مىدادند كه در حقيقت چيز
ديگرى جز حك و اصالح در نظم موجود سرمايهدارى نبود و نمىتوانست بنيانھاى
اين نظام را دگرگون سازد .آنھا بر اين اعتقاد بودند كه گويا از طريق ايجاد
تعاونىھاى توليد و مصرف و يك سيستم اعتبارى ،مىتوان تدريجا ً نظام سرمايهدارى
را برانداخت .پرودونيستھا نظرى منفى نسبت به اتحاديهھا و اعتصابات داشتند .منشأ
ھر گونه شر اجتماعى را دولت مىدانستند ،با اقدام سياسى و مبارزه مبارزه سياسی
مخالف بودند ،ھر گونه تمركز را نفى مىكردند و از فدراليسم دفاع مىنمودند .قبل از
ھر چيز اين گرايش مىبايستى در درون كارگران افشا و منفرد گردد.
موج اعتصاباتى كه در آن ايام به خاطر افزايش دستمزد ،كشورھاى سرمايهدارى را
فرا گرفته بود و موضعى كه انترناسيونال مىبايست در قبال اين اعتصابات و افزايش
دستمزد اتخاذ نمايد ،فرصتى مناسب پيش آورد تا جناح پرولترى نه تنھا مواضع
پرودونيستھا و السالينھاى آلمانى را در مخالفت با اتحاديهھا و اعتصابات كه آن را
تخطى به حق آزادانه كار و جريان عادى توليد و تباھى بىمعناى تالشھا و وسايل
مىدانستند ،افشا نمايد و مواضع اوئنيستھا و قانون مفرغين دستمزدھاى السالينھا را
بىاعتبار نمايد ،بلكه اتحاديهگرايى صرف را كه به خط مشى اتحاديهھاى كارگرى
انگليس تبديل مىشد ،مورد انتقاد قرار دھد  .خالصه كالم نقش و جايگاه واقعى مبارزه
اقتصادى طبقه كارگر را روشن سازد و مواضع خود را به كرسى بنشاند.
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در جريان بحث شوراى عمومى در مورد نقش اتحاديهھا و اعتصابات و مسئله
دستمزدھا در بھار  ،١٨۶۵ماركس در اجالس  ٢٠و  ٢٧ژوئن گزارشى ارائه داد كه
بعدھا تحت عنوان "دستمزدھا ،قيمت و سود" منتشر گرديد .ماركس در اين گزارش
مسئله دستمزد و استثمار ،قيمتھا و ماھيت سود را مورد بررسى علمى قرار داد و در
پاسخ به وستون اوئنيست كه ادعا مىكرد افزايش دستمزد موجب بھبود وضع طبقه
كارگر نمىشود ،چون به گفته او افزايش دستمزد باعث افزايش قيمت كاالھا مىگردد
كه اين به نوبه خود افزايش دستمزد را خنثا مىسازد ،لذا میگفت ،كارگران نبايد براى
افزايش دستمزد مبارزه كنند و فعاليت اتحاديهاى را مضر مىدانست ،نشان داد كه ً
اوال،
بر خالف ادعاى وستون ،ترقى عمومى نرخ دستمزد ،به طور كلى بر متوسط قيمت
كاالھا تأثير نمىگذارد و به افزايش قيمت كاالھا منجر نمىگردد .چرا كه ارزش كاال به
حسب دستمزد تنظيم يا تعيين نمىشود بلكه به حسب كار اجتماعا ً الزم براى توليد آن
تعيين مىشود .قيمت ھم چيزى نيست مگر بيان پولى اين ارزش .ماركس در ادامه بحث
خود ،پس از بررسى اين مسئله كه ارزش نيروى كار ھم مثل ھر كاالى ديگرى به
حسب مقدار كارى معين مىشود كه براى توليد آن الزم است ،يا به عبارت ديگر،
"برحسب ارزش وسايل زندگى معين مىشود كه براى توليد ،بسط ،حفظ و جاودانه
كردن نيروى كار ضرورى است" و نيز توضيح اين مسئله كه چگونه كارگران ارزش
اضافى توليد مىكنند و استثمار مىشوند ،اثبات نمود كه افزايش دستمزد ،نه به افزايش
قيمت كاالھا ،بلكه به كاھش نرخ عمومى سود مىانجامد .لذا در منازعه بر سر
دستمزد ،كارگران با تقاضاى افزايش دستمزد مىكوشند بخشى از آن چه را كه
سرمايهدار به عنوان ارزش اضافى نصيب خود مىسازد ،از وى باز پس بگيرند .ثانيًا،
ماركس نشان داد كه گرايش عمومى توليد سرمايهدارى افزايش متوسط دستمزدھا
نيست بلكه كاھش آن است .يعنى گرايش عمومى در اين است كه "ارزش نيروى كار را
كما بيش تا پايينترين مرز آن پايين مىآورد ".پس اگر وضع بر اين منوال است و نظام
سرمايهدارى داراى چنين گرايشى است ،آيا اين بدان معناست كه طبقه كارگر بايد دست
از مقاومت و مبارزه در برابر تعرضات و دستبردھاى سرمايه بردارد و تالش براى
بھبود موقتى وضع خويش را با بھرهبردارى از شرايط و امكانات مساعدى كه گاه گاه
پيش مىآيد ،رھا سازد؟ ماركس به اين سؤال پاسخ منفى مىدھد و مىگويد كه كارگران
با مبارزه خود مىتوانند اين گرايش را خنثا سازند .عالوه بر اين ،مبارزه براى افزايش
دستمزد ،مىتواند توانايى كارگران را براى مبادرت به نھضتى گستردهتر عليه سرمايه
افزايش مىدھد .لذا مىگويد اگر كارگران اين مبارزه را رھا سازند "به صورت توده
بىمباالت مستمندان منحطى در خواھند آمد كه در جبين آنھا نور رستگارى نخواھد
بود" ".اگر كارگران در برخوردھاى روزانه خويش با سرمايه سستى روا دارند ،بدون
شك توانايى مبادرت به نھضتی گستردهتر را از دست خواھند داد".
ماركس در اين جا بار ديگر تأكيد مىنمود كه مقاومت كارگران در برابر تنزل
دستمزدھا و مبارزه براى افزايش آن ضرورتيست كه از ماھيت خود نظام سرمايهدارى
ناشى مىگردد" .با سيستم كار مزدى ارتباط ناگسستنى دارد و ھمانا آفريده اين واقعيت
است كه كار با كاال يكسان شده است ".سپس ماركس بر ضرورت عمل اتحاديهھا و
موفقيتھاى آنھا به عنوان مراكز مقاومت در برابر سرمايه تأكيد نمود .در اين
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گزارش نوك اصلى حمله ماركس متوجه پرودونيستھا و السالينھا بود ،اما وى
جريان راست اتحاديهگرا را نيز كه مبلغ اتحاديهگرايى صرف بود و مبارزه اقتصادى
روزمره را تقديس مىكرد و شعار اصلى خود را "دستمزد عادالنه براى روز كار
عادالنه" قرار داده بود ،مورد حمله قرار داد و نظرات آنھا را افشا نمود.
ماركس پس از آن كه به اھميت اتحاديهھا و موفقيتھاى آنھا اشاره مىكند،
مىافزايد ،در عين حال ناكامى آنھا در برخى موارد به علت عدم استفاده صحيح از
نيروىشان است .عدم موفقيت آنھا به طور كلى در اين است كه به جاى به كارگيرى و
استفاده از نيروى سازمان يافته خود به عنوان اھرمى براى رھايى طبقه كارگر يعنى
الغاء نھايى نظام مبتنى بر كار مزدى ،خود را به جنگ چريكى عليه عواقب و آثار نظم
موجود محدود مىسازند و مىگويد طبقه كارگر نبايد در مورد نتايج نھايى مبارزه
روزمره گرفتار مبالغه شود" .او نبايد از ياد ببرد كه در اين مبارزه روزانه فقط عليه
معلولھا مبارزه مىكند و نه عليه عللى كه زاييده آنھا است .فقط جلوى گرايشى را كه
موجب بدتر شدن وضع اوست مىگيرد ولى جھت آن را تغيير نمىدھد .مسكن به كار
مىبرد ولى بيمارى را درمان نمیکند .پس كارگران نبايد فقط به اين درگيرىھاى
ناگزير پارتيزانى كه پيوسته در اثر تشبثات غارتگرانه قطعنشدنى سرمايه و يا در اثر
وضع بازار به وجود مىآيد قناعت ورزند.
آنان بايد دريابند كه سيستم كنونى با ھمه بينوايىھايى كه ھمراه مىآورد ،در عين حال
موجد آن شرايط مادى و شكلھاى اجتماعى است كه براى دگرگونى اقتصادى جامعه
ضرورت دارد .كارگران به جاى شعار محافظهكارانه "دستمزد عادالنه براى روز كار
عادالنه" بايد اين شعار "انقالبى" را بر پرچم خود بنويسند :امحای سيستم كار
مزدى!)(١٠
در پى اين گزارش و مباحثات مربوط به آن بود كه قطعنامهاى به تصويب رسيد كه از
اتحاديهھا خواسته شد نيروى سازمان يافته خود را براى رھايى طبقه كارگر يعنى الغای
نھايى سيستم مزدى به كار بندند.
پذيرش مواضع ماركس در زمينه نقش و جايگاه مبارزه اقتصادى و اتحاديهھا و ايضا ً
عليه اتحاديهگرايى صرف كه به خط مشى اتحاديهھاى كارگرى انگليس تبديل مىشد،
گام مھمى به پيش در راستاى خط مشى پرولترى انترناسيونال اول بود ،معھذا ھمه اين
مسايل مىبايستى در نخستين كنگره انجمن بينالمللى كارگران ،به شكل مشخص و
مدون ،به خط مشى عمومى انترناسيونال تبديل شوند.
 -۵كنفرانس لندن
قرار بود كه نخستين كنگره انجمن بينالمللى كارگران در  ١٨۶۵يعنى يك سال پس از
اجالس افتتاحيه ،در بلژيك تشكيل گردد ،اما به داليل مشخصى ،برگزارى اين كنگره
در موعد مقرر ممكن نبودً .
اوال ،مىبايستى انترناسيونال به درجهاى از رشد و انسجام
برسد كه بتواند كنگرهاى شايسته اين سازمان بينالمللى كارگرى برگزار نمايد ،در حالى
كه تا مقطع زمانى تعيين شده به اين رشد و انسجام نرسيده بود .ثانيًا ،ضرورى بود كه
قبل از برگزارى كنگره ،نمايندگان شاخهھاى اصلى انترناسيونال ،بحثى مقدماتى در
ً
ثالثا ،در
مورد برنامه و دستور كار كنگره داشته باشند كه اين نيز تحقق نيافته بود.
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ھمين اثنا دولت بلژيك ،قانونى را عليه بيگانگان تصويب نمود كه عمالً تشكيل كنگره
را در بلژيك ناممكن مىساخت.
به داليل فوقالذكر ،كه در كنفرانس لندن نيز به آنھا اشاره شد ،تشكيل كنگره اول به
تعويق افتاد .اما پردونيستھا كه در پى اھداف و مقاصد فرقهاى خاص خود بودند و
مىخواستند ھر چه زودتر بر انترناسيونال مسلط شوند و رھبرى آن را به دست آورند،
به اين داليل توجه نداشتند و پيوسته شوراى عمومى را براى برگزارى ھر چه فورىتر
كنگره تحت فشار قرار مىدادند .شوراى عمومى به منظور تصميمگيرى قطعى در
مورد اين مسئله ،كميتهاى را مأمور نمود كه جوانب مختلف امر را مورد بررسى قرار
دھد و يك گزارش پيرامون آن ارائه دھد .اين كميته در گزارشى كه تھيه نمود و با
اصالحاتى كه در  ٢۵ژوئن  ١٨۶۵به تصويب شوراى عمومى رسيد ،خاطرنشان
ساخت كه تشكيل كنگره در موعد مقرر ،زودرس و ناممكن است .اين نظر به اطالع
اعضا و شاخهھاى انجمن رسيد و اعالم شد كه عجالتا ً تشكيل كنگره در بروكسل يا لندن
ممكن نيست و مقدمتا ً در  ٢۵سپتامبر يك كنفرانس در لندن برگزار خواھد شد.
كنفرانس لندن از  ٢۵تا  ٢٩سپتامبر در لندن تشكيل گرديد .دستور جلسه كنفرانس
مسايل مربوط به كنگره و سازماندھى انترناسيونال ،نقش انجمن بينالمللى كارگران در
زمينه وحدت و انسجام مبارزات بينالمللى كارگران عليه سرمايهداران ،اتحاديهھا،
گذشته ،حال و آينده آنھا ،تقليل ساعات كار ،كار تعاونى ،كار زنان و كودكان ،ماليات
مستقيم و غير مستقيم ،ارتشھاى دائمى و تأثير آنھا بر منافع طبقات مولد و مسئله
استقالل لھستان ،تعيين شده بود.
كنفرانس در مورد اين مسايل به بحث پرداخت ،زمان برگزارى كنگره را تعيين نمود
و محل آن را ژنو اعالم كرد.
در جريان بحثھاى كنفرانس ،به طور كلى توافق شد كه پيشنھادات شوراى عمومى
در دستور كار كنگره قرار گيرند .كنفرانس ھم چنين پيشنھاد ماركس را مبنى بر اين كه
مسايل مربوط به تعاونىھا ،كاھش ساعات كار و كار زنان و كودكان به كنگره محول
گردند ،تصويب نمود .در كنفرانس بر سر برخى مسايل اختالف جدى وجود داشت كه
از جمله آنھا مسئله لھستان بود .پردونيستھا مخالف طرح اين مسئله در دستور كار
كنگره بودند .آنھا مىگفتند كه مسايل سياسى ،كارگران را از مسايل اجتماعى دور
مىسازد و فكر و ذھن آنھا را از مسايل اجتماعى منحرف مىنمايد .بر اين مبنا ادعا
مىكردند كه نبايد وارد اين مسايل شد .اين ادعا البته نمىتوانست كسى را قانع كند ،لذا
به رغم تمام تالش پردونيستھا ،كنفرانس تصويب نمود كه مسئله لھستان نيز در
دستور كار كنگره باقى بماند .يكى ديگر از مسايل مورد مشاجره ،اختالف بر سر
نيروھای شركتكننده در كنگره بود.
پردونيستھا پيشنھاد مىكردند كه مصوبه به نحوى باشد كه به ھر عضو انجمن حق
داده شود كه در كنگره حضور يابد .در اين مورد ھم پيشنھاد آنھا رد شد و تنھا
نمايندگان منتخب به عنوان اعضای صالحيتدار كنگره به رسميت شناخته شدند.
با برگزارى كنفرانس لندن و انجام بحثھاى مقدماتى ،قرار شد كه كنگره در ماه مه
 ١٨۶۶در ژنو تشكيل گردد .در اين فاصله ،شوراى عمومى به منظور تھيه گزارش و
ارائه قطعنامهاى كه حاوى مسايل مورد بحث در كنگره باشد ،در جلسات متعدد به بحث
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پرداخت .در مراحل پايانى تدارك كنگره ،ماركس" ،دستورالعملھايى براى نمايندگان
شوراى عمومى موقت  -مسايل مختلف" را نوشت كه برنامه جامعى براى مبارزه
اقتصادى  -اجتماعى طبقه كارگر بود و مىبايستى براى تصويب به كنگره ارائه شود.
 -۶كنگره ژنو
نخستين كنگره انترناسيونال اول از سوم تا ھشتم سپتامبر  ١٨۶۶در ژنو تشكيل
گرديد ۶٠ .نماينده از تشكلھاى مختلف كارگرى از جمله ،اتحاديهھا ،تعاونىھا،
انجمنھاى كمك متقابل ،گروهھاى آموزشى و سازمانھاى سياسى در كنگره حضور
يافتند .الزم به ذكر است كه "پانزده اتحاديه كارگرى انگليس كه داراى  ٢۵١٧٣عضو
ثابت بودند") (١١نمايندگانى به اين كنگره فرستاده بودند.
با تشكيل كنگره ،دستورالعملھايى كه ماركس آنھا را تھيه كرده بود ،به عنوان
گزارش رسمى شوراى عمومى قرائت شد .اين گزارش مشتمل بر مسايل زير بود:
 سازماندھى انجمن بينالمللى كارگران :گزارش شوراى عمومى در زمينهسازماندھى انترناسيونال و طرح تشكيالتى آن بر اين نكته تأكيد داشت كه در مجموع،
شوراى مركزى موقت طرح تشكيالتى را كه در اساسنامه موقت ارائه شده و صحت آن
را تجربه دو سال گذشته نشان داده است ،توصيه مىكند .در عين حال در اين گزارش
پيشنھاد شده بود كه دبير كل و اعضای شوراى مركزى توسط كنگره انتخاب شوند ،اما
شوراى مركزى از حق افزايش اعضای خود برخوردار باشد.
در مورد نقش انجمن بينالمللى كارگران در زمينه وحدت بينالمللى مبارزات و
تالشھاى كارگران عليه سرمايه ،در گزارش چنين آمده بود كه اين امر "در برگيرنده
كل فعاليت انجمن بينالمللى است كه ھدف آن تركيب و تعميم تالشھاى ھنوز گسسته،
براى رھايى طبقات كارگر در كشورھاى مختلف است ".خنثا كردن دسيسهھاى
سرمايهداران كه مىكوشند به ھنگام اعتصابات از كارگران خارجى به عنوان ابزارى
عليه كارگران بومى استفاده كنند ،يكى از وظايف خاص انجمن ما است .و سرانجام به
اين نكته اشاره شده بود كه يكى از اھداف مھم انجمن اين است كه كارگران كشورھاى
مختلف ،در ارتش رھايىبخش كار احساس رفاقت و برادرى داشته و به آن عمل كنند.
 محدوديت كار روزانه :در اين زمينه ،گزارش با توضيح اين مسئله كه محدودساختن كار روزانه براى حفظ سالمتى و احياى انرژى جسمانى كارگران ،امكان تكامل
معنوى ،مراوده اجتماعى و عمل اجتماعى و سياسى ضرورى است ،تأكيد مىكرد كه
بدون اين محدود نمودن كار روزانه ،ھر گونه تالش بيشتر براى بھبود و رھايى بىثمر
است .لذا گزارش ،پيشنھاد " ٨ساعت كار را به مثابه حد قانونى روزانه كار" ارائه
مىداد و چنين مىافزود كه "اين حد ،به طور كلى توسط كارگران اياالت متحده آمريكا
اعالم شده است .رأى كنگره ،آن را به پالتفرم مشترك طبقات كارگر سراسر جھان
تبديل خواھد كرد".
 ممنوعيت كار شبانه :در گزارش شوراى عمومى آمده بود كه كار شبانه مگر درمواردى كه قانون مشخص كرده است بايد ممنوع گردد .ايضا ً تأكيد شده بود كه ھر
گونه كار شبانه زنان و تمام كارھايى كه براى سالمتى آنھا مضر مىباشند ،ممنوع
است.
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 كار كودكان و نوجوانان :شوراى عمومى در گزارش خود خواستار محدود شدنساعات كار كودكان و نوجوانان  ٩تا  ١٢سال به  ٢ساعت ١٣ ،تا  ١۵سال به  ۴ساعت
و  ١۶و  ١٧سال به  ۶ساعت در روز شده بود .عالوه بر اين پيشنھاد ممنوعيت قانونى
كار شبانه را براى تمام كودكان و نوجوانان تا  ١٨سال و نيز حرفهھايى كه به سالمتى
آنھا آسيب مىرسانند ،ارائه داده بود .در ھمين حال بر مسئله آموزش و پرورش فكرى
و جسمى و تكنولوژيك كودكان و نوجوانان تأكيد شده بود.
 كار تعاونى :در بخش مربوط به كار تعاونى ،نقش و جايگاه تعاونىھا و جنبشتعاونى مورد بحث قرار گرفته بود .در اين جا بر اھميت اين جنبش به عنوان "يكى از
نيروھاى دگرگونكننده جامعه مبتنى بر تضاد طبقاتى" تأكيد شده بود .در توضيح
اھميت آن چنين آمده بود كه ارزش واالى جنبش تعاونى در اين است كه عمالً نشان
مىدھد ،نظام كنونى مستمندسازى و استبدادى تبعيت كار از سرمايه را مىتوان از
طريق نظام انجمن توليدكنندگان آزاد و برابر كنار زد .اما در گزارش ،تنھا به اھميت
تعاونىھا و جنبشھاى تعاونى پرداخته نشده بود بلكه نگرش پرودنىھا و السالىھا در
مورد تعاونىھا مبنى بر اين كه گويا گسترش و توسعه تعاونىھا در چارچوب نظام
سرمايهدارى به نفى اين نظام منجر مىگردد ،مورد انتقاد قرار گرفته بود .بحث
تعاونىھا چنين ادامه مىيافت كه اگر اين جنبش به تالشھاى مجزا و خصوصى
كارگران منفرد محدود گردد و به كسب قدرت توسط كارگران نيانجامد" ،سيستم تعاونى
ھرگز نمىتواند جامعه سرمايهدارى را دگرگون كند .براى تبديل توليد اجتماعى به يك
سيستم بزرگ و ھماھنگ كار آزاد و تعاونى ،تغييرات اجتماعى عمومى مورد نياز
است .دگرگونى شرايط كلى جامعه ھرگز متحقق نخواھد شد ،مگر از طريق انتقال
نيروھاى سازمان يافته جامعه يعنى قدرت دولتى از سرمايهداران و مالكين به خود
توليدكنندگان".
 اتحاديهھا :گذشته ،حال و آينده آنھا :در اين قسمت از گزارش مقدمتا ً رابطه كار وسرمايه توضيح داده شده بود و بر اين مسئله تأكيد شده بود كه قدرت كارگران در اتحاد
آنھا نھفته است و عدم وحدت از رقابت در ميان كارگران ناشى مىگردد .سپس
اتحاديهھا مورد بحث قرار گرفته بودند و چنين آمده بود كه اتحاديهھا در اصل ،از
تالشھاى خودانگيخته كارگران براى از ميان بردن يا الاقل كنترل رقابت پديد آمدند تا
از اين طريق بتوانند به چنان شرايطى دست يابند كه الاقل فراتر از شرايط بردگان
صرف قرار گيرند" .ھدف بالواسطه اتحاديهھا به نيازمندىھاى روزمره ،تدابيرى
براى مقابله با تعرضات مستمر سرمايه و در يك كالم به مسئله دستمزد و زمان كار
محدود بود .اين جنبه از فعاليت اتحاديهھا نه فقط مشروع و بر حق بلكه ضرورى است.
مادام كه نظام كنونى توليد دوام آورد ،نمىتوان از آن صرفنظر كرد" ".از سوی ديگر،
اتحاديهھا بى آن كه خود از آن آگاه باشند ،مراكز سازماندھى طبقه كارگر را شكل
مىدادند .يعنى ھمان كارى كه كمونھا و شھرھاى قرون وسطايى براى طبقه متوسط
انجام دادند.
اگر به اتحاديهھا به منظور جنگ چريكى ميان سرمايه و كار نياز است ،اھميت آنھا
به عنوان ارگانھاى سازمان يافته براى الغاى خود سيستم كارمزدى و حاكميت سرمايه
به مراتب بيشتر است ".و از ھمين جا ،به نقد وضع موجود اتحاديهھا پرداخته مىشود
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كه خود را به مبارزه عملى و بالواسطه با سرمايه محدود نموده و بعضا ً يكسره به
اتحاديهگرايى ناب در غلطيدهاند .آنان "ھنوز به طور كامل قدرت عمل خود را عليه
سيستم بردگى مزدى درك نكردهاند .بنابراين از جنبشھاى سياسى و اجتماعى عمومى
بسيار به دور افتادهاند ".و باالخره به نتيجهگيرى در مورد آينده اتحاديهھا مىپردازد و
مىگويد آن چه كه به آينده اتحاديهھا مربوط مىگردد اين است كه گذشته از اھداف اوليه
و اصلىشان ،بايد بياموزند كه "آگاھانه به عنوان مراكز سازماندھى طبقه كارگر و به
نفع آزادى كامل آن عمل كنند .آنھا بايد به ھر جنبش سياسی و اجتماعى كه به اين
جھت تمايل دارد كمك كنند(١٢)".
 ماليات مستقيم و غير مستقيم :گزارش در بررسى اين مسئله تأكيد مىكند كه ھيچتغيير شكل مالياتى نمىتواند تغيير مھمى در مناسبات كار و سرمايه پديد آورد .اين تأكيد
پاسخى بود به كسانى كه تصور مىكردند از طريق تغيير شكل ماليات مىتوان مناسبات
موجود را دگرگون ساخت .معھذا گزارش مىافزايد كه به ھنگام انتخاب بين دو سيستم
مالياتبندى ،ما خواھان الغای كامل ماليات غير مستقيم و برقرارى ماليات مستقيم
ھستيم .داليل اين مسئله نيز از دو جھت توضيح داده مىشودً .
اوال ،ماليات غير مستقيم
باعث افزايش قيمت كاالھا مىگردد .ثانيًا ،ماليات غير مستقيم باعث مىگردد كه آن چه
را يك عضو جامعه به دولت مىپردازد ،از چشم او پنھان بماند ،در حالى كه ،ماليات
مستقيم آشكار و بدون پيچيدگى است" .بنابراين ماليات مستقيم ھر فرد را وامىدارد كه
قدرتھاى حاكم را كنترل كند ،در حالى كه ماليات غير مستقيم ھر گونه تمايل به
خودگردانى را تخريب مىكند".
 ارتشھا :در گزارش ،ارتشھاى دائمى مورد انتقاد شديد قرار گرفته بودند و تأثيرزيانبار آنھا بر توليد و توليدكنندگان نشان داده شده بود .آلترناتيو شوراى عمومى در
برابر ارتشھاى دائمى ،تسليح عمومى خلق بود كه به عنوان يك مطالبه مطرح شده
بود.
مسئله لھستان
يك بخش از گزارش نيز به مسئله لھستان اختصاص يافته بود .در مورد اين مسئله نيز
تصريح شده بود كه امروز بيش از ھر زمان ديگر به يك لھستان دمكراتيك نياز است،
و ضرورت امحاء نفوذ روسيه در اروپا از طريق اجراى حق ملل در تعيين
سرنوشتشان و احيای لھستان بر بنيادى دمكراتيك و اجتماعى امكانپذير است .در
گزارش به دو نكته ديگر نيز اشاره شده بود كه مورد بحث قرار نگرفته بودند ،بلكه
ابتكار بحث در مورد آنھا به بخش فرانسوى انترناسيونال واگذار شده بود .يكى از اين
دو نكته ،بحث مربوط به اعتبارات بينالمللى و ديگرى مربوط به مسئله مذھب بود .اين
دو نكته نيز مىبايستى در كنگره مورد بحث قرار گيرند و عمدتا ً پردونيستھا مدافع
طرح آنھا بودند.
كنگره ھمين كه آغاز به كار نمود به عرصه كشمكش و مبارزه ميان پردونيستھا و
ماركسيستھا تبديل گرديد .پردونيستھا اھميت اتحاديهھا و اعتصابات را انكار
مىكردند و با مبارزه طبقاتى انقالبى مخالف بودند .به قول ماركس آنھا "ھر گونه
عمل انقالبى يعنى اقدامى كه از خود مبارزه طبقاتى ناشى مىگردد و تمام جنبشھاى
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اجتماعى متمركز و از اين رو آنھايى را كه از طريق ابزار سياسى مىتوانند انجام
بگيرند )نظير كوتاه كردن قانونى روز كار( انكار مىكردند (١٣)".لذا بديھى بود كه با
مواضع و برنامهاى كه ماركس ارائه داده بود به مخالفت برخيزند و برنامه خاص خود
را قرار دھند و چنين نيز كردند .آنھا كه حدود يك سوم آراء نمايندگان كنگره را در
اختيار داشتند تالش نمودند تا با ارائه و پيشبرد برنامه خود ،حيطه كار و فعاليت
انترناسيونال را به مسئله كمك متقابل در حيطه اعتبار و مبادله كاالھا وا نجمنھاى
تعاونى محدود كنند .اما كنگره در مجموع با مواضع پردونيستھا مخالفت نمود و به
اكثر مسايل مطرح شده در دستورالعملھا رأى داد و آنھا را به شكل قطعنامهھايى
تصويب نمود .كنگره ژنو ،نقش و اھميت اتحاديهھا را در مبارزه روزمره پذيرفت و
در مورد مسئله تعاونىھا بر ھمان خط مشى خطابيه تأكيد نمود .كنگره به عنوان يك
ھدف سياسى فورى ،مبارزه براى  ٨ساعت كار روزانه را تصويب نمود .الغاء كار
شبانه زنان و نظارت بر كار كودكان و نوجوانان پذيرفته شد .الغاء ارتشھاى دائمى و
ايجاد ميليشيا و لغو مالياتھاى غير مستقيم نيز در زمره ديگر از مصوبات كنگره بود.
كنگره ژنو ،خطابيه شوراى عمومى را با اندك اصالحاتى تصويب نمود و ايضا ً
اساسنامهاى را تصويب كرد كه مبتنى بر آييننامه موقت و مصوبات شوراى عمومى
بود.
قطعنامهھاى پيشنھادى پردونيستھا اغلب رد شدند .تنھا موردى كه پذيرش آن در
خور اھميت بود ،قطعنامهاى در زمينه انجمنھاى اعتبارى بينالمللى كارگران بود كه
بر مبناى مواضع و خط مشى پردونيستھا تدوين شده بود .اين مصوبه ھم پس از
كنگره به علت عدم انطباق آن با واقعيتھا ،مطلقا ً پيش نرفت و عمالً كنار گذاشته شد.
پردونيستھا كه در كنگره متحمل شكستھاى پى در پى شدند ،تالش نمودند با ارائه
قطعنامهاى كه در آن گفته مىشد كسانى كه در كار فكرى مشاركت دارند و كارگر
نيستند ،نمىتوانند در انجمن بينالمللى كارگران مقام رسمى داشته باشند ،در واقع
ماركس را از انترناسيونال كنار بزنند .به رغم اين كه خود ماركس در كنگره حضور
نداشت ،اما نقش و نفوذ او كامالً محسوس بود .اكثر نمايندگان كنگره كه دريافته بودند
ھدف پردونيستھا از طرح اين قطعنامه چيست ،با آن به مخالفت برخاستند و سرانجام
آن را رد كردند .در اين مورد نيز پردونيستھا ناكام ماندند و ماركس ھم چنان
برجستهترين رھبر انترناسيونال باقى ماند.
مصوبات كنگره ژنو مجموعا ً گام مھمى به پيش در جھت انسجام برنامهاى و تاكتيكى
و مشى سازمانى پرولتارياى جھانى بود .اين مصوبات پيروزى بزرگى براى
پيشروترين كارگران جھان و به طور كلى سوسياليسم علمى بود .درست است كه اين
مصوبات ھنوز ايدهآل نبودند ،اما اھميت آنھا را بايد در پرتو شرايط مشخص و مرحله
تكامل جنبش كارگرى در آن ايام دريافت .ماركس به اين واقعيت اشاره مىكند كه در
تدوين اين خط مشى ،تجربه خود كارگران و مسئله ھمبستگى آنھا در نظر گرفته شده
است .او در نامه  ١٩اكتبر  ١٨۶۶به كوگلمان نوشت" :من عامدانه آن را به نكاتى
محدود نمودم كه توافق فورى و عملى كارگران را امكانپذير سازد و پاسخگوى مستقيم
نيازھاى مبارزه طبقاتى و سازمانيابى كارگران به صورت يك طبقه باشد(١۴)".
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 -٧کنگر لوزان
دومين كنگره انترناسيونال اول  ٢تا  ٨سپتامبر  ١٨۶٧در لوزان تشكيل گرديد۶۴ .
نماينده از شش كشور جھان ،فرانسه ،انگليس ،آلمان ،بلژيك ،سوئيس و ايتاليا در آن
حضور داشتند .دستور كار كنگره ،از قبل در اختيار شاخهھا و بخشھاى انترناسيونال
قرار گرفته بود و شوراى عمومى در اطالعيه فراخوان به كنگره در اواسط ژوئيه
 ،١٨۶٧ھمگان را به مشاركت فعال در امر كنگره فرا خوانده بود .در اين اطالعيه،
مسايل مورد بحث در دو مورد كلى اعالم شده بود.
" -١چه اقدامات عملى بايد اتخاذ شود تا انجمن بينالمللى بتواند به عنوان مركز عمل
مشترك طبقه كارگر ،زنان و مردان در مبارزه براى رھايى از يوغ سرمايه به درستى
به وظيفه خود عمل كند.
 -٢چگونه طبقات كارگر مىتوانند از فرجهاى كه به بورژوازى و حكومتھا
مىدھند ،به خاطر رھايىشان استفاده كنند(١۵)".
در اين اطالعيه ھم چنين در زمينه چگونگى شركت نمايندگان كارگران در كنگره
آمده بود كه بر طبق مقررات كنگره اول ،ھر شاخه حق دارد يك نماينده به كنگره
بفرستد .شاخهھايى كه بيش از  ۵٠٠عضو دارند ،در ازاى ھر  ۵٠٠عضو مىتوانند
يك نماينده ديگر نيز به كنگره اعزام كنند .آن شاخهھايى كه منبع كافى براى اعزام
نماينده ندارند ،مىتوانند به شاخهھاى ديگر ملحق شوند و به تأمين ھزينهھاى اعزام
نمايندهاى كه بتواند آنھا را نيز نمايندگى كند ،كمك نمايند.
در كنگره لوزان ،ابتدا گزارش مفصل شوراى عمومى كه توسط كارل ماركس نوشته
شده بود ،قرائت شد و مورد تأييد قرار گرفت .اين گزارش مشتمل بر چندين بخش بود.
در نخستين بخش ،وظايفى كه كنگره اول در برابر شوراى عمومى قرار داده بود مورد
بحث قرار گرفته بود .در بخش دوم ،تحت عنوان دخالت در منازعات اتحاديهھا ،نقش
انترناسيونال در حل مسايل مورد اختالف ميان اتحاديهھا ،مقابله با اعتصابشكنى،
كمك اتحاديهھا به كارگران اعتصابى توضيح داده شده بود .بخش سوم در مورد مسئله
تبليغات و تشكلھاى وابسته به انترناسيونال بحث مىكرد .بخش چھارم به مشكل مالى
انترناسيونال و مسئله كمكھا و حق عضويتھا مىپرداخت .در بخش پايانى گزارش در
مورد بخشھاى انترناسيونال در اروپا و آمريكا بحث شده بود و رشد و نفوذ
انترناسيونال در صفوف كارگران توضيح داده شده بود و سرانجام ،از تمام مباحثى كه
در گزارش آمده بود چنين نتيجهگيرى مىكرد ..." :ھمه واقعيات به نحوى انكارناپذير
اثبات مىكنند كه جامعه از دو طبقه متخاصم  -ستمگران و ستمديدگان  -تشكيل شده
است و ھيچ چيز به جز وحدت و ھمبستگى فرزندان كار و زحمت در سراسر جھان
نمىتواند آنھا را از بندگى كنونىشان رھايى بخشد .بنابراين جمعبندىمان را با شعار
زير به پايان مىبريم" .پرولترھاى تمام كشورھا متحد شويد(١۶)"".
پس از ارائه گزارشات ،پيشنھاد و بحث در مورد قطعنامهھا آغاز گرديد.
پردونيستھا با تدارك و آمادگى الزم به اين كنگره آمده بودند .آنھا كه در كنگره اول
نتوانسته بودند مواضع خود را به انترناسيونال تحميل كنند ،در اين كنگره كوشيدند با
ارائه قطعنامهھاى جديد ،مواضع كنگره اول را مورد تجديد نظر قرار دھند و رھبرى
را ھم دربست در اختيار بگيرند و در برخى از زمينهھا نيز موفق شدند .در حقيقت در
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يك ارزيابى كلى ،تصميمات كنگره لوزان عمدتا ً تحت تأثير پردونيستھا و كالً
تعاونىگرايان اتخاذ گرديد .لذا پارهاى از تصميمات كنگره نادرست و آغشته به تفكرات
خرده بورژوايى بودند .كنگره در برخى موارد از مواضع كنگره اول نيز عقب نشست.
در كنگره لوزان قطعنامهھايى در مورد تعاونىھا ،بانكھاى خلقى و اعتبارات به
تصويب رسيد كه مبتنى بر ايدهھاى پردونيستى در مورد انجمنھاى كمك متقابل در
قلمرو اعتبار و مبادله كاالھا به عنوان اھرم عمده دگرگونى اجتماعى بودند و
پردونيستھا آنھا را عوامل عمده در تغيير جامعه از طريق رفرم مىدانستند.
قطعنامهاى ھم در رد اعتصاب به تصويب رسيد .در اين كنگره ھم چنين برخالف
مواضع شوراى عمومى ،قطعنامهاى در حمايت كامل از "مجمع صلح و آزادى"،
وابستگى به آن و شركت رسمى در كنگره افتتاحيه آن تصويب شد.
الزم به ذكر است كه "مجمع صلح و آزادى" يك سازمان بورژوا – پاسيفيست ،متشكل
از عناصرى از بورژوا  -دمكراتھا و خرده بورژواھا بود كه با ديدگاه طبقاتى خود
براى برقرارى صلح تالش مىكرد .در اجالس  ١٢اوت  ١٨۶٧شوراى عمومى،
چگونگى برخورد به اين سازمان مورد بحث قرار گرفت .ماركس در اين اجالس داليل
عدم شركت رسمى انترناسيونال در كنگره افتتاحيه آن را توضيح داد و شركت در
كنگره افتتاحيه آن را دنبالهروى از برنامه بورژوازى و ھمبستگى با آن اعالم نمود.
شوراى عمومى نظر ماركس را مورد تأييد قرار داد .اما كنگره لوزان تصميم گرفت
كه رسما ً در كنگره افتتاحيه مجمع صلح و آزادى شركت كند و قطعنامهاى نيز در اين
مورد تصويب كرد .در اين قطعنامه چنين آمده بود :نظر به اين كه فشار جنگ ،بيش از
ھمه بر دوش طبقه كارگر سنگينى مىكند و اين فشار نه تنھا از آن روست كه اين طبقه
را از وسايل معيشت محروم مىسازد بلكه بيش از ھمه مىبايد خون بدھد .نظر به اين
كه صلح مسلح با مصرف بھترين انرژىھاى مردم در كار غير مولد و مخرب ،ھمانند
جنگ ،بار سنگينى بر دوش طبقه كارگر است و نظر به اين كه ھر گونه درمان
ريشهاى و بنيادى اين شر ،دگرگونى شرايط اجتماعى حاكم را مىطلبد كه بر استثمار
بخشى از جامعه از طريق بخشى ديگر مبتنى است .لذا كنگره انجمن بينالمللى
"وفادارى كامل و مؤكد خود" را به مجمع صلح ژنو به خاطر صلح ابراز مىدارد و
خواستار آن است كه نه تنھا جنگ ملغا گردد بلكه ارتشھاى ثابت نيز منحل گردند.
ھمان گونه كه مشھود است تحليل قطعنامه از مسئله جنگ كه از مواضع شوراى
عمومى و قطعنامهھاى آن ناشى مىگردد ،با "وفادارى كامل و مؤكد" به يك سازمان
بورژوا  -پاسيفيستى كه ريشهھاى اجتماعى جنگ را افشا نمىكرد ،تناقضى آشكار
داشت .معھذا كنگره لوزان اين قطعنامه را تحت تأثير پردونيستھا تصويب كرد .اين
كنگره ھم چنين يكى از قطعنامهھاى مھم جناح ماركسيست انترناسيونال در مورد مسئله
ملى كردن زمين را رد نمود و آن را به كنگره بعد محول كرد .با تمام اين اوصاف و
نفوذى كه تعاونىگرايان در كنگره داشتند ،كنگره لوزان دستاوردھاى مھمى نيز داشت
كه از آن جمله بود ،تصويب قطعنامهاى در مورد ملى كردن وسايل حمل و نقل و مبادله
كه فى نفسه ايدهاى براى پذيرش بعدى مالكيت عمومى وسايل توليد در مراحل آتى
حيات انترناسيونال بود .قطعنامه ديگرى ھم بر خالف مواضع پردونيستھا در مورد
مبارزه سياسی طبقه كارگر در چارچوب نظام سرمايهدارى براى كسب حقوق و
١١٨

 



  

  )   (

آزادىھاى سياسى تصويب شد و در ھمين قطعنامه بر اين مسئله ھم تأكيد گرديد كه
"رھايى اجتماعى كارگران از رھايى سياسى آنھا جدايىناپذير است".
ھر چند پردونيستھا در كنگره لوزان توانستند تا حدود زيادى مواضع خود را پيش
ببرند ،اما نتوانستند رھبرى انترناسيونال را به دست بگيرند و كنگره با انتخاب مجدد
اعضاى شوراى عمومى به كار خود پايان داد.
 -٨كنگره بروكسل
كنگره لوزان تصميم گرفته بود كه كنگره سوم انترناسيونال در بروكسل برگزار
گردد .به رغم موانع و محدوديتھايى كه دولت بلژيك بر سر راه تشكيل اين كنگره
ايجاد نمود ،در سپتامبر  ١٨۶٨كنگره سوم در بروكسل تشكيل گرديد .اين كنگره يكى
از بزرگترين گردھمايىھاى نمايندگان پرولتارياى جھان بود ٩٩ .نماينده از انگليس،
فرانسه ،آلمان ،بلژيك ،سوئيس ،ايتاليا و اسپانيا در اين اجالس حضور يافتند.
دستور جلسه ،ھمان گونه كه در خطابيه به كارگران آلمان آمده بود ،در خطوط كلى،
بحث در مورد بھترين وسايل بسط و تقويت انترناسيونال و افزايش كارآيى فعاليتھاى
مشترك آن ،مسايلى كه بر منافع طبقه كارگر تأثير بالواسطهاى دارند و راه حل فورى
آنھا و باالخره توافق متقابل بر سر روشھاى تبليغ بود.
سپس عنوان شده بود كه شوراى عمومى مسايل زير را در كنگره مطرح خواھد
ساخت.
كاھش و تنظيم روزانه كار ،اثرات ماشين در دست سرمايهداران ،ماھيت مالكيت
ارضى ،آموزش طبقه كارگر ،ايجاد نھادھاى اعتبارى به منظور ارتقاء رھايى اجتماعى
طبقه كارگر ،بھترين راهھاى ايجاد انجمنھاى تعاونى توليد.
در اين كنگره نيز ابتدا گزارش شوراى عمومى كه توسط ماركس تھيه شده بود و نيز
گزارش شاخهھا و بخشھاى انترناسيونال ارائه شد .در گزارش شوراى عمومى،
توسعه و گسترش انترناسيونال در كشورھاى مختلف ،مبارزات كارگران به ويژه
اعتصابات و نقش انترناسيونال در حمايت و پشتيبانى بينالمللى از كارگران اعتصابى
و كمك به پيروزىھاى آنھا مورد بحث قرار گرفته بود.
سپس كنگره به بحث در مورد مسايلى پرداخت كه مىبايستى در مورد آنھا تصميم
بگيرد .در اين كنگره بر خالف كنگره لوزان ،پردونيستھا در موضع ضعف قرار
داشتند و اساسا ً اين آخرين كنگرهاى است كه آنھا به عنوان يك نيرو در آن حضور
داشتند ،بالعكس جناح راديكال انترناسيونال در موضع برترى قرار داشت و
قطعنامهھايى كه به تصويب رسيد عمدتا ً قطعنامهھاى طرفداران سوسياليسم علمى كارل
ماركس بود .مھمترين اين قطعنامهھا عبارت بودند از قطعنامه مربوط به ملى كردن
زمين كه در اين قطعنامه ،ملى كردن زمينھاى قابل كشت ،معادن و جنگلھا ،منابع
معدنى و تأسيسات ذغال سنگ و راهآھن ،تصويب گرديد .اين قطعنامه ،ضربهاى محكم
به مواضع پردونيستھا بود كه خواھان انتقال مالكيت زمين به دھقانان بودند .كنگره
بروكسل ھم چنين مسئله اعتصاب را مجدداً مورد بررسى قرار داد و اعتصاب به
عنوان يك سالح پذيرفته شد .مسئله جنگ ھم مجدداً مورد بررسى قرار گرفت و
قطعنامه جديدى عليه جنگ و چگونگى برخورد به مجمع بورژوا  -پاسيفيستى صلح و
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آزادى تصويب شد .مواضع كنگره لوزان در اين زمينه به نحوى اصالح گرديد كه
منطبق بر مواضع ماركس و شوراى عمومى بود.
اين قطعنامهھا نيز ضربات ديگرى برمواضع پردونيستھا بودند .عالوه بر اين،
كنگره بروكسل دو قطعنامه ديگر جناح ماركسيست انترناسيونال را تصويب نمود .يك
قطعنامه مربوط بود به كاھش ساعات كار روزانه به  ٨ساعت .در طرح اين قطعنامه
چنين آمده بود كه" :در قطعنامه مصوب كنگره ژنو ،گفته شده است كه محدود ساختن
قانونى روزانه كار ،يك شرط مقدماتى الزم براى بھبودھاى اجتماعى عاجل است.
شورا بر اين عقيده است كه اكنون زمان آن فرا رسيده است تا به اين قطعنامه جنبه
عملى داده شود و وظيفه تمام شاخهھا در كشورھاى مختلفى كه انجمن بينالمللى
كارگران در آنھا تأسيس شده ،اين است كه عمالً آن را تبليغ كنند(١٧)".
قطعنامه ديگر به استفاده از ماشين در نظام سرمايهدارى و چگونگى برخورد به آن
مىپرداخت .در طرح اين قطعنامه ماركس ،پيرامون نتايج كاربرد ماشين در
سرمايهدارى گفته شده بود كه ماشين از يك سو در دست سرمايهداران ابزار قدرتمند
استبداد و اخاذى است و از سوى ديگر تكامل و توسعه ماشين ،شرايط مادى الزم را
براى الغاء سيستم مزدى از طريق يك نظام حقيقتا ً اجتماعى توليد مىآفريند .اين قطعنامه
پذيرفته شد و در مقدمه قطعنامهھاى مصوب كنگره آمد .ضمنا ً خواسته شد كه كارگران
در اين مورد حق اظھار نظر داشته باشند .به رغم اين كه قطعنامهھاى فوقالذكر بر
خالف نظر و مواضع پردونيستھا تصويب شدند ،معھذا آنھا در اين كنگره نيز موفق
شدند برخى از مواضع اصلى خود را پيش برند .از جمله در يكى از قطعنامهھاى
مصوب گفته شد كه "تنھا از طريق انجمنھاى تعاونى و از طريق سازمان اعتبار
متقابل ،توليدکننده قادر خواھد بود ماشينآالت را به تملك درآورد (١٨)".اما اين آخرين
تالش جناح پردونيست انترناسيونال اول بود .كنگره سوم به كلى آنھا را منفرد ساخت
و پس از اين كنگره جناح چپ پردونيست كه عمدتا ً از كارگران تشكيل مىشدند ،از
مواضع پردونى دست برداشته و بيشتر به سوسياليسم علمى گرايش يافتند.
 -٩ورود باكونين به انترناسيونال
پيش از آن كه به بررسى كنگره چھارم انترناسيونال بپردازيم ،الزم است كه بنا به
نقشى كه از اين پس باكونيستھا در انترناسيونال پيدا مىكنند ،مختصراً چگونگى ورود
باكونين به انترناسيونال و مواضع اين جريان آنارشيست را مورد بررسى قرار دھيم.
باكونين يكى از رھبران و ايدئولوگھاى برجسته و سرشناس جريان آنارشيست در
نيمه دوم سده نوزدھم بود .وى پس از فرار از روسيه سرانجام در  ١٨۶۴در ايتاليا
مستقر شد و فعاليت گستردهاى را آغاز نمود .ورود وى به ايتاليا مصادف بود با
دورانى كه كارگران ايتاليا به ماھيت مازينى پى برده بودند و نفوذ مازينى در جنبش
كارگرى به سرعت از ميان مىرفت .در اين اوضاع باكونين فعاليتھا و تبليغات خود
را گسترش داد و توانست در اندك مدتى نفوذ قابل مالحظهاى در جنبش به دست آورد و
گروه زيادى از كارگران را به سمت مواضع خود جلب كند .او ھمين كه اين نفوذ را به
دست آورد ،تالش نمود كه اتحاديهھاى كارگرى را بر سر ھر مسئلهاى به قيام بكشاند.
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تنھا طى دو سال ۶٠ ،قيام محلى را سازماندھى كرد كه ھمگى با شكست روبرو
شدند(١٩).
باكونين پس از ايتاليا ،فعاليتھاى خود را در سوئيس گسترش داد و در ١٨۶٨
تشكيالتى را تحت عنوان "اتحاديه بينالمللى دمكراسى سوسياليستى" در سوئيس ايجاد
نمود.
باكونين از جھت نظرى ،در اساس به نظرات و ايدهھاى پردون در مورد دولت و
جامعه آينده معتقد بود كه مىبايستى بر مبناى انجمنھاى آزاد توليدكنندگان سازمان يابد.
اما خصلت راديكال نظرات او در مقايسه با پردون كه نقطه اختالف آن با پردونيسم نيز
محسوب مىشد ،در اين بود كه به پندارھاى پردونى مبنى بر اين كه با رشد و گسترش
تدريجى تعاونىھا ،دولت نيز نابود مىشود باور نداشت بلكه به انقالب جھانى معتقد بود
و ايضا ً مىگفت دولت را بايد با قيام نابود كرد .در عين حال از جھات ديگر نيز با
پردونيسم اختالف داشت ،از جمله اين كه ھمانند پردونيستھا به نفى و تخطئه
اتحاديهھا نمىپرداخت بلكه در محدودهاى آنھا را مىپذيرفت ،منتھا معتقد بود كه آنھا
بايد بيشتر به قيام بيانديشند و "در رژيم آينده آنھا به عنوان سازمانھاى توليدكننده
اساسى عمل خواھند نمود .به اين ترتيب باكونين در واقع يکی از بنيانگذاران جريان
نيرومند آناركو  -سنديكاليست شد (٢٠)".او ھم چنين برخالف پردونيستھا اعتصابات
را به كلى نفى نمىكرد بلكه آنھا را به عنوان طغيانھاى كوچك و مبارزات مقدماتى
براى قيام مسلحانه عمومى مىدانست.
باكونين به رغم اين كه خود را طرفدار انقالب جھانى پرولترى و سوسياليسم معرفى
مىكرد ،درك روشنى از طبقات و مبارزه طبقاتى ،نقش و رسالت پرولتاريا و نظام
سرمايهدارى نداشت .از ھمين رو به تاكتيكھاى تروريستى و توطئهگرانه متوسل
مىشد و تكيه اصلى خود را بر لومپن پرولتاريا و روشنفكران قرار مىداد .او ھر گونه
عمل سياسى را به عنوان اقدامى رفرميستى و بورژوايى رد مىكرد .با ھر گونه
اتوريته و تشكيالت سياسى پرولترى مخالف بود و محور برنامه خود را تبليغ آتئيسم،
نابودى دولت و الغای حق ارث قرار داده بود .از نظر او دولت و مذھب شر مطلق
محسوب مىشدند كه مىبايستى به آنھا اعالن جنگ داده شود .او معتقد بود كه بايد تمام
مقررات و مراسم مذھبى ملغا شود و حاكميت علم برقرار گردد .در عين حال خواستار
نابودى فورى و بالدرنگ دولت بود .او چنين مىپنداشت ھمين كه ضربه قطعى به
سرمايهدارى وارد آيد ،دولت نيز خود به خود نابود مىشود و "فدراسيون آزاد انسانھا،
كمونھا ،محلهھا و ملل" جاى دولت را خواھد گرفت .تمايالت شديداً فردگرايانه و
آنارشيستى ضد اقتدار باكونين به ھنگام ورود به انترناسيونال نيز خود را نشان داد .در
حالى كه جناح ماركسيست انترناسيونال در تالش بود كه انترناسيونال را به يك سازمان
مستحكم جھانى پرولتاريا تبديل كند ،باكونين از خود مختارى كامل بخشھاى ملى
انترناسيونال دفاع مىكرد و بر اين عقيده بود كه مركز بينالمللى صرفا ً بايد به عنوان
يك مركز مراوده صرف عمل كند .درك مبھم باكونين از انقالب اجتماعى از طريق اين
واقعيت نيز نشان داده مىشد كه وى الغاء حق ارث را سرآغاز انقالب اجتماعى
مىدانست .خالصه كالم اين كه به قول ماركس برنامه باكونين ملغمهاى از چپ و
راست بود كه به ھم جوش داده شده بودند" .برابرى طبقات! الغاء حق ارث به عنوان
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نقطه آغاز جنبش اجتماعى )مھمالت سنسيمونيست( آتئيسم به عنوان دگمى كه به اعضا
ديكته مىشود و غيره و به عنوان دگم عمده )پردونيست( ،پرھيز از عمل سياسى(٢١)".
با تمام اين اوصاف ،باكونين در كشورھا و مناطقى كه سرمايهدارى در آنھا كمتر
توسعه يافته بود و مذھب ھنوز نقش زيادى داشت نظير ايتاليا ،اسپانيا ،روسيه و حتا در
جنوب فرانسه و سوئيس فرانسوىنشين ،از نفوذ قابل مالحظهاى در ميان كارگران
برخوردار بود.
باكونيستھا پس از آن كه تشكيالت خود را به نام "اتحاد بينالمللى دمكراسى
سوسياليستى" ايجاد نمودند ،در سپتامبر  ١٨۶٨طى نامهاى به شوراى عمومى تقاضا
نمودند كه به عضويت انترناسيونال پذيرفته شوند .شوراى عمومى اين پيشنھاد را رد
كرد ،چرا كه قبل از ھر چيز ھمان گونه كه ماركس استدالل كرده بود ،خالف اساسنامه
انترناسيونال بود كه انجمن بينالمللى ديگرى را به عضويت انجمن بينالمللى كارگران
بپذيرد .توضيح مفصل اين مسئله در ابالغيهاى كه براى ارسال به شاخهھاى
انترناسيونال توسط ماركس نوشته شد و به تصويب شوراى عمومى رسيد ،آورده شده
است .در اين نوشته گفته شده بود كه اين به اصطالح اتحاد بينالمللى اعالم مىدارد كه
"رسالت ويژه خود را مطالعه مسايل سياسى و فلسفى بر مبناى اصل بزرگ برابرى و
غيره" قرار داده است .سپس پيشنھاد اتحاد بينالمللى دمكراسى سوسياليستى براى
پيوستن به انترناسيونال با حفظ استقالل مطرح و نتيجهگيرى شده بود" :نظر به اين كه،
يك ارگان انترناسيونال دوم كه در درون و بيرون انجمن بينالمللى كارگران عمل كند،
وسيله نابخشودنى بىسازمانى آن خواھد بود ،نظر به اين كه ،ھر گروه ديگرى از افراد
كه در ھر كجاى ديگر مقيم باشند ،به خود حق مىدھند كه از گروه ژنو تقليد كنند و به
بھانهھاى كمابيش موجهنما ،انجمنھاى بينالمللى ديگرى را با "رسالتھاى ويژه"
ديگر به درون انترناسيونال بياورند،
نظر به اين كه ،انجمن بينالمللى كارگران به زودى به ابزار دسيسهھاى ملى و نژادى
تبديل خواھد شد،
ً
مضافا ،اساسنامه انجمن بينالمللى كارگران فقط شاخهھاى محلى و
نظر به اين كه،
ملى را به صفوف انترناسيونال مىپذيرد.
نظر به اين كه ،بخشھاى انجمن بينالمللى ،از وضع آييننامهھا و مقررات اجرايى،
خالف اساسنامه عمومى و مقررات اجرايى انجمن بينالمللى ،منع شدهاند،
نظر به اين كه ،اساسنامه و مقررات اجرايى انجمن بينالمللى فقط در كنگره عمومى،
و تنھا ھنگامى كه دو سوم نمايندگان به نفع تجديد نظر در آن رأى دھند ،مىتواند مورد
تجديد نظر قرار گيرد،
لذا "شوراى عمومى انجمن بينالمللى كارگران در اجالس ٢٢سپتامبر  ١٨۶٨باالتفاق
تصميم گرفت كه:
 -١تمام مواد اساسنامه اتحاد بينالمللى دمكراسى سوسياليستى كه رابطه آن را با
انجمن بينالمللى كارگران تعريف مىكند ،ملغا اعالم شود.
 -٢اتحاد بينالمللى دمكراسى سوسياليستى نمىتواند به عنوان يك شاخه انجمن
بينالمللى كارگران پذيرفته شود(٢٢)".
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كميته مركزى اتحاد ،پس از دريافت پاسخ شوراى عمومى در نامهاى كه به تاريخ ٢٧
فوريه  ١٨۶٩به شوراى عمومى نوشت و در واقع طرح دوم آن محسوب مىشد ،اعالم
نمود كه آماده است تشكيالت مستقل خود را منحل كند ،به اين شرط كه شوراى عمومى
"اصول راديكال اتحاد" را به رسميت بشناسد.
ماركس به شرطى كه آنھا تشكيالت خود را منحل كنند و در برنامه خود تغييراتى
بدھند ،با توجه به مجموعه شرايط جنبش و جرياناتى كه در درون انترناسيونال بودند،
و در نظر گرفتن برنامه و اساسنامه و سطح عمومى جنبش در كشورھاى مختلف،
مخالفتى با ورود آنھا نداشت .اين مواضع از نامه  ۵مارس ١٨۶٩به انگلس روشن
است .در اين نامه وى اظھار نظر مىكند كه موضع ما در خطوط كلى بايد چنين باشد:
بر طبق بند  ١اساسنامه ،ھر انجمن كارگرى كه ھدف خود را ھمان اھداف انجمن
قرار داده است يعنى حمايت كردن ،توسعه دادن و رھايى كامل طبقه كارگر ،بايد به
عضويت پذيرفته شود .در عين حال وى توضيح مىدھد كه "چون بخشھاى مختلف
كارگران در يك كشور و طبقه كارگر در كشورھاى مختلف از نظر مرحله تكاملى كه
به آن رسيدهاند تا حد زيادى متفاوتاند ،لذا جنبش واقعى ضرورتا ً خود را در اشكال
تئوريك بسيار متنوع متجلى مىسازد ".و از اين جا نتيجه مىگيرد كه با توجه به برنامه
اتحاد الزم نيست ،شوراى عمومى آن را در معرض يك بررسى انتقادى قرار دھد.
شورا نبايد اين مسئله را بررسى كند كه آيا اين برنامه بيان كامالً علمى جنبش طبقه
كارگر است يا نه! وى سپس به يك پاراگراف از برنامه باكونيستھا اشاره مىكند كه
در آن "برابرى سياسى ،اقتصادى و اجتماعى طبقات" خواسته شده است و نه الغاء
طبقات كه ھمانا ھدف نھايى انترناسيونال بود ،و مىگويد كه اين بند بايد تغيير كند(٢٣).
ھمين موضع توسط شوراى عمومى پذيرفته شد و در نامه مارس ١٨۶٩به اطالع
كميته مركزى اتحاد رسيد كه وظيفه شورا ،قضاوت در مورد ارزش تئوريك
برنامهھاى بخشھاى مختلف نيست بلكه تنھا بايد ببيند كه آن برنامهھا تناقض مستقيمى
با مفاد و روح اساسنامه انترناسيونال نداشته باشند .از اين رو بايد عبارت مھمل در
مورد "برابرى طبقات" از برنامه اتحاد حذف شود و به جاى آن الغاء طبقات قرار
گيرد .بعد از اين ،اتحاد مىتواند با انحالل سازمان بينالمللى مستقل خود و ارائه ليست
تمام شاخهھايش به شوراى عمومى ،وارد انترناسيونال شود(٢۴).
بنا به پيشنھاد شوراى عمومى ،بند  ٢برنامه باكونيستھا در آوريل  ١٨۶٩به شرح
زير تغيير كرد" :مقدم بر ھر چيز ھدف خود را الغاء كامل و نھايى طبقات و برابرى
سياسى ،اقتصادى و اجتماعى مردان و زنان قرار مىدھند ".باكونيستھا ھم چنين
ظاھراً پذيرفتند كه خود را رسما ً منحل كنند و بدين طريق وارد انترناسيونال شدند ،اما
چنان چه بعداً خواھيم ديد ،در عمل تشكيالت خود را مخفيانه حفظ كردند و دست به
اقدامات توطئهگرانه عليه انترناسيونال و رھبرى آن زدند.
 -١٠كنگره بال
چھارمين كنگره انترناسيونال اول در سپتامبر  ١٨۶٩در بال تشكيل گرديد ٧٩ .نماينده
از چند كشور جھان در اين اجالس بينالمللى حضور داشتند .در اين كنگره ،براى
نخستين بار نمايندهاى از جانب اتحاديهھاى كارگرى اياالت متحده نيز حضور داشت و
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حزب سوسيال دمكرات كارگرى آلمان كه به تازگى تشكيل شده بود و رھبران برجسته
آن ويلھلم ليبكنشت و اگوست ببل بودند ،يك ھيئت نمايندگى به كنگره اعزام كرده بود.
شوراى عمومى از اواسط فوريه  ١٨۶٩كار مربوط به تدارك كنگره را آغاز نمود و
از دبيران رابط كشورھاى مختلف خواست كه از تمام بخشھا و شاخهھاى انترناسيونال
سؤال كنند كه آيا سواى مسايلى كه كنگره بروكسل در دستور كار كنگره آتى قرار داده
است يعنى مسئله زمين ،اعتبار و آموزش ،پيشنھاد جديدى براى افزودن بر مسايل
مورد بحث در كنگره دارند يا نه؟ ما حصل اين بحث و نظرخواھى ،پيشنھاداتى بود كه
دو مورد آن در متن نھايى دستور جلسه كنگره گنجانده شد .يك پيشنھاد مربوط به "حق
ارث" بود كه باكونيستھا آن را مطرح ساخته بودند و ديگرى پيشنھاد كارگران برنز
پاريس در مورد "تأثير اتحاديهھا بر رھايى طبقه كارگر" بود.
در جلسات شوراى عمومى به ھنگام بحث در مورد دستور جلسه كنگره ،گفتگوھاى
مفصلى پيرامون پيشنھاد باكونيستھا در مورد الغاء حق ارث به عنوان نقطه آغاز
انقالب اجتماعى صورت گرفت .چكيده بحث ماركس در مخالفت با اين نظر كه در عين
حال نظر شوراى عمومى نيز محسوب مىشد ،اين بود كه حق ارث تنھا يكى از تجليات
نظام مبتنى بر مالكيت خصوصى است و نه علت آن ،از اين رو "اگر انقالبى رخ داد،
خلع يد صورت مىگيرد و اگر قدرت انجام آن نبود حق ارث نير ملغا نمىگردد(٢۵)".
سرانجام ،پس از بحثھاى شوراى عمومى در مورد دستور جلسه كنگره ،در ٢٢
ژوئن  ،١٨۶٩شورا دستور جلسه زير را تصويب نمود:
 -١مسئله ارضى
 -٢حق ارث
 -٣تا چه حد اعتبار مىتواند بالواسطه توسط طبقه كارگر مورد استفاده قرار گيرد
 -۴مسئله آموزش
 -۵تأثير اتحاديهھا بر رھايى طبقه كارگر
عالوه بر اين مسايل ،در قطعنامه مصوب شوراى عمومى ،مسايل مربوط به روند
كار كنگره نيز مشخص شده بود كه شامل بررسى اعتبارنامهھا ،انتخاب ھيئت رئيسه
كنگره ،گزارش شوراى عمومى و گزارش شاخهھا و بخشھاى انترناسيونال ،بحث
مربوط به مسايل برنامهاى ،مقر شوراى عمومى در يك سال آينده ،تعيين زمان و مكان
كنگره بعدى و انتخاب اعضاى شوراى عمومى بود.
گزارش شوراى عمومى نيز توسط ماركس تدوين گرديد كه عمدتا ً به "جنگ چريكى
بين سرمايه و كار" يعنى "اعتصاباتى كه در سال قبل سراسر اروپا را فرا گرفت"
اختصاص يافته بود .در اين گزارش ،با اشاره به علل و عوامل رشد مبارزات
كارگرى ،بىاعتبارى اين ادعاى سرمايهداران كه مبارزات كارگرى را به "دسيسهھاى
مخفى" انترناسيونال نسبت مىدادند ،نشان داده شد و بر اين مسئله تأكيد گرديد كه اين
مبارزات "از فقر و بدبختى كارگران و استبداد سرمايه" ناشى شدهاند (٢۶).بخشى از
گزارش نيز به مسئله رشد و نفوذ انترناسيونال در ميان كارگران و توسعه تشكيالت آن
اختصاص يافته بود .در كنگره ،مجموعا ً سه گرايش عمده وجود داشت كه ھر يك به
سھم خود بر مصوبات تأثير مىگذاشتند .اين سه گرايش عبارت بودند از طرفداران
سوسياليسم علمى كه نماينده خط انقالبى پرولترى محسوب مىشدند ،گرايش چپ
١٢۴

 



  

  )   (

افراطى آنارشيست به رھبرى باكونين و گرايش رفرميست سنديكاليست كه نماينده آن
رھبران اتحاديهھاى كارگران انگليس بودند .كنگره بال چندين قطعنامه در مورد مسايل
مختلف تصويب نمود.
در مورد مسئله ارضى ،تصريح نمود كه " -١جامعه حق دارد مالكيت خصوصى بر
زمين را ملغا سازد و آن را به مالكيت مشترك تبديل كند -٢ .ضروريست كه مالكيت
خصوصى بر زمين ملغا گردد و به مالكيت مشترك تبديل شود(٢٧)".
در مورد مسئله اتحاديهھا ،كنگره طى قطعنامهاى بر ضرورت اتحاديهھاى كارگرى و
پيوند بينالمللى آنھا تأكيد نمود .قعطنامه ،شوراى عمومى را موظف مىنمود كه براى
تشكيل "يك سازمان بينالمللى اتحاديهھاى كارگرى فعاليت نمايد".
"نماينده فرانسه ،كه گزارش كميته را ارائه داد به طور خالصه طرحى از اتحاديهھاى
كارگرى را مطرح نمود كه میبايست به تدريج و سرانجام ساختمان جامعه جديد بعد از
سرمايهدارى را تشكيل دھند .با اين گزارش ،سكت يا انحراف ايدئولوژيكى ديگرى كه
بعدھا خيلى باعث دردسر شد  -آناركو  -سنديكاليسم  -در بينالملل پا به عرصه حيات
گذاشت(٢٨)".
كنگره بال ،قطعنامهھايى در مورد افزايش قدرت و حيطه اختيارات شوراى عمومى
تصويب كرد .به شوراى عمومى اجازه داده شد كه عضويت يك گروه و انجمن را تا
كنگره بعدى ملغا سازد و تصريح گرديد كه شوراى عمومى حق دارد كه پيوستن يك
گروه و انجمن جديد را به انترناسيونال بپذيرد يا رد كند(٢٩).
در كنگره بال ،باكونيستھا با توسل به انواع روشھاى توطئهگرانه و ناسالم تالش
نمودند با كسب اكثريت ،قطعنامهھاى خود را به تصويب برسانند و رھبرى
انترناسيونال را قبضه كنند .آنھا موفق شدند برخى از قطعنامهھاى خود از جمله در
مورد الغا فورى و كامل حق ارث را به تصويب رسانند ،معھذا نتوانستند رھبرى
انترناسيونال را به دست بگيرند .حتا خود باكونين كه در كنگره حضور داشت به
عضويت شوراى عمومى انتخاب نشد و بار ديگر اعضاى شوراى عمومى به عنوان
رھبرى انترناسيونال برگزيده شدند.
 -١١انترناسيونال و اتحاديهھاى كارگرى
ھمان گونه كه از بررسى قطعنامهھا و ديگر مصوبات كنگرهھاى انترناسيونال اول و
شوراى عمومى برمىآيد ،تقويت و گسترش اتحاديهھاى كارگرى و تالش براى پيوستن
آنھا به انترناسيونال ،مسئلهاى حائز اھميت جدى بود .انترناسيونال كه به ابتكار
پيشروترين نمايندگان پرولتارياى جھان شكل گرفته بود ،در حالى مىتوانست به وظيفه
خطير خود عمل كند كه مركزى براى تقويت تشكل و ھمبستگى كارگران سراسر جھان
باشد ،از اعتماد روزافزون در ميان تودهھاى وسيع كارگر برخوردار گردد و صفوف
آن انباشته از پرولترھاى جھان باشد .در آن مرحله از رشد و تكامل جنبش كارگرى كه
ھنوز احزاب كارگرى تودهاى در مقياسى وسيع شكل نگرفته بودند ،شوراى عمومى از
طريق بخشھا و شاخهھاى متعددى كه در كشورھاى سرمايهدارى ايجاد نمود ،تالش
بىوقفهاى را از يك سو براى متشكل ساختن كارگران و از سوى ديگر براى پيوستن
اتحاديهھا به انترناسيونال ،سازمان داد .در آغاز ،تشكلھايى كه با پذيرش برنامه و
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اساسنامه انترناسيونال رسما ً به عضويت آن در آمدند ،تشكلھاى محدود و كوچك
كارگرى نظير انجمنھاى آموزشى كارگران سوئيس ،بلژيك ،آلمان ،اسپانيا ،انجمن
كارگران آلمانى در لندن ،كلوپھاى كمونيستھاى نيويورك و غيره بودند.
با تالش شوراى عمومى انترناسيونال ،به زودى تعدادى از اتحاديهھاى كارگرى جھان
يا مستقيما ً به انترناسيونال پيوستند و يا با آن اعالم ھمبستگى کردند.
در  ،١٨۶۶كنفرانس نمايندگان اتحاديهھاى بريتانيا در شفيلد كه با حضور ١٣٨
نماينده  ٢٠٠٠٠كارگر متشكل ،تشكيل شده بود ،قطعنامهاى در تأييد انترناسيونال و
حمايت از آن تصويب نمود و از اتحاديهھا خواست كه به انجمن بينالمللى كارگران
بپيوندند .اين قطعنامه به شرح زير بود:
"اين كنفرانس به طور كامل تالشھايى را كه از سوى انجمن بينالمللى براى تحكيم
علقهھاى مشترك برادرى ميان كارگران و متحد ساختن آنھا صورت مىگيرد ،تأييد
مىكند و به تمام انجمنھايى كه نماينده دارند توصيه مىكند كه به اين ارگان بپيوندند .و
بر اين اعتقاد است كه چنين اقدامى براى ترقى و خوشبختى تمام جامعه كارگرى
ضرورى است".
به رغم اختالفاتى كه در درون شوراى اتحاديهھاى لندن در مورد پيوستن به
انترناسيونال وجود داشت و ظاھراً اعتراض مخالفين اين بود كه انترناسيونال درب
خود را به روى كارگران غير ماھر گشوده و در فعاليتھاى سياسى شركت دارد،
معھذا اين تشكل كارگرى نيز در  ١٨۶٧تصميم گرفت كه با انجمن بينالمللى كارگران،
ھمكارى نزديك داشته باشد .نتيجتا ً تا پايان سال  ١٨۶٧حدود بيش از  ٣٠اتحاديه
كارگرى با  ۵٠٠٠٠عضو ،پيوستگى خود را به انترناسيونال اعالم نمودند (٣٠).ھر
چند كه اين ھنوز بخش كوچكى از طبقه كارگر بريتانيا بود ،معھذا پيشرفت مھمى در
سياستھاى شوراى عمومى انترناسيونال محسوب مىشد.
در فرانسه ،بلژيك و سوئيس نيز كه انترناسيونال شعبات فعالى ايجاد كرده بود كه در
سازماندھى اتحاديهھاى كارگرى نقشى مھم داشتند ،بخش قابل مالحظهاى از كارگران
و تشكلھاى آنھا به انترناسيونال پيوستند" .در فرانسه در سال  ،١٨۶٩بينالملل به
تقريب  ٢٠٠٠٠٠عضو داشت(٣١)".
در بلژيك و سوئيس نيز تا پايان دھه  ۶٠ھزاران كارگر و تعدادى از اتحاديهھا رسما ً
به انترناسيونال پيوستند.
در آلمان ،حزب سوسيال دمكرات و آن بخش از كارگران كه با اين حزب فعاليت
مىكردند ،رسما ً به عضويت انترناسيونال درآمدند و اتحاديه عمومى كارگران آلمان كه
تحت نفوذ گرايشات السالى قرار داشت ،در  ١٨۶٩نسبت به انترناسيونال اعالم
ھمبستگى نمود.
در اياالت متحده نيز از ھمان آغاز روابط نزديكى ميان اتحاديهھا با انترناسيونال
وجود داشت .در نخستين كنگره اتحاديه ملى كار ،مسئله پيوستگى رسمى اتحاديه به
انترناسيونال مطرح شد ،اما در اين كنگره تصميمى اتخاذ نشد .در كنگره شيكاگو در
 ١٨۶٧تصميم گرفته شد كه پيام ھمبستگى به انترناسيونال فرستاده شود .كنگره ١٨۶٩
در فيالدلفيا نيز تصميم گرفت كه يك ھيئت نمايندگى به كنگره بال بفرستند و باالخره در
كنگره  ١٨٧٠قطعنامهاى تصويب شد بدين مضمون كه "اتحاديه ملى كار وابستگى
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خود را به اصول انجمن بينالمللى كارگران اعالم مىدارد و اميدوار است كه ھر چه
زودتر به آن بپيوندد(٣٢)".
اتحاديه ملى رنگينپوستان اياالت متحده نيز كه در  ١٨۶٩تشكيل گرديد ،از ھمان
آغاز تصميم گرفت كه يك نماينده به كنگره انترناسيونال بفرستد كه به علت بروز جنگ
فرانسه و پروس نتوانست عملى گردد .تعدادى از اتحاديهھاى كارگرى ايتاليا و اسپانيا
نيز به انترناسيونال پيوستند كه يك نمونه آن فدراسيون متحده كارگران بافنده و دوزنده
بارسلون با حدود  ٩٠٠٠عضو بود كه در  ١٨٧٠رسما ً به انترناسيونال پيوست(٣٣).
ھمه اين واقعيات حاكى از نقش انترناسيونال در جنبش بينالمللى كارگرى و نفوذ و
اعتبار آن در ميان توده وسيع كارگران سراسر جھان بود.
 -١٢اعتالء مبارزات كارگرى در نيمه دوم دھه  ۶٠و نقش انترناسيونال در
ھمبستگى بينالمللى كارگران
انترناسيونال اول در شرايطى تشكيل گرديد كه جنبش كارگرى به مرحله اعتالء نوينى
گام نھاده بود .در نيمه دوم دھه  ۶٠سده نوزدھم ،اعتصابات وسيع و گستردهاى سراسر
اروپا را فرا گرفت .در فوريه  ١٨۶٧معدنچيان و فلزكاران بلژيكى در معادن ذغال
سنگ شارلروا يك اعتصاب گسترده را آغاز نمودند .اين اعتصاب پاسخى بود به اقدام
سرمايهداران مبنى بر كاھش ده در صد دستمزد و كاھش توليد به چھار روز در ھفته.
سرمايهداران و دولت آنھا براى سركوب اعتصاب دست به كار شدند .لذا اين اعتصاب
به درگيرى كارگران با نيروھاى نظامى انجاميد .در جريان اين درگيرى ،گروھى از
كارگران كشته و تعدادى نيز زخمى شدند .شوراى عمومى انترناسيونال دست به يك
بسيج ھمگانى كارگرى براى محكوميت دولت بلژيك و دفاع از مبارزات و خواستھاى
كارگران بلژيكى زد .از طريق شعبهھاى انترناسيونال در كشورھاى مختلف ،كارگران
كشورھاى اروپا را در جريان مبارزات كارگران بلژيكى قرار داد و آنھا را به حمايت
و پشتيبانى از كارگران معادن فرا خواند .شوراى عمومى ھم چنين از معدنچيان و
فلزكاران انگليس خواست به خانوادهھاى قربانيان و كسانى كه در جريان اين اعتصاب
صدمه ديدهاند ،كمك مالى كنند .سرانجام ،حكومت بلژيك زير فشار اعتراض بينالمللى
كارگران ناگزير شد  ٢٢تن از كارگرانى را كه در جريان اعتصاب دستگير و به
محاكمه كشيده بود آزاد كند .در پى اين اعتصاب چندين اعتصاب مھم كارگرى ديگر
نيز در بلژيك صورت گرفت كه از جمله آن اعتصاب فلزكاران كروكريل در سرينگ
بود كه توسط نيروھاى سركوب حكومت به خون كشيده شد .اعتصاب معدنچيان
بوريناژ نيز سركوب گرديد .در ھمان ايام كه اعتصاب معدنچيان و فلزكاران شارلروا
در بلژيك در جريان بود ،در فرانسه نيز جنبش كارگرى در آستانه يك رشته اعتصابات
قرار داشت .در بھار  ١٨۶٧اعتصاب كارگران برنز پاريس بر سر نرخھاى
قطعهكارى آغاز كرديد .كارفرمايان براى تحت فشار قرار دادن كارگران و به شكست
كشاندن مبارزات آنھا ،خواھان انحالل انجمن اعتبار متقابل كارگران برنز شدند و
تھديد كردند كه اگر كارگران از اين امر سر باز زنند ،كارخانهھا را تعطيل خواھند
كرد .كارگران زير بار اين زورگويى و تھديد سرمايهداران نرفتند و اعتصاب ادامه
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يافت .در جريان اين اعتصاب نيز انترناسيونال نقشى مھم ايفا نمود .در حقيقت امر ،اين
اعتصاب به عرصه قدرتنمايى ميان سرمايهداران و انترناسيونال تبديل گرديد.
شوراى عمومى انترناسيونال به منظور خنثى كردن فشار سرمايهداران عليه كارگران
اعتصابى ،دست به يك بسيج ھمگانى كارگران اروپائی به حمايت از كارگران برنز
زد .كارگران انگليس ،سوئيس ،بلژيك با كمكھاى مالى خود به تحكيم مبارزه كارگران
برنز و پيروزى آنھا يارى رساندند .شوراى عمومى نه فقط از نظر تبليغاتى و مالى
اقدامات فوق العاده مؤثرى به نفع كارگران اعتصابى انجام داد ،بلكه با توجه به نفوذى
كه در ميان كارگران كشورھاى مختلف داشت ،مانع از آن گرديد كه سرمايهداران
بتوانند از اعتصابشكنان براى سركوب اعتصاب استفاده كنند .الزم به ذكر است كه
پيش از تشكيل انترناسيونال ،سرمايهداران براى در ھم شكستن اعتصابات كارگران از
كارگران كشورھاى ديگر به عنوان اعتصابشكن استفاده مىكردند ،اما با تشكيل
انترناسيونال اين حربه از دست سرمايهداران گرفته شد و شعبات و شاخهھاى مختلف
انترناسيونال در کشورھای سرمايهدارى به شدت اين تالش سرمايهداران را خنثى
مىكردند .در نتيجه حمايت ھمه جانبه كارگران اروپايى و ايستادگى كارگران برنز،
نقشهھاى سرمايهداران براى به زانو در آوردن كارگران اعتصابى با شكست روبرو
گرديد .آنھا ناگزير به عقبنشينى شدند و پذيرفتند نرخھاى واحدى را در قطعهكارى
معمول دارند .مھمترين دستاورد انترناسيونال در اين مبارزه نه فقط پيروزى كارگران
برنز ،بلكه تقويت ھمبستگى بينالمللى كارگران بود .پس از اين اعتصاب ،يك رشته
اعتصابات ديگر نيز در فرانسه رخ داد .در پى متداول شدن روز افزون ماشين در
كارگاهھاى ريسندگى و بافندگى و اخراج گروه كثيرى از كارگران بافنده و ريسنده در
روئن ،كارگران ،اعتصاب وسيعى را سازمان دادند .پيش از آن نيز كارگران خياط
پاريس دست به اعتصاب زدند كه حكومت به سركوب اعتصاب متوسل شد ،انجمن
كمك متقابل آنھا را منحل ساخت ،تعدادى را دستگير نمود و رھبران اعتصاب به
پرداخت جريمه محكوم شدند .چند ماه بعد ،اعتصاب رنگرزان آتين به وقوع پيوست كه
مورد حمايت ديگر كارگران قرار گرفت .در  ١٨۶٨مھمترين اعتصاب كارگران
فرانسه ،اعتصاب كارگران نخريسى روئن در اعتراض به كاھش دستمزدھا بود .در
 ١٨۶٩نيز اعتصابات متعدد ديگرى بر پا گرديد كه برجستهترين آن ،در نواحى معدنى
لوار در ليون و مناطق ديگر بود .معدنچيان خواستار كاھش ساعات كار و تجديد نظر
در تعرفهھاى دستمزد بودند .در ژوئن  ١٨۶٩معدنچيان سنتآتين ،ريوه دوگيه و
فيرمينى دست به اعتصاب زدند .خواست آنھا اين بود كه تعرفهھاى دستمزد مورد
تجديد نظر قرار گيرد و ساعات كار كه بالغ بر  ١٢ساعت كار طاقتفرساى زيرزمينى
بود ،كاھش يابد .دولت فرانسه دست به سركوب كارگران زد .روز  ١۶ژوئن ،١٨۶٩
حدود  ۶٠معدنچى را دستگير و به سنتآتين اعزام داشت .معدنچيان و خانوادهھاى
آنھا دست به راهپيمايى به سوى شھر زدند و خواستار آزادى زندانيان شدند .نيروھاى
سركوب به روى كارگران آتش گشودند و قتل عام موسوم به ريكامارى را آفريدند١۵ .
تن كشته شدند كه در ميان آنھا دو زن و يك كودك بودند .تعداد كثيرى نيز زخمى
شدند(٣۴).
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به رغم اين سركوبگرىھاى وحشيانه بورژوازى ،اعتصابات ديگرى در ھمين سال
به وقوع پيوست .اندكى پس از قتل عام ريكامارى ،زنان ابريشمباف ليون كه پيوسته در
جنبش مبارزاتى كارگران ليون نقش برجستهاى داشتند ،دست به اعتصاب زدند .در
ھمين سال ،اعتصاب كارگران نساجى نرماندى نيز به وقوع پيوست.
اعتصاباتى كه به آنھا اشاره شد ،تنھا چند نمونه از مجموعه اعتصاباتى است كه تا
اواخر دھه  ۶٠فرانسه را فرا گرفته بود .در سوئيس نيز در نيمه دوم دھه  ۶٠چندين
اعتصاب مھم بر پا گرديد .در مارس و آوريل  ٣٠ ،١٨۶٨ھزار كارگر ساختمان در
ژنو دست به اعتصاب زدند .كارگران اعتصابى خواھان افزايش دستمزدھا و كاھش
ساعات كار به ده ساعت در روز بودند .اين اعتصاب از حمايت و پشتيبانى كارگران
برخى رشتهھاى ديگر نيز برخوردار گرديد و آنھا نيز به اعتصاب ملحق شدند .اين
جنبش اعتصابى وسيع با تالشھاى انترناسيونال انعكاس بينالمللى پيدا كرد .كارگران
فرانسه ،بريتانيا ،آلمان و غيره به حمايت از كارگران اعتصابى سوئيس برخاستند.
نتيجه امر ادامه اعتصاب و پيروزى كارگران بود.
در اواخر  ١٨۶٨نيز يكى ديگر از معروفترين اعتصابات يعنى اعتصاب بافندگان
روبان و رنگرزان ابريشم در بال به وقوع پيوست .اين اعتصاب از آن رو آغاز گرديد
كه يكى از كارفرمايان تالش نمود ،يك تعطيلى مرسوم و سنتى كارگران را بر ھم بزند
و تھديد كرد كه ھر كس بر سر كار حاضر نشود اخراج مىشود .كارگران به اين تھديد
وقعى ننھادند .كارفرما دست به اخراج كارگران زد و فرداى آن روز ،ژاندارمھا از
ورود كارگران به كارخانه جلوگيرى نمودند .اين رويداد منجر به اعتصاب كارگران
كارخانهھاى ديگر در اين رشته گرديد .اعتصاب از  ٩نوامبر  ١٨۶٨تا بھار  ١٨۶٩به
طول انجاميد .در مارس  ١٨۶٩كارگران حروفچين ژنو ھم دست به اعتصاب زدند .در
ھمين ماه بار ديگر كارگران ساختمان اعتصاب خود را آغاز نمودند كه علت آن لغو
قراردادى بود كه سال قبل امضا شده بود و كارفرمايان تالش نمودند با لغو اين
قرارداد ،پيروزیھای سال گذشته كارگران ساختمان را از آنھا باز پس بگيرند كه
موفق نشدند.
مبارزات كارگران بريتانيا نيز طى اين سالھا در اشكال مختلف ادامه داشت كه
مھمترين آنھا اعتصابات خياطان لندن و معدنچيان ولز بود .در جريان اعتصاب
معدنچيان ولز ،سرمايهداران انگليسى نيز ھمانند بورژوازى كشورھاى ديگر به
سركوب خونين و قتل عام كارگران دست زدند .اعتصاب از آن رو آغاز گرديد كه
سرمايهداران ،دستمزد كارگران را كاھش دادند .معدنچيان ولز كه با مقاومت
سرمايهداران روبرو شده بودند ،به خانه مدير معدن حمله كردند .در جريان اين حمله
تعدادى از كارگران دستگير و به محاكمه كشيده شدند .كارگران معدن براى آزادى
رفقاى زندانى خود تالش نمودند و به اين اقدام دولت اعتراض كردند .در جريان اين
اعتراض ،ميان معدنچيان با نيروھاى ارتش و پليس درگيرى پيش آمد .نيروھاى
سركوب ،كارگران را به گلوله بستند كه در نتيجه اين سركوب وحشيانه ،دو زن و سه
مرد كشته و تعدادى نيز زخمى شدند(٣۵).
در ھمين دوره است كه كارگران برخى كشورھاى ديگر نظير اسپانيا و ايتاليا نيز به
جنبش بينالمللى كارگرى پيوستند .در اسپانيا از  ١٨۵۵كه يك اعتصاب عمومى ۴٠
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ھزار نفره برپا گرديد و توسط حكومت سركوب گرديد ،جنبش كارگرى پيوسته اعتالء
يافت .در جريان اين مبارزات ،كارگران آگاه شدند و به تشكل روى آوردند .اما
ممنوعيت حق تشكل در اين كشور مانع عمدهاى بر سر راه جنبش كارگرى بود .لذا
كارگران اسپانيا مبارزه مستمر و پيگيرى را به خاطر كسب حق تشكل آزادانه آغاز
نمودند كه در  ١٨۶٩به نتيجه رسيد و كارگران اسپانيا نيز از حق تشكيل اتحاديهھا
برخوردار گرديدند .اين پيروزى به گسترش وسيع اتحاديهھا انجاميد تا آن جا كه در
اوايل دھه  ۵٣٧ ،٧٠اتحاديه كارگرى و  ٢٧٠فدراسيون منطقهاى با  ٣٠٠٠٠٠عضو
در اسپانيا وجود داشت(٣۶).
در ايتاليا نيز در ھمين دوره ،جنبش كارگرى از رشد و توسعه قابل مالحظهای
برخوردار گرديد .با بسط و توسعه مبارزه طبقاتى در ايتاليا به مرور از نفوذ مازينى
در جنبش كارگرى كاسته شد و كارگران رو در روى سياستھاى مازينى قرار گرفتند.
اما در اين جا نيز ھمانند اسپانيا ،كارگران بيشتر به باكونين و نظرات او گرايش پيدا
كردند و تحت تأثير خط مشى آنارشيستى باكونين در مدتى كوتاه به چندين قيام محلى
روى آوردند كه يكى از مھمترين آنھا در  ١٨۶٨بود .با وجود اين  ،در بطن اين
تحوالت ،جنبش كارگرى ايتاليا از نظر آگاھى و سطح سازمان يافتگى نيز رشد
مىكرد .در  ١٨۶٩مجموعا ً  ٧٧١سازمان كارگرى از انواع مختلف در ايتاليا وجود
داشت كه عمدتا ً تشكلھاى موسوم به ليگ مقاومت بودند .اين تشكلھا در اين مرحله
نقش مھمى در سازماندھى اعتصابات متعددى كه در ايتاليا به وقوع پيوست ايفا نمودند.
در نتيجه رشد و انسجام اين تشكلھاست كه در  ،١٨٧١كارگران ايتاليا "انجمن وحدت
كار" و يك سال بعد شوراى اتحاديهھاى محلى را تشكيل دادند(٣٧).
يكى ديگر از مراكز تحول جنبش كارگرى جھانى در اين دوره اياالت متحده آمريكا
بود .كارگران اياالت متحده آمريكا به رغم اين كه در جريان جنگ داخلى نيمه اول دھه
 ، ۶٠نقش مھمى در مبارزه عليه بردهدارى ايفا نمودند ،اما تا اين مقطع ھنوز از آگاھى
طبقاتى الزم براى شركت مستقل در اين مبارزه و طرح مبارزات ويژه خود برخوردار
نبودند .از اين رو عمدتا ً تحت نفوذ حزب جمھورىخواه قرار داشتند و مطالباتى كه
مطرح مىكردند اساسا ً مطالباتى بورژوا  -دمكراتيك بود .با پايان جنگ داخلى و
تجاربى كه كارگران در جريان اين جنگ آموخته بودند ،به مبارزهاى مستقل روى
آوردند .لذا در نيمه دوم دھه  ۶٠اتحاديهھاى كارگرى وسيعا ً رشد و گسترش يافتند .اين
رشد اتحاديهھاى كارگرى ،در سال  ١٨۶۶در جريان كنوانسيون بالتيمور و تشكيل
اتحاديه ملى كار به اوج خود رسيد .اين دستاورد بزرگى براى كارگران اياالت متحده
آمريكا بود" .در كنوانسيون بنيانگذارى اتحاديه ملى كار ۶٠ ،نماينده ،از جمله ٣۶
نماينده اتحاديهھاى محلى ۶ ،نماينده از ليگھاى  ٨ساعت كار ١٢ ،نماينده از شوراھاى
اتحاديهھاى محلى و سه نماينده از اتحاديهھاى ملى حضور داشتند ".اتحاديه ملى كار
"ھدف خود را سازماندھى كل طبقه كارگر ،مستقل از نژاد ،جنس و مرام اعالم
كرد(٣٨)".
اين موضع در قبال گرايشات نژادپرستانه ،تبعيضطلبانه جنسى و صنفى ،موضعى
كامالً مترقى و پيشرفته بود .اتحاديه ملى كار به رغم اين كه ھمه كارگران آمريكا را در
بر نمىگرفت و اغلب اتحاديهھاى كارگرى كه تحت نفوذ كارگران ماھر قرار داشتند به
١٣٠

 



  

  )   (

آن نپيوستند ،معھذا با مبارزه خود توانست نقش مھم رھبرى كنندهاى در اعتصابات
متعدد كارگران و مبارزه براى تحقق شعار  ٨ساعت كار ايفا نمايد .در نتيجه تالشھا و
مبارزات اتحاديه ملى كار بود كه باالخره در  ١٨۶٩فرمانى از سوى رئيس جمھورى
اياالت متحده صادر شد كه عمالً  ٨ساعت كار را مىپذيرفت .اتحاديه ملى كار با اتخاذ
موضعی راديكال ،از حزب جمھوريخواه گسست و به سوى تشكيل يك حزب سياسى
طبقاتى كارگرى جھتگيرى نمود .با تمام اين اوصاف اتحاديه ملى كار در مسير
پيشرفت خود به موانعى برخورد كه سرانجام آن ،از ھم پاشيدگى بود .از جمله اين كه
در اتحاديه ملى كار ،گرايشى شكل گرفت كه كارگران ماھر آن را نمايندگى مىكردند.
اين گرايش مانعى بر سر راه راديكال شدن اتحاديه بود و گرايشات نژادپرستانه را به
درون اتحاديه رسوخ مىداد .در كنوانسيون  ١٨۶٧ھمين گرايش مصرانه خواستار
تشكل مجزاى سياهپوستان شد .سرانجام اين سياست نيز به انشقاق در صفوف كارگران
و تشكيل اتحاديه ملى رنگينپوستان در دسامبر  ١٨۶٩انجاميد.
پرولتارياى جھانى در اين دوره تنھا برای خواستھاى اقتصادى مبارزه نكرد ،بلكه
نقش مھمى در مبارزه سياسى و مطالبات دمكراتيك نيز ايفا نمود .كافى است كه اشاره
شود ،در نتيجه مبارزات و فشار طبقه كارگر آلمان و فرانسه بود كه در ١٨۶۶
كارگران آلمانى حق رأى به دست آوردند و در فرانسه قوانينى در مورد اعطاى حق
رأى به مردان كارگر و آزادى مطبوعات تصويب شد .مبارزه طبقه كارگر انگليس
براى رفرم انتخاباتى در  ١٨۶۵كه از حمايت و پشتيبانى فعال شوراى عمومى
برخوردار گرديد ،نمونه ديگرى بود .در جريان اين مبارزه ،ھسته ماركسيست
انترناسيونال نقش مھمى بر عھده داشت و كوشيد تا از طريق تشكيل مجمع رفرم،
جنبش راديكال چارتيستى و شعارھاى راديكال آن را احيا كند .در جريان اين مبارزه،
دهھا ھزار تن از كارگران انگليس با تشكيل ميتينگھاى مختلف به جنبش براى رفرم
انتخاباتى پيوستند .عمق و دامنه اين جنبش تا بدان حد بود كه كابينه سقوط كرد .قانون
جديدى تصويب گرديد ،مجلس منحل شد و انتخابات نوينى برگزار گرديد .كارگران
انگليس با مبارزه پيگير خود توانستند طبقه حاكم را به عقبنشينى وادارند .معھذا در
جريان اين مبارزه ،بخش رفرميست رھبرى مجمع ،سازش كرد و به يك رفرم محدود
تن داد .قانون رفرم  ١٨۶٧حق رأى را تنھا به آن بخش از طبقه كارگر بسط داد كه
الاقل در سال  ١٠ليره اجاره مىپرداختند .عالوه بر اين ،با اين سازش ،در انگليس ھم
ھمانند آلمان ،فرانسه و ديگر كشورھا ،زنان ھم چنان از حق رأى محروم ماندند.
طبقه كارگر جھانى در اين دوران در عرصه مبارزه ضد جنگ و تالش قدرتھاى
اروپايى براى برپايى جنگھاى ارتجاعى فعال بود .ھمان گونه كه پيش از اين اشاره
گرديد و در مصوبات كنگرهھاى انترناسيونال ديده شد ،انترناسيونال اول در اين زمينه
نيز نقش مھم و رھبرىكنندهاى در مبارزات كارگرى ايفا نمود.
 -١٣كمون پاريس
بر طبق تصميم كنگره بال قرار بود كه كنگره بعدى انترناسيونال اول در  ۵سپتامبر
 ،١٨٧٠در پاريس برگزار شود .اما سياستھاى سركوبگرانه ناپلئون سوم عليه جنبش
كارگرى ،به ويژه دستگيرى تعدادى از اعضای انترناسيونال در پاريس ،ليون ،مارسى
و روئن ،باعث گرديد كه اين اجالس مھم بينالمللى كارگرى در فرانسه برگزار نگردد.
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شوراى عمومى طى قطعنامهاى كه در  ١٧مه باالتفاق به تصويب رسيد ،تصميم گرفت
كه كنگره آتى انجمن بينالمللى كارگران را در پنجم سپتامبر در ماينز آلمان برگزار
كند .معھذا برگزارى اين اجالس به علت وقوع جنگ فرانسه و پروس مجدداً به تعويق
افتاد .شوراى عمومى پس از نظر خواھى از بخشھا و فدراسيونھاى انترناسيونال ،در
 ٢٢اوت  ١٨٧٠رسما ً تصميم گرفت كه كنگره تا نزديكترين فرصتى كه امكان
برگزارى آن باشد ،به تعويق انداخته شود .اما در ھمين ايام بزرگترين رويداد جنبش
كارگری جھان در سده نوزدھم يعنى كمون پاريس و اولين انقالب كارگرى جھان در
شرف وقوع بود.
الف  -جنگ فرانسه و پروس و اعتالء جنبش كارگرى فرانسه
طبقه كارگر فرانسه كه عظيمترين نبرد طبقاتى نيمه اول سده نوزدھم را در جريان
قيام ژوئن  ١٨۴٨در پاريس به نمايش گذاشت ،در دوران سلطه ارتجاع نيز به اشكال
ديگرى از مبارزه ،به اين نبرد طبقاتى عليه بورژوازى ادامه داد.
پيش از اين ديديم كه در دو دھه  ۵٠و  ،۶٠كارگران فرانسوى در موارد متعدد به
اعتصاب و تظاھرات روى آوردند كه برجستهترين آنھا اعتصاب كارگران برنز
پاريس ،اعتصاب خياطان پاريس و معدنچيان لوار بودند .در آخرين سالھاى حاكميت
امپراتورى دوم ،اين مبارزه اشكال متنوعتر و گستردهترى به خود گرفت كه حاكى از
اعتالء جنبش كارگرى فرانسه بود.
در بھار  ١٨۶٩گروھى از كارگران پاريس ،يك برنامه انتخاباتى ارائه دادند كه حاوى
يك رشته اقدامات انقالبى و راديكال بود .اين برنامه در پى حصول توافق ميان رھبران
بخشھاى مختلف انترناسيونال در پاريس ،گروھى از سوسياليستھاى خردهبورژوا و
جمھورىخواھان راديكال تھيه شد .در اين برنامه ،مطالباتى نظير الغای ارتش دائمى،
انتخابى و قابل عزل بودن مقامات ،جدايى كليسا از دولت ،آزادى انجمن ،ميتينگ و
مطبوعات ،خودمختارى شھردارىھا ،لغو ماليات غير مستقيم ،ملى كردن بانكھا،
راهآھن ،ارتباطات ،معادن و غيره مطرح شده بودند(٣٩).
طرح اين مطالبات راديكال و انقالبى در يك برنامه انتخاباتى به وضوح نشان مىداد
كه ھدف نه اصالح نظم موجود از طريق كسب كرسىھاى پارلمان ،بلكه سرنگونى
انقالبى رژيم بود .درست است كه در اين برنامه مستقيما ً شعار سرنگونى مطرح نشده
بود ،اما تمام مفاد آن ،معناى ديگرى جز سرنگونى و برقرارى يك جمھورى دمكراتيك
و انقالبى نداشت .چنين برنامهاى حاكى از رشد و اعتالء جنبش كارگرى و تمايل آن به
سرنگونى فورى حكومت بود.
در اين مقطع ،تمايالت سوسياليستى در ميان كارگرن فرانسوى رشد كرده بود و بر
تعداد تشكلھا افزوده شده بود" .در آستانه جنگ فرانسه  -پروس ٧٠ ،اتحاديه كارگرى
در پاريس وجود داشت و تعداد اعضاء انترناسيونال در سراسر فرانسه به ٢٠٠٠٠٠
مىرسيد(۴٠)".
عالوه بر اين ،در ھمين ايام يعنى در  ١٩نوامبر  ١٨۶٩مجمع فدرال انجمنھاى
كارگرى تشكيل گرديد كه ارگان رھبرىكننده فدراسيون اتحاديهھاى پاريس بود(۴١).
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روحيه رزمندگى و اعتالی مبارزه كارگرى به ويژه خود را در جريان تظاھرات
بزرگ  ١٢ژانويه  ١٨٧٠در پاريس نشان داد .در اين تظاھرات كه در اعتراض به
كشته شدن يك روزنامهنگار مترقى به دست يكى از نزديكان ناپلئون سوم صورت
گرفت ،كارگران فعاالنه در اين جنبش اعتراضى حضور يافتند و شعار مرگ بر
امپراتورى  -زنده باد جمھورى را سر دادند .عالوه بر تالشى كه از سوى جريانات
مختلف كارگرى براى ايجاد وحدت در صفوف كارگران صورت مىگرفت ،اقداماتى
نيز از سوى كارگران پيشرو براى ايجاد يك جبھه چپ ضد بناپارتيست انجام گرفت كه
تبلور عملى آن انتشار ھفتهنامه المارسيز در فوريه  ١٨٧٠بود .اين ھفتهنامه در تيراژ
نسبتا ً وسيعى ،در حدود  ٢٠٠٠٠٠نسخه پخش مىشد و در آن گرايشات مختلف
سوسياليستى و دمكراتھاى چپ جمھورىخواه مقاالتى عليه نظم حاكم بر فرانسه
مىنوشتند .اطالعيهھاى شوراى عمومى انترناسيونال نيز در ھمين نشريه انتشار علنى
مىيافت و ھيئت تحريريه آن را عمدتا ً جريانات پرولترى تشكيل مىدادند.
در  ٢۴آوريل  ١٨٧٠فدراسيون بخشھاى انترناسيونال در پاريس و مجمع فدرال
اتحاديهھاى كارگرى پاريس با انتشار يك بيانيه مشترك از كارگران خواستند كه در
رفراندم رژيم بناپارتيستى كه ھدف از آن تحكيم وضع حكومت بود ،شركت نكنند .در
اين بيانيه ضمن افشاى مانورھاى رژيم بناپارتيستى ناپلئون سوم توضيح داده شده بود
كه شركت در اين رفراندم به معناى پيروزى استبداد در داخل و جنگ در خارج خواھد
بود.
در نتيجه اين فعاليت تشكلھاى كارگرى ،به رغم تقلبھاى انتخاباتى رژيم بناپارتيستى
و ظاھراً پيروزى آن در اين رفراندم ١ / ۵ ،ميليون نفر از مردم عليه حكومت رأى
دادند و  ١ / ٩ميليون نفر نيز از دادن رأى خوددارى ورزيدند.
مبارزهجويى و افشاگرىھاى گسترده پيشروان كارگرى ،چنان ناپلئون سوم را
ھراسناك نمود كه پيش از برگزارى رفراندم ،از طريق يك اتھام جعلى ،كه گويا
اعضای انترناسيونال قصد ترور ناپلئون را داشتهاند ،گروھى از فعالترين كارگران را
در تعدادى از شھرھاى فرانسه بازداشت كرد و مانع ادامه فعاليت نيمه علنى
انترناسيونال در فرانسه گرديد .در حالى كه وضعيت داخلى رژيم بناپارتيستى فرانسه
روز به روز وخيمتر مىشد و جنبش اعتراضى كارگران وسعت مىگرفت ،ناپلئون
سوم براى مقابله با اين بحران و ايضا ً جلوگيرى از وحدت آلمان ،در تدارك آغاز جنگ
بود .از طرف ديگر ،بيسمارك نيز به خاطر پيشبرد سياست خود در زمينه وحدت آلمان
و ايضا ً تصرف بخشھايى از خاك فرانسه ،خود را براى جنگ آماده مىكرد .اين
سياست جنگطلبانه حكومتھاى فرانسه و پروس ،با مخالفت جدى طبقه كارگر فرانسه
و آلمان روبرو بود .از ھمان ھنگام كه در  ١٨۶٧مناسبات رژيمھاى فرانسه و پروس
به شدت وخيم شد و احتمال وقوع جنگ مىرفت ،كارگران فرانسوى و آلمانى ،ضمن
ابراز ھمبستگى با يكديگر ،مخالفت شديد خود را با سياستھاى جنگافروزانه
مرتجعين اعالم نمودند .در ھمان سال  ١٨۶٧گروھى از كارگران برلين طى نامهاى به
رفقاى فرانسوى ،تعھد خويش را به صلح ابراز داشتند و از آنھا خواستند كه در يك
جبھه مشترك عليه دشمن مشترك ،براى آزادى بجنگند.
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در  ٢٨آوريل ،كميته بخش پاريس انترناسيونال ،پاسخى به شرح زير به كارگران
آلمانى داد" :ما كارگران ھرگز فراموش نخواھيم كرد كه امر اتحاد كارگران تنھا از
طريق صلح و آزادى ميسر است ".ايضا ً پيامھايى از سوى كارگران ليون و شھرھاى
مجاور آن براى كارگران آلمانى ارسال گرديد .در  ١٢ژوئيه ،اعضاء انترناسيونال در
پاريس ،مانيفست خود را خطاب به كارگران تمام ملتھا انتشار دادند .در اين مانيفست
آمده بود :يك بار ديگر به بھانه توازن قواى اروپايى و شرافت ملى ،صلح جھانى را
جاهطلبىھاى سياسى مورد تھديد قرار داده است .كارگران فرانسه! آلمان! اسپانيا! بياييد
متحد و يكصدا جنگ را محكوم كنيم .جنگى كه به خاطر سلطهطلبى و خاندانھاى
سلطنتى انجام بگيرد ،از ديدگاه ما كارگران اقدامى جنايتكارانه است .ما كه خواھان
صلح ،كار و آزادى ھستيم ،عليه اين جنگ اعتراض مىكنيم .برادران آلمانى! شكاف
در صفوف ما ،تنھا مىتواند به پيروزى كامل استبداد در دو سوى راين بيانجامد(۴٢).
در اطالعيه گروه ديگری از كارگران فرانسوى كه چند روز پس از آغاز جنگ
انتشار يافت ،موضع قاطع كارگران عليه جنگ ابراز شده بود .در اين اطالعيه،
كارگران فرانسوى نوشتند" :آيا اين جنگ عادالنه است؟ نه! آيا اين جنگ ملى است؟
نه! اين صرفا ً يك جنگ ميان دودمانھاى سلطنتى است .ما به نام بشريت ،دمكراسى و
منافع حقيقى فرانسه به طور كامل و جدى به جنبش اعتراضى انترناسيونال عليه جنگ
مىپيونديم(۴٣)".
در تاريخ بشريت تا اين ايام بىسابقه بود كه دو دولت با يكديگر درگيرى و جنگ پيدا
كنند ،اما توده زحمتكش ،اين چنين متحداً نفرت خود را از جنگ ابراز دارند و بر اتحاد
و برادرى تأكيد كنند .اين تنھا از طبقه كارگر و اھداف و آرمانھاى شريف و انسانى و
خصلتھاى عالى طبقاتى و اخالقى آن ساخته است .طبقهاى كه مظھر عالىترين
انساندوستى تاريخ بشرى است .طبقهاى كه ھدف و رسالتش نجات بشريت ستمديده از
قيد ھرگونه ستم و استثمار و اعمال و رفتار غير انسانى طبقات حاكم ستمگر است .در
واكنش به اطالعيهھا و خطابيهھاى پر شور كارگران فرانسوى در زمينه ھمبستگى و
برادرى بينالمللى كارگران و محكوم كردن جنگ ميان طبقات حاكمه ،كارگران آلمانى
نيز مجدداً شورانگيزترين احساسات برادرانه بينالمللى خود را ابراز داشتند .كارگران
آلمانى در  ١۶ژوئيه در گردھمايى تودهاى برانشوايگ ،ھمبستگى خود را با کارگران
فرانسوى ابراز داشتند و مواضع آنھا را تأييد كردند .شاخه برلين انترناسيونال نيز
رسما ً به بيانيه كارگران فرانسوى پاسخ داد .در بخشى از اين پيام گفته شده بود كه ما با
تمام وجود به اعتراض شما مىپيونديم .ما به "شما قول مىدھيم كه نه صداى شيپور و
نه غرش توپ ،نه پيروزى و نه شكست ،ھيچ يك نخواھند توانست ما را از كار مشترك
به خاطر اتحاد فرزندان كار و زحمت تمام كشورھا باز دارند و منحرف سازند(۴۴)".
در برخى از شھرھاى ديگر آلمان نيز ،كارگران آلمانى ھمبستگى خود را با كارگران
فرانسوى ابراز داشتند.
نمايندگان طبقه كارگر آلمان در رايشتاگ ،ببل و ليبكنشت ،از رأى دادن به اعتبارات
جنگى امتناع ورزيدند .آنھا زندان را پذيرا شدند ،اما از موضع انقالبى پرولترى دست
برنداشتند.
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نقش انجمن بينالمللى كارگران در تقويت ھمبستگى بينالمللى كارگران به ويژه در
جريان جنگ حائز اھميت جدى بود .شوراى عمومى انترناسيونال اول از مدتھا پيش
در مورد خطر بروز جنگ ھشدار داده بود و كارگران را به اتحاد ،ھمبستگى و مبارزه
مشترك عليه جنگ و طبقات حاكمه دعوت كرده بود.
شوراى عمومى ،پس از آن كه باالخره طبقات حاكمه فرانسه و آلمان در  ١٩ژوئيه
 ١٨٧٠آتش جنگ را برافروختند ،در خطابيه معروف خود ،جنگ را محكوم و
كارگران را به اتحاد فرا خواند .در خطابيه اول كه در تاريخ  ٢٣ژوئيه تدوين گرديد،
سياستھاى دو دولت فرانسه و پروس كه به اين جنگ انجاميد محكوم گرديد ،و اعالم
شد كه ناقوس مرگ امپراتورى دوم از ھم اكنون در پاريس به صدا درآمده است.
واقعيتى كه به زودى حقيقت آن بر ھمگان آشكار گرديد.
ضمنا ً در اين خطابيه ،از آن رو كه پاى مسئله وحدت آلمان در ميان بود ،جنگ از
سوى پروس تدافعى ارزيابى گرديد .با تمام اين اوصاف ،اھداف توسعهطلبانه و
تجاوزكارانه بيسمارك نيز افشا شده بود .خطابيه ھشدار مىداد كه "اگر طبقه كارگر
آلمان اجازه دھد كه جنگ كنونى خصلت تدافعى خود را از دست بدھد و به جنگى عليه
مردم فرانسه تبديل گردد ،شكست يا پيروزى ،ھر دو به يك سان فاجعهبار خواھند
بود(۴۵)".
ھنوز مدت زيادى از آغاز جنگ نگذشته بود كه ارتش ناپلئون سوم با شكستھاى
متوالى و خردكننده روبرو گرديد .نخستين شكست مھم در دژ ھس به ارتش امپراتورى
دوم وارد آمد .پس از آن ،شكست  ٢سپتامبر در سدان رخ داد كه طى آن امپراتور به
ھمراه ارتشاش تسليم و به اسارت پروسىھا درآمد.
ارتش پروس كه با اين پيروزى راه پاريس را گشوده يافت به سمت پايتخت فرانسه به
حركت درآمد .با اين حركت ،جنبه دفاعى جنگ از سوى پروس نيز به پايان رسيد .از
ھمين رو در خطابيه دوم شوراى عمومى كه در فاصله  ۶تا  ٩سپتامبر تھيه و انتشار
يافت ،اعالم گرديد كه جنگ تدافعى آلمان به يك جنگ تعرضى تبديل شده است.
حزب سوسيال دمكرات آلمان نيز با صدور اطالعيهاى سياستھاى تجاوزكارانه و
تعرضى آلمان را محكوم نمود و اعالم كرد كه "ما عليه الحاق آلزاس و لرن اعتراض
مىكنيم .ما به نام طبقه كارگر آلمان سخن مىگوييم .كارگران آلمان به خاطر منافع
مشترك آلمان و فرانسه ،به خاطر صلح و آزادى ،به خاطر تمدن غربى در برابر
بربريسم شرقى ،الحاق آلزاس و لرن را تحمل نخواھند كرد ...ما پيگيرانه از طريق
رفقايمان در تمام كشورھا به خاطر آرمان بينالمللى مشترك پرولتاريا تالش خواھيم
كرد(۴۶)".
شكست خفتبار ناپلئون سوم ،تعرضات پروس و مصائب و بدبختىھايى كه جنگ به
بار آورده بود ،بر ابعاد نارضايتى و اعتراض كارگران و زحمتكشان فرانسوى افزود و
ھمه شرايط را براى استقرار مجدد يك جمھورى در فرانسه فراھم ساخت .پيش از آن
كه حتا شكست سدان پيش آيد ،مردم فرانسه كه از سياستھاى ارتجاعى و جنگطلبانه
ناپلئون سوم جانشان به لب رسيده بود ،يك مبارزه جدى و مستمر را براى سرنگونى
امپراتورى دوم آغاز نمودند .مردم از حوالى ماه اوت به طور مدام و مستمر دست به
تظاھرات مىزدند و خواستار اعالم جمھورى بودند.
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در ھفتم اوت ،زحمتكشان فرانسه در اعتراض به سياستھاى رژيم بناپارتيستى به
خيابانھا ريخته و دست به تظاھرات زدند .دولت ،شديداً براى سركوب اين تظاھرات
اقدام نمود .نيروى امدادى وسيعى را به پاريس فرا خواند و  ۴٠٠٠٠نيرو در پاريس
مستقر نمود .در عين حال در پاريس و برخى شھرھاى ديگر فرانسه حكومت نظامى
اعالم نمود.
دو روز پس از اين رويداد ،در  ١٩اوت  ١٨٧٠يعنى روزى كه قرار بود مجلس مقننه
گشايش يابد ،به دعوت شاخهھاى انترناسيونال در پاريس ،تظاھرات ديگرى با شعار
سرنگونى امپراتور ،تسليح عمومى خلق و اعالم جمھورى صورت گرفت .تعداد
كثيرى كارگر و زحمتكش در ميدان كنكورد و خيابانھاى اطراف كاخ بوربون جمع
شدند .گروھى از جمعيت به سوى كاخ بوربون كه مقر قانونگزارى بود به حركت
درآمد .نمايندگان جمھورىخواه مجلس كه در پى ساخت و پاخت با بناپارتيستھا بودند
با توسل به انواع حيلهھا مانع از ھجوم مردم به جلسه شدند .آنھا بدين طريق سرنگونى
رژيم بناپارتيستى را به تأخير انداختند .معھذا با تمام اين خوشخدمتى،
جمھورىخواھان نتوانستند مواضع خود را در مقابل بناپارتيستھا به كرسى بنشانند.
بناپارتيستھا كه در اكثريت بودند ،يك كابينه جديد بناپارتيستى بر سر كار آوردند .پس
از اين رويدادھا ،تنھا جرقهای كوچك كافى بود تا به يك حريق بيانجامد و بساط
امپراتورى را جاروب كند .اعالم خبر شكست امپراتور در سدان ،شرايط را كامالً مھيا
ساخت .كارگران در پى اين خبر به خيابانھا ريختند و يك تظاھرات وسيع تودهاى
خودانگيخته در پاريس به وقوع پيوست .به زودى دانشجويان ،سربازان و افراد گارد
ملى ھم به اين تظاھرات پيوستند.
بالنكيستھا كه در ھمين روز در يك اجالس ويژه در سندونى ،نقشه انجام تظاھرات
و تبديل آن به يك انقالب را ريخته بودند ،با آمادگى بيشترى وارد شدند و در رأس
ستونھاى كارگران قرار گرفتند كه از بلويل و مونمارتر به سوى مركز شھر سرازير
شده بودند .شعار كارگران ،سرنگونى امپراتورى و برقرارى جمھورى بود.
در اين ضمن ،جناحھاى مختلف بورژوازى در مجلس تالش مىكردند كه براى
جلوگيرى از وقوع انقالب ،سريعا ً قدرت را به جناحى ديگر از بورژوازى منتقل كنند.
در اين زمينه جمھورىخواھان ،اورلئانيستھا و جناحى از بناپارتيستھا به توافق
رسيده بودند .فرداى آن روز يعنى در  ۴سپتامبر كه قرار بود مجلس تصميم قطعى
اتخاذ نمايد ،دهھا ھزار تن از كارگران ،پيشهوران ،دانشجويان با فرياد مرگ بر
امپراتور  -زنده باد جمھورى ،كاخ بوربن را به تصرف درآوردند.
جمھورىخواھان كه تا اين لحظه مشغول چانه زدن با سلطنتطلبان و بناپارتيستھا
بودند ،كوشيدند كه از اين رويداد به نفع خود استفاده كنند .گروھى از جمعيت به ھمراه
تعدادى از نمايندگان جمھورىخواه به سوى تاالر شھردارى به حركت درآمدند تا گويا
در آن جا جمھورى اعالم شود.
اما پيش از آن تعداد كثيرى از كارگران كه در رأس آنھا گروھى از بالنكيستھا و
نئو ژاكوبنھا قرار داشتند ،تاالر شھر را به تصرف درآورده و به نشانه پيروزى،
پرچم سرخ را بر سر در تاالر به اھتزاز درآورده بودند .گروھى ديگر از كارگران به
سمت زندانھا حركت كرده بودند تا زندانيان را آزاد كنند .جمھورىخواھان كه تا اين
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لحظه از اعالن جمھورى طفره مىرفتند ،اكنون در برابر يك عمل انجام شده قرار
گرفته بودند .آنھا چارهاى جز اين نداشتند كه جمھورى را بپذيرند .با اين وجود آنھا
كوشيدند ابتكار عمل را به دست بگيرند و با تشكيل يك كابينه قدرت را در دست خود
متمركز سازند .بورژوازى جمھورىخواه ،كابينهاى به رھبرى ژنرال تروشو تشكيل
داد و در ھمان شب پرچم سرخ را از فراز تاالر شھردارى به زير كشيد و بار ديگر
پرچم سه رنگ را به جاى آن برافراشت.
حكومت موقت بورژوايى كه بدين طريق شكل گرفت بر خود نام دولت دفاع ملى نھاد.
ماھيت اين تحوالت و اين حكومت را ماركس به عالىترين شكل ممكن آن در عبارات
زير توضيح داده است:
"در  ۴سپتامبر  ،١٨٧٠ھنگامى كه كارگران پاريس جمھورى اعالم كردند و اين امر
تقريبا ً در آن واحد در سراسر فرانسه تأييد شد ،بى آن كه حتا يك صداى مخالف بلند
شود ،دستهاى توطئهگر از وكالى جاهطلب كه تىير مرد سياسىشان بود و تروشو
ژنرالشان ،شھردارى پاريس را اشغال كردند ...با وجود اين ،در سرگيجه ناشى از
غافلگيرى ،در حالى كه رھبران حقيقى طبقه كارگر ھنوز در زندان بناپارتيستھا و
پروسىھا در حال حمله به پاريس قرار داشتند ،پاريس اين در دست گرفتن قدرت را
تحمل كرد ولى به اين شرط قطعى كه فقط در مورد دفاع ملى از آن استفاده شود .اما
پاريس به ھيچ وجه نمىتوانست از خود دفاع كند جز آن كه طبقه كارگرش را مسلح
نمايد و در سازمانى فعال متشكل سازد و از طريق خود جنگ آن را تعليم دھد .اما
پاريس مسلح معنايش انقالب مسلحانه بود .پيروزى پاريس بر پروس متجاوز به معنى
پيروزى كارگر فرانسوی بر سرمايهدار فرانسوى و انگلھاى دولتى آن بود .در اين
كشمكش بين وظيفه ملى و منافع طبقاتى ،حكومت دفاع ملى براى آن كه خود را به
حكومت خيانت ملى بدل كند ،حتا لحظهاى درنگ نكرد(۴٧)".
ب  -از اعالم جمھورى تا تشكيل كمون
به محض اعالم جمھورى در فرانسه ،فدراسيون اتاق سنديكاھاى كارگرى و سران
بخشھاى انترناسيونال در پاريس ،يك اجالس مشترك تشكيل دادند تا اوضاع را مورد
بررسى قرار داده و مطالبات كارگران را در برابر حكومت موقت قرار دھند .آنھا با
توجه به مجموع اوضاع و اين واقعيت كه طبقه كارگر ھنوز در وضعيتى نبود كه
قدرت را به دست بگيرد ،تصميم گرفتند با حكومت موقت در مورد مطالبات كارگران
به گفتگو بپردازند .لذا اجالس مشترك ،يك ھيئت ھفت نفره را تعيين نمود تا با يكى از
اعضا دولت موقت موسوم به گامبتا كه به تازگى از زندان آزاد شده بود و به داشتن
تمايالت دمكراتيك معروف بود ،مالقات كند و خواستار اجراى مطالبات كارگران به
شرح زير گردد:
انتخابات فورى شوراى شھردارى
تسليح فورى گارد ملى
انحالل فورى پرفكتور پليس و انتقال وظايف آن به شوراھاى شھردارى مناطق
لغو قوانين اضطرارى عليه مطبوعات و اجتماعات
آزادى زندانيان سياسى و غيره(۴٩).
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اين مالقات انجام گرفت ،اما از اين مذاكرات نتيجهاى در جھت تحقق مطالبات
كارگران به دست نيامد .البته طبيعى بود كه از مذاكره با حكومت موقت بورژوايى
چيزى عايد كارگران نشود و مطالبات آنھا متحقق نگردند ،معھذا اھميت طرح اين
مطالبات در اين بود كه از اين پس آنھا به پرچم مبارزه كارگران تبديل مىشدند.
اجالس مشترك دو تشكل مھم كارگرى ،ھم چنين تصميم گرفت كه در ھر يك از بيست
بخش پاريس كميتهھايى به نام كميتهھاى نظارت ايجاد شود .اين اقدام ،كه بيانگر ابتكار
عمل از سوى كارگران براى مقابله با اقدامات ارتجاعى بورژوازى بود ،تا بدان حد
حائز اھميت بود كه به زودى به يكى از وظايف اساسى بينالملل در پاريس تبديل
گرديد .شوراى فدرال پاريس انترناسيونال طى بخشنامهاى خطاب به بخشھاى
منطقهاى ،تشكيل كميتهھاى نظارت را وظيفه اساسى اعضاى بينالملل اعالم نمود.
كميتهھاى نظارت ،از نظر تركيب طبقاتى از كارگران ،روشنفكران ،پيشهوران و
كارمندان جزء تشكيل شده بودند.
به دنبال اين تحوالت در  ٩سپتامبر  ،١٨٧٠خبر تشكيل كميته مركزى بيست بخش،
منتشر گرديد كه در مبارزات آتى پرولتارياى پاريس عليه طبقات حاكم ارتجاعى نقش
مھمى ايفا مىنمايد.
تشكيل كميته مركزى  ٢٠بخش نيز جلوه ديگرى از ابتكار عمل تودهاى بود .مردم از
طريق ميتينگھايى كه در محالت و خيابانھا تشكيل مىدادند ،نامزدھايى را براى
عضويت در كميتهھاى بخش و كميته مركزى معرفى مىكردند و از ميان اين نامزدھا،
اعضای كميتهھاى بخش و كميته مركزى  ٢٠بخش با انتخاب مستقيم خود مردم
برگزيده مىشدند .چند روز پس از آن كه خبر تشكيل كميته مركزى  ٢٠بخش منتشر
گرديد ،در  ١۵سپتامبر ،پوسترى بر ديوارھاى پاريس پديدار گرديد كه به عنوان
نخستين پوستر سرخ شناخته شده است .در اين پوستر ،ھدف كميته مركزى "دفاع از
ميھن و جمھورى" اعالم شده بود و مطالباتى را مطرح مىساخت كه مھمترين آنھا،
الغاء پليس و انتقال وظايف آن به گارد ملى ،تسليح عمومى خلق ،انتخابى شدن كليه
مناصب و مقامات و مصادره انبارھاى آذوقه و مساكن ثروتمندان براى تأمين
نيازمندىھاى اھالى بود(۵٠).
در پى طرح اين مطالبات ،كارگران شديداً دولت را تحت فشار قرار دادند تا آنھا را
مسلح كند .دولت كه زير فشار تودهاى قرار گرفته بود ،ناگزير شد گردانھاى جديد
گارد ملى را در پاريس تشكيل دھد و بر  ۶٠گردان متشكل از جريانات بورژوايى كه
از دوران ناپلئون سوم باقى مانده بودند ،بيافزايد.
گردانھاى جديد گارد ملى كه به زودى تعدادشان به  ١٩۴گردان با حدود ٢٠٠٠٠
عضو رسيد ،از كارگران و زحمتكشان تشكيل مىشدند .معھذا نيروى عمده آنھا را
كارگران تشكيل مىدادند.
با برگزارى انتخابات فرماندھان گارد ملى كه متعاقب تشكيل گردانھاى جديد صورت
گرفت ،تعدادى از رھبران طبقه كارگر به عنوان فرماندھان گردانھاى گارد ملى
انتخاب شدند و بدين طريق بر نقش و موقعيت نيروھاى انقالبى افزوده شد .عالوه بر
اين ،به منظور نظارت بر كار فرماندھان و پيشبرد دمكراتيك امور ،شوراھايى در
گردانھاى گارد ملى تشكيل گرديدند .اين شوراھا كه فعاليت فرماندھان را تحت كنترل
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و نظارت دقيق قرار مىدادند ،به شدت نگرانى دولت بورژوايى را بر انگيختند .دولت
تالش زيادى مبذول داشت تا شايد بتواند قدرت اين شوراھا را محدود سازد ،اما نه تنھا
در نھايت نتيجهاى نگرفت بلكه بالعكس رشد و قدرت نيروھاى پرولترى در واحدھاى
نظامى تا بدان جا رسيد كه مدتى بعد كميته مركزى گارد ملى با  ٢۵عضو انتخاب
گرديد كه با اتوريتهترين ارگان رھبرى تودهاى محسوب مىشد  .در جاى خود به
جريان شکلگيری و نقش آن در برپايى كمون خواھيم پرداخت.
به ھر رو ،با محاصره پاريس كه از  ١٩سپتامبر آغاز و حدوداً  ۴ماه به طول
انجاميد ،اوضاع پيوسته بحرانىتر شد و روز به روز بر دامنه و شدت درگيرى ميان
كارگران و زحمتكشان با حكومت افزوده گرديد.
وقتى كه محاصره آغاز شد ،توده مردم انتظار داشتند كه حكومت موقت يا بدان گونه
كه خود ادعا مىكرد ،حكومت دفاع ملى ،دست به يك رشته اقدامات جدى عليه
پروسىھا بزند .اما حكومت موقت بورژوايى كه از كارگران بيش از اشغالگران
پروسى واھمه داشت ،نه تنھا اقدامى براى عقب راندن آلمانھا انجام نداد بلكه كارى ھم
براى كاستن از فشارھاى اقتصادى و مادى كه در شرايط جنگ و محاصره بر دوش
كارگران قرار داشت ،نكرد .از اين رو دم به دم وضعيت مادى و معيشتى كارگران
وخيمتر گرديد .لذا كارگران خود ابتكار عمل را به دست گرفتند .آنھا از امور مربوط
به توزيع خواروبار و مواد غذايى گرفته تا سرپرستى خانوادهھاى سربازان ،تأمين
مسكن براى پناھندگان و خالصه كالم انجام مجموعهاى از وظايف اقتصادى و ادارى
را خود بر عھده گرفتند .كارگران ھم چنين خواستار اقدامات مؤثر و جدى از سوى
دولت به منظور مبارزه با قحطى و كمبود مواد غذايى بودند .در راستاى ھمين خواست
زحمتكشان ،كميته مركزى  ٢٠بخش ،خواستار جيرهبندى مواد غذايى گرديد .بعداً اين
مطالبه به خواست جيره مساوى و مجانى براى ھمه شھروندان در دوران جنگ تبديل
گرديد .معھذا دولت به انحاء مختلف از انجام اقدامات مؤثر براى مبارزه با كمبود و
قحطى طفره مىرفت و تنھا در ماه اكتبر بود كه زير فشار مبارز كارگران ،به
شھرداران بخشھا اجازه داد كارت جيرهبندى گوشت صادر كنند .مماشات ،سازشكارى
و تسليمطلبى دولت خيانت ملى در برابر اشغالگران و خوددارى اين دولت از انجام
اقدامات جدى به نفع زحمتكشان به ويژه در زمينه تأمين آذوقه و مواد غذايى ،رشد و
گسترش فقر ،بيكارى  ،فالكت و بدبختى توده مردم ،منجر به رشد روز افزون
نارضايتى و اعتراض در ميان كارگران و زحمتكشان گرديد .در ماه سپتامبر يك رشته
تظاھرات در پاريس به وقوع پيوست .در جريان تظاھرات ،راهپيمايىھا و
گردھمايىھاى روزھاى  ٢۵ ،٢٢ ،٢٠و  ٢۶سپتامبر ،كارگران خواھان اقدامات فورى
و جدى عليه تجاوزكاران و اشغالگران پروسى ،تشكيل كمون و ملى كردن صنايعى
شدند كه با جنگ مرتبط بودند .از جمله اين كه در  ٢۶سپتامبر ،اجتماعى با حدود سه
ھزار تن در بلويل تشكيل گرديد .در اين گردھمايى ،كارگران ،سرمايهدارى به نام
گوديو را كه مالك تعدادى كارگاه كفاشى و كنتراتچى كفش نظاميان فرانسه بود ،متھم به
استثمار وحشيانه كارگران ،اخالل و كارشكنى در امر دفاع نمودند و خواھان دستگيرى
وى و مصادره كارگاهھاى او شدند .اجتماعات كارگرى ديگرى نيز خواستار مصادره
و ملى كردن صنايع جنگى شدند(۵١).
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به موازات رشد و گسترش مبارزات سياسى ،كانونھا و تشكلھاى سياسى نيز توسعه
يافتند .از جمله باشگاهھاى سياسى كه در واقع كانونھاى تشكل و آموزش سياسى
بودند ،گسترش يافتند .اكثريت اين باشگاهھا كه تعداد آنھا به حدود  ۴٠مىرسيد تحت
نفوذ و نظارت بالنكيستھا ،نئوژاكوبنھا و حوزهھاى انترناسيونال قرار داشتند.
حكومت بورژوايى در برابر اين تشكلھاى سياسى نيز مانع ايجاد مىكرد و مىكوشيد
آنھايى را كه وابسته به جريانات انقالبى و مترقى بودند ،سركوب و متالشى سازد.
گاردھاى سيار حكومت به اين باشگاهھا يورش مىبردند ،انقالبيون را بازداشت و
امكانات آنھا را غارت مىكردند.
به رغم تمام اين فشارھا و سركوبھاى حكومت ،مبارزه سياسى كارگران و
زحمتكشان روز به روز اعتالی بيشترى مىيافت و تودهھاى كارگر بيش از پيش ابتكار
عمل را به دست مىگرفتند.
كميتهھاى نظارت" ،بر فعاليتھاى مقامات رسمى نظارت مىنمودند و حتا گاھى جاى
آن مقامات را نيز مىگرفتند ".اعالميه مشعر بر تشكيل انجمن نظارت بخش ھيجدھم
چنين بيان داشته بود" :اين انجمن در واقع نطفه تأسيس حوزهھايى است كه آن خود پايه
اساسى جمھورى دمكراتيك است ".انجمن مذكور معتقد بود كه وظايفش عبارتند از:
"سازمان دادن به امر دفاع و تأمين امنيت و حل مشكل غذا و مسكن و مبارزه با سوء
استفادهھاى دولت از قدرت و حمايت از جمھورى .انجمنھا گاھى وظايف پليس را نيز
بر عھده مىگرفتند ،بازجويىھايى انجام مىدادند و دشمنان جمھورى را توقيف
مىكردند(۵٢)".
ابتكار عمل انقالبى تودهھا و رشد گرايشات راديكال به ويژه خود را در جريان
انتخابات انجمنھاى گارد ملى در اكتبر نشان داد .كارگران ،نقش و نفوذ بيشترى در
انجمنھا پيدا كردند و انجمنھا نقش مھمترى در انجام وظايف فرماندھى نظامى و
ادارى بر عھده گرفتند .ھمين امر چنان مايه نگرانى دولت گرديد كه تشكيل گردانھاى
كارگران را ممنوع نمود و فشار روز افزونى را براى محدود ساختن قدرت شوراھا يا
به عبارت دقيقتر انجمنھاى گردانھاى گارد ملى سازمان داد.
در اين مرحله ،عليرغم اين كه اتحاديهھاى كارگرى به علت بحران و از ھم گسيختگى
اقتصادى و تجھيز كارگران براى جنگ ،تضعيف شده بودند ،برخى تشكلھاى صنفى
جديد به وجود آمدند كه مھمترين آنھا تشكلھاى صنفى زنان كارگر بود .زنان كارگرى
كه در كارگاهھاى تعاونى خياطى كار مىكردند و براى ارتش و پرسنل آن اونيفورم و
لباس زير مىدوختند ،سازمانھاى كارگرى مختص خود را ايجاد نمودند .در ھمين
مرحله ،انجمن زنان پرستار نيز تشكيل گرديد.
در ماه اكتبر باز ھم بر ميزان نارضايتى و مخالفت كارگران با حكومت افزوده شد و
در روزھاى پنجم و ھيجدھم اكتبر تظاھراتى در پاريس صورت گرفت .تودهھايى كه
در اين تظاھرات شركت داشتند ،خواھان برقرارى فورى كمون بودند.
اما طرح اين شعار از چه رو بود و چه اھميت و معنايى براى كارگران داشت؟
در حقيقت به لحاظ تاريخى و تجربى ،قبل از ھر چيز كمون براى كارگران،
تداعىكننده كمون پاريس در دوران انقالب كبير فرانسه بود كه ارگان ديكتاتورى
انقالبى توده زحمتكش و تھيدست محسوب مىشد .كارگران فرانسه ،ياد كمون پاريس و
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دستاوردھاى آن را در خاطره تاريخى خود حفظ كرده بودند .از اين رو در مبارزه عليه
ستمگران ،استقرار قدرت زحمتكشان را با استقرار كمون به عنوان ارگان ديكتاتورى
انقالبى مرتبط مىدانستند .اما گذشته از اين واقعيت ،شعار كمون از جنبه ديگرى نيز
براى كارگران فرانسه حائز اھميت بود .انقالب فوريه  ،١٨۴٨حق رأى را به حيطه
انتخابات شھردارىھا نيز بسط داده بود و ايده خودمختارى و فرمانروايى شھروندان را
بر شھر خود جا انداخته بود .معھذا پس از سركوب قيام ژوئن پرولتارياى پاريس،
بورژوازى با فرمان سوم ژوئيه ،اين حق دمكراتيك مردم را از آنھا سلب نمود .لذا
مقامات شھرداری ،ديگر منتخب مردم نبودند ،بلكه وابسته به حكومت شدند .اين وضع
در دوران ناپلئون سوم نيز حاكم بود .در عين حال ،در اين دوران دو شھر مھم فرانسه
يعنى پاريس و ليون مطلقا ً از ھر گونه خودمختارى محروم شده و تحت نظارت مستقيم
پرفكتور پليس قرار گرفته بودند .پاريس با جمعيت دو ميليونىاش به  ٢٠بخش تقسيم
شده بود و در رأس ھر بخش يك شھردار قرار داشت كه توسط حكومت گماشته شده
بود (۵٣).اين وضع موجب ناخرسندى مردم بود .لذا پس از شكست انقالب ،١٨۴٨
مردم در مبارزات دمكراتيك خود ھمواره مسئله انتخابى شدن شوراھاى شھردارى و
الغای وضع ويژه براى پاريس و ليون را به عنوان يكى از مطالبات برجسته خود
مطرح مىكردند.
جريانات سياسى مختلف نيز كه در آن زمان به ويژه در ميان كارگران فعاليت داشتند،
به رغم دركھاى متفاوتى كه از كمون ،نقش و اھميت آن داشتند ،در گسترش ايده كمون
و طرح آن به عنوان يك شعار كارگرى مؤثر بودند .كمون در سيستم فكرى
پرودونيستھا ،واحد نخستين سيستم اجتماعى آينده بود .آنھا خواھان استقرار
كمونھايى كامالً خودمختار بودند .با ھمين درك از كمون و نگرش پرودونيسم نسبت به
مبارزه سياسى بود كه آنھا براى كمون پاريس ،وظايفى صرفا ً در حد وظايف مربوط
به شھردارى را قائل بودند وبا ھمين درك بود كه كميته مركزى  ٢٠بخش كه در آغاز
بيشتر تحت تأثير و نفوذ گرايش پرودونيستى قرار داشت ،در بيانيه اكتبر خود اعالم
مىكرد كه" :كمون نمىتواند ادعاى شركت در قدرت دولت را داشته باشد و نيز مجاز
نيست بر تصميمات و اعمال قدرت مركزى نظارت بنمايد .ليكن در مواردى كه دولت
بخواھد به آزادى مردم پاريس تجاوز كند ،كمون حق دارد در برابر آن مقاومت
بنمايد(۵۴)".
برخالف پرودونيستھا ،نئوژاكوبنھا فعاليتھاى كمون را در چارچوب امور
شھردارى محدود نمىكردند و معتقد بودند كه "كمون بايد وظايف دولت را نيز بر عھده
بگيرد ".بالنكيستھا كمون را وسيله مبارزه با حكومت مىدانستند" .كمون انقالب است
كه خودکامهگان را مىلرزاند و تاج و تختھا را واژگون مىسازد .كمون نجات فرانسه
و جمھورى است (۵۵)".لذا تحت تأثير مجموعهاى از عوامل و شرايط تاريخى و
مشخص و نيز گرايشات سوسياليستى ،كارگران كمون را نه فقط پاسخگوى نيازھاى
فورى بلكه اھداف و آرزوھاى بلند مدت ،ديرينه و اساسى خود مىدانستند و براى آن
مبارزه مىكردند .كارگران ،كمون را نظامى مىدانستند كه در آن انجمنھاى كارگرى
بايد عھدهدار اداره امور كشور باشند .با ھمين نگرش بود كه توده كارگر شعار كمون
را سر مىداد ،براى آن مبارزه مىكرد و سرانجام آن را مستقر ساخت .در  ٢٠سپتامبر
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در اجتماع  ٢٣٠نماينده انجمنھاى نظارت ،ماده كمون با اكثريت آرا به تصويب رسيد.
در جريان توسعه و گسترش مبارزه طبقاتى ،كم كم توھماتى كه در مورد تشكيل كمون
با كمك و ھمراھى دولت در ميان بخشھايى از كارگران وجود داشت ،زائل گرديد و
بيش از پيش نگرش بالنكيستھا مقبوليت يافت كه معتقد بودند كمون را تنھا به شيوهاى
انقالبى مىتوان ايجاد كرد.
در پنجم اكتبر ،پنج گردان گارد ملى بلويل به رھبرى فلوران بالنكيست دست به
تظاھرات زدند و خواستار انجام اقدامات جدى عليه نيروھاى آلمانىھا و انتخابات
فورى كمون شدند.
شھردارىھاى بخشھا نيز در ھمان روز تصميم گرفتند كه بر روى مسئله انتخابات
فورى كمون پافشارى نمايند .اما دولت نه تنھا ھيچ يك از اين پيشنھادات را نپذيرفت
بلكه بالعكس در روز  ٧اكتبر تصميم گرفت كه انتخابات شھردارى را به پايان
محاصره موكول كند و ھر گونه گردھمايى سياسى و شركت گارد ملى را در تظاھرات
ممنوع سازد .اين اقدامات ارتجاعى دولت ،مخالفت را افزونتر ساخت و كميته مركزى
 ٢٠بخش را نيز به اتخاذ تصميمات راديكالترى واداشت .لذا كميته مركزى تصميم
گرفت كه فرداى آن روز در اعتراض به اين تصميمات و اقدامات دولت ،يك تظاھرات
برپا كند .در اين تظاھرات گسترده تودهاى ،عليرغم ممنوعيتھاى دولتى ،گردانھاى
چپ گارد ملى نيز شركت داشتند .يك روز بعد يعنى در نھم اكتبر نيز يك گردھمايى
بزرگ كارگرى در بلويل برگزار گرديد .در اين جا تصميم گرفته شد كه براى پيشبرد
يك مبارزه ھمه جانبه و مؤثر ،يك ارگان رھبرى و مركزى واحد ايجاد گردد.
در مقابل اين رشد و اعتالء جنبش اعتراضى تودهاى ،حكومت موقت ،اقدامات
سركوبگرانه خود را تشديد نمود .گردانھاى انقالبى گارد ملى و شخصيتھاى انقالبى
در معرض سركوب قرار گرفتند .روز  ١٠اكتبر ،دولت دستور بازداشت بالنكى و
فلوران را صادر كرد ،اما حمايت گارد ملى از بالنكى و فلوران مانع از آن گرديد كه
حكومت تصميم خود را عملى سازد .اقدامات ديگرى نيز عليه انقالبيون به مرحله اجرا
درآمد.
در اين شرايط كه اوضاع ھر دم بحرانىتر مىشد و مبارزه طبقاتى توسعه و گسترش
مىيافت ،مسئله برافكندن حكومت موقت در دستور كار نيروھاى انقالبى قرار گرفت.
پ  -شورش  ٣١اكتبر
روز  ٣١اكتبر جمعيت كثيرى از كارگران و زحمتكشان دست به راهپيمايى به سوى
مركز شھر زدند .جمعيتى عظيم در برابر شھردارى تجمع نمود .گردانھاى انقالبى
گارد ملى نيز كه از حومهھاى كارگرنشين اطراف پاريس به سمت شھردارى به
حركت در آمده بودند و بر روى پرچم سرخ خود شعار زنده باد كمون را حمل
مىكردند ،به تظاھركنندگان اطراف شھردارى پيوستند .حوالى ظھر ،تودهھاى
خشمگين با شعار برقرار باد كمون به درون تاالر شھردارى ريختند .اوضاع به شدت
بحرانى شده بود .كميته مركزى  ٢٠بخش تصميم گرفت به شھردارى برود ،دولت را
معزول نمايد و يك ھيئت موقت را مأمور برگزارى انتخابات كمون سازد .در اين
ضمن ،واحدھاى گارد ملى طرفدار بالنكى كه ابتكار عمل را به دست گرفته بودند،
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پرچمھاى سرخ را در جلو پنجرهھاى شھردارى به اھتزاز در آورده بودند .به محض
ورود فلوران به شھردارى ،وى دستور توقيف اعضاى دولت را صادر كرد ،و تشكيل
كميته نجات ملى را اعالم نمود .يك دولت جديد تشكيل گرديد" .بالنكى متن فرمانى را
درباره احضار و تشكيل يك كميسيون بلدى موقت مركب از  ١٢٠عضو و يك كميسيون
فوقالعاده مركب از  ٢٠عضو و يك انجمن نجات ملى مركب از  ۵عضو تدوين كرد".
"در دو سازمان نخست نمايندگان گروهھاى مختلف جمھورىخواه حضور داشتند و
حال آن كه در انجمن نجات ملى كه به عقيده او مىبايستى متجانس باشد ،دلسكلوز،
بالنكى ،ميلير ،رانويه و فلوران عضويت داشتند(۵۶)".
ظاھراً حكومت موقت بورژوايى سرنگون شده بود و در حالى كه بيانيه بالنكى اعالم
مىكرد كه انتخابات كمون در مدت  ٢۴ساعت انجام خواھد گرفت ،كميته مركزى ٢٠
بخش مشغول مذاكره و تبادل نظر در مورد نامزدھاى انتخابات كمون بود .سرنگونى
حكومت موقت چنان قطعى به نظر مىرسيد كه گروه كثيرى از كارگران و افراد گارد
ملى جداً كار را تمام شده تلقى نموده و شھردارى را ترك كردند .در اين شرايط،
تروشو و ژولفرى كه با كمك يكى از واحدھاى بورژوايى گارد ملى فرار كرده بودند،
براى اشغال مجدد شھردارى دست به كار شده و نيروھاى مسلح خود را مأمور اشغال
شھردارى نمودند .حوالى ساعت  ۴صبح بود كه واحدھاى نظامى طرفدار حكومت
موقت بورژوايى حمله به شھردارى را آغاز نمودند .در اين ضمن ،گروھى از
جمھورىخواھان ميانهرو مىكوشيدند تا با يك توافقنامه ،قضيه را به شكل مسالمتآميز
خاتمه دھند .بر طبق مفاد اين توافقنامه ،انتخابات كمون مىبايستى در اول نوامبر
برگزار گردد و فرداى آن روز نيز انتخابات براى تشكيل دولت انجام بگيرد .بر سر
چنين توافقى در دولت جديد كه بر خود نام كميسيون موقت نھاده بود ،اختالف نظر
وجود داشت .گروھى از اعضای كميسيون كه در رأس آنھا دلسكلوز قرار داشت،
موافق اين توافق بودند ،اما گروھى ديگر به رھبرى بالنكى ضمن مخالفت با اين طرح
بر اين اعتقاد بودند كه كميسيون موقت بايد به فوريت انتخابات كمون را برگزار و
اختيارات خود را به كمون واگذار نمايد .سرانجام ،كميسيون ،طرح توافق را تصويب
نمود .بر طبق اين طرح ،توافقى در سه ماده با حكومت موقت صورت گرفت :مطابق
ماده نخست ،قرار بر اين شد كه انتخابات كمون در اول نوامبر برگزار شود .مطابق
ماده  ،٢مىبايستى انتخابات اعضاء دولت در دوم نوامبر صورت بگيرد و باالخره بر
طبق ماده  ،٣ھر دو دولت مستقر در شھردارى خود را منحل خواھند ساخت و كسى به
خاطر رويدادھاى  ٣١اكتبر مورد تعقيب و مجازات قرار نخواھد گرفت(۵٧).
اما دولت موقت كه بر اوضاع مسلط شده بود ،سريعا ً توافق را كنار نھاد و اصالً منكر
چنين توافقى شد .نه تنھا از برگزارى انتخابات كمون و انتخابات براى گزينش اعضاء
دولت سر باز زد ،بلكه تعقيب و سركوب انقالبيونى را كه در  ٣١اكتبر دولت موقت را
سرنگون كرده بودند ،آغاز نمود .تعدادى از رھبران راديكال جنبش را دستگير کرد.
فرماندھان گارد ملى را كه داراى تمايالت انقالبى بودند بركنار كرد و برخى از
شھرداران را معزول نمود.
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دولت موقت براى اين كه ظاھراً رأى اعتماد به دست آورد و خود را دولت قانونى
جلوه دھد ،رفراندومى را براى روز سوم نوامبر تعيين نمود .از نمونه اين رفراندومھا
حتا در دوره ناپلئون سوم ھم برگزار شده بود.
دولت موقت كه اكنون خود را بر اوضاع مسلط مىديد براى اين كه از شر شھرداران
مزاحم خالص شود و در ھمان حال چھرهاى دمكراتيك به خود بدھد ،انتخابات براى
گزينش شھرداران  ٢٠بخش پاريس و معاونان آنان را در روزھاى پنجم تا ھشتم نوامبر
برگزار كرد .معھذا در اين جا نتيجهاى عكس آن را كه انتظار داشت به دست آورد.
مردم ،اغلب شھردارانى را برگزيدند كه به نحوى از انحاء با دولت مخالف بودند .در
مناطق كارگرنشين نيز انقالبيون سرشناس انتخاب شدند .در بلويل و ويليت ،دلسكلوز
و رانويه كه به جرم شركت در شورش  ٣١اكتبر توقيف شده بودند به عنوان شھردار و
ميلير ،والس و فلوران به سمت معاونت شھردارى انتخاب شدند .در بين شھرداران و
معاونين آنھا يك گروه ده ،دوازده نفره سوسياليست تشكيل شده بود.
ت  -جنبش انقالبى در ليون و مارسى
به رغم اين كه مركز و محور جنبش پرولترى و انقالبى فرانسه ،پاريس بود ،اما اين
جنبش به پاريس محدود نمىشد .در اياالت و شھرھاى ديگر ھم در اين فاصله تحوالتی
انقالبى به وقوع پيوسته بود و جنبش طبقاتى كارگران اعتالء يافته بود.
در ليون كه دومين شھر بزرگ صنعتى فرانسه محسوب مىشد ،در روز  ۴سپتامبر،
حتا چند ساعتى زودتر از پاريس جمھورى اعالم شده بود .در اين جا نيز يك كميته
امنيت يا مراقبت عمومى ،متشكل از كارگران و راديكالترين جناح جمھورىخواھان به
وجود آمده بود .اين كميته در فاصله ده روزى كه قدرت را در دست داشت ،كوشيد تا
از طريق تصويب يك رشته دستورالعملھا ،بھبودى در وضع زحمتكشان پديد آورد كه
از آن جمله بود دستورالعملھاى مربوط به ايجاد كارگاهھاى دولتى ،اشتغال
١۵٠٠كارگر بيكار در امر بناى استحكامات ،لغو ماليات خوار و بارى كه به شھر وارد
مىشد ،وضع ماليات بر ثروتمندان ،قطع ھر گونه كمك مالى به كليسا از طريق
نھادھاى دولتى ،الغاء پليس و انتخابات كميسرھا بر مبناى حق رأى عمومى و اقدامات
دمكراتيك(۵٨).
در ليون در  ١۵سپتامبر ،انتخابات كمون صورت گرفت كه البته اين كمون تحت نفوذ
و رھبرى بورژوازى قرار داشت .علت اين امر نيز در اين بود كه در ليون،
بورژوازى ابتكار عمل را براى تشكيل كمون در دست گرفته بود و از اين گذشته
اكثريت كارگران در اين كمون و انتخابات آن دخالتى نداشتند .در اين جا بايد اشاره كرد
كه جنوب فرانسه عمدتا ً عرصه فعاليت باكونيستھا بود و آنھا در رأس جنبش
كارگرى قرار داشتند .تاكتيكى ھم كه به جنبش تحميل مىشد ،تاكتيكھاى آنارشيستى
باكونين بود.
خود باكونين در اواسط سپتامبر وارد ليون شد تا در آن جا تاكتيكھاى خود را عملى
سازد .در  ١٧سپتامبر در يك گردھمايى كه در آن نمايندگان مارسى و ديگر شھرھاى
جنوبى فرانسه حضور داشتند ،كميته نجات فرانسه تشكيل گرديد .ده روز بعد
پوسترھايى بر ديوارھاى ليون آويزان گرديد كه در آن برنامه "فدراسيون انقالبى
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كمونھا" توسط باكونيستھا اعالم شده بود .در اين برنامه ،الغاء دستگاه حكومتى و
ادارى و جايگزينى دادگاهھاى جنايى و مدنى با محاكم خلقى و انعقاد يك كنوانسيون
انقالبى در ليون خواسته شده بود(۵٩).
فرداى آن روز يعنى در  ٢٨سپتامبر  ،١٨٧٠باكونين به ھمراه گروهھاى طرفدار
خود ،شھردارى ليون را اشغال نمود و از بالكن شھردارى ،برنامه خود را اعالم كرد.
اين برنامه مورد حمايت و پشتيبانى بخشھايى از كارگران قرار گرفت .با تمام اين
اوصاف ،از آن جايى كه در اين جا جنبش به قدر كافى وسعت نداشت و عموم كارگران
در آن مشاركت نداشتند ،با مداخله نيروھاى دولتى ،سريعا ً سركوب شد .باكونين نيز
دستگير و اخراج گرديد .در مارسى ھم كه باكونيستھا در جنبش كارگرى نفوذ داشتند،
تحوالت مشابھى به وقوع پيوست .در ھمان ايام كه در پاريس ،جنبش عليه ناپلئون سوم
اوج مىگرفت ،در مارسى نيز جنبش اعتراضى رشد و گسترش يافت .در  ٧اوت يك
تظاھرات وسيع چندين ھزار نفره صورت گرفت و يك كميته انقالبى برگزيده شد كه به
مدت دو روز شھر را تحت كنترل خود داشت.
با استقرار جمھورى در فرانسه ،تالشھايى از سوى كارگران مارسى براى ايجاد يك
كمون انقالبى صورت گرفت .در مارسى نيز فدراسيون انترناسيونال كه تعداد كثيرى
كارگران كشتىسازى ،بارانداز و مؤسسات ديگر را در بر مىگرفت ،تحت رھبرى و
نفوذ اتحاديه باكونيستى قرار داشت.
در جريان تحوالت انقالبى پس از اعالم جمھورى ،يك گارد مدنى در مارسى تشكيل
گرديد كه داراى تمايالت انقالبى و راديكال بود .در اين جا ،رھبرى جنبش در دست
اتحاديه جنوب قرار داشت كه از جريانات پرولترى و دمكرات تشكيل شده بود .در
برنامه اتحاديه )ليگ( از جمله وضع ماليات بر ثروتمندان خواسته شده بود كه
شھردارى مارسى از انجام آن سر باز زد .لذا در اول نوامبر ،واحدھاى گارد مدنى
دست به راهپيمايى به سوى شھردارى زدند .شھردارى را به تصرف خود در آوردند و
تشكيل كمون مارسى را اعالم نمودند .اما نيروھاى سركوب حكومت مركزى به
مارسى اعزام شدند و در  ٧نوامبر با مداخله آنھا بود كه تاالر شھردارى از تصرف
انقالبيون بيرون آمد .پس از اين شكست ،گارد مدنى خلع سالح گرديد و اتحاديه جنوب
منحل اعالم شد.
در حالى كه نتيجه مبارزه در ليون و مارسى تا اين مقطع به پيروزى بورژوازى
انجاميده بود ،در پاريس ،كارگران خود را براى نبرد قطعى و قبضه قدرت آماده
مىكردند.
ث  -تدارك نبرد قطعى
رويداد  ٣١اكتبر در پاريس نشان داد كه كارگران آماده سرنگونى حكومت موقت
بورژوايى و برقرارى يك حكومت كارگرى ھستند .اين واقعيت را ھم چنين گرايش
روز افزون كارگران به خطوط راديكالتر جنبش كارگرى و سوسياليستى نشان مىداد.
در پى رويداد  ١٣اكتبر به نحو قابل مالحظهاى گرايشات پرودونيستى در ميان
كارگران تضعيف گرديد ،و بالعكس گرايشات بالنكيستى تقويت شد .كميته مركزى ٢٠
بخش نيز از اين پس گرايش بيشترى به بالنكيستھا پيدا كرد.
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در اواخر ماه نوامبر ،كميته مركزى  ٢٠بخش ،يك باشگاه مركزى داير نمود كه
دربرگيرنده مجموعهاى از سازمانھا ،انجمنھاى دمكراتيك و سوسياليستى ،باشگاهھاى
محلى و شخصيتھاى سياسى بود .اين تشكل نيز تحت نفوذ و رھبرى بالنكيستھا قرار
داشت.
تضعيف گرايشات پرودونيستى ،در عين حال منجر به فعالتر شدن حوزهھاى پاريسى
انترناسيونال گرديد ،چرا كه گرايش پرودونيستى تاكنون مانع از شركت فعال حوزهھا
در مبارزه سياسى و حتا وقايع  ٣١اكتبر شده بود.
در  ٢٧نوامبر ،رھبران شوراى فدرال حوزهھاى پاريسى انترناسيونال و اعضاى اتاق
فدرال جمعيتھاى كارگرى با انتشار بيانيه مشتركى خواھان اتخاذ اقدامات قاطع عليه
اشغالگران آلمانى ،به تعويق افتادن انتخابات مجلس به بعد از جنگ ،حق مردم پاريس
در انتخابات شھردارىھا ،جيرهبندى مواد غذايى ،مصادره كاالھاى مورد نياز مردم و
به تعويق افتادن اجارهخانهھا به بعد از جنگ شدند.
اين مطالبات ،مجموعهاى از خواستھاى فورى توده زحمتكش در شرايط فقر،
گرسنگى ،سرما ،جنگ ،بيكارى و مصايب اجتماعى ديگر بود .معھذا دولت به ھيچ يك
از اين مطالبات توجھى نكرد و به سياستھاى ارتجاعى خود ادامه داد .نتيجتا ً در ماه
سپتامبر ،اقدامات انقالبى براى سرنگونى حكومت و برقرارى كمون تشديد گرديد.
در ھمه جا به ويژه در باشگاهھاى انقالبى ،بحث اساسا ً بر سر مسئله چگونگى
استقرار كمون و ضرورت آن بود .اعضا باشگاه مركزى ،طرفدار برقرارى كمون با
توسل به اعمال قھر و شيوهھاى انقالبى بودند.
كميته مركزى  ٢٠بخش نيز بحث اصلى خود را بر روى مسئله "راهھاى مؤثر و
عملى استقرار كمون" متمركز ساخته بود" .در روز  ٢٣دسامبر ،پيشنھادھايى به
منظور ايجاد سازمانھاى بخش ،شبيه به انجمنھاى نظارت يا باشگاهھاى مخصوص
براى متمركز نمودن نيروھاى زنده جمھورى" عرضه شد .ھيئتى مركب از  ٢٠عضو
تعيين گرديد تا ھر عضو به يكى از بخشھاى بيست گانه پايتخت اعزام گردد و "درباره
بھترين شيوه سازمان ھر بخش از نظر انقالبى مطالعاتى كند ".در  ٢٨دسامبر تصميم
گرفته شد كه كميتهھاى بخش ھر چه زودتر ،وضع نيروھايى را كه ھر بخش مىتواند
در موقع مقتضى براى استقرار كمون انقالبى در اختيار داشته باشد ،تعيين كند .در
ھمان اجالس ،دستور جلسه اجتماع بعدى به شرح ذيل تدوين گرديد" :درباره كمون
انقالبى و وسايل عملى براى استقرار آن به شيوهاى انقالبى"(۶٠).
مسئله استقرار كمون به شيوهاى انقالبى بيش از پيش در دستور كار قرار مىگرفت.
به ويژه پس از شكست طرح مدافعين كمون قانونى كه پيشنھاد مىكردند ،اجتماعات
شھرداران وظيفه يك كمون قانونى را عھدهدار گردد و به شكلى مسالمتآميز تغييراتى
در سياست دولت پديد آورد ،كارگران به سمت استقرار كمون به شيوهاى انقالبى و نه
قانونى گام برمىداشتند .كميته مركزى  ٢٠بخش كه با شبكه كميتهھاى نظارتاش
مركز ثقل و سخنگوى جنبش كارگران و زحمتكشان شده بود ،در تدارك استقرار كمون
به شيوه انقالبى برآمده بود .كميته مركزى "در اوايل ژانويه  ١٨٧١يك كميسيون ٢٢
نفره و يك كميته سرى  ۵نفره را تعيين نمود كه راه سرنگونى حكومت را ھموار
كنند (۶١)".اعضاء اين كميته سرى ھمگى از ميان بالنكيستھا انتخاب شده بودند.
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ضمنا ً از اين پس ،كميته مركزى  ٢٠بخش ،با نام نمايندگى  ٢٠بخش به فعاليت خود
ادامه مىدھد كه حاكى از نقش كميته مركزى به عنوان نمايندگان منتخب بخشھاست.
كميته سرى به محض تشكيل ،تدارك سرنگونى حكومت را آغاز نمود .سه تن از
اعضاء اين كميته ،نويسندگان بيانيه معروف سرخى بودند كه رژيم حاكم بر فرانسه را
ادامه امپراتورى معرفى كرده و خواھان برافكندن آن شده بودند .در اين بيانيه كه
خطاب به مردم بود ،كمون به عنوان يك دستگاه قدرت تعريف شده بود كه مىبايستى
جاى حكومت بورژوايى سرنگون شده را بگيرد.
با انتشار بيانيه معروف به سرخ كه در آن سرنگونى حكومت بورژوايى و استقرار
كمون به عنوان دستگاه قدرت حاكمه جديد مطرح شده بود ،حكومت موقت بر شدت
سركوب و فشار به مردم افزود .معھذا روحيه انقالبى مردم بيش از آن اوج گرفته بود
كه اين سركوبھا بتوانند به عنوان عامل بازدارنده عمل كنند ،بالعكس در ھمه جا ،به
ويژه در باشگاهھاى انقالبى ،بحثھاى مفصلى در مورد سرنگونى حكومت و برقرارى
كمون در جريان بود .اقدامات سركوبگرانه حكومت ،از جمله تالش براى سركوب و
خلع سالح گردانھاى گارد ملى و انتشار خبر تسليم قريبالوقوع دولت ،شرايط را
براى يك قيام آماده كرده بود.
روز  ٢١ژانويه ،اجتماعات مختلفى در مراكز سياسى از سوى تودهھاى كارگر و
زحمتكش برگزار گرديد .در  ٢٢ژانويه گره كثيرى از زحمتكشان در خيابانھاى
پاريس به راه افتادند .گروھى به سمت شھردارى حركت نمودند و گروھى ديگر به
طرف زندانھا رفته تا زندانيان را آزاد كنند .در جريان حمله به زندانھا ،مردم تعدادى
از رھبران جنبش از جمله فلوران را كه پس از شورش  ٣١اكتبر دستگير شده بود،
آزاد كردند.
جمعيت خواھان سرنگونى حكومت بود ،اما اختالف نظر و گرايشات مختلفى كه در
ميان رھبران جنبش وجود داشت به بالتكليفى و سر در گمى دامن مىزد .كميته سرى
پنج نفره بالنكيست خواھان تداوم مبارزه و قيام مسلحانه بود اما گروھى ديگر از
بالنكيستھا از جمله خود بالنكى مخالف قيام بودند .بالنكى استدالل مىكرد كه "ديگر
براى نجات پاريس و قبضه قدرت خيلى دير شده است .چون بر فرض موفقيت ،براى
انقالبيون چيزى به جز قبول مسئوليت ننگ شكست و تحمل فاجعه ناشى از آن باقى
نخواھد ماند (۶٢)".فلوران ھم اعتقاد نداشت كه جنبش در آن روز به پيروزى برسد.
حوزهھاى انترناسيونال در پاريس نيز نه نقش فعالى در اين ميان داشتند و نه اين اقدام
قبضه قدرت با خطمشى انترناسيونال ھمخوانى داشت ،چرا كه شوراى عمومى
انترناسيونال در مجموع اوضاع را براى كسب قدرت مساعد نمىديد .جريانات ديگرى
ھم كه در اين جنبش حضورد اشتند ،از جمله نئوژاكوبنھا و اتفاق جمھورىخواه ،در
پى حل مسالمتآميز قضايا بودند .اما دولت با آمادگى نظامى الزم مصمم بود تظاھرات
را سركوب كند .نيروھاى نظامى را به مراكز حساس اعزام كرده بود و بخشى از اين
نيرو را در شھردارى متمركز ساخته بود .در اين ضمن گلولهاى شليك شد و نيروھاى
سركوب دولتى ،كارگران را كه در جلو شھردارى تجمع كرده بودند ،به گلوله بستند.
تعدادى از گردانھاى گارد ملى كه در اين تظاھرات شركت داشتند ،به حمايت از
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كارگران با نيروھاى دولتى درگير شدند .در جريان اين درگيرى نظامى كه نيروھاى
دولتى مسبب آن بودند ،حدود  ۵٠تن از مردم زحمتكش كشته شدند.
در پى اين رويداد ،دولت بر دامنه و ابعاد اقدامات سركوبگرانه خود افزود .گروه
كثيرى از انقالبيون را دستگير و روانه زندان كرد .روزنامهھاى وابسته به بالنكيستھا
و نئوژاكوبنھا را توقيف نمود و تعدادى از باشگاهھاى انقالبى را تعطيل كرد .حكومت
موقت كه با اين سركوبھا ،اوضاع را مساعد يافت ،در  ٢٨ژانويه قرارداد ترك
مخاصمه را امضا نمود .اعتبار اين قرارداد سه ھفته بود ،تا طى اين مدت ،مجمع ملى
تشكيل شود و در مورد مسئله جنگ و صلح تصميم قطعى را اتخاذ نمايند.
روز  ٨فوريه براى انتخابات مجمع ملى تعيين گرديد .بديھى بود كه از درون اين
انتخابات كه مىبايستى در مناطق تحت اشغال و محاصره آلمانھا و در مدتى به اين
كوتاھى انجام بگيرد ،نمىتوانست چيزى جز ارتجاع محض بيرون آيد .لذا كارگران به
ويژه در پاريس تمايلى به شركت در اين انتخابات نداشتند و عليرغم توھمپراكنى
پرودونيستھا و دعوت آنھا از كارگران به شركت فعال در انتخابات ،نھايتا ً تعداد
بسيار اندكى از نمايندگان مورد اعتماد كارگران برگزيده شدند .اما مستثنى از خود
انتخابات و پىآمدھايش ،آن چه كه در جريان اين انتخابات شكل گرفت و حائز اھميت
جدى براى طبقه كارگر بود ،شكلگيرى يك گرايش راديكال سوسياليستى كارگرى از
اتحاد سه جريان انجمن بينالمللى كارگران ،اتاق فدرال جمعيتھاى كارگرى و
نمايندگى  ٢٠بخش بود .اين سه جريان مشتركا ً ليستى انتشار دادند و در اعالم مواضع
خود ھر گونه اتحاد با بورژوازى را مردود اعالم نمودند .در اين ليست عمدتا ً نام
كارگران و انقالبيون پرولترى قرار داشت و تنھا تعداد معدودى نئو ژاكوبين در اين
ليست قرار گرفته بودند .در برنامه انتخاباتى اين اتحاد ،جمھورى كارگران ،برابرى
اجتماعى و واگذارى ابزار كار به كارگران خواسته شده بود .در برابر اين جريان
راديكال درون جنبش كارگرى ،جريان پرودونيست قرار داشت كه با گروھى از
نئوژاكوبنھا ،گروهھاى سوسياليست خرده بورژوا و دمكراتھاى بورژوا كه خود را
در اتحاد جمھورىخواه مركزى و اتفاق جمھورىخواه متشكل ساخته بودند ،متحد شده
و يك ليست جداگانه انتشار داده بودند.
به ھر رو ،انتخابات برگزار شد و اكثريت بسيار عظيم نمايندگان از ميان مرتجعترين
جناحھا انتخاب شدند .ھمين كافى است كه اشاره شود از جمع  ٧٠٠نفره مجمع ملى
 ۴۵٠تن سلطنتطلب بودند.
اين مجلس نخست به دور از مركز انقالبى فرانسه يعنى پاريس ،در  ١٢فوريه ١٨٧١
در بردو تشكيل گرديد و سريعا ً بر شرايط مقدماتى صلح ،مھر تأييد زد .سپس در اوايل
مارس قرارداد صلح را امضا نمود كه بر طبق آن آلزاس و لرن به ھمراه يك غرامت ۵
ميليارد فرانكى به آلمان واگذار مىشد .اين مجلس ھم چنين تىير يكى از مرتجعترين
نمايندگان بورژوازى را به عنوان رئيس دولت برگزيد.
دولت تىير كه با ھدف سركوب ھر چه فورىتر طبقه كارگر ،سريعا ً مسئله صلح با
آلمان را يكسره كرد ،دست به كار انجام يك رشته اقدامات سركوبگرانه تازه گرديد.
آزادى مطبوعات را از ميان برد و تعدادى از روزنامهھاى مخالف را تعطيل كرد.
دستگيرى انقالبيون نيز تشديد شد .افراد گارد ملى در معرض فشارھا و تضييقات
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جديدى قرار گرفتند .تىير دستور داد كه حقوق افراد گارد ملى قطع شود و تنھا به آن
عده از افراد گارد ملى ،حقوق پرداخت شود كه مدركى دال بر عدم استطاعت مالى
ارائه دھند .اين تصميم در آن واحد يك اعمال فشار مالى و سياسى محسوب مىشد.
ھدف اين تصميم در وھله نخست در راستاى اقدامات بورژوازى براى خلع سالح
كارگران و انحالل گردانھاى پرولترى گارد ملى بود .از سوى ديگر اين تصميم يك
اعمال فشار اقتصادى و مالى بر كارگرانى محسوب مىشد كه از طريق جيره و
مواجب گارد ملى زندگى روزمره خودر ا مىگذراندند.
تىير به منظور تشديد فشار به كارگران و زحمتكشان از طريق مجمع ملى كه اكنون
به ورساى منتقل شده بود ،تصميم گرفت كه اجارهھاى عقب افتاده نيز سريعا ً پرداخت
گردند .اما اين اقدامات ارتجاعى تىير نتيجه معكوس به بار آورد .طبقه كارگر با
استوارى ھر چه بيشترى به مبارزه براى سرنگونى حكومت به پا خاست.
كميته مركزى  ٢٠بخش ،تالش سازمان يافته خود را براى سرنگونى بورژوازى
تشديد نمود .در  ١٩فوريه بيانيهاى را تصويب و در ميان اعضای انجمنھاى نظارت
توزيع نمود .در اين بيانيه خواسته شده بود كه اعضای كميته نظارت وابستگى خود را
به حزب سوسياليستھاى انقالبى اعالم كنند .اعضای اين حزب بايد بكوشند تا "با تمام
وسايل ممكن ،امتيازات بورژوازى را از بين ببرند .وى را به عنوان طبقه حاكم ساقط
نمايند و قدرت سياسى را به كارگران منتقل كنند .خالصه ،برابرى اجتماعى را برقرار
سازند" ".اعضای حزب سوسياليست انقالبى تا وقتى كه مبانى حقوق اساسى جامعه با
يك تصفيه انقالبى سياسى و اجتماعى تغيير پيدا نكرده است ،در صورت لزوم با تجمع
ھر نوع مجلس مؤسسان يا به اصطالح مجلس ملى ديگرى به زور مقابله خواھند
كرد(۶٣)".
بيانيه خواھان آن بود كه كمونھاى انقالبى و مراكز كارگرى در سراسر فرانسه يك
دولت تشكيل دھند.
در ھمين ايام است كه گرايشات راديكال در صفوف بخش انقالبى گارد ملى نيز تقويت
مىگردد و اقدامات عملى جدى براى مقابله با تعرضات ضد انقالبى و ارتجاعى انجام
مىگيرد.
از مدتى پيش مسئله ايجاد يك مركز سياسى  -نظامى ويژه براى رھبرى گردانھاى
گارد ملى و نظارت بر تصميمات دولت و فرماندھان در ميان اعضای گارد ملى مطرح
شده بود .در جريان انتخابات براى مجمع ملى ضرورت يك چنين مركزى بيش از پيش
آشكار گرديد .در ھمين رابطه نيز يك مجمع عمومى تشكيل گرديد تا موضع و احدى در
قبال گزينش نمايندگان و ليستھاى انتخاباتى اتخاذ گردد .مدتى بعد در  ١۵فوريه بار
ديگر مجمع عمومى تشكيل گرديد كه تمام نمايندگان واحدھاى گارد ملى به جز
بخشھاى اول و دوم كه به طبقات ثروتمند و بورژوا وابسته بودند در آن شركت
داشتند .در اين اجالس متجاوز از  ٣ھزار تن از افراد گارد ملى خواستار ايجاد يك
تشكيالت رھبرىكننده به نام فدراسيون گارد ملى شدند .در اجالس عمومى  ٢۴فوريه
كه به منظور بحث و بررسى در مورد اساسنامه و انتخاب يك كميته مركزى برگزار
شد ،مجمع عمومى به كميته مرکزی موقت تبديل گرديد.
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كميته مركزى موقت كه به پشتيبانى واحدھاى نظامى گارد ملى مستظھر بود ،به تمام
واحدھا و اعضای گارد ملى دستور داد كه سالح خود را حفظ كنند و تنھا از فرماندھان
منتخب خود تبعيت كنند.
در اواخر فوريه به مناسبت بزرگداشت سالروز انقالب  ١٨۴٨به مدت چند روز
تظاھراتى در پاريس انجام گرفت .واحدھاى گارد ملى در اين تظاھرات شركت فعال
داشتند .آنھا يكى پس از ديگرى در اطراف ستون آزادى رژه مىرفتند و دستهھاى گل
بر پاى ستون آزادى مىنھادند.
روز  ٢۶فوريه كه يك تظاھرات وسيع در ميدان باستيل صورت گرفته بود ،شايع شد
كه واحدھاى آلمانى خيال دارند بخش غربى پاريس را تصرف كنند .با پخش اين خبر،
فرماندھان نظامى ،منطقه را تخليه نمودند ،اما ظاھراً فراموش كردند توپھايى را كه
با اعانات كارگران ساخته شده بود ،تخليه كرده و به مناطق ديگر منتقل نمايند .در اين
لحظه اعضای گارد ملى ،توپھا را به مناطق شرقى پاريس منتقل كردند.
فرداى آن روز تظاھرات وسيعى در تمام پاريس به وقوع پيوست .گردانھاى گارد
ملى ،منطقهاى را كه قرار بود آلمانھا اشغال كنند ،به تصرف خود در آوردند .گارد
ملى بيش از پيش ابتكار عمل را در دست مىگرفت .واحدھايى از گارد ملى ،فرماندھان
انقالبى را كه به دستور حكومت بورژوايى به زندان انداخته شده بودند ،آزاد كردند و
فرماندھانى كه دولت بركنار كرده بود به سر كار خود بازگشتند.
روز  ٢٧فوريه ،بحران سياسى به مرحله نوينى رسيد .تودهھاى مردم به مراكز
نگھدارى و انبارھاى اسلحه در پاريس يورش بردند و سالحھا را در اختيار گرفتند.
ھيئت حاكمه فرانسه با توافق آلمانھا  ۴٠٠٠نفر بر تعداد نفرات پادگان پاريس افزود
و واحدھاى تنبيھى را به پايتخت اعزام نمود.
به دستور تىير ،آن بخش از واحدھاى گارد سيار كه در جريان تظاھرات كارگران به
آنھا پيوسته و از اجراى دستورات فرماندھان خود سر باز زده بودند ،خلع سالح و از
پاريس خارج شدند .تىير ھم چنين يك ژنرال بناپارتيست را به فرماندھى گارد ملى
منصوب نمود و با رسيدن واحدھاى تنبيھى بگير و ببند را تشديد كرد .گروھى از
كارگران و ديگر انقالبيون دستگير شدند .يك دادگاه نظامى غيابا ً بالنكى و فلوران را به
اعدام محكوم كرد .در ھمين حال ،انتشار شش روزنامه مخالف دولت ممنوع گرديد.
اكنون ديگر تمام تالش تىير خلع سالح كارگران بود ،اما اگر تىير براى پيشبرد
سياست ضد انقالبى خود خلع سالح كارگران را در دستور كار قرار داده بود ،توده
كارگر نيز كه متقاعد شده بود در برابر توطئهھا ،سركوبھا و خيانتھاى طبقه حاكم،
بايد خود زمام امور را به دست بگيرد ،به اھميت حفظ سالحھاى خود پى برده بود.
در سوم مارس ،انتخابات كميته مركزى گارد ملى انجام گرفت و محبوبترين و قابل
اعتمادترين فرماندھان گارد ملى به عضويت كميته مركزى گارد ملى برگزيده شدند .از
اين پس ،اين ارگان است كه نقش مھمى در جريان مبارزه طبقاتى و رھبرى جنبش بر
عھده مىگيرد و عمالً به عنوان مركز دوم قدرت يعنى قدرت پرولترى عمل مىكند .در
شانزدھم مارس ،تىير اقدامات ضد انقالبى خود را عليه كارگران و زحمتكشان تشديد
كرد .در اين روز ژنرال وينوا در پاريس حكومت نظامى اعالم نمود و تىير در يك
اجالس مشترك با صاحبمنصبان عالىرتبه دولتى و فرماندھان واحدھاى اعزامى
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تنبيھى ،تدارك سركوب گسترده را ديد .روز  ١٧مارس در اجالس مشترك وزرا و
فرماندھان عالىرتبه نظامى ،تصميم گرفته شد كه واحدھاى نظامى در نيمهھاى شب با
يك حمله برقآسا ،مناطق شرقى پاريس را از تصرف گردانھاى گارد ملى بيرون
آورند و توپھا را به مناطق ديگر انتقال دھند .اما روشن است كه ھدف تىير صرفا ً
گرفتن توپخانه نبود" .گرفتن توپخانه البته تنھا مىتوانست مقدمهاى باشد براى خلع
سالح عمومى پاريس و بنابراين ،انقالب چھارم سپتامبر (۶۴)".مقدمهاى باشد براى
سركوب كارگران ،سركوب واحدھاى پرولترى گارد ملى ،سركوب كميته مركزى ٢٠
بخش و سركوب ھمه ارگانھا و نھادھاى انقالبى پرولترى و تودهاى .پس بديھى بود كه
طبقه كارگر به اين خلع سالح تن ندھد" .پاريس مسلح بود كه انقالب را به انجام رساند
و به خاطر آن ،پنج ماه محاصره را با تمام كراھت گرسنگى تحمل نمود و علىرغم
نقشه تروشو ،مقاومت  -يعنى اساس يك جنگ دفاعى در واليات  -را ادامه داد .و حال
پاريس مىبايستى يا سالح را به فرماندھى موھن بردهفروشان ياغى بردو ،واگذار كند
و اعتراف نمايد كه معناى انقالب  ۴سپتامبر تنھا تعويض قدرت از لويى بناپارت به
حريفان شاھى او بوده است يا به عنوان قھرمان فرانسه ،براى فداكارى آماده باشد...
پاريس مصمم شد تا تمام عواقب مقاومت را در مقابل توطئهگران فرانسوى و حتا
توپھاى پروسى كه از باالى حصارھاى خودش نگاھش مىكرد به خود بخرد(۶۵)".
در سپيده دم  ١٨مارس نيروھاى نظامى تىير مخفيانه به مونمارتر وارد شدند تا
مقاصد شوم و ضد انقالبى خود را عملى سازند و گارد ملى را غافلگير كنند .نخستين
گام ،انتقال توپھا از تپهھاى مونمارتر به مناطق و واحدھاى تحت كنترل دولت بود.
اما در ھمين لحظه بود كه كارگران و زحمتكشان پاريس از ماجرا باخبر شدند .تمام
مردان ،زنان و فرزندان زحمتكشان به پا خاستند و به مقابله با نيروھاى نظامى
سركوب پرداختند .نيروھاى گارد ملى نيز كه از جريان امر مطلع شده بودند ،از ھمه
سو به منطقه درگيرى سرازير شدند .تا ساعت  ١٠صبح تپهھاى مونمارتر از تصرف
نيروھاى ضد انقالب بيرون آورده شد و مجدداً به تصرف انقالب درآمد ،در جريان اين
درگيرىھاى نظامى گروه كثيرى از سربازان به مردم پيوستند و حتا فرماندھان
ضدانقالبى خود را اعدام كردند .ژنرال لوكنت و ژنرال كلمان توما كه از قصابان
معروف قيام ژوئن  ١٨۴٨پرولتارياى پاريس بودند ،در ھمان روز توسط سربازان
تيرباران شدند.
در پى شكست نيروھاى نظامى دولتى در مون مارتر و بلويل ،مردم مناطق
كارگرنشين ،سيلآسا به سوى مركز شھر و به سمت شھردارى به حركت درآمدند.
جنبش خودانگيخته كارگران براى سرنگونى حكومت به حركت در آمده بود .كميته
مركزى گارد ملى كه  ٢١۵گردان سازمان يافته را تحت فرمان خود داشت ھنوز در
نخستين ساعات آغاز قيام نقشه معينى نداشت و ابتكار عمل را به دست نگرفته بود .اما
به زودى در يك نشست اضطرارى تصميم گرفت كه فرمان تسخير تمام مراكز و
ساختمانھاى حساس دولتى را صادر كند .تا حوالى شب تمام مراكز حساس و كليدى به
تصرف كارگران و زحمتكشان درآمد و پرچم سرخ به نشانه پيروزى نخستين انقالب
كارگرى جھان بر فراز شھردارى به اھتزاز درآمده بود .تىير كه اوضاع را وخيم ديد،
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سراسيمه و وحشتزده ،فرمان عقبنشينى واحدھاى نظامى دولتى را صادر كرد و
دستور داد ساختمانھاى دولتى تخليه و ھمه چيز به ورسای منتقل گردد.
بدين طريق ،حكومت بورژوايى با يك انقالب كارگرى سرنگون گرديد و كميته
مركزى گارد ملى به عنوان دولت موقت زمام امور را به دست گرفت.
ج  -نخستين انقالب كارگرى جھان و استقرار كمون
كميته مركزى گارد ملى نخستين اجالس خود را در اواخر شب  ١٨مارس در تاالر
شھردارى تشكيل داد .بالدرنگ ،الغای اقدامات سركوبگرانه و ضد دمكراتيك حكومت
بورژوايى را اعالم نمود .فرمان عفو تمام زندانيان سياسى را صادر كرد و حكومت
نظامى را ملغا نمود .در بيانيهاى كه توسط كميته مركزى انتشار يافت ،در توضيح اقدام
انقالبى مردم پاريس گفته شد كه خلق پاريس يوغى را كه مىخواستند به گردنش
بياندازند ،به دور افكند .در اين بيانيه تصريح شده بود كه پاريس و فرانسه بايد مشتركا ً
آن جمھورى را بنيان نھند كه مورد تأييد و تحسين است و براى ھميشه به دوران
جنگھاى تھاجمى و داخلى پايان خواھد بخشيد(۶۶).
كميته مركزى كه قدرت خود را موقت در نظر مىگرفت ،يعنى در واقع به مثابه
حكومت انقالبى موقت عمل مىكرد ،در بيانيه خود از مردم دعوت به عمل آورد كه در
انتخابات كمون شركت كنند .كميته مركزى گارد ملی در فاصله چند روزى كه تا ٢۶
مارس زمام امور را در دست داشت ،يك رشته تصميمات انقالبى فوقالعاده مھم اتخاذ
نمود كه برجستهترين آنھا تصميم مربوط به انحالل ارتش دائمى و پليس و كاھش
حقوق مستخدمين دولتى بود .در ھمين حال ،توطئه و كارشكنى دستگاه بوروكراتيك و
عوامل اجرايى آن در برابر حكومت انقالبى ،كميته مركزى را به انجام اقداماتى كه
سرآغازى بر تخريب اين دستگاه محسوب مىشدند ،واداشت.
مجموعه اين اقدامات راديكال كه حاكى از پيگيرترين دمكراسى و پايهگذارى دولتى
از نوع نوين بود ،از خصلت پرولترى انقالب  ١٨مارس و تركيب كميته مركزى گارد
ملى ناشى مىشد .از مجموع حدود  ۴٠عضو كميته مركزى ،اكثريت را كارگرانى
تشكيل مىدادند كه به عضويت گردانھاى گارد ملى در آمده بودند .بقيه را نيز
روشنفكران ،كارمندان و پيشهوران تشكيل مىدادند .از نظر گرايشات سياسى نيز
اعضاء كميته مركزى داراى گرايشات روشن و مشخص سياسى بودند.
اكثريت اعضای كميته مركزى به گرايشات سوسياليستى مھم آن دوران تعلق داشتند.
در وھله نخست بالنكيستھا بيشترين نفوذ را داشتند و سپس پرودونيستھا قرار
داشتند .معدود افرادى نيز از نوع سوسياليستھاى كامالً رفرميست بودند و بقيه را
نئوژاكوبنھا و ديگر جريانات دمكرات تشكيل مىدادند.
كميته مركزى عالوه بر اقدامات فوقالذكر ،تصميمات مھم ديگرى ھم اتخاذ نمود كه
از آن جمله بود ممنوعيت حراج اشياء به گرو گذاشته شده در بانك رھنى تا اطالع
ثانوى؛ استرداد اجناسى كه بھاى آنھا كمتر از  ١۵فرانك بود به صاحبان آنھا؛
ممنوعيت بيرون كردن مستأجرين و مسافرين توسط صاحبخانهھا و صاحبان ھتلھا.
كميته مركزى در واگذارى قدرت چنان تعجيل داشت كه حتا مصالح انقالب را از نظر
دور داشت .در تاريخ  ٢۶مارس انتخابات كمون را برگزار نمود .در اين انتخابات قرار
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شد كه تعداد نمايندگان ھر بخش از پايتخت در كمون ،متناسب با جمعيت آن بخش باشد.
در جريان اين انتخابات  ٨۶نماينده از بخشھاى مختلف برگزيده شدند ،اما تركيب
نمايندگان در آغاز فوقالعاده نامتجانس بود .از كارگران و روشنفكران انقالبى گرفته
تا خرده بورژواھا و بورژواھا در اين جا حضور داشتند ٢٨ .تن از نمايندگان را
كارگران تشكيل مىدادند و  ٨تن كارمند بودند ٢٩ .نماينده وابسته به خرده بورژوازى
و  ٢١تن ،نمايندگان سياسى بورژوازى بودند كه از محالت ثروتمندنشين پاريس
انتخاب شده بودند .از نظر گرايشات سياسى  -حزبى نيز ،بالنكيستھا  ١٣نماينده و
نئوژاكوبنھا  ٣٠نماينده داشتند كه اين دو جريان با ائتالفى كه تشكيل داده بودند،
اکثريت را در اختيار داشتند و جناح چپ كمون بودند.
روز  ٢٨مارس طى يك مراسم رسمى در برابر شھردارى پاريس ،كميته مركزى
قدرت را به شوراى كمون واگذار نمود .كميته مركزى در خطابيه خود در اين روز
گفت" :ما حكومتی را كه به ما خيانت كرد بيرون انداختيم .دوران وكالت ما اكنون به
پايان مىرسد و ما آن را به شما باز مىگردانيم(۶٧)".
موجوديت كمون در ميان شادى و ھلھله ھزاران كارگرى كه در جريان اين مراسم
حضور يافته بودند و شليك توپھا به ھمراه شعار زنده باد كمون ،رسما ً اعالم گرديد.
كمون پاريس از ھمان بدو تشكيل ،خصلت پرولترى و انترناسيوناليستى خود را آشكار
نمود.
در  ٢٩مارس ،ھنگام رسيدگى به اعتبارنامهھا ،مسئله لئوفرانكل ،كارگر جواھرساز
پيش آمد .معضل از اين قرار بود كه وى فرانسوى نبود بلكه اصالً مجارستانى و تبعه
اتريش بود .اما كميسيونى كه به مسئله اعتبارنامهھا رسيدگى مىكرد اين ظاھراً معضل
را به سادگى از موضعى پرولترى و انترناسيوناليستى حل كرد و اعالم نمود كه چون
"پرچم كمون ،پرچم جمھورى جھانى است" لذا بيگانگان نيز مىتوانند به عضويت
كمون درآيند .اين تصميم شجاعانه انترناسيوناليستى كمون اعالن جنگ آشكار به
شوونيسم بورژوايى بود .كمون مظھر جمھورى جھانى كار بود ،لذا ھمه كارگران
جھان مىتوانستند به عضويت آن در آيند .پس از بررسى اعتبارنامهھا ،كمون به
فوريت يك رشته تصميمات مھم و انقالبى اتخاذ نمود.
كمون سربازگيرى را منسوخ نمود و اعالم كرد كه ھيچ نيروى نظامى به جز گارد
ملى نبايد به وجود آيد يا داخل پاريس شود .مقرر داشت كه تمام شھروندان سالم و واجد
شرايط  ،جزء گارد ملى محسوب مىشوند.
كمون تصميم گرفت كه اقساط بدھىھاى پرداخت نشده از  ١٨٧٠به تعويق افتد .سه
قسط معوقه را به مستأجرين تخفيف داد و اين بدھى را باطل اعالم نمود .فروش اشيايى
را كه در بانك رھنى به وديعه نھاده شده بودند ،ممنوع اعالم نمود.
كمون به اقدامات انقالبى خود ادامه داد .پليس و ژاندارمرى را منحل كرد .در ٢
آوريل فرمانى صادر نمود كه حداكثر حقوق كارمندان كمون را در سال  ۶٠٠٠فرانك
تعيين نمود و توضيح داد كه "در يك جمھورى واقعا ً دمكراتيك نبايد محلى براى
حقوقھاى افتخارى و كالن وجود داشته باشد ".كمون ،جدايى كامل كليسا را از دولت
اعالم نمود .بودجه مربوط به كليسا و مراسم مذھبى را حذف كرد و اموال منقول و غير
منقول كليسا را توقيف نمود.
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اين اقدامات راديكال و انقالبى كمون ،نمىتوانست خشم و نارضايتى بورژوازى و
ھمه مرتجعين را برنيانگيزد .حتا گروھى از بورژواھا كه با اين اميد در نخستين
روزھا به كمون پيوسته بودند ،تا مانع تصميمات انقالبى كمون شوند ،مأيوس و شكست
خورده ،از كمون استعفا دادند .در حقيقت كمون از ّ
شر اينان خالص شد .كمون با اين
تصفيه ،با خلوص پرولترى بيشترى به اقدامات دورانساز خود ادامه داد.
كمون به منظور پيشبرد امور اقتصادى  -اجتماعى ،سياسى و نظامى ،به جاى
وزارتخانهھاى پيشين ،ده كميسيون تشكيل داد .در رأس اين كميسيونھا اعضای كمون
قرار داشتند .وظيفه دفاع از حكومت انقالبى پرولترى و سركوب ضد انقالب به
كميسيون نظامى و كميسيون امنيت عمومى محول گرديد .كميسيون مالى ،وظيفه داشت
منابع مالى الزم را براى حفظ كميسيونھاى ديگر تأمين كند .در اين جا نياز به توضيح
است كه در دوران كمون بودجه دولت بر پايهاى كامالً نوين قرار گرفت .با حداكثر
صرفهجويى در ھزينهھا و كاھش تعداد پرسنل ادارى دستگاه دولتى ،از ھزينهھا به
شدت كاسته شد .نتيجتا ً از بار فشار ماليات بر گرده توده زحمتكش كاسته شد و مخارج
و ھزينهھاى دستگاه دولتى عمدتا ً از طريق مالياتھاى تصاعدى بر ثروت تأمين گرديد.
كميسيون دادگسترى مىبايستى اصالحات ھمه جانبهاى را در سيستم حقوقى و قضايى
معمول دارد و عدالت و برابرى حقوقى را حاكم سازد .كميسيون آموزش و پرورش
ضمن اصالحات در نظام آموزشى ،مىبايستى مقدمات اجراى بالدرنگ آموزش
عمومى و رايگان را در مدارس رھا شده از يوغ كليسا ،فراھم سازد و نظام آموزشى
را از بيخ و بن دگرگون نمايد .كميسيون روابط خارجى كه وظيفه داشت اصول انقالبى
كمون را تبليغ و ترويج كند ،مسئول تماس با كمونھاى ديگر در فرانسه و متشكل
ساختن آنھا به صورت يك فدراسيون در يك دولت ملى واحد بود.
الزم به توضيح است كه در پى تشكيل كمون پاريس در برخى شھرھاى فرانسه
قيامھايى براى برقرارى كمون صورت گرفت كه بورژوازى بيرحمانه آنھا را
سركوب نمود ،از اين نمونه بود قيام  ٢٢مارس در ليون ٢٣ ،مارس در مارسى و
سنتآتين ٢۴ ،مارس در تولوز و چند شھر ديگر.
وظيفه كميسيون كار ،صنعت و مبادله نيز رسيدگى به امور عمومى و تجارت ،تدوين
قوانين كار و تبليغ ايدهھاى سوسياليستى كمون بود .چندين وظيفه نيز به كميسيون
خدمات عمومى محول گرديد كه از آن جمله بود ،خدمات بھداشتى ،تأمين اجتماعى،
پست و تلگراف و غيره .وظيفه تأمين خواروبار مردم زحمتكش پاريس نيز بر عھده يك
كميسيون ويژه قرار داده شده بود.
نقش اصلى را در كميسيونھاى نظامى ،امنيت عمومى و روابط خارجى بالنكيستھا
و نئو ژاكوبنھا بر عھده داشتند .امور مربوط به صنعت و كار ،خدمات عمومى،
خواروبار و آموزش عمومى بر عھده پرودونيستھا و انترناسيوناليستھا قرار داشت.
يكى ديگر از تصميمات مھم كمون اين بود كه در  ٣٠مارس مقرر داشت ،در رأس
شھردارىھاى بخش ،اعضای كمون منتخب ھمان بخش گمارده شوند .آنھا وظيفه
داشتند كه مسايل و امور محلى را رتق و فتق كنند و كميسيونھايى براى حل امور
جارى تشكيل دھند .ايضا ً تصميم گرفته شد كه اعضای كمون شخصا ً قوانين را اجرا
كنند و مستقيما ً در برابر انتخابكنندگان مسئول و جوابگو باشند.
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در ماه آوريل ،ضد انقالب بورژوايى به رھبرى تىير فشار سياسى و نظامى خود را
عليه حكومت پرولترى تشديد نمود .تىير پس از آن كه نيروھاى نظامى خود را مجدداً
سازماندھى نمود و بر سرآسيمگى ناشى از شكست فائق آمد ،توپباران پاريس را آغاز
نمود .روز  ١٢آوريل چندين گلوله توپ به سوى پاريس شليك گرديد .گروھى از
نيروھاى گارد ملى به مقابله با اقدامات تىير برخاستند و به سوى ورساى به حركت
درآمدند .در جريان درگيرىھا چند تن از افراد گارد ملى به اسارت نيروھاى تىير در
آمدند .ضد انقالب بورژوايى در ھمان روز اسرا را اعدام کرد.
حكومت پرولترى كه حتا پس از تظاھرات  ٢٢مارس ثروتمندان پاريس ھم چنان به
ماليمت با ضد انقالب رفتار مىكرد ،از اين پس تصميم گرفت كه روشى قاطعتر در
برابر ضد انقالب در پيش بگيرد.
كمون تصميم گرفت كه ھمكاران حكومت ورساى را تحت تعقيب و بازداشت قرار
دھد و در برابر اعدام ھر اسير جنگى يا ھر ھوادار كمون توسط دار و دسته تىير٣ ،
تن از گروگانھاى ضد انقالب را اعدام كند.
مجموعه اقدامات انقالبى كمون عليه نظم موجود ،بحرانىتر شدن اوضاع و نخستين
درگيرى نظامى و اتخاذ روشھاى قاطعتر عليه ضد انقالب ،به دومين سرى استعفاھا
پس از استعفاى شھرداران و معاونين آنھا انجاميد  .گروھى از بورژواھا كه تحت
رھبرى گامبتا قرار داشتند ،كمون را ترك گفتند .در نتيجه اين استعفاھا تعداد اعضا
كمون به  ۶۴نفر كاھش يافت .لذا در  ١۶آوريل انتخابات براى انتخاب اعضای جديد
برگزار شد كه  ١٧عضو جديد برگزيده شدند و تعداد اعضا به  ٨١تن رسيد.
در ھمين روز ،كمون اولين گام را براى حل مسئله كار در خارج از چارچوب
مناسبات موجود ،برداشت و تصميم گرفت مؤسساتى كه صاحبان آنھا متوارى شده و
آنھا را بال استفاده گذاشتهاند ،به جوامع تعاونى واگذار گردند كه توسط كارگران اسبق
اين مؤسسات ايجاد شدهاند.
در مصوبه كمون گفته شده بود :نظر به اين كه صاحبان كارخانهھايى كه فرار
كردهاند ،نمىخواھند به وظيفه اجتماعى خود عمل كنند و منافع كارگران را مد نظر
قرار دھند و نظر به اين كه كارخانهھاى مورد نياز جامعه از حركت باز ايستاده و رفاه
كارگران به مخاطره افتاده است ،كمون مقرر مىدارد كه اين كارخانهھا توسط
اتحاديهھاى تعاونى كارگران از نو دائر شوند.
كمون در  ٢٠آوريل ،كار شبانه را براى نانوايىھا ممنوع ساخت ،و به يكى ديگر از
خواستھاى كارگران جامه عمل پوشاند .در مصوبه كمون گفته شده بود كه شروع كار
در نانوايىھا زودتر از ساعت  ۵صبح ممنوع است.
تصميم مھم ديگر كمون ممنوعيت جريمه كارگران بود .در اين مصوبه كه در ٢٧
آوريل تصويب شد ،چنين آمده بود كه تمام جرايم و مبالغى كه از  ١٨مارس به بعد به
عنوان تنبيه از دستمزد كارگران كسر شده است ،بايد ظرف  ١۵روز به آنھا باز پس
داده شود.
كمون عالوه بر تصميماتى كه به نفع مستأجرين اتخاذ نمود ،اقدامات عاجلى را براى
تأمين مسكن آوارگان به مرحله عمل درآورد .كمون تصويب نمود كه تمام مساكنى كه
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صاحبان آنھا فرار كردهاند ،توسط شھردارىھا ضبط و در اختيار آوارگان و ساكنان
خانه خراب محالتى كه گلولهباران شدهاند ،گذاشته شوند.
اين بود مجموعه اقداماتى كه كمون تا اوايل ماه مه به مرحله اجرا درآورد .تمام اين
اقدامات مورد تأييد و حمايت كارگران و تشكلھاى مختلف آنھا بود .در جريان
تصميمگيرىھا و فعاليتھاى خالقه كمون ،اتحاديهھاى كارگرى نقش مھم و برجستهاى
بر عھده داشتند .اتحاديهھا راجع به مھمترين مسايل كارگران و مطالبات آنھا،
پيشنھادات و راه حلھايى ارائه مىدادند .يكى ديگر از تشكلھايى كه در اين دوران
فعال بودند ،تعاونىھا بودند .در اين دوران  ۴٣تعاونى توليد و توزيع سازمان يافته
بود(۶٨).
يكى ديگر از مھمترين تشكلھايى كه در اين دوران شكل گرفت ،تشكل زنان كارگر و
سوسياليست بود كه در اوايل آوريل به صورت يك كميته پديد آمد و سپس اتحاديه زنان
براى دفاع از پاريس نام گرفت .با ابتكار اين تشكل ،در تمام بخشھاى پاريس
كميتهھايى توسط زنان كارگر و انقالبى ايجاد گرديد كه ھدف از آن متحد ساختن زنان
پاريس براى دفاع و حمايت از كمون و مرتبط ساختن آنھا با مسئله دفاع نظامى از
پاريس بود .در مانيفست اتحاديه زنان ،از كمون به عنوان "نماينده اصول بينالمللى و
انقالبى خلقھا كه نطفه انقالب اجتماعى را با خود حمل مىكند (۶٩)".دفاع شده بود.
ھزاران زن در سراسر پاريس عضو اين اتحاديه بودند و به ويژه در جريان حمله
نظامى دار و دسته تىير ،قھرمانانه ھمدوش برادران كارگر خود در برابر دشمن
طبقاتى جنگيدند.
توطئهھا و فشارھاى ضد انقالب و قريب الوقوع بودن حمله گسترده نيروھاى نظامى
تىير مانع از آن گرديد كه كمون بتواند اھداف و وظايف ديگر خود را عملى سازد و
تمايالت سوسياليستى خود را كامال آشكار نمايد.
با بحرانىتر شدن اوضاع ،كار كمون عمدتا ً حول مسايل نظامى و امنيتى متمركز
گرديد.
در اوايل ماه مه كميته نجات ملى با اختيارات وسيع جانشين كميسيون اجرايى گرديد.
كميسيون اجرايى وقتى كه در  ٢٩مارس تشكيل گرديد ،وظايفش محدود به اجراى
مصوبات كمون و كميسيونھاى آن بود .اين ارگان نمىتوانست مستقالً كارى انجام دھد.
بنا به اھميت اين كميسيون ،بالنكيستھا و نئو ژاكوبنيستھا تالش نمودند قدرت آن را
بسط دھند .اين پيشنھاد به تصويب رسيد .در  ٢٠آوريل كميسيون اجرايى ترميم شد و
از ھر كميسيون دولتى يك نماينده در آن حضور يافت .اين كميسيون از قدرت اجرايى
كامل برخوردار گرديد .وظيفه داشت به تصميماتى كه در كميسيونھاى مختلف اخذ
مىشد ،قدرت قانونى بدھد و ھر روز عصر گزارشى از فعاليتھاى خود را به اجالس
كمون ارائه دھد.
به رغم اين كه با اين تغييرات ،تصميماتى به نفع نظر بالنكيستھا اتخاذ گرديد ،معھذا
به علت اختالفات ميان جناحھاى مختلف كمون ،تغيير جدى در بھبود مسايل مربوط به
سازماندھى امور نظامى ،دفاعى و امنيتى صورت نگرفت .تغيير مداوم رھبران
نظامى ،رقابت ميان كميسيون نظامى ،فرماندھى گارد ملى و كميته مركزى قديمى گارد
ملى ،ايجاد ارگانھاى موازى و مسايلى از اين دست ،معضالت جدى پديد آورده بود.
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اين در حالى بود كه دشمن طبقاتى كارگران ،خود را براى حمله وسيع آماده مىكرد.
براى نجات از اين وضع ،كمون در اول ماه مه ،قطعنامهاى را در مورد تشكيل كميته
نجات ملى با  ۴۵رأى موافق در برابر  ٢٣رأى مخالف تصويب نمود.
كميته نجات ملى از  ٣بالنكيست و  ٢نئو ژاكوبنيست تشكيل گرديد .بر ھمه
كميسيونھا و نمايندگىھا نظارت داشت و جز در برابر كمون در برابر كس ديگرى
مسئول نبود(٧٠).
در جريان رأىگيرى بر سر اين مسئله اختالفات شديدى ميان دو جناح اصلى كمون
بروز نمود و مخالفين كه عمدتا ً از پرودونيستھا تشكيل شده بودند ،جلسه را ترك
كردند.
اختالف بر سر اين مسئله از نگرش دو گرايش به كمون و حل معضالت آن ناشى
مىشد .ائتالف بالنكيست  -نئو ژاكوبنيست كه اكثريت را تشكيل مىدادند از يك دولت
مقتدر متمركز و اعمال شيوهھاى قاطع انقالبى براى سركوب دشمنان كمون دفاع
مىكردند .بالعكس پرودونيستھا كه در اقليت بودند ،عليه قدرت متمركز ،خشونت و
شدت عمل بودند .در ادامه اين تصميم ،اختالفات فوقالعاده تشديد شد .برخوردھاى غير
اصولى متقابلى از دو سو صورت گرفت .ائتالف اكثريت ،نيروھاى جناح اقليت را از
مراكز تصميمگيرى نظامى كنار گذاشت .جناح اقليت نيز تصميم به ترك كمون گرفت.
اين جناح در  ١۵ماه مه در نشست عمومى كمون حضور يافت تا اطالعيه خود را مبنى
بر ترك كمون به اجالس ارائه دھد .اما جناح اكثريت در اجالس حضور نيافت .اقليت
نيز بدون رعايت مصالح امنيتى كمون در شرايطى كه تىير آماده حمله به پاريس بود،
اطالعيهاى را که به امضا  ٢٢تن از اعضای كمون رسيده بود در روزنامهھا منتشر
ساخت ،و اعالم نمود كه ديگر در جلسات كمون شركت نخواھند كرد .در اين بيانيه
گفته مىشد كه كمون "قدرت خود را به دست يك ديكتاتورى سپرده كه به آن نام كميته
نجات ملى داده شده است(٧١)".
اين اقدام جناح اقليت با واكنش شديد و خشمآلود كارگران روبرو گرديد .آنھا از اين
كه نمايندگانشان بدون مشورت با انتخابكنندگان ،كرسى نمايندگى را ترك كردهاند،
شديداً اعتراض نموده و خواستار آن شدند كه با آنھا ھم چون كسانى برخورد شود كه
به ھنگام خطر پست خود را ترك كردهاند .كارگران خواستار تجديد انتخابات شده
بودند .جناح اقليت زير فشار كارگران ناگزير شد كه بار ديگر در جلسات كمون شركت
نمايد .در ھمان نخستين جلسه ،آنھا به خاطر رفتار غير اصولى خود رسما ً توبيخ
شدند.
اما ،اين مسئله به معناى آن نبود كه وحدت بار ديگر به صفوف كمون بازگشته است.
بلكه يك ھفته بعد ،در جريان تھاجم نيروھاى ضد انقالب به پاريس بود كه بار ديگر در
سنگر نبردھاى خيابانى اين وحدت احيا گرديد و ھر دو جناح قھرمانانه عليه نيروھاى
ِ
نظامى تىير جنگيدند.
چ  -شكست كمون
در  ٢١ماه مه ،ھفته خونين در پاريس آغاز گرديد و نيروھاى تىير دست به جنگى
وحشيانه ،بيرحمانه و خونين عليه كارگران و زحمتكشان پاريس زدند.
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تىير در پى فرار به ورساى ،تدارك لشكركشى و جنگ عليه مردم زحمتكش پاريس
را آغاز نمود .بدين منظور او ضمن سازماندھى نيروھاى از ھم گسيخته نظامى كه از
پاريس فرار كرده بودند ،از واليات تقاضاى كمك و اعزام نيرو نمود.
تىير به ويژه از زندانيانى كه بيسمارك آزاد كرده بود ،براى سازماندھى ارتش
استفاده كرد .اما از آن جايى كه سازماندھى ارتش و تداركات حمله ،به گذشت زمان
نياز داشت ،چاشنى صلح را نيز ھمراه تدارك جنگ نمود تا در ھمان حال خود را
صلحطلب جا بزند و نيروھاى بيشترى را به سوى خود جلب كند .ماركس در توضيح
اين تاكتيك تىير مىنويسد كه او از اين طريق مىخواست "واليات را فريب دھد.
عناصر بورژوايى پاريس را به طرف خود جلب كند و باالتر از ھمه به
جمھورىخواھان مجلس ملى فرصت دھد تا خيانتشان به پاريس را در پس اعتقادشان
به تىير پنھان كنند(٧٢)".
اما تمام اين اقدامات ھنوز براى لشكركشى تىير كافى نبود .او با قبول بى قيد و شرط
مفاد قرارداد صلح بيسمارك ،از وى انعام گرفت .يعنى ارتش بناپارت كه در اسارت
بود مرخص شد .نتيجتا ً تىير با حمايت و تأييد بيسمارك توانست يك نيروى حدود
 ٣٠٠٠٠٠نفرى را سازماندھى كند و ايضا ً با تأييد بيسمارك از مناطق بىطرف به
سمت شمال و شرق پاريس حركت نمايد و يك نيروى چندين ھزار نفره را به ھمراه ٨٠
قبضه توپ در ونسن مستقر سازد .از ھمين نقطه بود كه تىير استحكامات كموناردھا
را زير بمباران توپخانه خود گرفت .به محض اين كه تدارك نظامى ھمه جانبه براى
حمله به پاريس انجام گرفت ،تىير مكار و جنايتكار بار ديگر چھره واقعى خود را در
برابر ھمگان آشكار ساخت .ادعاھاى به اصطالح صلحطلبانه خود را كنار گذاشت و
در  ٢١ماه مه حمله قطعى خود را آغاز نمود .در نخستين روز اين لشكركشى عليه
كمون و مردم زحمتکش پاريس ،نيروھاى تىير به دروازه سنكلود رسيدند و
استحكامات مجاور آن را به اشغال خود در آوردند .فرداى آن روز نيز چند دروازه
ديگر پاريس به تصرف نيروھاى تىير در آمد و بخش غربى شھر به دست اين نيروھا
افتاد .حدود  ١٣٠٠٠٠نيروى نظامى تىير در اين نقطه متمركز گرديد تا به ديگر نقاط
پاريس حمله كنند .اكنون كه "پاريس كارگر و روشن و آرام زمان كمون به وسيله
سگھاى شكارى" نظم "ناگھان به پايتخت جھنم تبديل شد") (٧٣سردستهی مرتجعين،
تىير در  ٢٢مه در مجلس ورساى حضور يافت و خطاب به نمايندگانش گفت" :نظم،
عدالت و تمدن باالخره پيروز شدند ".بله! "تمدن"" ،نظم"" ،عدالت" بورژوايى كه
بنياناش بر استثمار واسارت كار قرار گرفته است ،بار ديگر با سركوب و كشتار
كارگران پيروزى خود را اعالم مىكرد.
كمون پاريس كه در معرض حمالت وحشيانه نيروھاى سركوب نظم سرمايهدارى
قرار گرفته و پيوسته ناگزير به عقبنشينى بود در  ٢٣ماه مه اطالعيهاى خطاب به
سربازان صادر نمود و با يادآورى رويدادھاى  ١٨مارس خواستار اعالم برادرى
سربازان با مردم زحمتكش گرديد .اما شرايط تغيير كرده بود و پاسخى از سوى
سربازان به اين خواست كارگران داده نشد .نيروھاى نظامى سركوب ورساى ،به
حمالت خود ادامه دادند و تا ارتفاعات مونمارتر پيش رفتند .آنھا در جريان اين
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حمالت به سبعانهترين و كثيفترين شيوهھا متوسل شدند و قساوت را به آن جا رساندند
كه گروه كثيرى از اسرا و زندانيان را به گلوله بستند.
مقاومت دليرانه كموناردھا در برابر نيروھاى نظامى بورژوازى به علت مجموعهاى
از شرايط نامطلوب نتوانست پيشروى آنھا را سد كند .لذا روز  ٢۴مه اعضاى كمون
تاالر شھردارى را ترك كردند و نيروھاى ورساى ناحيه لوور و سواحل سن را به
تصرف خود در آوردند .كموناردھا شديداً با كمبود سالح و مھمات روبرو شده بودند.
انبارھاى باروت كاخ لوكزامبورگ نيز توسط عمال خرابكار تىير منفجر شدند .در
ھمين روز بار ديگر صدھا كمونارد اسير به دست نظاميان طرفدار تىير تيرباران
شدند كه در ميان آنھا چھرهھاى سرشناس كمون از جمله رائول ريگال دادستان كل
كمون قرار داشت .در برابر اين اقدامات سركوبگرانه نظاميان ورساى ،كمون نيز
تعدادى از زندانيان طرفدار حكومت ورساى را اعدام نمود تا بدين طريق مانع از
كشتار كموناردھاى اسير گردد.
در  ٢۵مه تعدادى از واحدھاى كموناردھا تالش نمودند تا از طريق يك حمله متقابل،
نيروھاى ورساى را به عقبنشينى وادارند ،اما ديگر دير شده بود و توازن قوا به كلى
بر ھم خورده بود.
از روز  ٢۶مه ديگر عمالً كمون وجود نداشت ،معھذا كموناردھا ھنوز به مقاومت و
مبارزه خود ادامه مىدادند .روز  ٢٧مه نظاميان تىير ،بلويل يكى از پايگاهھاى مھم
كارگران را مورد حمله قرار دادند .كموناردھا به مدت چندين ساعت در برابر اين
حمله مقاومت نمودند و در قبرستان پرالشز جنگيدند .جنايتكاران ورساى پس از كشتار
تعداد زيادى از كموناردھا ،آن تعداد را نيز كه به اسارت گرفته بودند در پاى ديواری
كه بعداً به اسم كموناردھا نامگذارى شد ،تيرباران كردند.
روز يكشنبه  ٢٨مه ،آخرين باريگاد كموناردھا در خيابان راميونو تا اواسط روز به
مقاومت خود ادامه داد ،اما اين آخرين سنگر رزمندگان كمون نيز توسط نيروھاى
سركوب بورژوازى برچيده شد.
جنگ پايان گرفت ،اما كشتار و سركوب كارگران و ديگر انقالبيون تا مدتى بعد ادامه
داشت.
در جريان اين جنگ كثيف بورژوازى فرانسه عليه كارگران ،حدود  ٣٠٠٠٠تن زن
و مرد و كودك كشته شدند (٧۴).آمار رسمى بر جاى مانده از آن دوران حاكى است كه
شوراى شھردارى پاريس ھزينه تدفين  ١٧٠٠٠تن را پرداخته است (٧۵).حدود
 ۴۵٠٠٠تن در جريان اين جنگ و پس از آن دستگير شدند كه متجاوز از ده ھزار تن
از آنان به كار اجبارى در استحكامات نظامى يا تبعيد در كالدونى جديد محكوم شدند.
ھزاران تن از كارگران و انقالبيون پاريس نيز ناگزير به مھاجرت و ترك فرانسه شدند.
بورژوازى فرانسه با اين وحشىگرى ،كارگران پاريس را سركوب نمود و به عمر
 ٧٢روزه كمون پاريس پايان بخشيد .در جريان نبردھاى ھفته خونين پاريس ،كارگران
حماسهھا آفريدند و با قھرمانى كمنظيرى در برابر حمله وحشيانه نيروھاى نظامى
بورژوازى ايستادگى و مقاومت نمودند و از كمون ،اين نخستين حكومت كارگرى
جھان دفاع كردند.
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اين تنھا مردان نبودند كه در جريان نبردھا ،به خاطر دفاع از كمون ايستادگى كردند و
جان باختند .زنان زحمتكش و انقالبى پاريس نيز قھرمانى و از خود گذشتگى كم
نظيرى از خود نشان دادند.
در جريان جنگ ،اتحاديه زنان كه پيشتر در مورد آن سخن گفتيم ،نقش مھمى در
سازماندھى ،مقاومت و مبارزه زنان ايفا نمود .حدوداً ده ھزار زن كارگر و زحمتكش
در سنگرھاى نظامى براى دفاع از كمون جنگيدند .زنان رزمندهاى ھمانند :اليزابت
ديميتريف و لوييز ميشل ،سمبل زنان قھرمان پاريس بودند.
لوييز ميشل ،آموزگار ،شاعر و نويسنده ،و از مدافعين پر شور كمون كه در ميان
مردم مونمارتر به بانوى سرخ معروف بود ،فرماندھى يكى از گردانھاى زنان را بر
عھده داشت.
ھنگامى كه دستگير شد ،با سربلندى در برابر بيدادگاه نظامى ايستاد و از كمون دفاع
نمود .او در ھمين بيدادگاه فرياد برآورد كه من با تمام وجود به انقالب اجتماعى تعلق
دارم و مسئوليت تمام اعمالم را مىپذيرم .وى گفت" :به نظر مىرسد ھر قلبى كه براى
آزادى مىتپد نصيباش چند گلوله سربى است .من نيز سھم خود را مىخواھم .اگر شما
مرا زنده نگھداريد ،بدانيد كه پيوسته در صدد انتقام خواھم بود(٧۶)".
او را به  ١٠سال زندان و تبعيد محكوم كردند.
كموناردھا در ھمه جا ،در ميدان جنگ ،در برابر جوخهھاى آتش ،در بيدادگاهھاى
نظامى و در زندانھا و تبعيدگاهھا قھرمانانه ايستادند ،و از كمون و اھداف و آرمانھاى
واالى انسانى خود دفاع نمودند.
ح  -علل شكست كمون
از ھمان آغاز كه كارگران و ديگر انقالبيون پاريس قدرت را به دست گرفتند و كمون
را مستقر ساختند ،عوامل متعددى در خالف جھت پيروزى قطعى كموناردھا عمل
مىكردند .در واقع ،اصلىترين و اساسىترين علت شكست كمون در اين بود كه در آن
مقطع زمانى ،تكامل سرمايهدارى در مقياس جھانى و به ويژه در خود فرانسه ھنوز به
چنان مرحلهاى نرسيده بود كه اين پيروزى را به امرى ضرورى و قطعى تبديل نمايد.
جامعه فرانسه ،به رغم تسلط شيوه توليد سرمايهدارى ھنوز وسيعا ً خرده بورژوايى بود
و طبقه كارگر از نظر ايدئولوژيك  -سياسى و تشكيالتى آمادگى كافى را نداشت .طبقه
كارگر فاقد حزبى بود كه به يك تئورى علمى و برنامهاى طبقاتى مسلح باشد و بتواند
اين طبقه را در مبارزه براى پيروزى رھبرى كند .گذشته از اين ،كارگران در پاريس
ھنگامى قدرت را به دست گرفتند كه پاريس در محاصره يك قدرت خارجى بود و
نيروھای نظامی بيسمارك فشار طاقتفرسايى را بر مردم پاريس تحميل كرده بودند .با
توجه به اين اوضاع تاريخى و مشخص بود كه شوراى عمومى انترناسيونال اول ،به
ويژه ماركس ،كارگران را از قبضه قدرت در شرايطى كه اوضاع به نفع آنھا نبود،
برحذر مىداشتند .معھذا اوضاع به گونهاى پيش رفت كه طبقه كارگر به ناگزير در
موقعيتى نامناسب ،قدرت را به دست گرفت .به رغم اين كه حتا در اين اوضاع،
استقرار نخستين حكومت كارگرى جھان دستاوردھاى فوقالعاده ارزندهاى براى
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پرولتارياى جھانى داشت ،اشتباھات كموناردھا ادامه حيات كمون را محدودتر ساخت و
شكست آن را تسريع نمود.
يكى از مھمترين اين اشتباھات ،بال تصميمى كمون و رھبران سياسى و نظامى آن در
مبارزه عليه ضد انقالب و تاكتيكھاى دفاعى اشتباه آن بود.
ھنگامى كه پرولترھاى پاريس به پا خاستند و حكومت بورژوايى را سرنگون كردند،
روحيه نيروھاى طرفدار تىير به شدت خراب و نيروى نظامى او كامالً از ھم گسيخته
بود .لذا پرولتارياى پاريس مىتوانست با تعقيب و سركوب دار و دسته تىير بساط آنھا
را از ورساى برچيند و توطئهھاى بورژوازى را در نطفه خفه كند .اما چنين اقدامى
انجام نگرفت .به تىير امكان داده شد كه بر سرآسيمگى ناشى از شكست در صفوف
نيروھاى خود فائق آيد ،ارتش را تجديد سازماندھى كند و تدارك حمله به پاريس و
جنگ با كارگران را ببيند.
اين اشتباه چنان برجسته بود كه ماركس در ھمان ايام در نامهاى كه در  ۶آوريل
 ١٨٧١به ويلھلم ليبكنشت نوشت ،در مورد اين خطاى كموناردھا چنين گفت:
"به نظر مىرسد كه پاريسيان دارند از پاى درمىآيند .تقصير خودشان است ،اما
تقصيرى كه در واقع از شرافت بيش از حد آنھا ناشى مىگردد .كميته مركزى و بعداً
كمون به تىير اين كوتوله بدجنس فرصت دادند كه نيروھاى خصم را متمركز سازد.
اوالً به اين علت كه تا حدودى از روى حماقت نمىخواستند يك جنگ داخلى را آغاز
كنند  -گويا كه تىير با تالش براى خلع سالح قھرى پاريس از قبل جنگ داخلى را آغاز
نكرده بود و انگار مجلس ملى كه تنھا به منظور تصميمگيرى در مورد مسئله جنگ يا
صلح با پروسىھا فرا خوانده شده بود ،بالدرنگ به جمھورى اعالن جنگ نداده بود!
ثانيًا ،از اين كه مبادا به سوءاستفاده از قدرت متھم شوند به جاى اين كه پس از شكست
مرتجعين در پاريس )در ميدان واندوم( بالدرنگ ورسائيان را تعقيب كنند ،لحظات
ذىقيمتى را با انتخابات كمون كه سازماندھى آن وقت زيادى مىطلبيد ،از دست
دادند(٧٧)".
ھمين اشتباه باعث انفراد و محاصره پاريس و عدم ارتباط نزديك كارگران پاريس با
شھرھاى ديگر و مبارزهاى ھماھنگ در سطح سراسرى عليه بورژوازى بود .در
برخى شھرھا نيز كه كارگران فرانسوى به قيام برخاستند ،كمون عمالً نتوانست به
يارى آن بشتابد  .نتيجتا ً بورژوازى كارگران را در چندين شھر سركوب نمود .نه فقط
جدايى كمون از كارگران ديگر شھرھا ،بلكه جدايى كمون از دھقانان نيز يكى ديگر از
عواملى بود كه شكست كمون را تسريع نمود .يعنى نه تنھا دار و دسته تىير از حمايت
بورژوازى داخلى و بينالمللى برخوردار بود ،بلكه خرده بورژوازى شھرھا و دھقانان
را نيز عليه پرولتاريا برانگيخته بودند.
كمون ھمان گونه كه در زمينه تاكتيكھاى نظامى دفاعى مرتكب اشتباه شد ،در
عرصه اقتصادى نيز بورژوازى را تقريبا ً به حال خود رھا نمود .بزرگترين منبع و
مركز مالى بورژوازى فرانسه را به حال خود گذاشت و بانك فرانسه را مصادره نكرد.
كمون در حالى كه شديداً در مضيقه مالى قرار داشت و ناگزير بود مداوما ً ھزينهھاى
خود را كاھش دھد ،به علت نفوذ انديشهھاى پرودونى از مصادره بانك فرانسه و
موجودىھاى كالن آن خوددارى كرد و در واقع به بورژوازى امكان داد از اين بانك و
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سرمايهھاى آن به نفع خود و عليه كمون استفاده كند .البته گذشته از اين اشتباه بايد
اضافه كرد كه كمون وقت و فرصت آن را نيافت كه دگرگونى مناسبات اقتصادى
موجود را آغاز كند .اقدامات محدودى كه انجام گرفت ،گامھاى اوليهاى بودند كه
پاسخگوى اين نياز اساسى انقالب پرولترى نبود .طبقه كارگر زمانى مىتواند اھداف
اساسى خود را عملی سازد كه از طريق يك انقالب اقتصادى حاكميت سرمايه و تمام
بنيادھاى نظم اقتصادى  -اجتماعى موجود را تخريب و به جاى آن مناسبات نوينى را
بنا كند.
كمون بدون اين انقالب اقتصادى سرنوشتى جز شكست نداشت.
اما به رغم تمام موانعى كه بر سر راه پيروزى كمون وجود داشت و با وجود تمام
اشتباھات ،كمون پاريس "نمونهاى عالى از جنبش پرولترى سده نوزدھم بود(٧٨)".
اقداماتى كه كمون در طول عمر كوتاه خود به نفع تودهھاى زحمتكش انجام داد ،در
نوع خود بىنظير بود .ابتكارات عظيم و تاريخى كمون ،از چنان اھميتى برخوردارند
كه تا به امروز سرمشق تمام جنبشھاى پرولترى بودهاند.
كمون به دست مرتجعين در ھم شكست ،اما اھداف و اصول كمون ھم چنان زنده و
جاويداند.
 -١۴بحران انترناسيونال اول
سقوط كمون پاريس ،پىآمدھاى منفى و تأثيرات مخرب خود را بر انجمن بينالمللى
كارگران و ادامه حيات آن ،بر جاى گذاشت .در پى سقوط كمون ،انجمن بينالمللى از
درون و بيرون در معرض ضرباتى سخت قرار گرفت و با بحرانھاى حادى روبرو
گرديد.
بورژوازى كشورھاى اروپا كه قبل از اين نيز لحظهاى از مبارزه عليه انترناسيونال
اول دست برنداشته بود ،اكنون تعرض به جنبش طبقه كارگر و سازمانھاى آن ،به
ويژه انترناسيونال ،را تشديد كرده بود.
بورژوازى فرانسه كه با به راه انداختن حمام خون و كشتار ھزاران كارگر ،كمون
پاريس را از پاى در آورده بود ،طى يادداشتى به تمام دول اروپايى از آنھا خواست كه
اقدامات خود را عليه انجمن بينالمللى كارگران تشديد كنند و كموناردھايى را كه به آن
كشورھا پناھنده شدهاند به دولت فرانسه تحويل دھند.
دولت آلمان سريعا ً به اين درخواست پاسخ مثبت داد .در مالقات امپراتور آلمان و
اتريش نيز تصميماتى براى مبارزه عليه انترناسيونال و جنبش طبقه كارگر اتخاذ
گرديد .روسيه ،خواھان برگزارى يك نشست قدرتھاى اروپايى براى تصميمگيرى در
مورد انترناسيونال گرديد و باالخره ديگر دولتھاى اروپا از جمله اسپانيا ،بلژيك،
ايتاليا و دانمارك نيز آمادگى خود را براى تشديد اقدامات عليه انترناسيونال اعالم
كردند .به زودى سوسياليستھا و فعالين انترناسيونال در آلمان ،فرانسه ،اسپانيا و
دانمارك در معرض پيگرد قرار گرفتند .تعدادى دستگير و به زندانھاى طويلالمدت
محكوم شدند.
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اما بورژوازى تنھا به اقدامات سركوبگرانه عليه طبقه كارگر و سازمان بينالمللى آن
قناعت نكرد .اين سركوب ھمراه بود با يك موج تبليغاتى گسترده از افترا و دروغھاى
واقعا ً كثيف.
بورژواھا در اين زمينه بىشرمى را بدان جا رساندند كه به دروغ آتشسوزى بزرگ
شيكاگو را به انترناسيونال نسبت دادند و به ھنگام برگزارى كنگره الھه چنان تبليغاتى
عليه انترناسيونال به راه انداخته بودند كه حتا در ميان بچهھاى كم سن و سال ھم شايع
كردند كه اگر وسايل قيمتى داريد مواظب آن باشيد كه انترناسيونال مىخواھد به ھلند
بيايد.
حجم اين تبليغات كثيف بورژوازى و اقدامات سركوبگرانه آن تا بدان حد بود كه
ماركس گزارش شوراى عمومى به كنگره الھه را اساسا ً به ھمين مسئله اختصاص داد.
اين گزارش چنين آغاز شده بود:
"از ھنگام آخرين كنگره در بال ،دو جنگ بزرگ ،چھره اروپا را تغيير داده است:
جنگ فرانسه  -آلمان و جنگ داخلى در فرانسه .يك جنگ ديگر نيز مقدم بر ،ھمراه و
پس از اين دو جنگ وجود داشته است  -جنگ عليه انجمن بينالمللى كارگران".
گزارش پس از آن كه موارد متعددى از سركوب كارگران و فعالين انترناسيونال را در
كشورھاى مختلف اروپايى توضيح مىداد ،چنين ادامه مىيافت" :اما تمام اقدامات
سركوبگرانهای كه دولتھاى اروپايى مشتركا ً قادر به انجام آن بودند ،در برابر جنگ
بھتان و افتراى قدرتھاى كذاب دنياى متمدن ناچيز مىنمود .تاريخ و اسرار دروغين
انترناسيونال ،جعل بيشرمانه اسناد علنى و نامهھاى خصوصى ،تلگرافھاى تھييجى
تحريكآميز ،يكى از پى ديگرى با سرعت سرازير شدند .تمام دريچهھاى افتراى
مطبوعات مزدور بورژوازى در يك آن گشوده شدند تا سيلى از ناسزا و افترا روان
سازند و دشمن مورد تنفر خودر ا در آن غرق كنند .اين جنگ افترا در تاريخ نظير
ندارد(٧٩)"...
تحت اين شرايط ،انجمن بينالمللى كارگران مىبايستى به شكلى متمركز و منسجمتر
به كار خود ادامه دھد و بيشتر به فعاليتھاى مخفى روى آورد .اما اختالفات درونى
اين سازمان بينالمللى كارگرى به درجهاى رشد كرده بود و بحران به مرحلهاى رسيده
بود كه پيشبرد اين سياست را در شرايط جديد غير ممكن مىساخت .طرفداران
سوسياليسم علمى كارل ماركس كه اكنون نقش قطعى را در انترناسيونال و رھبرى آن
به دست آورده بودند ،از سوى دو جريان چپ و راست مورد حمله قرار گرفته بودند.
در طيف راست ،رھبران اتحاديهھاى كارگرى انگليس قرار داشتند كه بيش از پيش به
تريديونيونيسم رفرميستى خالص در غلتيده و عليه مواضع پرولترى شوراى عمومى
انترناسيونال به مخالفت برخاسته بودند .اين جريان تحت رھبرى جان ھالس قرار
ادگر ،لوكرافت و اكاريوس ھم به او پيوسته بودند .اين جريان سنديكاليست -
داشت و ُ ِ ِ
رفرميست پس از دفاع قاطع و بى قيد و شرط شوراى عمومى تحت رھبرى كارل
ماركس از كمون پاريس ،دستهجمعى از شوراى عمومى استعفا كردند.
در طيف چپ ،آنارشيستھاى تحت رھبرى باكونين قرار داشتند كه حمالت خود را به
شوراى عمومى و خطمشى ماركس تشديد كرده بودند و شوراى عمومى را به
ديكتاتورى متھم مىكردند .اما اقدامات آنھا در ھمين حد خالصه نمىشد .آنارشيستھا
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كه توطئهگرى جزيى از ايدئولوژى و سبك كار آنھاست ،فعاليتھاى تشكيالتشكنانه
خود را از طريق سازمان مخفى اتحاد سوسيال دمكراسى پيش مىبردند كه بر خالف
قولى كه در آغاز ورودشان به انترناسيونال براى انحالل اين تشكيالت داده بودند ،آن
را مخفيانه حفظ كرده بودند.
در حالى كه كمون در عمل صحت نظرات ماركس را مبنى بر اين كه پرولتاريا
نمىتواند ماشين دولتى موجود را تصرف كند ،بلكه آن را در ھم خواھد شكست به اثبات
رسانده بود و در عين حال نشان داده بود كه كمون براى پيشبرد وظايف خود الجرم
براى مدتى به يك دولت اما از نوع نوين و پرولترى آن نيازمند است ،در حالى كه
كمون نشان داده بود كه طبقه كارگر براى حصول به اھداف انقالب اجتماعى خود
الجرم بايد قدرت سياسى را به دست بگيرد و با اعمال اراده انقالبى يعنى با ديكتاتورى
طبقاتى خود ،وظايف انقالبى خويش را به انجام برساند و تمام موانع را از سر راه
بردارد ،در حالى كه كمون نشان داده بود كه يكى از داليل عمده شكست پرولتاريا،
فقدان يك حزب طبقاتى پرولترى با برنامه و خطمشى انقالبى بوده است ،باكونيستھا
به انكار ھمه اين واقعيات مىپرداختند و تمام رويدادھاى مربوط به كمون پاريس را
تأييدى بر صحت تئورى خود مبنى بر "انحالل اجتماعى" و دورى از امر سياسى
مىدانستند.
بروز اين ھمه اختالف و كشمكشھاى درونى ،مخالفتھا و استعفاھا ،كارشكنى و
توطئه آنارشيستھا و باالخره سركوبھاى گسترده بورژوازى ايجاب مىكرد كه ھر
چه فورىتر كنگره انترناسيونال تشكيل شود تا عوامل مانع وحدت را از ميان بردارد،
وحدت را به صفوف انترناسيونال بازگرداند و با جمعبندى درسھاى كمون ،اين
درسھا را در اسناد برنامهاى و تشكيالتى سازمان بينالمللى كارگران بگنجاند و
وظايف انترناسيونال را در اوضاع جديد مشخص سازد.
به رغم ضرورت برگزارى فورى اين كنگره ،به علت حمالت مداوم ارتجاع ،امكان
تشكيل فورى آن وجود نداشت و از ھمين رو به تعويق افتاده بود .لذا به پيشنھاد انگلس
يك كنفرانس مخفى در لندن برگزار شد.
 -١۵کنفرانس لندن
اين كنفرانس در روزھاى  ١۶ - ١٧سپتامبر  ١٨٧١با حضور  ٢٣تن تشكيل گرديد
كه  ١٧نفر آن عضو شوراى عمومى و مابقى نمايندگانى از بلژيك ،اسپانيا ،سوئيس و
بريتانيا بودند .كنفرانس در مجموع بر خطمشى شوراى عمومى صحه گذاشت .بر
ضرورت تشكيل احزاب سياسى پرولترى و مشاركت در فعاليتھاى سياسى تأكيد نمود
و زمان و مكان كنگره بعدى را نيز تعيين کرد.
در اين كنفرانس مسئله اساسى مورد بحث ،مسئله ضرورت تشكيل احزاب سياسى و
اقدام سياسى توسط طبقه كارگر بود .در اين زمينه طرح اوليه قطعنامهاى را كه يكى از
كموناردھاى عضو شوراى عمومى ،وايالن ارائه داد به بحث گذاشته شد .در اين
قطعنامه تأكيد شده بود كه" :مسايل سياسى و اجتماعى جدايى ناپذيرند .آنھا دو جنبه يك
مسئله ھستند ...مسئله الغاء طبقات (٨٠)".وايالن در قطعنامه و مباحث خود مىكوشيد تا
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نشان دھد ،دورى طبقه كارگر از سياست نتايج زيانبخشى براى اين طبقه در پى خواھد
داشت.
آنارشيستھا شديداً اين قطعنامه را مورد حمله قرار دادند .آنسلمو لورنزو كه نقطه
نظر آنارشيستھاى اسپانيا را بيان مىكرد ،اقدام سياسى طبقه كارگر را از ھر نوع آن
محكوم نمود و آن را مغاير آييننامه انترناسيونال دانست .او در برابر قطعنامه
فوقالذكر ،قطعنامه ديگرى را ارائه داد كه از جمله در آن پيشنھاد "تشكيل يك انجمن
بينالمللى اتحاديهھا مطرح و استدالل شده بود كه اين بھترين شكل سازماندھى رزمنده
پرولتاريا و كليشه سازماندھى جامعه آينده خواھد بود(٨١)".
اين ديدگاه كه تشكيالت بينالمللى اتحاديهاى را به جاى تشكيالت سياسى پرولتاريا
قرار مىداد و آن را كليشه ساختار تشكيالتى جامعه آينده مىپنداشت ،حاكى از اختالف
نظرھا و تحوالتى در درون خود جريان آنارشيسم و شكلگيرى يك گرايش جديد در
درون آن بود كه بعدھا انسجام يافت و به نام آناركوسنديكاليسم معروف گرديد .در ھر
حال ،اين جريان با اقدام سياسى پرولتاريا و حزب طبقاتى آن مخالف بود .ماركس و
انگلس ،در مباحث خود مواضع اين جريان را شديداً مورد حمله قرار دادند .آنھا متن
نھايى قطعنامه طرفداران حزب سياسى و عمل سياسى را ويرايش كردند و عبارات
زير را كه در طرح وايالن وجود نداشت به آن افزودند.
"در برابر قدرت جمعى طبقات مالك ،طبقه كارگر نمىتواند به عنوان يك طبقه عمل
كند ،مگر آن كه خود را در يك حزب سياسى متمايز از تمام احزاب كھنهاى كه توسط
طبقات مالك شكل گرفتهاند و عليه آنھا سازمان دھد" ...".اين تشكل طبقه كارگر به
صورت يك حزب سياسى ،براى تأمين پيروزى انقالب اجتماعى و ھدف نھايى آن،
الغای طبقات ضروريست(٨٢)".
قطعنامه با اكثريت آرا به تصويب رسيد .قطعنامهھاى ديگرى ھم در كنفرانس لندن
تصويب شد كه به كاركردھاى شوراى عمومى و رعايت اكيد آييننامه انترناسيونال
مربوط مىشد.
اين مصوبات با مخالفت جدى باكونيستھا روبرو گرديد .آنھا كه نمىتوانستند اين
مواضع را تحمل كنند ،در  ١٢نوامبر  ١٨٧١در سون ويليه سوئيس ،اجالس ويژه خود
را تشكيل دادند و بيانيهاى خطاب به تمام فدراسيونھاى انترناسيونال صادر نمودند.
در اين بيانيه ،برخالف كنفرانس لندن كه خواھان تقويت و استحكام تشكيالتى
انترناسيونال شده بود ،از "تبديل انترناسيونال به "فدراسيون آزاد" بخشھاى محلى خود
مختار" دفاع شده بود(٨٣).
در بيانيه باكونيستھا ھر گونه ديسيپلين و مركزيت ،اقتدار و اختيارات شوراى
عمومى ،تشكيالت متحد با ارگانھاى رھبرى مركزى نفى شده بود و با اعالن جنگ به
سوسياليسم علمى و شوراى عمومى ،انعقاد فورى يك كنگره و بررسى مجدد آييننامه
خواسته شده بود.
آنارشيستھا در پى اين اجالس ،به تقويت تشكيالت مخفى توطئهگر خود پرداختند.
اكنون ديگر كامالً مسجل شده بود كه باكونيستھا يك تشكيالت توطئهگر مخفى را در
درون انترناسيونال سازمان دادهاند ،از اين رو مسئله برخورد و تسويه حساب تشكيالتى
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با اين جريان به يك مسئله فورى تبديل گرديد .اين وظيفه نيز در برابر كنگره آينده قرار
داشت.
 -١۶كنگره الھه
كنگره الھه به عنوان پنجمين كنگره انجمن بينالمللى كارگران ،در  ٢سپتامبر رسما ً
در الھه گشايش يافت و تا  ٧سپتامبر به طول انجاميد ۶۵ .نماينده از  ١۵كشور جھان
به الھه آمدند كه در ميان آنھا ماركس و انگلس دو تن از رھبران برجسته سوسياليسم
علمى نيز حضور داشتند كه براى نخستين بار در كنگرهھاى انترناسيونال شركت
مىكردند .اين كنگره ھمان گونه كه پيش از اين اشاره شد ،مىبايستى مصوبات
كنفرانس لندن را مورد بررسى قرار دھد ،نظر خود را در مورد شوراى عمومى ابراز
دارد ،و با توطئهگرى و تشكيالتشكنى آنارشيستھا برخورد كند .در اين كنگره تمام
پيشنھادات شوراى عمومى با يك اكثريت  ٣٨تا  ۴۵نفرى تصويب گرديد و بدين طريق
به شوراى عمومى رأى اعتماد داده شد .مخالفين قطعنامهھا بين  ١٢تا  ٢٠نفر در
نوسان بودند كه بخشى از اين تعداد نيز كسانى بودند كه رأى ممتنع مىدادند .در حقيقت
امر ،اين كنگره تجسم تالشھاى پيروزمندانه جناح ماركسيست انترناسيونال براى به
كرسى نشاندن برنامه و اصول تشكيالتى ماركسيسم در جنبش بينالمللى طبقه كارگر و
بيانگر پيروزى كمونيسم علمى بر آنارشيسم و رفرميسم در انترناسيونال بود.
در كنگره الھه ،گابريل رانويه نماينده بخش پاريس انترناسيونال و يكى از فعالين
كمون پاريس باالتفاق به عنوان رئيس اجالس برگزيده شد .اختالفات حاد در درون
انترناسيونال و اقدامات غير تشكيالتى باكونيستھا باعث گرديد كه بررسى
اعتبارنامهھا سه روز به طول انجامد.
يكى از مسايل مھمى كه كنگره به آن پرداخت ،اختالف بر سر فعاليت سياسى طبقه
كارگر بود .در فدراسيون ژوره سوئيس ،در اسپانيا و ايتاليا و برخى كشورھاى ديگر
كه باكونيستھا قوى بودند ،دورى از ھر گونه فعاليت سياسى موعظه مىشد .كنفرانس
لندن اين درك نادرست يا سوء تفاھم را در قطعنامه شماره  ٩برطرف ساخته بود،
معھذا باكونيستھا قدرت اجرايى براى اين قطعنامه قايل نبودند و مىگفتند كنفرانس
قدرت و صالحيت تصويب چنين قطعنامهھايى را نداشته است .لذا كنگره الھه قطعنامه
كنفرانس لندن را مورد بحث قرار داد و با دو سوم آرا با فرمولبندى زير بر آن صحه
گذاشت:
"طبقه كارگر در مبارزه خود عليه قدرت متشكل طبقات مالك نمىتواند به عنوان يك
طبقه عمل كند ،مگر آن كه خود را به صورت يك حزب سياسى متمايز از تمام احزاب
طبقات مالك و در مخالفت با آنھا سازمان دھد .اين تشكل طبقه كارگر به صورت يك
حزب سياسى براى تأمين امر پيروزى انقالب اجتماعى و ھدف نھايى آن  -الغاء تمام
طبقات ضرورى است.
اتحاد نيروھاى طبقه كارگر كه از طريق مبارزه اقتصادى به دست آمده ،بايد در عين
حال به عنوان اھرمى در خدمت مبارزه اين طبقه عليه قدرت سياسى استثمارگران
مورد استفاده قرار گيرد.

١۶۶

 



  

  )   (

مالكين و سرمايهداران ھميشه از امتيازات سياسى خود به منظور دفاع و جاودانه
كردن انحصار اقتصادى خويش و در انقياد نگه داشتن كار بھره گرفتهاند .لذا كسب
قدرت سياسى وظيفه بزرگ پرولتاريا مىشود(٨۴)".
اين قطعنامه با  ٣٨رأى موافق در برابر  ١٣رأى مخالف و ممتنع تصويب شد.
ماركس طى سخنرانى خود در آمستردام ،كه به بررسى دستاوردھا و مصوبات كنگره
الھه اختصاص يافته بود ،در مورد اھميت اين قطعنامه گفت كه كنگره الھه "ضرورت
اين امر را كه طبقه كارگر در عرصه سياسى ھمانند عرصه اجتماعى با جامعه كھنه
در حال فروپاشى مبارزه كند ،اعالم كرده است .و ما با خوشوقتى شاھديم كه بدين
طريق قطعنامه كنفرانس لندن در آييننامه ما گنجانده شده است(٨۵)".
تصويب اين قطعنامه و وارد شدن آن در آييننامه انترناسيونال ضربه محكمى به
جريان آنارشيست بود .كنگره با تصويب اين قطعنامه نه تنھا بر ضرورت مشاركت
طبقه كارگر در امور سياسى و مبارزه سياسى تأكيد نمود ،بلكه با تأكيد بر اين امر كه
كسب قدرت سياسى وظيفه مھم و مبرم پرولتارياست عمالً بر ضرورت ديكتاتورى
پرولتاريا صحه گذاشت.
از جمله اقدامات ديگر كنگره ،افزايش قدرت شوراى عمومى بود .در حالى كه جناح
ماركسيست انترناسيونال بر مسئله تمركز ،ديسيپلين ،برقرارى اكيد اصل سانتراليسم
دمكراتيك و افزايش قدرت شوراى عمومى در شرايط سركوب عنان گسيخته
بورژوازى تأكيد داشت ،باكونيستھا ضد اقتدار و مركزيت ،مدافع "فدراسيون آزاد" و
"خودمختارى بخشھا" و غيره بودند .آنھا پيشنھاد مىكردند كه شوراى عمومى
صرفا ً يك دفتر ارتباط باشد و نه ارگان اجرايى و رھبرىكننده سياسى .اكثريت
نمايندگان كه از كشورھاى آلمان ،فرانسه ،اتريش ،مجارستان ،لھستان ،پرتغال و ايرلند
بودند با نگرش باكونيستھا شديداً به مخالفت برخاستند .آنھا بر اين اعتقاد بودند كه
شوراى عمومى بايد از اقتدار الزم و مشخص برخوردار باشد و نبايد به "يك صندوق
پستى" "يك دفتر مكاتبات و آمار" تقليل يابد .كنگره با  ۴٠رأى موافق ۵ ،رأى مخالف
و  ۴رأى ممتنع تصويب نمود كه در بخش  ٢آييننامه آن جايى كه مىگويد" :شوراى
عمومى موظف به اجراى قطعنامهھاى كنگره است" اين جمله افزوده شود" :و رعايت
اكيد تمام مقررات و آييننامهھاى انجمن را به مرحله اجرا در آورد".
ايضا ً در پاراگراف ھمان بخش كه مىگفت" :شوراى عمومى ھم چنين حق خواھد
داشت كه ھر بخش انترناسيونال را تا كنگره بعد به حال تعليق در آورد" تغييراتى به
شرح زير صورت گرفت" :شوراى عمومى از اين قدرت برخوردار است كه بخش ،يا
يك شوراى فدرال ،يا يك كميته فدرال و كل فدراسيون را به حالت تعليق درآورد .اين
بخش نيز با  ٣۶رأى موافق به تصويب رسيد(٨۶).
بدين طريق ،كنگره روشن ساخت كه شوراى عمومى نمىتواند يك "صندوق پستى" يا
"دفتر آمار" باشد بلكه كميته اجرايى انجمن است .مسئول پيشبرد قطعنامهھا و
سياستھاست و در قبال بخشھا و فدراسيونھا از قدرت مشخصى برخوردار است.
البته بسيارى از اين مسايل تازگى نداشت و در مصوبات قبلى كنگرهھاى انترناسيونال
اول نيز آمده بودند ،اما به قول انگلس اين دو پاراگراف پرتوى بر روى مصوبات قبلى
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مىافكندند و در عين حال باعث مىشدند كه "كمتر از گذشته در مورد ديكتاتورى
شوراى عمومى حرف بزنند".
مصوبه ديگر كنگره الھه به انتقال شوراى عمومى به نيويورك و دادن حق برگمارى
به شورا اختصاص يافته بود كه اين نيز با اكثريت آراء به تصويب رسيد .علت انتقال
شوراى عمومى نيز تعرض بورژوازى به جنبش طبقه كارگر و انترناسيونال و مقابله
با اقدامات تشكيالتشكنانه باكونيستھا بود.
در اين اجالس پل الفارگ پيشنھادى به شرح زير براى ايجاد يك انترناسيونال
اتحاديهھاى كارگرى ارائه داد كه باالتفاق به تصويب رسيد:
"به شوراى عمومى جديد ،وظيفه ايجاد انجمن اتحاديهھاى بينالمللى محول مىگردد.
بدين منظور الزم است كه شوراى عمومى در چند ماه آينده يك آييننامه تھيه كند.آن را
به تمام زبانھا ترجمه و چاپ نمايد و براى تمام اتحاديهھا كه آدرس آنھا شناخته شده
است ،اعم از اين كه وابسته به انترناسيونال باشند يا نباشند ،ارسال نمايد و از آنھا
خواسته شود كه وارد يك اتحاديه بينالمللى صنف خويش گردند(٨٧)"...
در ادامه اين قطعنامه ،تصميم نھايى در مورد اتحاديهھاى بينالمللى به كنگره بعد
محول شد.
يكى ديگر از اقدامات و تصميمات كنگره الھه ،تشكيل يك كميسيون تحقيق در مورد
اقدامات ضد تشكيالتى باكونيستھا و از جمله ايجاد يك تشكيالت مخفى در درون
انجمن بينالمللى كارگران بود .ماركس و انگلس خواستار برخورد قاطع و جدى با
جريان آنارشيست به لحاظ تشكيالتى بودند ،معھذا كنگره ضمن تقبيح اقدامات
آنارشيستھا تنھا به اين اكتفا نمود كه ميخاييل باكونين و يكى ديگر از رھبران
آنارشيستھا را اخراج نمايد .در پى اين اخراجھا ،گروھى از آنارشيستھا خودشان
استعفا دادند و انترناسيونال را ترك نمودند .سرانجام با انتخاب شوراى عمومى جديد،
كنگره الھه با پيروزى جناح ماركسيست انترناسيونال و اصول سوسياليسم علمى بر
آنارشيسم به كار خود پايان داد.
 -١٧كنگره آنارشيستھا و رسميت يافتن انشعاب
بديھى بود كه مصوبات كنگره الھه يعنى مصوباتى كه منطبق بر اصول سوسياليسم
علمى بود ،نمىتوانست مورد تأييد و پذيرش آنارشيستھا قرار بگيرد .لذا آنھا كه از
مدتھا پيش تشكيالت مخفى خود را در درون انترناسيونال سازمان داده بودند ،اكنون
كه در يك كنگره رسمى با شكست فاحشى روبرو شده بودند ،براى رسميت دادن به
انشعاب ،دست به كار شدند و در كنفرانس فدراسيون ژوره تمام قطعنامهھاى كنگره
الھه را رد كردند .آنارشيستھا كمى بعد ،در  ١۵سپتامبر  ١٨٧٢يك كنگره در
سنايميه برگزار كردند .در اين كنگره  ۴باكونيست اسپانيايى كه در كنگره الھه نيز
حضور داشتند ٢ ،نماينده از فدراسيون ژوره ۶ ،نماينده از ايتاليا و دو نماينده از
بخشھاى فرانسوى در اياالت متحده حضور يافته بودند .ھر چند كه كنگره خود را
نماينده نظر "اكثريت حقيقى" انترناسيونال اعالم نمود ،اما در واقعيت امر از مجموع
 ١۵نماينده تنھا  ۶تن از بخشھاى شناخته شده انترناسيونال بودند(٨٨).
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در اين كنگره ،قطعنامهھايى به تصويب رسيد كه نه تنھا مغاير مصوبات كنگره الھه
بودند بلكه با تمام مواضع و خطمشى انترناسيونال در تضاد آشكار قرار داشتند .در يكى
از اين قطعنامهھا وظيفه نخست و فورى پرولتاريا تخريب ھر گونه قدرت سياسى اعالم
شده بود و گفته مىشد كه ھر گونه سازماندھى قدرت سياسى به اصطالح موقت و
انقالبى با ھدف انجام اين تخريب ،صرفا ً فريب ديگرى است و براى پرولتاريا ھمانند
تمام دولتھايى كه امروز وجود دارند ،خطرناك خواھد بود .كنگره آنارشيستھا در
قطعنامهھاى خود ضرورت مبارزه سياسى و تشكيل احزاب مستقل طبقه كارگر ،و
ضرورت ديكتاتورى پرولتاريا را رد نمود .در قطعنامه ديگر از تماسھاى مستقيم
فدراسيونھاى آزاد و خودمختارى براى انجام يك حمله متمركز به شوراى عمومى
دفاع گرديد و اعالم شد كه در  ۶ماه آينده يك كنگره ضد اقتدار تشكيل خواھد شد.
قطعنامه آنارشيستھا مىگفت :خودمختارى و استقالل شعبات و فدراسيونھاى
كارگرى اساس رھايى كارگران است .كنگره سنايميه و مصوبات آن به معناى رسميت
يافتن انشعاب و تجزيه انترناسيونال به دو بخش طرفداران سوسياليسم علمى و
آنارشيسم بود .لذا از اين زمان تا انحالل رسمى انترناسيونال اول ،آنارشيستھا نيز
تحت ھمين عنوان انجمن بينالمللى كارگران فعاليت مىكردند .يعنى عمالً دو تشكيالت
با يك نام واحد وجود داشت .بر ھمين مبنا ،آنارشيستھا ،كنگره سپتامبر  ١٨٧٣خود را
در ژنو ،كنگره انجمن بينالمللى كارگران ناميدند و از خود به عنوان اعضاى انجمن
بينالمللى كارگران نام بردند .آنارشيستھا كه با خط اصولى و انقالبى انترناسيونال
اول يعنى طرفداران سوسياليسم علمى دشمنى كور داشتند ،تنھا در ظاھر چپ بودند اما
در واقع با راستترين جريانات درون جنبش كارگرى اتحاد داشتند .آنھا از رھبران
رفرميستھاى بريتانيايى نظير ھالس و اكاريوس دعوت به عمل آوردند كه در كنگره
ژنو حضور يابند .معھذا با تمام اين اوصاف ،باكونيستھا نتوانستند ،خود را به عنوان
يك جريان قدرتمند در جنبش كارگرى تثبيت كنند .بالعكس با گذشت زمان ،تناقضات
درونى آنارشيسم سر باز كرد و اختالفات در ميان آنھا تشديد گرديد .در واقع بسته به
اين كه آنارشيستھا در ميان چه اقشار و طبقاتى و در كدام مناطق نفوذ داشتند،
گرايشات مختلفى را نمايندگى مىكردند كه طيف نامتجانسى را از موافقين مالكيت
خصوصى تا نفىكنندگان آن در بر مىگرفت .به عنوان نمونه ،در اسپانيا ،كارگران
كاتالونيا كه تأثير مھمى بر كل جنبش داشتند ،بنا به خصلت طبقاتى و تجربه مبارزاتى
از پذيرش برخى ايدهھاى باكونيستى سر باز زدند .به رغم برخورد منفى سخنگويان
رسمى آنارشيسم نسبت به مسئله سازماندھى و تشكيالت ،آنھا بر ايجاد يك تشكيالت
پرولترى متمركز و متحد تأكيد داشتند .کنفرانس  ١٨٧١والنسيا بر اين نگرش صحه
گذاشت .ھم چنين عليرغم برخورد منفى سخنگويان رسمى آنارشيسم نسبت به
اعتصاب ،كارگران اسپانيا بر اعتصاب عمومى به عنوان وسيله "انحالل اجتماعى"
تأكيد نمودند .در برخورد به مسئله دولت نيز عليرغم اين كه آنارشيستھاى اسپانيا نيز
ادعا مىكردند كه با "انحالل اجتماعى" اصول دولت گونگى اعتبار خود را از دست
خواھند داد ،با اين وجود مىگفتند كه در جامعه آينده ماشين دولتى بايد جاى خود را به
سازمان متمركز توليدكنندگان بسپارد(٨٩).
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البته اين خود ،ايدهاى خرده بورژوايى و توھمآميز بود ،معھذا گسستى از نظريه
باكونيستى انحالل اجتماعى به معناى از ھم پاشيدگى ارگانيسم اجتماعى محسوب
مىشد .در ھمين ايام بود كه ايده اساسى آناركو  -سنديكاليستى مبنى بر واگذارى حق
مالكيت بر وسايل توليد و محصوالت در ھر مؤسسه مفروض به اتحاديهھاى كارگرى
شكل گرفت .در مجموع ،ايدهھايی كه در ميان باكونيستھاى اسپانيا شكل گرفت ،به
درجات مختلف ،در كشورھاى ديگرى نيز كه باكونيستھا در جنبش كارگرى نفوذ
داشتند ،ظاھر شدند .از اين روست كه از كنگره ژنو به بعد در  ،١٨٧٣روز به روز
گرايش آناركو  -سنديكاليست موسوم به آناركو  -كلكتيويست كه معتقد بود مالكيت بايد
به انجمنھاى توليدى كارگران منتقل گردد و اين انجمنھا مىبايد كليشه سازماندھى
اجتماعى آينده باشند و توزيع برابر كاالھا را تأمين كنند ،نفوذ روزافزونى كسب نمود.
اين گرايش ،اعتصاب عمومى را نيز سالح اصلى اعالم نمود .در كنگره بروكسل
 ،١٨٧۴كنگره برن در  ١٨٧۶و كنگره رويه بلژيك  ،١٨٧٧آنھا ديگر به جريان
اصلى درون آنارشيسم تبديل شده بودند .در كنار اين جريان ،گرايشات آنارشيستى
ديگرى نيز وجود داشتند كه با نگرشھاى مختلف ،مدافع مالكيت خصوصى بودند .اين
گرايشات بر اين اعتقاد بودند كه وظيفه مبرم و بالدرنگ نه انقالب اجتماعى بلكه
انقالب در اذھان مردم است .تضاد گرايشات آنارشيستى در درون تشكل باكونيستى
منجر به اختالفات و بحرانھاى حادى گرديد كه در ادامه آن ،جريانات كارگرى به نحو
روز افزونى از آنارشيسم فاصله گرفتند .لذا از اواخر دھه  ٧٠آنارشيسم ديگر به عنوان
يك جريان بينالمللى سازمان يافته موقعيت چندانى نداشت و كامالً تضعيف شده بود .اما
آناركو  -سنديكاليسم به عنوان يكى از گرايشات آن در تعدادى از كشورھاى جھان باقى
ماند.
انحالل انجمن بينالمللی کارگران
در حالى كه جريان آنارشيستى درون انترناسيونال اول اين تحوالت رو به زوال را
طى مىكرد ،خود انترناسيونال نيز ديگر نمىتوانست تحت شرايط نوين به حيات خود
ادامه دھد.
واقعيت اين است كه تعرض و سركوب ارتجاع كه در پى شكست كمون ابعاد
گستردهاى به خود گرفته بود ،انترناسيونال و شاخهھاى آن را شديداً تحت فشار قرار
داده بود و دامنه فعاليت آن در شرايط جديد به شدت محدود شده بود .در ھمين اوضاع،
اختالفات حادى كه به انشعاب انجاميد و انتقال ارگان رھبرى انترناسيونال به نيويورك،
انجمن بينالمللى كارگران را شديداً تضعيف كرده بود .وخامت اوضاع را اين حقيقت
نشان مىدھد كه كنگره بعدى انجمن بينالمللى كارگران كه در سپتامبر  ١٨٧٣در ژنو
گشايش يافت عمالً يك اجالس بينالمللى كارگرى نبود .از مجموع  ٢٨نمايندهاى كه در
كنگره حضور يافته بودند ٢۶ ،نماينده از سوئيس بودند .اين بدان معنا بود كه ديگر
انترناسيونال اول در عمل وجود ندارد و به عنوان يك تشكيالت بينالمللى منحل شده
است .معھذا ھنوز رسما ً انحالل آن اعالم نشده بود .در فوريه  ،١٨٧۶شوراى عمومی
تصميم گرفت كه يك كنگره براى انحالل رسمى انجمن بينالمللى كارگران فرا خواند.
اين ھفتمين و آخرين كنگره انترناسيونال اول بود كه در  ١۵ژوئيه  ١٨٧۶در فيالدلفيا
١٧٠

 



  

  )   (

تشكيل گرديد .از ميان تشكلھاى كارگرى خارج از اياالت متحده تنھا نماينده يك تشكل،
يعنى نماينده حزب سوسيال دمكرات آلمان در اين اجالس حضور يافت .اين كنگره به
انحالل انترناسيونال رأى داد .در بيانيه مربوط به انحالل انجمن بينالمللى كارگران
گفته شده بود كه "اجالس بينالملل در فيالدلفيا ،شوراى عمومى سازمان بينالمللى
كارگران را منحل نموده و پيوند خارجى سازمان ديگر وجود ندارد(٩٠)".
بدين طريق انترناسيونال اول پس از آن كه وظايف خود را در يك مرحله از رشد و
تكامل جنبش بينالمللى كارگرى به انجام رساند و نقش بسيار مھمى در تشكل ،آگاھى و
ھمبستگى بينالمللى كارگران ايفا نمود ،زير يك رشته فشارھاى داخلى و خارجى از
پاى درآمد و منحل شد.
انترناسيونال اول نقش بسيار برجستهاى در گذار كارگران از پراكندگى به وحدت ايفا
نمود .انترناسيونال ،ھمبستگى و وحدت بينالمللى پرولترھاى جھان را تقويت نمود.
انترناسيونال تا حدود زيادى به ابھام در اھداف و وسايل مبارزه پايان داد .اعتراض
خود انگيخته كارگران را به مبارزهاى ھدفمند و آگاھانه تبديل نمود .انترناسيونال نقش
و جايگاه حزب سياسى ،اتحاديهھا و تعاونىھا را در جنبش بينالمللى كارگرى مشخص
ساخت .مسايل مربوط به تاكتيكھاى مبارزه كارگرى را حل كرد ،نقش و اھميت
مبارزه اقتصادى و سياسى را روشن نمود و سرانجام اين كه مسايل مربوط به ساختار
تشكيالتى را در تشكلھاى كارگرى حل نمود .با حل اين مسايل در جنبش كارگرى
است كه سوسياليسم علمى در انترناسيونال و جنبش بينالمللى كارگرى نيز مسلط شد.
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فصل چھارم
جنبش كارگرى در فاصله دو انترناسيونال
 -١افزايش كميت كارگران
دورانى كه از انحالل انترناسيونال اول آغاز و تا تشكيل انترناسيونال دوم در ١٨٨٩
و حتا كمى پس از آن تا اوايل سده بيستم به طول مىانجامد ،دوران آرامش و سكون در
جنبش كارگرى است .بدين معنا كه در اين دوران ،از تالطمات سياسى شديد و انقالباتى
كه تا دوران كمون در اروپا معمول بود ،خبرى نيست.
در اين يك ربع سده ،سرمايهدارى در اروپا وسيعا ً رشد مىكند ،سرمايهدارى دوران
رقابت آزاد ،آرام آرام به مرحله جديد پاى مىنھد و انحصارات شكل مىگيرند .در اين
مرحله به نحو قابل مالحظهاى بر كميت كارگران در كشورھاى سرمايهدارى و در كل
جھان افزوده مىگردد.
در حالى كه در آغاز سالھاى دھه  ٧٠در بريتانيا ،فرانسه و آمريكا حدود ١٢ - ١٣
ميليون كارگر صنعتى وجود داشت كه مجموعا ً با كارگران كشاورزى حدود  ٢٠ميليون
مىشدند ،تا اواخر دھه  ٩٠تعداد كارگران صنعتى آمريكا به ده ميليون ،آلمان به حدود
 ٨ميليون ،بريتانيا  ،٨/ ۵فرانسه حدود  ٣ / ۵و ايتاليا  ٢ / ۵ميليون رسيده بود .در اين
دوران بر كميت كارگران كشورھاى كمتر پيشرفته سرمايهدارى نيز به نحو قابل
مالحظهاى افزوده شد به نحوى كه تعداد كارگران در روسيه به حدود  ١۴ميليون،
چكسلواكى كمتر از يك ميليون ،لھستان نيم ميليون ،و ژاپن به نيم ميليون رسيد(١).
در مجموع ،در اواخر سدهی نوزدھم حدود  ۴٠ميليون كارگر صنعتى در اروپا و
آمريكاى شمالى وجود داشت كه اگر كارگران كشاورزى و ديگر رشتهھا نيز به آن
افزوده شود ،اين رقم به دو برابر خواھد رسيد.
توأم با افزايش كميت كل كارگران ،بر كميت كارگران زن نيز افزوده شد .در اين
فاصله تعداد كارگران زن در فرانسه دو برابر شد .در ژاپن  ۶٣درصد نيروى كار را
زنان تشكيل مىدادند .در آلمان نيز زنان در صنايع نساجى و دوزندگى نقش مسلط را به
دست آوردند (٢).البته الزم به تذكر است كه به رغم افزايش كمى زنان كارگر ،تغيير
چندانى در وضعيت آنھا و نابرابرى در قبال دستمزدھا صورت نگرفت و در تمام
كشورھا ،زنان معادل  ٣٣تا  ۵٠درصد دستمزد مردان را دريافت مىكردند.
در اين دوران در نتيجه رشد و گسترش سرمايهدارى و تمركز توليد ،مؤسسات بسيار
بزرگى شكل گرفتند كه با بيش از  ١٠٠٠كارگر كار مىكردند .در آلمان ۴٣٠٠٠٠
كارگر و در فرانسه  ٣١٣٠٠٠كارگر در چنين كارخانهھايى كار مىكردند .سطح
تمركز پرولتارياى صنعتى در روسيه از اين ھم باالتر بود و تقريبا ً نيمى از مؤسسات با
 ۵٠٠نفر يا بيشتر كار مىكردند (٣).اين سطح باالى تمركز خود عاملى در رشد و
ارتقاء آگاھى  ،ھمبستگى و مبارزه كارگرى شد.
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 -٢مبارزات كارگران
به رغم اين كه در دوران مورد بحث ،انقالبات و قيامھاى كارگرى وجود نداشت ،اما
اشكال ديگرى از مبارزه وسيعا ً گسترش يافته بود .در اين دوران ،تعداد قابل مالحظهاى
اعتصابات در كشورھاى مختلف سرمايهدارى به وقوع پيوست و گاه اين اعتصابات با
اشكال ديگرى از مبارزه نظير تظاھرات و راهپيمايىھا ھمراه بودند .يكى از
ويژگىھاى بارز اعتصابات در اين دوران ،تداوم طوالنى مدت آنھا بود كه در زير به
چند نمونه آن اشاره مىشود .در  ١۵٠٠٠ ،١٨٧۵كارگر بافنده در فالريور آمريكا به
مدت  ٨ھفته دست به اعتصاب زدند .در ھمين سال ،اعتصاب معدنچيان پنسيلوانيا به
مدت  ٧ماه ادامه يافت .در  ٣٠٠٠٠٠ ،١٨٧٨كارگر نساجىھاى النكشاير انگلستان
دست به اعتصابى زدند كه ده ھفته ادامه يافت .در  ۶٠٠٠٠ ،١٨٨٩كارگر بارانداز،
ملوانان و كارگران ديگری كه در بنادر لندن كار مىكردند به مدت  ۵ھفته دست به
اعتصاب زدند .در آلمان ،فرانسه و كشورھاى ديگر نيز نمونه چنين اعتصاباتى را
مىبينيم .در  ١۵٠٠٠٠ ،١٨٨٨تن از كارگران معادن آلمان به مدت بيش از يك ماه
اعتصاب كردند .در  ٢۵٠٠٠ ،١٨٨٩تن از بناھا و نجاران برلين دست به يك اعتصاب
دو ماھه زدند .در سال  ٢۴٠٠٠ ،١٨٩٠تن از نساجان رويه در فرانسه دست به
اعتصاب زدند .سال بعد اعتصاب كارگران شيشهسازھاى فرانسه به وقوع پيوست(۴).
اما اين اعتصابات كه كميت وسيعى از كارگران در آنھا شركت داشتند و براى مدتى
طوالنى ادامه مىيافتند ،اغلب از جانب بورژوازى كشورھاى فوق با خشونت سركوب
شدند .يكى از بارزترين اين نمونهھا در اياالت متحده به وقوع پيوست .از اين نمونه
بود تالش بورژوازى آمريكا براى در ھم شكستن اعتصاب معدنچيان پنسيلوانيا در
 .١٨٧۵در اين جا بورژوازى كوشيد تا از طريق مزدوران اجير شده ،اعتصاب
كارگران را در ھم شكند .آنھا از طريق اين مزدوران رھبران اعتصاب را ترور
كردند و سرانجام با دستگيرى گروھى از معدنچيان١٩ ،تن از رھبران كارگرى را به
مرگ محكوم نمودند و به جوخه اعدام سپردند.
رويدادھاى ماه مه  ١٨٨۶يك نمونه ديگر بود .در اين سال موج وسيعى از اعتصابات
و تظاھرات از نيويورك تا سانفرانسيسكو را فرا گرفت .خواست اصلى  ٨ساعت كار
بود .در ادامه اين حركتھا ،در اول ماه مه  ۴٠٠٠٠اعتصابى در شيكاگو به خيابانھا
ريختند .اين تظاھرات تا سوم ماه مه نيز ادامه يافت .بورژوازى به اجير كردن
اعتصابشكنان پرداخت و در پى درگيرى ميان كارگران و اعتصابشكنان ،بھانهاى
براى سركوب شديد كارگران پيدا كرد .نيروھاى سركوب به روى كارگران آتش
گشودند .شش تن كشته و دهھا تن زخمى شدند .اين اقدام وحشيانه نيروھاى سركوب،
اعتراض وسيع كارگران را برانگيخت .روز بعد ،يك گردھمايى بزرگ تودهاى در
اعتراض به اين قتل عام وحشيانه ،در ميدان مركزى شھر صورت گرفت .رھبران
جنبش كارگرى در سخنرانىھاى خود اقدامات سركوبگرانه پليس را محكوم نمودند .در
حالى كه اين گردھمايى ھنوز ادامه داشت ،فردی ناشناس بمبى به سوى نيروھاى پليس
پرتاب كرد كه در نتيجه آن يك تن كشته و  ۵تن زخمى شدند .بورژوازى اين اقدام را
بھانهاى براى حمله ھمه جانبه به كارگران و سركوب گسترده آنھا قرار داد .در ھمان
جا به روى كارگران آتش گشودند .سپس دستگيرى وسيع رھبران كارگران و نيروھاى
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مترقى آغاز گرديد ٨٠ .تن از رھبران كارگران شيكاگو به محاكمه كشيده شدند .اتھامى
كه به كارگران بسته شد ،قتل بود .كارگران در اين دادگاه قالبى و ساختگى كه نمونه
بارزى از محاكمات نفرتبار بورژوازى بود ،قھرمانانه از خواستھاى خود دفاع
كردند و اتھامات بىاساس را رد نمودند .سرانجام ،دادگاه  ٧تن از رھبران كارگران را
به اعدام و نفر ھشتم را به  ١۵سال زندان محكوم نمود .فشار و اعتراض از ھمه سو
نسبت به اين احكام آغاز گرديد .مقامات دولتى زير فشار افكار عمومى و اعتراضات
وسيع داخلى و بينالمللى ،مجازات دو تن از محکومين را به حبس ابد تقليل دادند .يكى
از كارگران قبل از اعدام خودكشى كرد و چھار تن ديگر را در  ١١نوامبر  ١٨٨٧به
جوخه اعدام سپردند .در ھمين سال اعتصاب عظيم كارگران راهآھن بخش شرقى
اياالت متحده نيز به خاك و خون كشيده شد و دهھا تن از كارگران كشته و زخمى شدند.
نمونه اين سركوبھا را در اروپا نيز مىتوان ديد .سركوب و كشتار كارگران
اعتصابى معادن بلژيك در  ،١٨٨۶معدنچيان فرانسه در  ١٨٨۴و كارگران اعتصابى
معادن روھر در آلمان در  ١٨٨٩كه طى آن  ١۵كارگر كشته شدند ،نمونهھايى از اين
سركوبھاى بيرحمانه بورژوازى در اروپا بودند.
 -٣اتحاديهھای کارگری
در فاصله زمانى كه انترناسيونال اول در  ١٨٧۶منحل گرديد و انترناسيونال دوم در
 ١٨٨٩تشكيل شد ،اتحاديهھاى كارگرى از يك رشد قابل مالحظه برخوردار شدند .از
يك سو ،ھمزمان با رشد صنايع و كميت كارگران ،بر تعداد كارگران متشكل در
كشورھاى مختلف جھان افزوده شد و از سوى ديگر ،تمركز قابل مالحظهاى در جنبش
اتحاديهاى پديد آمد .تشكيل فدراسيونھاى شاخهاى اتحاديهھا ،وحدت اتحاديهھا در
سطوح منطقهاى و تشكيل تشكلھاى سراسرى نيرومند ،در اين راستا بود .در ١٨٧۶
اعضای جنبش اتحاديهاى در سراسر جھان به زحمت از  ٢ميليون تجاوز مىكرد اما
در  ١٨٨٩تنھا اعضاء اتحاديهھاى انگليس و اياالت متحده از رقم  ٢ميليون نيز بيشتر
بود .در اين سال اتحاديهھاى كارگرى انگليس  ١۵٠٠٠٠٠و اتحاديهھا در اياالت متحده
متجاوز از  ۶٠٠٠٠٠عضو داشتند(۵).
اما گسترش كمى و رشد كيفى اتحاديهھاى كارگرى به رغم اين كه از قانونمندى
واحدى تبعيت مىكرد و مختص جنبش كارگرى در اين مرحله از تكامل آن بود ،معھذا
نه اين رشد و گسترش در شرايط واحدى صورت گرفت و نه در عموم كشورھاى
سرمايهدارى از الگوى واحدى پيروى نمود.
در برخى از كشورھاى سرمايهدارى ،اتحاديهھا به شكلى قانونى و تحت شرايط
بالنسبه مساعد به فعاليت و رشد خود ادامه دادند .اما در برخى از كشورھاى ديگر،
اتحاديهھا به ناگزير در شرايط غير قانونى و زير فشار و سركوب طبقه حاكم به حيات
خود ادامه دادند .به لحاظ خطمشى نيز سه جريان كامالً متمايز شكل گرفته بودند.
اتحاديهھاى سوسيال دمكرات ،آناركوسنديكاليسم و باالخره اتحاديهگرايى ناب يا
رفرميسم اتحاديهاى.
لذا ضروريست كه در چارچوب ھمين سه مقوله ،جنبش اتحاديهاى را در مھمترين
كشورھاى سرمايهدارى مورد بررسى قرار دھيم.
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الف  -اتحاديهگرايى خالص
قدرتمندترين جنبش اتحاديهاى از نظر كميت و حتا رشد و تحول صرفا ً اتحاديهاى،
جنبش اتحاديهاى بريتانيا بود .از نظر رشد كمى ،از ھنگام تشكيل كنگره اتحاديهھا
)توك( در  ١٨۶٨تا  ١٨٧۶تعداد اعضای اتحاديهھا  ۴برابر شد و به رقم ۴۵۶٠٠٠
نفر رسيد(۶).
عليرغم اين كه اين رشد ،قابل مالحظه به نظر مىآيد ،معھذا ھنوز در مقايسه با كل
طبقه کارگر رقم ناچيزى بود و نشان مىداد كه بخش اعظم كارگران در اتحاديهھا
متشكل نشدهاند .علت اين امر ھم با توجه به ساخت و بافت اتحاديهھاى كارگرى بريتانيا
روشن بود .تا پايان دھه  ٨٠سده نوزدھم ،اتحاديهھاى كارگرى بريتانيا تقريبا ً
سازمانھاى بستهاى بودند كه به طور عمده كارگران ماھر را در صفوف خود متشكل
مىساختند .ميليونھا كارگر نيمه ماھر به ويژه غير ماھر از عضويت در اين اتحاديهھا
محروم بودند .اتحاديهھاى بريتانيا كه تحت نفوذ و رھبرى اين كارگران ماھر و ممتاز
به ويژه قشر مرفهتر آن قرار داشتند ،تضاد آشتىناپذير منافع پرولتاريا و بورژوازى را
انكار مىكردند .اھداف سوسياليستى را در برابر خود قرار نمىدادند .وظيفه خود را
صرفا ً به تالش براى بھبود وضع و شرايط كار و زندگى پرولتاريا آن ھم بخش متشكل
آن ،در چارچوب نظم سرمايهدارى حاكم محدود مىكردند.
در عين حال اين اتحاديهھا ظاھراً از سياست و احزاب سياسى دورى مىگزيدند ،اما
در واقع دورى آنھا از سياست سوسياليستى و احزاب سوسياليستى بود واال در
چارچوب سياست ترديونيونيستى خود ،در سياست بورژوايى دخالت داشتند و خواستار
رفرم بودند و مدتھا متحد حزب ليبرال محسوب مىشدند.
وضع بر اين منوال بود كه مبارزات و اعتصابات وسيع كارگران در دھه  ٨٠و اوايل
دھه  ٩٠منجر به شكلگيرى و پيدايش اتحاديهھاى جديدى شد كه كارگران نيمه ماھر و
غير ماھر را متشكل مىساختند .در مدتى كوتاه دهھا اتحاديه از اين نوع به وجود آمدند
و صدھا ھزار كارگر ساده و نيمه ماھر در صفوف آنھا متشكل شدند .اين اتحاديهھا بر
خالف اتحاديهھاى قديمى و سنتى بريتانيا از روحيه مبارزاتى بااليى برخوردار بودند.
اعتصاب را سالح عمده مبارزه مىدانستند و براى  ٨ساعت كار روزانه و يك حداقل
دستمزد تعيين شده مبارزه مىكردند.
شكلگيرى اين اتحاديهھا دو نتيجه بالواسطه را به ھمراه داشت .نخست اين كه
اتحاديهھاى قديمى و به اصطالح ممتاز كارگران ماھر را مجبور نمودند كه دربھاى
خود را به روى كارگران نيمه ماھر و غير ماھر بگشايند .اين خود چنان تأثيرى بر
رشد كمى اتحاديهھا بر جاى گذاشت كه تا پايان سدهی نوزدھم اعضای آنھا به دو
ميليون رسيد .ثانيًا ،باز شدن درب اتحاديهھا به روى كارگران ساده و نيمه ماھر ،به
ھمراه خود يك موج راديكاليسم را به درون اتحاديهھا آورد كه ھر چند اتحاديهھاى
بريتانيا را اساسا ً دگرگون نساخت ،معھذا بر مواضع كنگره اتحاديهھاى بريتانيا تأثير
قابل مالحظهاى گذاشت .از جمله در  ١٨٩٠رھبران اتحاديهھا ،قطعنامهاى را گذراندند
و خواستار قانونى شدن  ٨ساعت كار روزانه شدند .سپس در  ،١٨٩٣نيز تصميم گرفته
شد كه به منظور حمايت مالى از كانديداھاى نمايندگى كه اصل مالكيت جمعى بر وسايل
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توليد را مىپذيرند ،يك صندوق انتخابات ايجاد گردد .يك سال بعد ھم كنگره اتحاديهھا،
طى قطعنامهاى خواستار ملى شدن زمين ،معادن و تمام وسايل توليد گرديد(٧).
در ھمين حال گرايش به اتحاد در سطوح سراسرى نيز تقويت گرديد .در ١٨٨٩
فدراسيون معدنچيان بريتانيا تشكيل گرديد و در پى آن يك رشته فدراسيون در
رشتهھاى ديگر صنعت پديد آمد.
در اياالت متحده نيز به رغم فشار و سركوبى كه از جانب كارفرمايان عليه كارگران
و اتحاديهھاى آنھا وجود داشت ،موج جنبشھاى اعتصابى دھه  ٧٠و  ٨٠به ويژه در
پى اعتصاب برجسته كارگران راهآھن در  ١٨٧٧به ھمراه خود موج وسيعى از
روىآورى كارگران به تشكل و رشد اتحاديهھا را پديد آورد .شواليهھاى كار در اين
سالھا از رشد قابل مالحظهاى برخوردار شدند .به ويژه بعد از آن كه در  ١٨٨١آنھا
اساسنامه مخفى را كنار گذاشتند ،تعدادشان تا اواسط دھه  ٨٠از  ٧٠٠٠٠٠نيز گذشت.
تشكيالت شواليهھاى كار ،كارگران را بدون استثناء از ماھر و غير ماھر ،سياه و سفيد،
زن و مرد سازماندھى مىكرد و تا مقطعى مواضعى كامالً راديكال داشت و از منافع
كارگران دفاع مىكرد .اما تدريجا ً رھبران آن فاسد شدند .آنھا يك سياست اپورتونيستى
مبتنى بر سازش طبقاتى و رفرميسم اتحاديهاى در پيش گرفتند .مدعى شدند که
"سرمايهداران دشمن ما نيستند") (٨و به رو در رويى و مقابله با مبارزه كارگران براى
 ٨ساعت كار روزانه برخاستند .اين سياست سازشكارانه رھبرى شواليهھاى كار باعث
شد كه توده وسيع كارگران راديكال صفوف اين تشكيالت را ترك بگويند .لذا اين
تشكيالت به سرعت زوال يافت .اما در ھمان حال كه تشكيالت شواليهھاى كار با
بحران روبرو شده و در حال فروپاشى بود ،يك تشكيالت كارگرى ديگر به نام
فدراسيون آمريكايى كار آغاز به رشد و گسترش نھاد.
فدراسيون كار در  ١۵نوامبر  ١٨٨١توسط  ۶اتحاديه نقاشان ،نجاران ،فلزكاران،
شيشهسازان ،سيگارسازان و كارگران راهآھن ،فوالد و قلع تشكيل گرديد كه مجموعا ً
 ۵٠٠٠٠كارگر را در صفوف خود متشكل ساخته بودند (٩).رھبر اين تشكل ،ساموئل
گامپرس بود كه در اوايل كار نقش مھمى در سازماندھى مبارزات كارگران ايفا نمود،
اما بعداً سياستى سازشكارانه و رفرميستى در پيش گرفت.
در كنوانسيون  ١٨٨۶كه با حضور نمايندگانى از  ٢۵اتحاديه كارگرى با ٣٠٠٠٠٠
عضو تشكيل گرديد ،به نفع جنبش مستقل سياسى طبقه كارگر و مبارزه براى  ٨ساعت
كار موضعگيرى شد(١٠).
در پى اين تصميمگيرىھا يك رشته اعتصابات براى تحقق مطالبه  ٨ساعت كار
سازمان داده شد .در نتيجه اين مبارزات ،بر تعداد اعضای فدراسيون كار افزوده شد تا
آن جا كه در اواخر سده نوزدھم از مجموع يك ميليون اعضای اتحاديهھا٧٨٠٠٠٠ ،
نفر وابسته به فدراسيون كار بودند(١١).
اما در اين تشكل نيز تدريجا ً گرايشات محافظهكارانه مسلط شد ،دار و دسته گامپرس
كوشيدند الگوى اتحاديهھاى بريتانيا را پياده كنند ،حتا در برابر تصميم فدراسيون مبنى
بر بر پايى يك اعتصاب عمومى در  ١٨٩٠براى تحقق مطالبه  ٨ساعت كار ايستادند و
اين تصميم را لغو نمودند .آنھا سياست سازش و ھمكارى طبقاتى را به خط مشى
مسلط فدراسيون تبديل كردند.
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اتحاديهھاى كارگرى كانادا و استراليا نيز از نظر خط مشى و خصوصيات تقريبا ً
ھمانند اتحاديهھاى انگليس بودند .در حقيقت ،اتحاديهھاى بريتانيا ،اياالت متحده ،كانادا
و استراليا مجموعا ً در مقوله اتحاديهگرايى ناب و خالص جاى مىگيرند .اين اتحاديهھا
به چيزى فراتر از نظم سرمايهدارى موجود نظر نداشتند .اشرافيت كارگرى رھبرى
اين اتحاديهھا را در اختيار داشت ،سياست سازش طبقاتى با بورژوازى و رفرميسم
بورژوايى خط مشى غالب آنھا بود.
ب  -اتحاديهھاى سوسيال  -دمكرات
دسته ديگرى از اتحاديهھا در تعدادى از كشورھاى اروپايى وجود داشت كه از يك
مشى انقالبى پرولترى پيروى مىكردند و از سياستھاى احزاب پرولترى پشتيبانى و
حمايت مىنمودند .رابطه اين اتحاديهھا با احزاب سوسيال دمكرات و نيز خط مشى
انقالبى آنھا به گونهاى بود كه به عنوان اتحاديهھاى سوسيال دمكرات نيز از آنھا نام
برده مىشد .پيشگام اين اتحاديهھا ،اتحاديهھاى كارگرى آلمان بودند.
قبالً اشاره شد كه در ميتينگ نمايندگان تعدادى از اتحاديهھاى ملى در نورنبرگ
 ١٨۶٨و يك سال بعد در اليپزيگ ،مسئله تشكيل اتحاديهھاى متمركز با گرايشى
انقالبى مطرح گرديد .قرار بر اين شد كه يك كنگره از اتحاديهھاى مرتبط با سوسيال
دمكراسى برگزار گردد .نخستين كنگره در  ١٨٧٢در ارفورت با حضور نمايندگان
 ١٢٠٠٠كارگر گشايش يافت .اساسنامه كنگره اتحاديهھاى سوسيال دمكرات كه توسط
ببل تھيه شده بود ،حاكى از اين ديدگاه ماركسيستى بود كه اتحاديهھا مكتب مبارزه
طبقاتى ھستند.
از آن جايى كه در آلمان يك اتحاديه كارگرى ديگر ،اما تحت نفوذ و رھبرى السالىھا
وجود داشت ،فعالين اتحاديهھاى كارگرى سوسيال دمكرات ،تالش نمودند براى غلبه بر
پراكندگى در جنبش كارگرى و كنار زدن مشى مھلك السالى با اين اتحاديهھا متحد و
در يك ديگر ادغام شوند .در  ١٨٧۵يك كنفرانس از نمايندگان دو گرايش اتحاديهاى
تشكيل شد .در اين كنفرانس تصميم گرفته شد كه سازمانھاى محلى دو اتحاديه در ھم
ادغام شوند .يك رھبرى متمركز به وجود آيد و اين رھبرى كار تدارك برگزارى يك
كنگره ملى اتحاديهھا را بر عھده بگيرد .اين وظايف پيش برده شد و تا ٢٧ ،١٨٧٨
اتحاديه متمركز شكل گرفته بود.
رشد جنبش كارگرى و سوسيال دمكراتيك در آلمان و نيز قدرت روزافزون
اتحاديهھاى سوسيال دمكرات ،ھيئت حاكمه آلمان را به شدت ھراسان ساخته بود.
بيسمارك صدر اعظم آلمان كه برنامه جامعى براى سركوب جنبش كارگرى تدارك ديده
بود ،مترصد فرصت مناسبى براى اجراى آن بود .اين فرصت مناسب پس از حمله
مسلحانهاى كه به ويلھلم اول در  ١٨٧٨صورت گرفت ،پيش آمد و بيسمارك قانون
معروف خود به نام قانون عليه فعاليتھاى خطرناك سوسيال دمكراسى يا قانون ضد
سوسياليستى را در  ٢١اكتبر  ١٨٧٨به مرحله اجرا در آورد.
حزب سوسيال دمكرات را غير قانونى اعالم كرد .ھزاران تن از فعالين حزبى و
اتحاديهاى سوسيال دمكرات را دستگير و به زندان انداخت .انتشار تمام روزنامهھاى
سوسيال دمكراسى را ممنوع ساخت و به رغم اين كه ادعا مىكرد اين قانون به
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اتحاديهھايى كه مىخواھند وضع اقتصادى كارگران را بھبود بخشند كارى ندارد ،دهھا
اتحاديه منحل شدند و لطمات سخت و جدى به اتحاديهھا وارد آمد.
در مجموع ١٧ ،اتحاديه كارگرى و  ١٨سازمان محلى رسما ً در ھم شكسته شدند .به
عالوه  ٣٣٠انجمن كمك متقابل كه تحت رھبرى سوسيال دمكراتھا قرار داشتند ،منحل
شدند(١٢).
بيسمارك در ھمان حال كه به سركوب جنبش كارگرى و برانداختن تشكلھاى مستقل
طبقاتى كارگران مىپرداخت ،مىكوشيد از طريق دادن امتيازات جزئى به كارگران ،به
ويژه در زمينه تأمين اجتماعى ،سياست ارتجاعى و ضد كارگرى خود را پيش برد.
معھذا ھوشيارى حزب سوسيال دمكرات و اتخاذ تاكتيكھاى درست در زمينه تلفيق
كار قانونى و غير قانونى ،سياستھاى بيسمارك را با شكست روبرو ساخت .در اين
دوره ،حزب سوسيال دمكرات براى سازماندھى جنبش طبقاتى كارگران ،از ابزارھا و
پوششھاى مختلفى از جمله انجمنھاى كمك متقابل ،صندوقھاى دوران بيمارى،
مؤسسات مختلف بيمه ،باشگاهھا و غيره استفاده كرد .در نتيجه ھمين تالشھا و
فعاليتھا بود كه بيسمارك در اجراى سياست خود با شكست روبرو گرديد .لذا اگر قبل
از اجراى قانون ضد سوسياليستى ،اتحاديهھا حدوداً  ۵٠٠٠٠عضو داشتند ١٢ ،سال
بعد يعنى در  ١٨٩٠كه رسما ً قانون ضد سوسياليستى ملغا گرديد ١۵٨ ،اتحاديه
سراسرى با  ٣٠٠٠٠٠عضو در عرصه اجتماعى ظاھر شدند(١٣).
پس از اين تحوالت در نوامبر  ١٨٩٠كنفرانس اتحاديهھا در برلين برگزار گرديد .در
اين كنفرانس ،يك كميسيون عمومى اتحاديهھا ايجاد گرديد كه عالوه بر سازماندھى و
رھبرى مبارزات كارگران ،وظيفه تدارك اولين كنگره سراسرى اتحاديهھا بر عھده آن
قرار گرفت .اين كنگره در  ١٨٩٢در ھالبرشتاد برگزار گرديد .كنگره در اجالس خود
تشكيل انجمن ملى دائمى اتحاديهھاى سوسيال دمكرات يا اتحاديهھاى آزاد را اعالم
نمود (١۴).و جھتگيرى به سوى تجديد ساختار اتحاديهھا بر مبناى رشتهھاى معين
صنعت را مشخص ساخت .اما اختالفاتى كه در اين ايام در حزب و اتحاديهھا بروز
كرد ،اين جھتگيرى را كند نمود .برخى از رھبران اتحاديهھا خواستار آن بودند كه در
تشكيالت جديد مدل اتحاديهھاى صنفى برقرار گردد .در ھمين حال اختالفات مربوط به
رابطه حزب و اتحاديه نيز شدت گرفت و اين اختالف تا بدان جا پيش رفت كه گروھى
از اعضای حزب به رھبرى لژين خواستار تبعيت حزب از كميسيون عمومى اتحاديهھا
گرديدند .اين اختالف به نحو بارزى خود را در كنگره حزب سوسيال دمكرات آلمان در
كلن نشان داد .البته اين پيشنھاد رد شد ،معھذا ديدگاه درستى ھم تصويب نشد .در آلمان
اتحاديهھاى آزاد يا سوسيال دمكرات مھمترين و با نفوذترين اتحاديهھاى كارگرى آلمان
محسوب مىشدند .اما عالوه بر اين اتحاديهھا ،اتحاديهھاى كم نفوذ و كوچكترى ھم
وجود داشتند كه نقش آنھا در جنبش زياد نبود .از اين نمونه بود اتحاديه كارگران
دفترى كه اعضای آن از  ٨٠٠٠٠نفر تجاوز نمىكرد .كارگران راهآھن و مستخدمين
دولتى ھم اتحاديهھاى مستقل خود را داشتند .اين اتحاديهھا حق اعتصاب نداشتند و چنان
چه دست به اعتصاب مىزدند ،به اتھام اخالل عليه سيستم دولتى به محاكمه كشيده
مىشدند .در سالھاى دھه  ٩٠نيز اتحاديهھاى مسيحى شكل گرفتند.
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در اتريش  -مجارستان نيز جنبش اتحاديهاى از الگوى اتحاديهھاى آلمان پيروى
مىكرد.
در اتريش ،ھر چند كه اتحاديهھا از اواخر دھه  ۶٠و اوايل دھه  ٧٠سده نوزدھم پديد
آمده بودند ،معھذا ايجاد تشكلھاى متمركز و سراسرى با مخالفت و مقاومت مقامات
دولتى روبرو بود .از اين رو در  ١٨٩١حدوداً  ٣٠٠اتحاديه با  ۶٠٠٠٠عضو وجود
داشتند .مخالفت مقامات دولتى با تشكيل اتحاديهھاى سراسرى و متمركز ،منجر به
اعتراضات وسيعى از سوى كارگران گرديد .كارگران ،مبارزه براى به دست آوردن
حق تمركز را آغاز نمودند .اولين پيروزى نصيب كارگران فلزكار گرديد كه در ١٨٩٢
حق ايجاد اتحاديه شاخهاى را در مقياس ملى به دست آوردند .سال بعد ،اولين كنگره
اتحاديهھا برگزار گرديد و اتحاديهھاى مختلف در يك مركز اتحاديهاى سراسرى متحد
شدند .اين كنگره ھم چنين خواستار برقرارى رابطهاى نزديك ميان اتحاديه و حزب
سوسيال دمكرات گرديد .در مجارستان نيز تا اواخر دھه  ٩٠با تشكيل اولين كنگره
اتحاديهھا ،اينر وند طى گرديد.
نمونه كشورھاى ديگرى كه اتحاديهھاى آنھا كمابيش شبيه آلمان بود ،بلژيك و
كشورھاى اسكانديناوى بودند .در بلژيك پس از رفع محدوديتھاى قانونى در تشكيل
اتحاديهھا در  ، ١٨۶۶فدراسيونى از انجمنھاى كارگرى به نام اتاق )مجمع( كار در
 ١٨٧۵تشكيل گرديد .در  ١٨٩٨نيز يك مركز اتحاديهاى ملى به نام كميسيون
اتحاديهھاى بلژيك ايجاد شد .تا اوايل دھه  ٩٠اتحاديهھا حدوداً  ٧٠٠٠٠عضو داشتند و
رابطه نزديكى ميان حزب سوسياليست و اتحاديهھاى كارگرى وجود داشت.
در كشورھاى اسكانديناوى نيز در دھه  ٨٠جنبش اتحاديهاى وسيعا ً رشد نمود .در
 ،١٨٧٧چاپچىھاى كپنھاگ اتحاديهاى را تشكيل دادند كه به زودى به نمونهاى براى
تشكيل اتحاديهھا در رشتهھاى ديگر تبديل گرديد.
در سوئد مجموعا ً تا سال  ١٨٩٠بين  ٢۵٠تا  ٢٧۶اتحاديه شكل گرفت .در فاصله
سالھاى  ،١٨٧٩ - ٨٩در دانمارك نيز  ١٨٩اتحاديه تشكيل گرديد (١۵).در نروژ ھم
رشد و گسترش اتحاديهھا در دھه  ٨٠صورت گرفت.
در دھه بعد ،فدراسيونھاى ملى كار سوئد ،دانمارك و نروژ تشكيل شد .از  ١٨٨۶كه
كنگره اتحاديهھاى اسكانديناوى در يوتوبورى تشكيل گرديد ،اين كنگرهھا به طور منظم
برگزار گرديد و مناسبات نزديكى ميان آنھا برقرار بود .اتحاديهھاى كارگرى در ھلند
و سوئيس نيز حدوداً در ھمين مقوله قرار داشتند.
پ  -آناركو سنديكاليسم
نمونه ديگر جنبش اتحاديهاى اين دوران ،در كشورھاى التين شكل گرفت كه در آنھا
جنبش آناركو  -سنديكاليست ،نقش مھم و بعضا ً تعيينكننده را در جنبش كارگرى بر
عھده داشت.
پيش از اين به مواضع آنارشيسم و آناركو  -سنديكاليسم كه از درون جنبش آنارشيستى
و در جريان تحول آن شكل گرفت اشاره كرديم .ديديم كه مبناى نگرش آناركو -
سنديكاليستھا را نظرات باكونين تشكيل مىداد كه با كمونيسم مخالف بود و خود را
كلكتيويست معرفى مىكرد .ادعاى اصلى او ھم اين بود كه "كمونيسم تمام قواى جامعه
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را در دولت متمركز مىكند و جذب مىنمايد ...كمونيسم ضرورتا ً به تمركز مالكيت در
دست دولت مىانجامد ".لذا نتيجه مىگرفت كه ساخت دولت ھر چه كه باشد ،اقليت
كوچكى را در رأس مىنشاند و اين اقليت به خاطر حفظ و بسط قدرت و امتيازات خود،
دولت را عليه اكثريت عظيم ستمديده مورد استفاده قرار مىدھد .اين در مورد دولت
كارگران ھم صادق است .چرا كه كارگران از ھنگامى كه فرمانروا يا نماينده مردم
شدند ،ديگر كارگر نيستند و به مردم ستمديده از بلنداى دولت نگاه مىكنند و از آن جا
نتيجه مىگرفت كه آزادى واقعى منوط به نابودى فورى و توأمان دولت و
سرمايهدارى ،و سازماندھى يك سيستم فدراليستى اداره امور بر مبناى اتحاديهھاى
اقتصادى كار از پايين مىباشد(١۶).
ايضا ً اشاره شد كه جريان آنارشيست باكونيست ،مبارزه سياسى و شركت در پارلمان
را تحت ھر شرايطى رد مىكرد .باكونين شركت در پارلمان را به معناى فرستادن
كارگران به محيط صرفا ً بورژوايى و ايدهھاى سياسى صرفا ً بورژوايى مىدانست كه
از طريق آن كارگران طرز تلقی بورژوايى را مىپذيرند و ديگر نماينده كارگران
نيستند(١٧).
با تقويت مواضع كارگران در جنبش روشنفكرى آنارشيستى و شكلگيرى آناركو -
سنديكاليسم ،در  ١٨٧٧رسما ً مسئله اعتصاب عمومى به عنوان سالح اصلى در مبارزه
اقتصادى و ابزار فلج كردن جامعه سرمايهدارى در دوران مواجھه انقالبى در آمد.
آناركو  -سنديكاليستھا با رد اشكال مبارزه سياسى ،اعتصاب اقتصادى عمومى را كليد
تخريب سيستم استثمارگرانه در نظر مىگرفتند و آن را بر تمام ديگر اشكال و روشھا
برتر مىدانستند .از نظر آنھا ،اتحاديه نيز به عنوان ابزار و سازمان راستين مختص
طبقه كارگر ،اھرم كافى براى انقالبى است كه سرمايهدارى و دولت را برمىاندازد و
متمركز بدون طبقات ،متشكل از توليدكنندگان آزاد را بر مبناى ساخت
جامعه غير
ِ
فدراليستى سازمان مىدھد .اتحاديهھا نه تنھا سازمان رزمنده امروز طبقه كارگر بلكه
سازمان توليدكننده فرداى پس از سرنگونى سرمايهدارى نيز ھستند و جامعه،
فدراسيونی از سنديكاھاست كه توليد و توزيع را سازماندھى و اداره مىكند .اين گرايش
آناركو  -سنديكاليست بيش از ھر جاى ديگر و به داليل تاريخى و مشخص در فرانسه
امكان رشد داشت و در اين جا از نفوذ و قدرت قابل مالحظهاى برخوردار گرديد .از
نظر تاريخى ،بخشى از كارگران فرانسه تحت تأثير انديشهھاى آنارشيستى پرودون و
بعداً در محدودهاى باكونين قرار داشتند .لذا نظر مساعدى نسبت به حزب سياسى و
مبارزه سياسى نداشتند .پس از ھر شكست پرولتارياى پاريس نيز تا مدتى اين گرايش
مجدداً تقويت مىشد .اين پديده در دوران پس از شكست كمون نيز خود را نشان داد.
اما آن چه كه گرايش آناركوسنديكاليست را تقويت مىكرد ،تنھا اين زمينه تاريخى نبود
بلكه تأثير منفى احزاب سياسى نيز در اين زمينه مؤثر بود كه با اتخاذ سياستھاى
نادرست و كم بھا دادن به نقش اتحاديه ،اين گرايش را تقويت كردند .اشاره كنيم كه از
اواخر دھه  ٧٠کارگران فرانسه تدريجا ً اتحاديهھا را در سطح ملى توسعه دادند.
نخست ،كالھدوزان ،چاپچىھا و معدنچيان فرانسه ،فدراسيونھاى ملى را تشكيل
دادند .در  ١٨٨۴كه تشكيل اتحاديهھا قانونا ً به رسميت شناخته شد ،كارگران وسيعا ً به
سوى تشكيل فدراسيونھاى محلى و منطقهاى روى آوردند .در  ١٨٨۶حزب كارگران
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فرانسه )گوديستھا( ،فدراسيون ملى سنديكاھا را كه كارگران را در ھر رشته جداگانه
صنعت متحد مىساخت در ليون بنيان گذاشت.
ھر چند كه فدراسيون ملى نقش مھمى در سازماندھى مبارزات كارگران براى ٨
ساعت كار و ايضا ً بعداً جنبش اول ماه مه ايفا نمود ،معھذا در مجموع نتوانست نقش
ھمه جانبهاى در سازماندھى جنبش كارگرى ايفا نمايد .فدراسيون ملى كه تحت نفوذ و
رھبرى حزب كارگران فرانسه قرار داشت ،حامل ديدگاه انحرافى اين حزب نسبت به
اتحاديه و مبارزه طبقه كارگر بود .از ديدگاه حزب كارگران فرانسه ،اتحاديهھا صرفا ً
يك ابزار كمكى در خدمت حزباند كه بايد پول و عضو براى حزب تأمين كنند(١٨).
به عالوه ،اين حزب رابطه ديالكتيكى مبارزه اقتصادى و سياسى طبقه كارگر را درك
نمىكرد ،به مبارزه روزمره بھاى الزم را نمىداد و تنھا بر مبارزه سياسى و ھدف
نھايى تأكيد داشت .لذا در ھمين ايام است كه تشكلھاى ديگرى به نام بورس كار وسيعا ً
رشد كردند كه كمك متقابل ميان كارگران را سازمان مىدادند .آنھا از اتوريته و نفوذ
فوقالعادهاى در ميان كارگران برخوردار بودند و وظايف متعددى را از ارائه بيمه
بيكارى و حوادث گرفته تا دخالت در مبادله نيروى كار ،سازماندھى اعتصاب و
سازماندھى اتحاديهھاى ملى بر عھده داشتند .بعداً در  ١٨٩٢در ميتينگ سنتآتين،
مجموعه اين تشكلھا ،فدراسيون بورس كار را ايجاد نمودند كه ھر چند داراى
گرايشات رفرميستى بود ،معھذا تا اواسط دھه  ٩٠حدوداً  ٢۵٠ھزار كارگر يا ۶۵
درصد نيروى كار سازمان يافته را در صفوف خود متشكل ساخته بود (١٩).تا اين زمان
متجاوز از  ٧٠بورس كار در فرانسه شكل گرفته بود.
در بطن اين تحوالت در جنبش كارگرى فرانسه و انحرافات حزب كارگران فرانسه و
فدراسيون ملى سنديكاھا و تأثير منفى آن بر روى كارگران ،گرايش آناركوسنديكاليستى
مدام رشد مىكرد .كارگران به ھر حزب و سياستمدارى با ديده شك و ترديد
مىنگريستند .اين روند را پراكندگى سوسياليستھا و اختالفات درونى آنھا تشديد
مىكرد .چرا كه اين اختالفات به درون اتحاديهھا كشيده مىشد و بر ابعاد برخورد منفى
اتحاديهھا نسبت به احزاب افزوده مىشد .در اين جا اين ايده آناركو  -سنديكاليستى
مقبوليت مىيافت كه احزاب ،سازمانھاى طبقاتى نيستند .افرادى در رأس آنھا ھستند
كه به طبقه كارگر تعلق ندارند و انرژى كارگران را ھدر مىدھند ،لذا طبقه كارگر به
احزاب سياسى كه "مردم را بر مبناى عقايدشان متشكل مىكنند" ،نيازى ندارند بلكه به
آن سازمانھايى نيازمند است كه كارگران را در نقطه توليد متحد مىسازند و تنھا از
كارگران تشكيل شدهاند .چنين سازمانى اتحاديه است (٢٠).و تنھا اتحاديهھا نماينده منافع
كارگران ھستند.
اين روند رشد آناركو  -سنديكاليسم سرانجام به آن جا انجاميد كه بعدھا در  ١٨٩۴در
كنگره مشتركى كه در نانت از فدراسيون بورسھاى كار و فدراسيون ملى سنديكاھا
تشكيل گرديد ،اعتصاب عمومى اقتصادى ،جايگزين انقالب سياسى گرديد(٢١).
در اين ضمن ،گرايشات وحدتطلبانه نيز در ميان كارگران رشد نمود و تالشھايى
براى ايجاد يك سازمان سراسرى و عمومى از تمام اتحاديهھا صورت گرفت كه در
 ١٨٩۵در ليموگ به تشكيل كنفدراسيون عمومى كار )ث .ژ .ت (.انجاميد .اين در واقع
به آن معنا بود كه اكنون جنبش كارگرى فرانسه داراى دو مركز سازماندھى ملى
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است .اين ھم بعداً در كنگره مونپليه در  ١٩٠٢با ادغام بورسھا در ث  -ژ  -ت ،به
انجام رسيد.
در ايتاليا نيز جنبش اتحاديهاى از الگوى تشكيالتى عمومى جنبش كارگرى فرانسه
پيروى مىكرد و بورسھاى محلى يا شوراھاى كار از اعتبار زيادى در ميان كارگران
برخوردار بودند .تالش كارگران براى ايجاد اتحاديهھاى ملى و وحدت اتحاديهھا از
سالھاى  ٧٠آغاز شده بود .در  ١٨٧٢فدراسيون چاپچىھا و در  ١٨٩١فدراسيون
فلزكاران پديد آمد .حتا حزب كار ايتاليا كه در  ١٨٨٢در ميالن تشكيل گرديد ،بيشتر يك
تشكل اتحاديهای بود و نه حزبى .تا اوايل دھه  ،٩٠اتحاديهھاى كارگرى ايتاليا حدود
 ١۵٠٠٠٠عضو داشتند(٢٢).
در واقع ،از دھه  ٩٠است كه به سرعت گرايش آناركو  -سنديكاليستى در ميان
كارگران رشد مىكند .نخستين اتاقھاى كار يا شوراھاى اتحاديهھاى محلى كه معادل
بورسھاى كار در فرانسه بودند ،در  ١٨٩١در ميالن ،تورين و پياسنزا سازمان يافتند.
در مدتى كوتاه بر تعداد آنھا به سرعت افزوده شد  .در  ١٨٩٣يک كنوانسيون ملى از
دوازده شوراى محلى موجود برگزار گرديد و فدراسيون شوراھاى كار ايتاليا شكل
گرفت (٢٣).برنامه فعاليتھاى فدراسيون شوراھاى كار ايتاليا در خطوط كلى آن شبيه
فرانسه بود.
يكى ديگر از كشورھايى كه آنارشيسم و آناركو  -سنديكاليسم در جنبش كارگرى از
نفوذ قابل مالحظهاى برخوردار بودند ،اسپانيا بود .در اين جا در  ١٨٨١كارگران
بارسلون در يك كنگره ،يك فدراسيون منطقهاى به نام فدراسيون كارگران اسپانيا ايجاد
نمودند كه تا  ١٨٨٨دوام آورد .فدراسيون كارگران اسپانيا به شدت مبارزه سياسى را
براى حصول به اھداف طبقه كارگر رد مىكرد و از ھر گونه ھمكارى با احزاب
سياسى سر باز مىزد .پس از انحالل اين سازمان ،مجدداً يك مركز اتحاديهاى
آنارشيستى ديگر شكل گرفت.
اما توأم با اين تشكلھا كه به شدت تحت تأثير آنارشيسم و آناركو  -سنديكاليسم بودند،
اتحاديهھاى ديگر ھم شكل گرفتند كه البته كوچك بودند و نفوذ آنھا در ميان كارگران
ھنوز محدود بود .در  ١٨٨٨به ابتكار ماركسيستھا يك مركز اتحاديهاى ملى ديگر به
نام اتحاديه عمومى كارگران شكل گرفت كه از يك خط مشى اصولى پيروى مىكرد،
معھذا در آن مقطع نتوانست نيروى قابل مالحظهاى را در صفوف خود متشكل سازد.
از بررسى مجموعه جنبش اتحاديهاى كشورھاى سرمايهدارى جھان آشكار مىگردد
كه در دوره مورد بحث تقريبا ً در عموم اين كشورھا ،اتحاديهھاى ملى شكل گرفته بودند
و اتحاديهھا از حقوق و اتوريته قابل مالحظهاى برخوردار شده بودند .در ھمين سالھا
تالشھاى متعددى براى تقويت پيوندھاى بينالمللى اتحاديهھاى كارگرى صورت
گرفت .در  ١٨٨٨به ابتكار اتحاديهھاى بريتانيا يك كنفرانس بينالمللى در لندن تشکيل
گرديد كه فعالين اتحاديهاى فرانسه ،بلژيك ،ھلند و دانمارك در آن شركت نمودند(٢۴).
در سالھاى بعد نيز كنفرانسھاى بينالمللى چاپچىھا ،معدنچيان و غيره تشكيل
گرديد كه در فصول آتى روند تحول آن را دنبال خواھيم كرد.
توأم با رشد و گسترش جنبش طبقه كارگر و تقويت اتحاديهھاى كارگرى ،بورژوازى
تالش نمود كه با تشكيل اتحاديهھايى كه کال تحت نفوذ و رھبرى طبقاتى آن بودند ،در
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صفوف كارگران شكاف اندازد و مبارزه آنھا را منحرف نمايد .از اين روست كه
اتحاديهھاى مسيحى در كشورھاى مختلف اروپا شكل گرفتند كه بنا به وضعيت جنبش
كارگرى در ھر كشور از نفوذ كمتر يا بيشترى برخوردار بودند .در مجموع ،اين
اتحاديهھا نتوانستند نفوذ و اعتبار چندانى در ميان كارگران كسب كنند.
 -۴احزاب سياسى پرولترى
در فاصله ميان دو انترناسيونال ،يكى ديگر از شاخصھاى رشد و تكامل ھمه جانبه
جنبش طبقاتى كارگران ،رشد جنبش سوسياليستى و شكلگيرى احزاب سوسياليست در
اغلب كشورھاى سرمايهدارى بود كه عموما ً تئورى سوسياليسم علمى راھبر آنھا بود.
مھمترين و ذىنفوذترين اين احزاب ،حزب سوسيال  -دمكرات آلمان بود .حزب
سوسياليست آلمان كه پيش از اين حتا زودتر از احزاب ديگر در  ١٨۶٩شكل گرفته
بود ،با تحوالت و رويدادھاى مھمى در اين دوران روبرو گرديد .اين حزب در ١٨٧۵
با تشكيل كنگره گوتا با سازمان الساليست اتحاديه ملى كارگران آلمان ،وحدت كرد و
حزب سوسياليستى كار را تشكيل داد .در جريان اين كنگره ،الساليستھا در اكثريت
قرار داشتند و طرفداران سوسياليسم علمى اقليتى را تشكيل مىدادند .سوسياليستھاى
ماركسيست آلمان در جريان اين وحدت ،امتيازات مھمى به جريان اپورتونيست
الساليست دادند كه از اين بابت به شدت از سوى ماركس و انگلس مورد انتقاد قرار
گرفتند .ماركس يكى از آثار مھم خود را به نام "نقد برنامه گوتا" به اين رويداد
اختصاص داد.
اما اين وحدت در ھمان حال كه حاوى امتيازاتى به جريان الساليست بود ،سرآغاز
مرحلهاى در زوال قطعى الساليسم نيز محسوب مىشد و به سرعت دامنه نفوذ
ماركسيستھا را در حزب گسترش داد .در پى اين وحدت ،وسيعا ً بر دامنه نفوذ
سوسياليستھا آلمانى در ميان كارگران افزوده شد  .آنھا در جريان انتخابات ١٨٧٧
توانستند حدود نيم ميليون رأى با  ١٣كرسى را در پارلمان به دست آورند .رشد سريع
حزب و گسترش نفوذ و اعتبار آن در ميان كارگران و زحمتكشان ،بورژوازى آلمان را
وحشتزده كرد .لذا در  ١٨٧٨قانون ضد سوسياليستى بيسمارك به مرحله اجرا در آمد
و حزب به فعاليت زير زمينى روى آورد .اين دوران ،يك مرحله مھم به لحاظ تجربى
براى خود حزب در آلمان و ديگر احزاب سوسياليست در سراسر جھان بود .چرا كه
توانست به شكل دقيق و مؤثر با استفاده از ابزارھا و وسايل متعدد مبارزه ،مبارزه
قانونى و غير قانونى ،علنى و غير علنى را تلفيق كند .اساس تالش حزب در اين مرحله
چنين بود كه در عين حال كه مىكوشيد خود را به صورت يك سازمان غير قانونى با
خصلت انقالبى حفظ كند ،از تبديل شدن به يك سازمان و جريان توطئهگر پرھيز شود.
حزب ،زير پوششھا و به بھانهھاى مختلف ،ميتينگھاى خود را برگزار نمود.
مطبوعاتى كه انتشار آنھا غير قانونى شده بود ،با پوششھاى ديگر انتشار يافتند.
نشريات و اطالعيهھاى حزبى از طريق پست سرخ پخش مىشدند و غيره .در نتيجه
اين تالشھا ،شاخهھاى محلى حزب به اشكال مختلف احيا شدند .نتيجتا ً در جريان
انتخابات  ،١٨٨١به رغم مخفى بودن حزب ٣٠٠٠٠٠ ،رأى و در  ١٨٩٠يك ميليون و
 ۴٢٧٠٠٠يا  ١٩در صد آرا را به دست آورد .البته پيشبرد اين سياستھا ھمراه با يك
١٨٣

 



  

  )   (

رشته مبارزات درون حزبى و مبارزه عليه دو گرايش چپ و راست بود .گرايش
راست ،حزب مخفى با برنامه و پراتيك انقالبى را نفى مىكرد و گرايش چپ ،خواھان
عمل مسلحانه عليه حكومت بود .باالخره حزب كه از اين نبرد عليه حكومت و قانون
ضد سوسياليستى پيروز بيرون آمده بود ،ھيئت حاكمه را مجبور نمود  ،قانون ضد
سوسياليستى را برچيند و اين امر در  ١٨٩٠تحقق يافت.
اگر در آلمان يك حزب واحد سوسياليست در اين مقطع شكل گرفت ،در فرانسه روند
تحوالت به گونهاى ديگر بود و چند حزب سوسياليست با گرايشات مختلف تشكيل شدند.
در  ١٨٧٩در جريان يك كنگره كارگرى در مارسى ،حزب كارگران تشكيل گرديد كه
از مواضع ژول گسد دفاع مىكرد .يك سال بعد ،اين حزب در كنگره لوآر برنامهاى را
پذيرفت كه در خطوط كلى با سوسياليسم علمى انطباق داشت .معھذا جريانات راست و
رفرميست نيز در درون اين حزب ،يك نيروى قدرتمند بودند .لذا در كنگره سنتآتين كه
در  ١٨٨٢تشكل گرديد ،اكثريت نمايندگان به يك برنامه رفرميستى رأى دادند كه ھدف
عمده جنبش را كسب اكثريت در شوراھاى شھردارى اعالم مىكرد تا از طريق
مؤسساتى كه اين شوراھا ايجاد مىكنند ،مالكيت عمومى جايگزين مالكيت خصوصى
سرمايهدارى گردد .اينان كه به آن چه ممكن و در لحظه مفروض عملى است ،معتقد
بودند ،به امكانگرايان معروف شدند .آنھا بعداً خود را فدراسيون كارگران
سوسياليست ناميدند.
با پيروزى جناح راست در اين كنگره ،جناح چپ به رھبرى ژول گسد و پل الفارگ،
كنگره را ترك كردند و كنگره مختص خود را در روئه برگزار نمودند .عالوه بر اين
دو حزب ،يك سازمان بالنكيست به اسم كميته انقالبى مركزى ھم وجود داشت كه در
 ١٨٩٨نام حزب سوسياليست انقالبى بر خود نھاد .در  ١٨٩٠نيز يك فراكسيون از
امکانگرايان جدا شد و حزب انقالبى سوسياليستى كارگران را تشكيل داد .عدهاى ھم
به اسم سوسياليستھاى مستقل وجود داشتند .مجموعا ً تا اواسط دھه  ،٩٠ھشت
سازمان سوسياليست در فرانسه وجود داشت(٢۵).
در بريتانيا ،از  ١٨۶٨اتحاديهھا در يك جبھه متحد سياسى با ليبرالھا ،عليه
محافظهكاران بودند .اما تدريجا ً يك گرايش راديكال در ميان كارگران شكل گرفت که
در  ١٨٨۴به تشكيل يك حزب سوسياليست به اسم فدراسيون سوسيال  -دمكرات
انجاميد .برنامه اين حزب بر مبناى ايدهھاى سوسياليسم علمى بود .با اين وجود،
گرايشات چپروانه و سكتاريستى ھم در آن نيرومند بودند ،لذا نتوانست نفوذ قابل
مالحظهاى در ميان توده كارگران به دست آورد .اختالفات درونى اين حزب به تشكيل
يك سازمان ديگر به نام اتحاديه سوسياليست انجاميد كه آن ھم دوام نياورد .در اين
ضمن در  ١٨٨۴گروھى از چپھاى ليبرال كه خود را سوسياليست مىناميدند ،انجمن
فابين را بنيان گذاشتند كه در ميان آنھا افرادى مانند برنارد شاو و وبھا قرار داشتند.
اين انجمن منبع تغذيه ايدئولوژيك اپورتونيسم سوسيال دمكراسى جناح راست در
بريتانيا و حتا در برخی كشورھاى ديگر بود .كارگران بريتانيا در اين دوران نتوانستند
يك حزب سوسياليست انقالبى با پايگاه تودهاى تشكيل دھند .معھذا تالش براى تشكيل يك
حزب كارگرى بزرگ ادامه يافت و در  ١٨٩٣از اتحاد چند سازمان كارگرى بريتانيا،
حزب كار مستقل بريتانيا تشكيل گرديد كه به رفرميسم گرايش داشت.
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در بلژيك ،در  ١٨٧٩حزب سوسياليست پايهگذارى شد كه پس از اتحاد با چند تشكل
كارگرى ديگر در  ١٨٨۵حزب كار بلژيك را به وجود آورد.
در ھلند نيز سوسياليستھا در  ١٨٨٢متحد شدند و اتحاديه سوسيال دمكرات را تشكيل
دادند .به مرور گرايشات آنارشيستى در اين حزب مسلط گرديد .سوسيال دمكراتھا از
اين تشكل استعفا دادند و بعداً در  ١٨٩۴حزب كار سوسيال دمكرات ھلند را تشكيل
دادند .در كشورھاى اسكانديناوى نيز در ھمين ايام احزاب سوسياليست شكل گرفتند .در
دانمارك در  ١٨٧۶اتحاديه سوسيال دمكرات تشكيل گرديد كه در اواخر دھه  ٨٠با
انشعابى ميان جناح اپورتونيست و انقالبى رو به رو گرديد .جناح انقالبى  ،حزب
سوسيال دمكرات را بر مبناى اصول سوسياليسم علمى تشكيل داد.
در سوئد كنگره مؤسسان حزب كار سوسيال دمكرات در  ١٨٨٩تشكيل گرديد ،اما
رھبرى آن در دست رفرميستھا قرار گرفت .حزب كار نروژ نيز در  ١٨٨٧تشكيل
شد.
در كشورھاى ديگر از جمله ايتاليا ،حزب كار در  ،١٨٨٢در سوئيس حزب سوسيال
دمكرات در  ١٨٨٨و در ھمين ايام در اسپانيا ،بلغارستان و برخى كشورھاى اروپاى
شرقى از جمله روسيه ،مجارستان و لھستان احزاب و ديگر تشكلھاى كارگرى شكل
گرفتند .روى ھم رفته احزابى كه در اين دوران شكل گرفتند ،عمدتاً و در خطوط كلى
اصول سوسياليسم علمى را پذيرفتند .آنھا طبقه كارگر را نيروى محركه جنبش
مىدانستند ،به سرنگونى بورژوازى و نظم موجود توسط پرولتاريا معتقد بودند و
خواستار كسب قدرت سياسى توسط طبقه كارگر ،برانداختن مالكيت خصوصى و
برقرار مالكيت اجتماعى بودند .از نظر تشكيالتى نيز به مصوبات كنگره الھه يعنى
اصل سانتراليسم دمكراتيك معتقد بودند .معھذا ھم در زمينه برنامهاى و تاكتيكى و ھم
تشكيالتى انحرافاتى وجود داشت كه به رشد جريان راست و رفرميست ميدان مىداد.
اين واقعيت بالفاصله پس از تشکيل انترناسيونال دوم خود را نشان داد كه در فصل
بعد مورد بررسى قرار خواھد گرفت.
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فصل پنجم
دوران انترناسيونال دوم
 -١كنگره پاريس و تشكيل انترناسيونال دوم
توأم با رشد و اعتال جنبش كارگرى ،كه تجلى آن را در رشد و ارتقاء مبارزه
اقتصادى و سياسى طبقه كارگر ،بسط و توسعه اتحاديهھاى كارگرى و تشكيل احزاب
سياسى پرولترى در فاصله زمانى انحالل انترناسيونال اول تا اوايل دھه نود سده
نوزدھم ديديم ،زمينهھاى عينى و ذھنى تشكيل يك سازمان بينالمللى كارگرى نوين
فراھم گرديد .به رغم اين كه انترناسيونال اول منحل شده بود و از نيمه دوم دھه ھفتاد،
ديگر عمالً يك تشكيالت بينالمللى كارگرى وجود نداشت ،معھذا احساس ھمبستگى و
برادرى در ميان كارگران ھم چنان به قوت خود باقى ماند .كارگران كشورھاى مختلف
از مبارزات و مطالبات يكديگر پشتيبانى و حمايت به عمل مىآوردند ،حتا آكسيونھاى
مشترك بر پا مىكردند ،رھبران جنبشھاى كارگرى با يكديگر تماس و ارتباط داشتند و
سازمانھاى كارگرى خواستار ھمكارى با يكديگر بودند.
در سپتامبر  ١٨٧٧يك كنگره بينالمللى كارگرى در يكى از شھرھاى بلژيك به نام
خنت تشكيل گرديد كه به بحث و تبادل نظر پيرامون مسايل جنبش كارگرى پرداخت.
اما از آن جايى كه در اين نشست اختالفات شديدى ميان ماركسيستھا و آنارشيستھا
وجود داشت ،نتيجه مشخص و ملموسى در ارتباط با تصميمگيرىھا حاصل نشد .معھذا
دستاورد مھم آن ،تماس نزديكتر ميان جريان ماركسيست درون جنبش كارگرى بود.
در  ١٨٨١به ابتكار سوسياليستھاى بلژيكى و آلمانى ،كنگره ديگرى در چور ،نزديك
زوريخ برگزار گرديد .در اين كنگره پيرامون تاكتيكھاى جنبش كارگرى تبادل نظر
صورت گرفت و با تأكيد بر مبارزه سياسى ،با آنارشيسم مرزبندى گرديد .در ھمين
كنگره در مورد مسئله احياى انترناسيونال نيز بحثھاى جدى صورت گرفت و به رغم
اين كه در مجموع اين نظر وجود داشت كه ھنوز وقت احياى انترناسيونال فرا نرسيده
است ،معھذا در مورد تدارک براى اين احيا تصميمگيرى شد .در  ١٨٨٣و  ١٨٨۶نيز
اجالسھاى بينالمللى ديگرى در پاريس برگزار گرديد .در كنگره  ١٨٨۶به ابتكار
سوسياليستھاى بلژيك ،برگزارى يك كنگره بينالمللى در  ١٨٨٩و ايجاد يك سازمان
بينالمللى به منظور سازماندھى و پيشبرد امر مبارزه براى تحقق شعار روزانه كار ٨
ساعت ،به تصويب رسيد.
اما از ھمان آغاز ،برگزارى كنگره به عرصه رقابت ميان دو جناح انقالبى و
اپورتونيست در جنبش كارگرى تبديل گرديد .در فرانسه ،جريان رفرميست موسوم به
امكانگرايان كه مبارزه انقالبى براى تحقق سوسياليسم را نفى مىكردند و تنھا براى آن
چه كه ممكن و محتمل مىدانستند ،يعنى مطالبات جزئى در چارچوب نظم موجود تالش
مىكردند ،به شدت فعال بود تا ابتكار برگزارى اين كنگره و رھبرى سازمان بينالمللى
آينده را به دست بگيرد .تا مقاطعى نيز ابتكار عمل در دست آنھا بود ،چرا كه در مقابل
آنھا جناح انقالبى حزب كارگران فرانسه قرار داشت كه چندان تحرك و فعاليتى از
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خود نشان نداده بود .در اوايل ژانويه  ،١٨٨٩كميسيون سوسياليستى كه از حزب
كارگران فرانسه و گروه بالنكيستھا تشكيل شده بود ،يك كميته سازمانده ايجاد نمود و
تصميم گرفت تمام سازمانھاى كارگران را به كنگره دعوت كند .در اين ميان
سوسياليستھاى برخى كشورھا نظير بلژيك و ھلند پيشنھاد ادغام دو جناح را در يك
كنگره واحد مطرح كردند و حزب سوسيال دمكرات آلمان ھم به سازش متمايل بود .در
اين شرايط ،انگلس كه به شدت با سازش و ادغام مخالف بود ،ابتكار عمل را به دست
گرفت و احزاب سوسياليست انقالبى را تشويق نمود تا مبادرت به برگزارى يك كنگره
مستقل نمايند .ليبكنشت پيشنھاد كرد كه يك كنفرانس سريعا ً برگزار شود .در  ٢٨ژانويه
 ١٨٨٩كنفرانسى از سازمانھاى كارگرى آلمان ،بلژيك ،ھلند ،سوئيس و فرانسه به
منظور بحث در مورد تدارك کنگره برگزار گرديد كه عالوه بر ناظرينى از اتحاديه
سوسيال دمكرات دانمارك ،نمايندگانى از اتحاديه سوسياليستى بريتانيا ھم شركت
كردند ،اما امکانگرايان در اين كنفرانس شركت نكردند .تصميمات اين كنفرانس در
مورد نيروھاى شركتكننده و دستور کار جلسه كنگره بود .كنفرانس الھه تصميم
گرفت كه در  ١٨٨٩يك كنگره عمومى بينالمللى كارگرى تشكيل گردد ،ھمه
سازمانھاى سياسى كه در مبارزه سياسى شركت دارند بايد به كنگره دعوت شوند و
اين كنگره بايد مستقالً در مورد دستور جلسه و آييننامه خود تصميم بگيرد.
امکانگرايان از پذيرش اين تصميمات نيز سر باز زدند .لذا در  ١۴ژوئيه ،سالروز فتح
باستيل ،دو كنگره جداگانه در پاريس تشكيل گرديد.
الف  -كنگره سوسياليستھاى متحد و كنگره سوسيال رفرميستھا
كنگره سوسياليستھاى متحد متمايز از كنگره امكانگرايان ،در حقيقت امر ھمان
گونه كه جريان پيشرفت امور نشان داد ،كنگره افتتاحيه انترناسيونال دوم بود .در اين
كنگره  ٣٨۴نماينده از  ٢٠كشور جھان حضور داشتند كه نماينده حدود  ٣٠٠سازمان
كارگرى سوسياليستى بودند .اين تعداد تا صبح روز  ١٧ژوئيه به  ۴٠٧نفر افزايش
يافت(١).
در اين كنگره سرشناسترين رھبران جنبش كارگرى آن دوران حضور داشتند.
معروفترين چھرهھاى اين كنگره ليبكنشت ،ببل ،كالرا زتكين ،برنشتين ،فون ولمار
از آلمان ،ژول گسد ،فرانكل ،پل الفارگ ،ويالن ولونگه از فرانسه ،واندرولد و آنسيل
از بلژيك ،ويكتور آدلر از اتريش ،نيوونھوز از ھلند ،ايگليساس از اسپانيا ،سيپريانو از
ايتاليا ،و پلخانف ،زاسوليچ و آكسلرد از روسيه حضور داشتند .ھيئت رئيسه اين
كنگره ،از  ٢٧تن از برجستهترين فعالين جنبش كارگرى و  ۵كارگرى كه معدنچيان
را نمايندگى مىكردند تشكيل شده بود .نطق افتتاحيه را پل الفارگ ايراد نمود .او در
نطق خود گفت كه بورژوازى فرانسه پس از انقالب ،تمام كشور را به باستيل كارگران
تبديل كرده است .پل الفارگ بر تشديد مبارزه و ھمبستگى تأكيد نمود .ادوارد ويالن
پيرامون اھميت بينالمللى كمون پاريس به بحث پرداخت و از كنگره درخواست نمود
كه از ايدهھا و راه كمون پاريس و انجمن بينالمللى كارگران دفاع كرده و آن را ادامه
دھد.
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سپس نمايندگان كارگران گزارشى از وضعيت جنبش كارگرى در ھر يك از كشورھا
ارائه دادند .در ادامه كنگره ،بحث بر سر مواضع و تاكتيكھا صورت گرفت .در اين
جا بود كه روشن شد خطرى كه به طور جدى و از ھمان آغاز تشكيالت بينالمللى نوين
راست اپورتونيست  -رفرميست است .به رغم
كارگرى را تھديد مىكند ،خطر جريان
ِ
اين كه جريان رفرميست مستقالً كنگره خود را تشكيل داده بود و اين خود حاكى از
خطر جدى راست رفرميست بود ،در درون كنگره جريان انقالبى ماركسيستى نيز يك
گرايش رفرميست سر بر آورد .در حالى كه اكثريت كنگره انجام دگرگونى
سوسياليستى را با كسب قدرت سياسى توسط طبقه كارگر و برقرارى مالكيت اجتماعى
بر وسايل توليد مرتبط مىدانست و نيز وظايف و مطالبات مشخص و فورى را با
چشمانداز تدارك طبقه كارگر براى انقالب اجتماعى مرتبط مىساخت ،گرايش
رفرميست ،اين تحول را از طريق رفرم و سازش با بورژوازی ممكن مىدانست .يكى
از رھبران حزب سوسياليست بلژيك ،پاپه ادعا مىكرد كه ما مطالبات متعددى را از
حكومت درخواست مىكنيم "و بدون ترديد ،آن چه را كه مىخواھيم ،تدري ً
جا ،ذره ذره
و گام به گام به دست مىآوريم ".ويكتور آدلر نيز مدعى بود كه جامعه سرمايهدارى
"بدون كمك از خارج ،به خودى خود مىميرد (٢)".يعنى اين كه نيازى به تالش و
مبارزه انقالبى براى سرنگونى نظام سرمايهدارى نيست .به ھر حال به رغم وجود اين
گرايش راست ،كنگره پاريس يك مجموعه قطعنامه تصويب نمود كه در كليت خود
خصلتى انقالبى داشتند .طى يك قطعنامه انحالل ارتش دائمى ،تسليح عمومى خلق و
تشكيل ميليشياى خلقى خواسته شده بود .در اين قطعنامه ،مسئله جنگ نيز مورد بررسى
قرار گرفته بود .به درستى بر ارتباط ميان جنگ و نظام سرمايهدارى تأكيد شده بود.
قطعنامه تصريح داشت كه جنگ ،محصول مناسبات سرمايهداريست .جنگ ھنگامی از
ميان خواھد رفت كه نظام سرمايهدارى توسط نظام سوسياليستى جھانى كنار زده شود.
بدين طريق نتيجه مىگرفت كه مبارزه براى صلح و مبارزه براى سوسياليسم به ھم
مرتبطاند.
قطعنامهاى كه به "راهھا و وسايل تحقق مطالبات به منظور حمايت از كار"
مىپرداخت ،از سازمانھاى كارگرى و سوسياليستى مىخواست كه از ھمه وسايل و
ابزارھاى موجود در اين مبارزه استفاده كنند .قطعنامه از پيشنھاد دولت سوئيس براى
برقرارى يك قانون كار بينالمللى دفاع مىكرد و مىگفت كه كارگران بايد دولتھاى
خود را وادارند كه نمايندگانى به كنفرانسى كه بدين منظور تشكيل مىگردد ،اعزام
دارند و ھيئت رئيسه كنگره را نيز موظف مىساخت كه يك كميسيون اجرايى را
انتخاب كند تا در مورد قوانين حمايت از كار كه در اين كنگره بحث شده است ،به
كنفرانس بينالمللى گزارش دھد .كنگره پاريس يك ليست مفصل از مطالبات مشخص و
فورى كارگرى به منظور بھبود شرايط كار و معيشت طبقه كارگر در چارچوب جامعه
سرمايهدارى و ايجاد شرايط الزم به منظور پيشبرد يك مبارزه مؤثر براى حصول به
ھدف نھايى ارائه داد که میبايستی براى تحقق آنھا يك مبارزه ھمه جانبه را
سازماندھى كرد .مطالبه كار روزانه  ٨ساعت ،ممنوعيت كار كودكان زير  ١۴سال،
محدوديت ساعات كار براى نوجوانان به نحوى كه از  ۶ساعت تجاوز نكند ،ممنوعيت
كار شبانه و كارھاى سخت و زيانآور براى زنان كارگر و نوجوانان ،يك روز
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استراحت ھفتگى ،ممنوعيت پرداخت جنسى ،دستمزد برابر زن و مرد در ازاى كار
برابر ،كنترل دقيق در امر رعايت قوانين كار از طريق بازرسانى كه توسط خود
كارگران انتخاب شدهاند ،آزادى كامل و نامحدود انجمنھا و اتحاديهھا (٣).كنگره پاريس
ھم چنين بر مبارزه سياسى و استفاده از پارلمان نيز تأكيد نمود كه در اين جا بار ديگر
به اختالف با آنارشيستھا برخورد كرد و سرانجام تصميم به اخراج آنھا گرفت.
كنگره پاريس در قطعنامهھاى خود ضمن پافشارى بر اشكال مختلف مبارزه و استفاده
از ابزارھاى مختلف ،و نيز تأكيد بر سازماندھى مبارزه پرولتاريا براى تحقق يك رشته
مطالبات مشخص ،مكرر بر اين حقيقت تأكيد نمود كه رھايى كار و تمام بشريت
ستمديده تنھا از پرولتارياى متشكل شده در مقياس ملى و بينالمللى ساخته است كه
مىبايد قدرت سياسى را به دست آورد ،از سرمايه خلع يد كند و وسايل توليد را به تملك
عمومى در آورد .لذا از كارگران مىخواست كه به احزاب سياسى پرولترى بپيوندند و
براى كسب قدرت سياسى تالش كنند .يكى از قطعنامهھا و تصميمات بس مھم و
جاودانه كنگره پاريس ،به روز ھمبستگى بينالمللى كارگران اختصاص يافت .كنگره
پاريس به منظور ابراز ھمبستگى با مبارزه كارگران شيكاگو به خاطر  ٨ساعت كار
روزانه در اول ماه مه  ،١٨٨۶خواستار تظاھرات و راهپيمايى ھمزمان كارگران
كشورھاى مختلف جھان در اول ماه مه  ١٨٩٠حول مطالبه  ٨ساعت كار روزانه
گرديد .كنگره پاريس بر تشكيل كنگرهھاى ديگر در آينده تأكيد نمود و عصر روز ٢٠
ژوئيه به کار خود پايان داد.
به رغم اين كه كنگره پاريس رسما ً و از طريق يك قطعنامه تشكيل انترناسيونال نوين
را اعالم نكرد و ارگانھاى الزم براى يك چنين تشكيالت بينالمللى در اين كنگره ايجاد
نگرديدند ،معھذا با تصميماتى كه اخذ نمود و روالى كه ادامه كار و فعاليتھاى آن به
خود گرفت ،در حقيقت كنگره افتتاحيه انترناسيونال دوم بود .چرا كه در ادامه ھمين
كنگره است كه مدتى بعد يك تشكيالت بينالمللى كارگرى با ارگانھاى الزم آن شكل
مىگيرند.
در ھمين حال كه كنگره موسوم به كنگره سوسياليستھاى متحد يا به عبارت ديگر
كنگره افتتاحيه انترناسيونال دوم با پيروزى پايان مىيافت ،كنگره رفرميستھا با
شكست و اضمحالل به پايان رسيد .ھمان گونه كه اشاره شد ،سوسيال  -رفرميستھا
نيز در ھمان روز  ١۴ژوئيه يك كنگره موازى را تشكيل دادند .مھمترين جرياناتى كه
در اين جا حضور داشتند گذشته از امکانگرايان ،رھبران اتحاديهھاى كارگرى بريتانيا
و فدراسيون سوسيال دمكرات بريتانيا بودند .البته در اوايل كار ،گروھى از جريانات
رفرميست و سازشكار درون كنگره سوسياليستھاى متحد تالش نمودند تا با اين
جريانات به وحدت برسند ،اما امکانگرايان سرسختانه اين تالشھا را نفى كردند ،عليه
احزاب آلمان و فرانسه موضعگيرى نمودند و آنھا را متھم به پاشيدن تخم نفاق در
صفوف طبقه كارگر كردند .امکانگرايان خواستار تعطيل كنگره سوسياليستھاى متحد
شدند .اين موضعگيرىھا ،آنھا را بيش از پيش منفرد ساخت تا جايى كه گروھى از
كسانى كه در كنگره آنھا شركت كرده بودند ،به كنگره سوسياليستھاى متحد پيوستند.
سرانجام ،تنھا  ۵٨نفر در اين كنگره باقى ماندند كه نمىتوانستند چندان نقشى در جنبش
بينالمللى كارگران داشته باشند .اما اين شكست بدان معنا نبود كه جريان سوسيال -
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رفرميست صحنه را ترك گفته است .چنان چه بعداً خواھيم ديد ،آنھا از طريق حمايت
ھمفكرانشان راه خود را به درون كنگره بعدى گشودند و در كنگره بروكسل شركت
كردند تا از درون ،انترناسيونال دوم را متالشى كنند.
 -٢اول ماه مه ،روز ھمبستگی بينالمللی کارگران
پس از اتمام كنگره پاريس ،عاجلترين وظيفهاى كه در برابر سازمانھاى كارگرى و
سوسياليستى متعھد به مصوبات كنگره پاريس قرار داشت ،تدارك برگزارى ھر چه
باشكوهتر روز ھمبستگى بينالمللى كارگران بود .در نتيجه اين تالشھا ،در اوايل ماه
مه  ،١٨٩٠صدھا ھزار كارگر در كشورھاى مختلف جھان سرمايهدارى به خيابانھا
ريختند و با تظاھرات و راهپيمايىھاى با شكوه ،ھمبستگى بينالمللى خود را در مبارزه
عليه سرمايه به نمايش گذاشتند .در اين روز "بسيارى از شھرھا شاھد تظاھرات
تودهاى حيرتآورى بودند .صد ھزار تن در وين ۶٠ ،ھزار در بوداپست ،بين  ۴٠تا
 ۵٠ھزار در مارسى و ليون ٣۵ ،ھزار در پراگ ،بين  ٢٠تا  ٣٠ھزار در روبه ،ليل،
استكھلم ،شيكاگو و بسيارى از شھرھاى ديگر ٢٠٠٠٠ ،در ورشو و  ٣٠٠٠٠در
لووف و غيره") (۴دست به تظاھرات و راهپيمايى زدند .در برخى از شھرھاى فرانسه،
آلمان و دانمارك ،روز اول ماه مه توأم با اعتصاب بود .ابعاد گسترده تظاھرات جنبش
ھمبستگى بينالمللى كارگرى در ھمان نخستين سال برگزارى آن ،واكنش خشمآلود و
سركوبگرانه بورژوازى را به ھمراه داشت .نيروھاى سركوب بورژوازى در اغلب
كشورھا با توسل به اقدامات خشونتآميز تالش نمودند تا از برگزارى مراسم اول ماه
مه جلوگيرى كنند .در برخى از كشورھا از جمله در ايتاليا ،در ھمان نخستين سال،
درگيرى سختى ميان كارگران و پليس به وقوع پيوست .سال بعد نيز بورژوازى با
آمادگى بيشترى به مقابله با جنبش ھمبستگى كارگران برخاست و درگيرىھا در
فرانسه ،اسپانيا و ايتاليا ابعاد گستردهاى به خود گرفت .در فورميه ،شھرك صنعتى
شمال فرانسه ،پليس به روى تظاھرات مسالمتآميز كارگران آتش گشود كه در نتيجه
آن حداقل  ۵٠تن از كارگران و زنان و فرزندان آنھا به خاك افتادند(۵).
معھذا ،اين اقدامات وحشيانه بورژوازى و ارگانھاى سركوب آن نتوانست در عزم و
اراده خللناپذير كارگران به برگزارى ھر چه با شكوهتر راهپيمايىھا ،تظاھرات و
جشن و سرور اول ماه مه به عنوان روز ھمبستگى بينالمللى كارگران در مبارزه عليه
سرمايه خللى ايجاد كند و سال به سال مراسم اول ماه مه با شكوه بيشترى برگزار
گرديد.
 -٣كنگره دوم  -بروكسل
در  ١٨٩١دومين كنگره انترناسيونال دوم از  ١۶تا  ٢٢اوت در بروكسل بلژيك
برگزار گرديد .در اين كنگره  ٣٧٢نماينده از  ١۶كشور جھان حضور داشتند(۶).
الزم به توضيح است كه در اصل ،كميسيون سازمانھاى كارگرى سوئيس وظيفه
تدارك كنگره دوم را بر عھده داشت .اما در ھمين ايام حزب كار بلژيك كه گرايشاتى به
امكانگرايان داشت ،اعالم نمود كه كنگره بينالمللى كارگران در بروكسل برگزار
خواھد شد .امكانگرايان فرانسوى ،فدراسيون سوسيال دمكرات بريتانيا ،فابينھا و
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كنگره اتحاديهھاى بريتانيا ،حمايت خود را از حزب كار بلژيك اعالم نمودند .بر مبناى
سازشھا و توافقھايى كه صورت گرفت در  ١٩اكتبر كميسيون سوئيسى تصميم خود
را به برگزارى يك كنگره بينالمللى در بروكسل اعالم کرد .در مارس ١٨٩١
سازمانھاى كارگرى سوئيس و بلژيك از طريق يك اطالعيه رسمى ،برگزارى كنگره
بروكسل را اعالم كردند .بر طبق توافقنامهھا مىبايستى تمام انجمنھا ،گروهھا و
احزاب سوسياليست بدون استثناء به كنگره دعوت شوند .اين امر به معناى پذيرش
خواست جريانات راست بود و موضع آنھا را تقويت مىكرد .با گشايش كنگره،
اكثريت عظيم نمايندگان با حضور آنارشيستھا مخالفت كردند .لذا از ھمان آغاز
گروھى از آنارشيستھاى علنى و شناخته شده اخراج شدند .آن چه كه باقى ماند چھار
گرايش بود .گرايش ماركسيستى كه اكثريت را تشكيل مىداد .سوسيال  -رفرميستھا
كه يك اقليت بسيار قوى را تشكيل مىدادند .و باالخره ،سنديكاليستھا و نيمه
آنارشيستھا .الزم به توضيح است كه گرايش ماركسيستى نيز يكپارچه نبود و در
درون اين اكثريت ،يك گرايش سانتريست نيز وجود داشت.
در كنگره بروكسل حول شش مسئله مباحثاتى صورت گرفت .مسئله اصلى اين
اجالس كه  ٨جلسه در چھار روز را به خود اختصاص داد ،قانون حمايت از كار و
راهھاى اجرايى آن بود .واندرولد در اين زمينه گزارشى ارائه داد و قطعنامهاى را
پيشنھاد نمود كه با ديدگاھى رفرميستى تدوين شده بود .چرا كه در اين گزارش و
قطعنامه ،رابطه صحيح ميان قوانين حمايت از كار و مبارزه طبقاتى و نيز آينده اين
مبارزه توضيح داده نمىشد و خالصه كالم اين كه خود اين قوانين به عنوان ھدف در
نظر گرفته مىشدند .عالوه بر اين ،در اين مباحثات ماھيت طبقاتى دولت بورژوا نيز
محو شده بود .لذا اعتراض شديد نمايندگان جناح انقالبى را برانگيخت .اگوست ببل در
مخالفت با اين قطعنامه يك سخنرانى مبسوط ايراد نمود و گفت" :وظيفه اصلى سوسيال
دمكراسى برقرارى قوانين حمايت از كار نيست" بلكه "توضيح جوھر و خصلت جامعه
مدرن به كارگران است تا اين كه ھر چه سريعتر آن را براندازند(٧)".
اگوست ببل در ادامه نطق خود خاطرنشان ساخت كه مبارزه براى حمايت از كار و
رفرمھا را بايد با اھداف انقالبى پرولترى مرتبط نمود و تأكيد كرد كه البته
سوسياليستھا بايد براى رفرم و گرفتن امتيازات از بورژوازى مبارزه كنند ،اما نه
صرفا ً براى بھبود شرايط كارگران بلكه به منظور تالش براى الغای سيستم
بورژوايى(٨).
در پى اين سخنرانى ،ديگر كسى به طور جدى از قطعنامه و مباحث واندرولد دفاع
نكرد .يك كميسيون مأموريت يافت كه قطعنامه پيشين را مورد تجديد نظر قرار دھد و
قطعنامه جديدى را تدوين نمايد .در اين قطعنامه جديد تأكيد شده بود كه كنگره بر زمينه
مبارزه طبقاتى قرار گرفته و ترديدى ندارد كه طبقه كارگر نمىتواند بدون الغای سلطه
طبقاتى رھايى يابد (٩).از اين رو از كارگران مىخواست كه براى مبارزه عليه
حاكميت بورژوازى و احزاب آن ،سازمانھاى مستقلى را ايجاد كنند" ،تالشھاى خود
را عليه فرمانروايى احزاب سرمايهدار متحد سازند و در ھر كجا كه از حقوق سياسى
برخوردارند از آنھا براى رھايى از بردگى مزدى استفاده كنند (١٠)".اين قطعنامه
توسط كنگره تصويب شد .مسئله ديگرى كه پيرامون آن بحث و مجادله شديدى صورت
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گرفت ،قطعنامهاى بود كه ھيئت نمايندگى زنان سوسيال  -دمكرات ارائه داد .در اين
قطعنامه آمده بود كه تمام احزاب سوسيال دمكرات بايد خواستار برابرى كامل ميان زن
و مرد باشند .واندرولد  -يكى از رھبران جناح سوسيال  -رفرميست طى سخنرانى خود
ھر چند كه اظھار داشت اين برابرى خوب است ،اما ادعا كرد كه زنان بايد خود را به
كار خانگى محدود كنند .اين اظھار نظر موجى از خشم و اعتراض را برانگيخت.
شدت اعتراضات به حدى بود كه ھمفكران ديگر واندرولد كه حامل نظرات مشابھى
بودند ،جرأت ابراز آن را نيافتند .قطعنامه تقريبا ً باالتفاق به تصويب رسيد .بحث ديگر
در مورد قطعنامهاى پيرامون حق تشكل ،اعتصاب ،تحريم و جنبش اتحاديهاى بود.
آرتور گروسيه نماينده سنديكاھاى فرانسه كه عضو كميسيون تدوين قطعنامه بود،
قطعنامهاى ارائه داد كه داراى گرايشات سنديكاليستى بود و طى آن خواسته شده بود كه
در ھر كشورى كميتهاى براى متحد ساختن تمام سازمانھاى كارگرى تشكيل شود .اين
قطعنامه رد شد و به جاى آن قطعنامهاى تصويب گرديد كه ھيئت نمايندگى آلمان آن را
ارائه داد .در قطعنامه ھيئت نمايندگى آلمان تأكيد گرديد كه اتحاديهھا بايد به عنوان
سالح مبارزه طبقاتى عمل كنند و اعتصاب و تحريم به عنوان سالحى كه راه را
كوتاهتر مىسازند ،در نظر گرفته شوند .در اين قطعنامه ھم چنين گفته شد كه اقدامات
تعرضى و تدافعى ،ھر دو براى منافع اقتصادى و سياسى طبقه كارگر ضرورىاند.
كنگره بروكسل يك قطعنامه نيز در مورد ضرورت مبارزه عليه قطعهكارى تصويب
نمود.
شيوه برخورد حزب كارگران به مسئله يھود نيز يكى ديگر از مباحث كنگره بود.
كنگره بروكسل آنتىسمىتيزم را به عنوان ابزارى كه بورژوازى براى ايجاد شكاف در
صفوف كارگران به كار مىگيرد ،محكوم نمود .گفته شد كه راه رھايى يھوديان ستمديده
از مسير رھايى سوسياليستى مىگذرد .لذا از كارگران يھودى خواسته شد كه به
سازمانھاى كارگرى كشورھاى خود بپيوندند.
شيوه برخورد طبقه كارگر به مسئله جنگ و ميليتاريسم بحث ديگر كنگره بود.
اكثريت كنگره بروكسل از قطعنامه ھيئت نمايندگى آلمان و مباحث ويلھلم ليبكنشت،
دفاع نمودند .ليبكنشت در سخنرانى خود طبقات حاكم كشورھاى سرمايهدارى را
مسبب جنگھا معرفى نمود و نتيجه گرفت كه "پيروزى سوسياليسم تنھا وسيله الغای
ميليتاريسم و برانداختن تھديد جنگ ميان ملتھاست ".در قطعنامهاى كه وى ارائه داد
نيز بر ھمين مسئله تأكيد گرديد و گفته شد" :تنھا ايجاد يك نظام اجتماعى سوسياليستى
يعنى نظامى كه استثمار انسان از انسان را برمىاندازد ،مىتواند به ميليتاريسم پايان
دھد ".قطعنامه در حالى كه طبقات حاكم را مسئول تدارك و ايجاد جنگى معرفى
مىكرد كه بار آن اساسا ً بر دوش كارگران خواھد بود ،از پرولترھاى جھان مىخواست
كه عليه شووينيسم دست به اعتراض بزنند ،عليه ميليتاريسم و اتحادھاى نظامى
قدرتھاى جھانی مبارزه كنند و يك انجمن بينالمللى كارگران ايجاد كنند (١١).سواى اين
قطعنامه ،يك قطعنامه ديگر نيز توسط نيوون ھاوس ھلندى ارائه شد كه به مبارزه عليه
ميليتاريسم مىپرداخت و بر ايده اعتصاب عمومى به عنوان ابزارى براى جلوگيرى از
جنگ تأكيد داشت .اين قطعنامه رد شد ،اما قرار شد كه ايده برپايى اعتصاب عمومى
در آغاز جنگ ،در قطعنامه پيشنھادى آلمان آورده شود.
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اجالس پايانى كنگره بر خالف نظر جريانات اپورتونيست  -رفرميست و سانتريست
كه مىخواستند روز ھمبستگى بينالمللى عمالً شل و ول شود ،قطعنامهاى را پذيرفت
كه در آن گفته شد :تظاھرات ھمبستگى بينالمللى با شعار  ٨ساعت كار روزانه بايد در
اول ماه مه برگزار شود.
 -۴كنگره سوم  -زوريخ
بر طبق مصوبات كنگره بروكسل ،رھبران سازمانھاى كارگرى سوئيس به منظور
تدارك كنگره بعدى در ژانويه  ١٨٩٢يك كميته سازماندھى تشكيل دادند .اين كنگره كه
قرار بود در  ١٨٩٣در زوريخ تشكيل شود ،بار ديگر با اخالل و كارشكنى جريانات
راست روبرو گرديد .بدين طريق كه كنگره اتحاديهھاى بريتانيا تصويب نمود كه يك
كنگره بينالمللى كارگرى به منظور بحث در مورد قانون  ٨ساعت كار روزانه در
لندن برگزار شود .اين مصوبه عمالً به اين معنا بود كه كنگره سوم در بريتانيا برگزار
گردد .لذا اتحاديهھاى كارگرى و احزاب سوسياليست كشورھاى ديگر اين پيشنھاد توك
را رد كردند.
در  ٢۶مارس به ابتكار كميته سازماندھى ،يك كنفرانس تداركاتى در خانه خلق
بروكسل تشكيل گرديد .اغلب سازمانھاى سوسيال دمكرات اروپا در اين اجالس
شركت داشتند و مقررات دعوت از شركتكنندگان در كنگره آتى را تصويب نمودند.
اين كنفرانس تداركاتى مقرر داشت كه شركتكنندگان در كنگره بايد ضرورت
مشاركت كارگران در تبليغ سياسى را به رسميت بشناسند.
سومين كنگره بينالملل سوسياليست يا انترناسيونال دوم در  ۶اوت  ١٨٩٣در زوريخ
تشكيل گرديد ۴٣٨ .نماينده از  ٢٠كشور جھان در اين اجالس حضور يافتند.
كنگره زوريخ يك قطعنامه حدوداً با ھمان مضامين قطعنامه كنگره بروكسل راجع به
جنگ تصويب نمود .در اين قطعنامه شووينيسم شديداً محكوم گرديد .احزاب
سوسياليست موظف شدند كه دست به يك تبليغات گسترده و ھمه جانبه عليه جنگ به
ويژه در پارلمانھا و پادگانھا بزنند .به اعتبارات جنگى رأى ندھند و خواستار خلع
سالح شوند.
لوئيس كائوتسكى يكى از زنان سوسيال  -دمكرات آلمان قطعنامهاى در مورد وسايل
حمايت از منافع زنان كارگر را ارائه داد كه از پشتيبانى ديگر زنان برجسته جنبش
كارگرى از جمله كالرا زتكين ،آناكولى سىيف ،و نمايندگان ھلند ،بريتانيا ،چك و
روسيه نيز برخوردار بود .اين قطعنامه خواستار " ٨ساعت كار روزانه براى زنان۶ ،
ساعت براى دختران نوجوان ،ممنوعيت كار شبانه براى زنان ۴ ،ھفته مرخصى
دوران باردارى ،پرداخت مساوى در ازاى كار مساوى و ضرورت مشاركت زنان در
مبارزه طبقاتى ،اتحاديهھا و احزاب سوسياليست") (١٢بود .اكثريت شركتكنندگان در
كنگره زوريخ با اين قطعنامه موافق بودند ،اما يك اقليت ضعيف كه گرايش فمينيسم
بورژوايى را نمايندگى مىكرد ،مخالف آن بود .اوژنى كالئىسن عضو ھيئت نمايندگى
بلژيك مدافع اين نظر بود .او از مرتبط دانستن مسئله زن با جنبش طبقه كارگر امتناع
مىورزيد .مخالف شرکت زنان در جنبش طبقه كارگر بود و عالوه بر اين ادعا مىكرد
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كه مردان بدترين دشمنان زنان ھستند .اين نظر رد شد و كنگره با يك اكثريت باال
قطعنامه اول را تصويب نمود.
قطعنامه ديگرى كه به تصويب رسيد ،به مسئله زمين مربوط بود .در اين قطعنامه
گفته شده بود :زمين بايد به مالكيت عمومى درآيد و سوسيال دمكراسى وظيفه دارد
كارگران كشاورزى را براى سوسياليسم سازماندھى كند.
كنگره زوريخ ،قطعنامه ويكتور آدلر در مورد مبارزه براى حق رأى عمومى بدون
تبعيض جنسى و نژادى و كمك بينالمللى به مبارزه براى دمكراتيزه كردن را نيز
تصويب نمود.
در كنگره زوريخ بر سر مسئله اتحاديهھاى كارگرى ،مجادالت شديدى رخ داد .در
اين كنگره ھر گرايش فكرى مىكوشيد نگرش خود را در مورد اتحاديهھا در قطعنامه
مربوطه بگنجاند .از اين رو طرح قطعنامهاى كه كميسيون تنظيمكننده آن ارائه داد مملو
از تناقضات جدى بود .در طرح ،گفته مىشد كه اتحاديهھا بايد مبارزه خود را عليه
سرمايهداران بر طبق اصول سوسيال دمكراسى آلمان پيش برند ،انجمنھا و اتحاديهھا،
دبيرخانهھاى ملى و منطقهاى و بينالمللى و شاخهاى ايجاد كنند و مبادرت به تبادل
اطالعات نمايند .در ھمين حال اتحاديهھاى بريتانيا مدل اين نوع سازماندھى اتحاديهھا
اعالم شده بود و باالخره قطعنامه مىافزود كه اتحاديهھا بايد شالوده سازماندھى آينده
جامعه شوند .يعنى اين قطعنامه در آن واحد ،نظر ماركسيتھا ،رفرميستھا و
آناركوسنديكاليستھا را در خود جمع كرده بود .لذا بعد از بحثھای طوالنى ،قطعنامه
ديگرى ارائه شد كه در بخش اول آن ديگر نه از اصول سوسيال دمكراسى آلمان سخنى
به ميان آمده بود و نه از اتحاديهھاى بريتانيا و نه از نقش اتحاديهھا در جامعه آينده،
بلكه از گامھاى مشخصى سخن به ميان آمده بود كه مىبايد براى وحدت ملى و
بينالمللى جنبش طبقه كارگر برداشته شود .بخش دوم قطعنامه پيشين نيز تصويب شد
كه در آن جا گفته مىشد اتحاديهھا بايد در مبارزه سياسى شركت كنند و اصول سوسيال
دمكراسى بينالمللى راھبر آنھا باشد(١٣).
قطعنامه ،خواستار تشكيل فدراسيونھاى ملى اتحاديه در تمام كشورھا و برقرارى
پيوندھاى محكم ميان آنھا گرديد و پيشنھاد تشكيل كنفرانسھاى بينالمللى اتحاديهھا از
طريق شاخهھا را مطرح نمود.
در زوريخ ،مجادلهبرانگيزترين مسئله ،بحث "تاكتيكھاى سوسيال دمكراسى" بود.
اين بحث عرصه درگيرى جدى دو گرايش انقالبى و اپورتونيستى بود .سرانجام نيز
قطعنامهاى كه به تصويب رسيد ،ھر چند كه نظر گرايش انقالبى را تأمين مىكرد ،با
اين وجود رد پاى جريان اپورتونيست نيز در آن به چشم مىخورد.
قطعنامه تأكيد داشت كه ھدف انقالبى جنبش سوسياليستى ،دگرگونى كامل جامعه نوين
از نظر اقتصادى ،سياسى و اخالقى است .در اين قطعنامه بر ضرورت سازماندھى
كارگران به منظور مبارزه طبقاتى در سطح ملى و بينالمللى و مشاركت كارگران در
مبارزه سياسى تأكيد شده بود .اين بخش از قطعنامه ،يك مرزبندى آشكار با آنارشيسم
بود.
در بخش ديگرى از قطعنامه آمده بود كه بايد در ارگانھای قانونگذارى و اجرايى
شركت نمود و بر جريان كار آنھا تأثير گذاشت .اين تأثيرگذارى بايد در خدمت كسب
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قدرت سياسى قرار گيرد و آن را از ابزارى كه در دست سرمايهداران است به ابزارى
براى رھايى پرولتاريا تبديل نمايد .در اين جا ايده اپورتونيستی دست به دست شدن
ماشين دولتى و نه در ھم شكستن و خرد كردن آن ،به وضوح ديده مىشود .در
قطعنامه ،عالوه بر تأكيد بيش از حد بر پارلمانتاريسم ،به احزاب سوسياليست اجازه
داده مىشد كه خود رأسا ً در مورد اشكال مبارزه سياسى تصميمگيرى نمايند .اين بخش
از قطعنامه نيز راه را بر اپورتونيسم در تاكتيك مىگشود.
كنگره زوريخ يك قطعنامه نيز در مورد ضرورت متوقف نمودن كار در اول ماه مه
و مبارزه براى  ٨ساعت كار روزانه ،تصويب نمود .اين قطعنامه در واقع عليه
جريانات اپورتونيست در انگليس و آلمان بود كه مىخواستند مراسم اول ماه مه را به
نزديكترين يكشنبه منتقل سازند .معھذا در ھمين قطعنامه نيز امتيازاتى به جريان
راست داده شد و شيوه برگزارى مراسم اول ماه مه به تصميم احزاب سوسياليست
كشورھا محول گرديد .كنگره زوريخ زمان و مكان كنگره بعدى را  ١٨٩۶در لندن
تعيين نمود و به كار خود پايان داد.
 -۵كنگره لندن
در  ٢٧ژوئيه  ،١٨٩۶چھارمين كنگره انترناسيونال دوم كه آخرين كنگره پيش از
ورود به سده ی بيستم بود در لندن تشكيل گرديد .حدوداً  ٧٠٠نماينده از  ٢٢كشور
جھان در اين اجالس بينالمللى حضور يافتند كه البته از اين تعداد  ۴٠٠تن عضو ھيئت
بريتانيايى بودند.
كنگره لندن ،كار خود را با بحث بر سر قطعنامهھاى كنگره پيشين در مورد عدم
پذيرش آنارشيستھا به اجالس آغاز نمود .يك روز تمام اين بحث به درازا كشيد تا
باالخره مواضع و قطعنامهھاى كنگرهھاى قبلى پيرامون اين مسئله تأييد شد و گروھى
از آنارشيستھا اخراج شدند .معھذا تعدادى از آنارشيستھا و نيمه آنارشيستھا باقى
ماندند .لذا در اين كنگره نيز گرايشات مختلفى كه در درون جنبش كارگرى نفوذ
داشتند ،حضور خود را حفظ نمودند.
در جريان كار كنگره لندن ،چندين قطعنامه تصويب شد كه بيانگر قدرت و نفوذ
گرايشات مختلف و مشى حاكم بر جنبش كارگرى بود .يكى از مھمترين اين قطعنامهھا،
قطعنامه مربوط به اقدام سياسى بود .ھر چند كه مسئله محورى اين قطعنامه موضع در
مورد مسئله انتخابات و عمل پارلمانى بود ،معھذا روى مسايل ديگر نيز انگشت
مىنھاد .قطعنامه مىگفت كه" :اين كنگره ،عمل سياسى را به مثابه مبارزه سازمان
يافته در تمام اشكال آن ،براى كسب قدرت سياسى ،درك مىكند" و تأكيد داشت كه
"براى برقرارى جمھورى سوسياليستى بينالمللى ،كسب قدرت سياسى حائز اھميت
اصلى و تعيينكننده است (١۴)".قطعنامه ايضا ً پيشنھاد مىكرد كه كارگران تمام
كشورھا ،مستقل از احزاب بورژوا ،براى حق رأى برابر و عمومى و حل مسايل عمده
دولتى و محلى از طريق رفراندوم مبارزه كنند .كنگره لندن ،سياستھاى توسعهطلبانه
و استعمارى را محكوم نمود .ماھيت اين سياست را نشان داد و شعار حق تعيين
سرنوشت براى تمام ملل را پذيرفت" .كنگره اعالم مىدارد كه خواھان حق كامل تمام
ملتھا در تعيين سرنوشت خود است و با كارگران تمام كشورھايى كه اكنون تحت يوغ
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نظامى ،ملى و استبدادى ديگرى رنج مىكشند ،ھمدردى خود را ابراز مىدارد .اين
كنگره از كارگران اين كشورھا مىخواھد كه به صفوف كارگران آگاه تمام جھان
بپيوندند ،تا اين كه مشتركا ً براى شكست سرمايهدارى بينالمللى و حصول به اھداف
سوسيال  -دمكراسى بينالمللى مبارزه كنند (١۵)".قطعنامه تصريح داشت كه
"توسعهطلبى استعمارى ،تنھا نام ديگرى براى بسط قلمروھاى استثمار سرمايهدارى در
حيطه منافع انحصارى طبقه سرمايهدار است".
يكى ديگر از مباحث كنگره لندن در مورد شرايط و امكان توافق و سازش با احزاب
بورژوايى بود .در اصل ،اين توافق يا سازش پذيرفته شد ،اما تأكيد گرديد كه اين
سازشھا "تحت ھيچ شرايطى نبايد اصول ما و استقالل احزاب سوسياليست را به
مخاطره اندازد(١۶)".
بحث مفصلى نيز در مورد مبارزه اقتصادى طبقه كارگر صورت گرفت و قطعنامهاى
ھم در اين مورد تصويب شد .در اين قطعنامه بر جايگاه پر اھميت اتحاديهھا به عنوان
سازمانھايى كه براى مبرمترين نيازھاى كارگران مبارزه مىكنند و توده كارگر را
متشكل مىسازند و آموزش مىدھند تأكيد شده بود .از اتحاديهھا خواسته مىشد كه
اقدامات انحصارات را افشا كنند و مىگفت اتحاديهھا براى اين كه بتوانند در برابر اين
اقدامات انحصارات مقاومت كنند ،بايد متحد باشند .قطعنامه ضمن نشان دادن رابطه و
ھمبستگى مبارزه اقتصادى و سياسى ،بر اين نكته تأكيد داشت كه "طبقه كارگر بدون
كسب قدرت سياسى و اجتماعى كردن وسايل توليد ،تنھا مىتواند اين استثمار را تخفيف
دھد ،اما نمىتواند آن را براندازد".
اين قطعنامه با اشاره به يك رشته مطالبات مشخص كارگرى و تأكيد بر  ٨ساعت كار
روزانه ،خاطر نشان مىساخت كه روز ھمبستگى بينالمللى بايد ترجيحا ً اول ماه مه
برگزار شود .كه اين مورد امتيازى به راست بود كه از برگزارى روز ھمبستگى
بينالمللى در اول ماه مه سر باز مىزد.
قطعنامهھايى نيز در مورد شرايط بھتر كار ،ممنوعيت كار كودكان ،حمايت از كار
نوجوانان و امكانات آموزشى برابر براى ھمگان تصويب شد.
در اين كنگره نيز راجع به مسئله جنگ و موضع در قبال آن بحث شد .تاكتيك
جريانات آنارشيست در شرايط بروز يك جنگ ،يعنى اعتصاب عمومى رد شد .رد اين
تاكتيك كه جنبه اتوپيايى داشت و نمىتوانست براى مھار سياست جنگطلبانه طبقات
حاكم كارساز باشد ،البته نه از موضعى انقالبى بلكه اپورتونيستى صورت گرفت .چنين
استدالل مىشد كه گويا طبقه كارگر توان اين اقدام را ندارد ،يا اين كه غير عملى است.
به ھر حال قطعنامهاى كه تصويب شد عمدتا ً تكرار قطعنامهھاى گذشته در مورد مسئله
جنگ بود .در اين قطعنامه بر تشكيل دادگاهھاى حل اختالف به عنوان ابزارى براى
جلوگيرى از وقوع جنگ تأكيد شده بود و نيز گفته شده بود كه اگر اين اقدام قرين
موفقيت نبود ،مىبايد مسئله رفراندوم را مطرح نمود .ھمان گونه كه مشھود است ،در
اين مورد ھيچ اقدام قاطعى عليه طبقه سرمايهدار و سرنگونى آن براى پايان بخشيدن به
جنگ وجود ندارد .قطعنامه ضمنا ً خواھان الغاء ارتشھاى دائمى و تسليح عمومى خلق
شده بود.
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كنگره لندن در زمينه تشكيالتى ،گامى به پيش نھاد .پس از گذشت چند سال از
برگزارى نخستين كنگره بينالملل سوسياليست در پاريس ،كنگره لندن براى سر و
سامان دادن به وضعيت تشكيالتى انترناسيونال دوم و نقش رھبرىكننده آن در جنبش
بينالمللى كارگرى ،قطعنامهاى در مورد مسايل تشكيالتى تصويب نمود .در اين
قطعنامه توصيه شده بود كه يك دفتر بينالمللى متشكل از نمايندگان سازمانھاى
كارگرى و سوسياليستى تمام كشورھا ايجاد شود .به كميته موقت متشكل از ھيئتھاى
منتخب براى پيشبرد اين امر ،دستور داده شد كه تا كنگره بعدى طرحى براى اين
پروژه تھيه نمايند تا مورد بحث و تصميمگيرى قرار گيرد.
كنگره لندن زمان و مكان كنگره بعدى را  ١٨٩٩در آلمان تعيين نمود .معھذا در ھمين
تصميم گفته شد كه چنانچه برگزارى اين كنگره در زمان و مكان تعيين شده ،امكانپذير
نبود ،در  ١٩٠٠در فرانسه برگزار شود.
در اين جا الزم است كه به دو واقعه مھمى كه در جريان برگزارى اين كنگره و در
ارتباط با مسايل جنبش كارگرى پيش آمد اشاره كنيم .ھمان گونه كه در باال گفته شد ،در
كنگره لندن ،گروھى از آنارشيستھا از ھيئتھاى نمايندگى اخراج شدند و در مباحث
و تصميمگيرىھاى كنگره شركت نداشتند .اما تعدادى از نمايندگان يا ھيئتھاى
نمايندگى كه داراى گرايشات آنارشيستى و نيمه آنارشيستى بودند ،باقى ماندند .آنھا در
جريان بحث مربوط به موضوعات قطعنامه اقدام سياسى قرار داشتند ،اما به محض
تصويب اين قطعنامه كنگره را ترك كردند و در  ٢٩ژوئيه در تاالر سنمارتين گرد
آمدند و به پيشنھاد نيو ون ھاوس ھلندى بر تجمع خود نام كنفرانس كمونيستھاى
انقالبى و آنارشيستھاى كمونيست نھادند.
رويداد مھم ديگر ،تشكيل اولين كنفرانس زنان سوسياليست بود ٣٠ .تن از نمايندگان
سوسياليست زن ،در جريان كنگره لندن نخستين كنفرانس خود را تشكيل دادند .در اين
كنفرانس رابطه جنبشھاى فمينيستى بورژوايى و جنبشھاى زنان پرولترى مورد بحث
قرار گرفت .كنفرانس به اين نتيجه دست يافت كه بايد با جنبشھاى فمينيستى مرزبندى
داشت .كنفرانس از احزاب سوسياليست مىخواست كه فعاليت خود را در ميان زنان
كارگر تشديد كنند.
در يك ارزيابى كوتاه از چھار كنگره انترناسيونال دوم در پايان سدهی نوزدھم،
مىتوان گفت كه اين كنگرهھا نقش مھمى در تقويت ھمبستگى بينالمللى طبقه كارگر و
رشد پايه تودهاى احزاب سوسياليست ايفا نمودند.
در اين كنگرهھا مطالبات مشخص طبقه كارگر جمعبندى و پرداخت شدند .بر طرح و
پيشبرد اين مطالبات براى بھبود وضع طبقه كارگر ،سازماندھى پرولتاريا در جريان
مبارزات روزمره و نفوذ تودهاى احزاب سوسياليست تأكيد گرديد .در عين حال در اين
نخستين كنگرهھا ،پيوسته بر اين واقعيت نيز تأكيد شد كه ھر چند مبارزه براى اين
مطالبات و تحقق آنھا ضروريست ،معھذا اينھا به خودى خود استثمار را
برنمىاندازند و طبقه كارگر را از شر استثمار نجات نمىدھند ،بلكه سرنگونى طبقه
سرمايهدار و كسب قدرت سياسى و دگرگونىھاى بنيادى ضروريست ،لذا نبايد ھدف
نھايى را به فراموشى سپرد .با تمام اين اوصاف ،در عمل ،احزاب سوسياليست خود را
به مطالبات فورى و روزمره يعنى رفرم و فعاليتھاى سياسى در چارچوب پارلمانھا
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مشغول كردند و ھدف نھايى جنبش طبقه كارگر كمتر مد نظر قرار گرفت .حتا در خود
كنگرهھا نيز کمتر به ھدفھاى انقالبى سوسياليسم پرداخته شد .اين وضع داليل
مشخص داشت .نخست اين كه ھنوز در آن ايام دوران كار آرام و بسيج تودهاى از
طريق فعاليتھاى روزمره و فعاليت قانونى و مسالمتآميز بود و دوران پر تالطم
انقالبات فرا نرسيده بود .از اين رو تصميمات و فعاليتھا در ھمين محدوده اتخاذ و
پيش برده مىشدند و بحثھاى كنگرهھا روى مطالبات مشخص و وظايف فورى و
مشخص متمركز مىشد .ثانيًا ،توازن قواى گرايشات مختلف درون جنبش كارگرى و
تركيب كنگرهھا تعيينكننده مباحث و تصميمات بود.
انترناسيونال دوم ،برخالف انترناسيونال اول ،با مشكل چپ افراطى آنارشيست
روبرو نبود .اما از ھمان آغاز با خطر گرايش راست رفرميست روبرو بود .اين
گرايش به رغم اين كه در اين چھار كنگره در اقليت قرار داشت ،معھذا اقليتى قوى بود
كه مادام در اين كنگرهھا شركت مىكرد تأثير خود را به ھر شكل ممكن بر تصميمات
و قطعنامهھا باقى مىگذاشت .اما اين فقط يك جنبه مسئله بود .جريان مسلط را گرايشى
تشكيل مىداد كه ضمن دفاع از ماركسيسم و سوسياليسم علمى حامل گرايشات
سانتريستى بود .اين گرايش كه ھنوز يك سانتر متمايل به چپ بود ،بر سر مسايل
مختلف به راست رفرميست امتياز و ميدان مىداد.
جريان چپ اصولى و كامالً ماركسيست و انقالبى ھنوز خود را از اين گرايش تفكيك
نكرده بود و به صورت يك جريان مستقل و منسجم در نيامده بود .معھذا به رغم برخى
انحرافات ،ھنوز در اين مرحله چارچوبھاى اساسى و اصولى سوسياليسم علمى حفظ
شده بود و از ايده دگرگونى نظم موجود از طريق انقالبات اجتماعى دفاع مىشد.
 -۶جنبش اعتراضى كارگران در آستانه سده بيستم
در واپسين سالھاى سدهی نوزدھم و اوايل سدهی بيستم بار ديگر جنبش كارگرى با
يك رشته اعتراضات گسترده ھمراه گرديد و اعتصابات عمومى و سياسى بازتاب
مرحلهاى جديد در رشد و تكامل جنبش بينالمللى پرولترى بودند .اگر صرفا ً به آمار و
ارقامى كه از سوى مقامات رسمى كشورھاى سرمايهدارى در مورد تعداد اين
اعتصابات و كارگرانى كه دست به اعتصاب زدهاند ،ارائه شده است ،رجوع شود ،در
فاصله سالھاى  ،١٨٩٨ - ١٩٠۴كارگران در كشورھاى آلمان ،فرانسه ،انگليس،
ايتاليا ،اياالت متحده ،روسيه و اتريش مجموعا ً در  ۴٣٩٠٠مورد دست به اعتصاب
زدند و  ٧ / ۵ميليون كارگر در اين اعتصابات شركت كردند (١٧).ناگفته روشن است
كه اين آمار تمام واقعيت را منعكس نمىكند و در بھترين حالت كارخانهھا و مؤسسات
بزرگ را شامل مىشود.
بر طبق ھمين آمار در  ١٨٩۶در بريتانيا ،آلمان ،فرانسه ،بلژيك ،روسيه ،اتريش،
اياالت متحده و ايتاليا  ٣٧٢۴مورد اعتصاب ثبت شده است كه ١٠۶۶مورد آن مربوط
به اياالت متحده است و  ٨٠٢ھزار نفر در اين اعتصابات شركت داشتند .در  ١٨٩٩در
ھمين كشورھا تعداد اعتصابات به  ۴٠١٣مورد افزايش يافت و كارگرانى كه در اين
اعتصابات شركت داشتند ،يك ميليون و  ٢۴٧ھزار نفر بودند .در فاصله سالھاى - ۴
 ،١٩٠٣كارگران آلمانى در  ٢٩٠٠مورد به شكلھاى مختلف جنبش اعتراضى خود را
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ادامه دادند .در اوايل سده بيستم ،يعنى در  ١٩٠٢به تنھايى در اياالت متحده ،كارگران
در  ٣٢۴٠مورد دست به اعتصاب زدند (١٨).و جالب اين جاست كه بسيارى از اين
اعتصابات موفق بودند .برخى از اين اعتصابات در مقياس بينالمللى انعكاس گستردهاى
داشتند .از اوايل سده بيستم ،اعتصاب عمومى نيز به امرى متداول تبديل گرديد.
در  ١٨٩٧اعتصاب  ٣٠ھفتهاى ماشينسازان بريتانيايى ،اعتصاب معدنچيان ولز
جنوبى و در آمريكا اعتصاب  ٢٠٠٠٠٠نفره معدنچيان پنسيلوانيا ،ويرجينيا و اياالت
ديگر كه عنوان "قيام خودانگيخته بردگان" به خود گرفت ،به وقوع پيوست.
در  ١٨٩٨مھمترين اعتراض جنبش بينالمللى كارگرى كه انعكاس جھانى يافت،
تظاھرات كارگران ايتاليا در سيليسى با شعار "نان و كار" بود .پليس به سركوب
كارگران دست زد و به روى آنھا آتش گشود .اين اقدام وحشيانه پليس ،نارضايتى و
اعتراض وسيعى را در ميان كارگران ايتاليا در پى داشت .در ششم و ھفتم ماه مه،
كارگران ميالن و فلورانس نيز دست به تظاھرات خيابانى زدند .پليس در اين جا نيز به
روى كارگران آتش گشود كه در نتيجه آن صدھا كارگر كشته شدند.
در اتريش  -مجارستان در  ،١٩٠٠كارگران معادن با مطالبات  ٨ساعت كار و ٢٠
درصد افزايش دستمزد دست به اعتصاب زدند .در  ١١مارس ھمين سال نيز ده ھزار
كارگر در پشتيبانى از مطالبات معدنچيان ،در پراگ دست به تظاھرات زدند.
در  ،١٩٠٠اعتصاب معروف باراندازان فرانسوى به وقوع پيوست .معدنچيان آمريكا
باز ھم در اين سال يك اعتصاب گسترده بر پا كردند .در خاركف ،كارگران دست به
تظاھرات زدند و در بوھم و موراوى  ٧٠٠٠٠معدنچى اعتصاب گستردهاى را بر پا
كردند .در آلمان يكى از مھمترين اعتصابات ،اعتصاب كارگران نساجى بود كه  ۵ماه
به طول انجاميد و زنان كارگر نقش اصلى را در اين اعتصاب بر عھده داشتند.
كارگران خواھان كاھش ساعات كار و  ١٠درصد افزايش دستمزد بودند .كارگران
بخشھاى مختلف در اين  ۵ماه به شكلھاى مختلف ھمبستگى خود را نشان دادند و يك
ميليون مارك براى آنھا جمعآورى كردند.
رشد تضادھاى نظام سرمايهدارى و رشد بحرانھاى اين نظام از اوايل سده بيستم كه
سرمايهدارى به طور قطعى به مرحله انحصار و امپرياليسم گام نھاد ،به مبارزات
كارگرى ابعاد نوينى بخشيد .طبقه كارگر بيش از پيش با مطالبات سياسى و مبارزه
سياسى ،وارد عرصه درگيرىھاى اجتماعى شد .با انتقال كانون بحران به روسيه،
طبقه كارگر روسيه به جلو صحنه جنبش بينالمللى كارگرى رانده شد و ابتكار برپايى
اعتصابات عمومى و سياسى را در دست گرفت.
در  ٨ / ۴ ،١٨٩٨درصد از مجموع اعتصابات روسيه ،در  ٢٠ / ٧ ،١٩٠٠درصد
و در  ۵٣ / ٢ ،١٩٠٣درصد را اعتصابات سياسى تشكيل مىدادند(١٩).
در  ،١٩٠١كارگران كارخانه آبوخف در سنپترزبورگ با طرح يك رشته مطالبات
سياسى دست به اعتصاب زدند .اين اعتراض سياسى از آن جا آغاز شد كه  ٢۶تن از
كارگران كه در مراسم اول ماه مه شركت كرده بودند ،اخراج شدند .در اعتراض به اين
اخراج تمام  ٣۶٠٠كارگر كارخانه دست از كار كشيدند .خواست كارگران ديگر محدود
به بازگشت رفقايشان نبود .بلكه عالوه بر آن ٨ ،ساعت كار روزانه ،افزايش دستمزد،
آزادى برگزارى جشن اول ماه مه و به رسميت شناختن حق انتخاب نمايندگان توسط
١٩٩
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كارگران خواسته شده بود .اين اعتصاب در ادامه خود به تظاھرات خيابانى و ھمدردى
كارگران ديگر مؤسسات و تعطيل برخى كارخانهھا انجاميد .پليس كه از مقاومت
دليرانه كارگران در برابر سركوبھا به خشم آمده بود ،به سوى كارگران آتش گشود
كه در نتيجه آن  ٧تن كشته ،دهھا تن زخمى و حدود  ٢٠٠تن دستگير شدند .در ١٩٠٢
يك اعتصاب عمومى مھم در روسيه شكل گرفت .فراخوان اعتصاب از سوى كميته دن
حزب سوسيال دمكرات كارگرى روسيه داده شد كه بالدرنگ كارگران راهآھن روستف
دست به اعتصاب زدند .كارگران در اين اعتصاب ،مطالبات خود را در  ٢۵مورد طى
بيانيهاى اعالم داشتند .در اين مطالبات از جمله افزايش دستمزد ،كاھش ساعات كار و
الغای جريمهھا خواسته شده بود .در پى اعتصاب كارگران راهآھن ،تمام كارگران
روستف و نخجوان كه متجاوز از  ٣٠٠٠٠نفر بودند دست از كار كشيدند و به
اعتصاب پيوستند .در جريان اين اعتصاب عمومى ،كارگران ،گردھمايىھايى تشكيل
مىدادند و به بحث و سخنرانى مىپرداختند .روز  ١١نوامبر واحدھاى سركوب تزارى
به سوى كارگران آتش گشودند ۶ .كارگر كشته و  ٢۶تن زخمى شدند .اما اين اقدام
پليس نتوانست مانع برگزارى تظاھرات و گردھمايىھا گردد .روز بعد ،كارگران در
اعتراض به اقدام وحشيانه پليس يك گردھمايى بزرگ تشكيل دادند كه به يك تظاھرات
سياسى تبديل گرديد(٢٠).
اين جنبش اعتراضى كارگرى انعكاس گستردهاى در سراسر روسيه و در ميان
كارگران مناطق ديگر داشت .سال  ١٩٠٣تمام جنوب روسيه با يك اعتصاب عمومى
روبرو بود .اين اعتصاب از باكو آغاز گرديد .پس از سركوب پليس ،به تفليس گسترش
يافت و كارگران تفليس با اعتصابات خود با كارگران باكو ابراز ھمبستگى نمودند .اما
اعتصاب در ھمين جا متوقف نشد ،به باتوم گسترش يافت و در آن جا تمام كارگران
كارخانهھا ،بنادر و راهآھن به اعتصاب پيوستند .اعتصاب ماوراء قفقاز ،تأثير خود را
بر مناطق ديگر بر جاى گذاشت .در ادسا ،كيف ،نيكاليف ،يكاترينسالف و ديگر
شھرھا در اوكراين نيز اعتصاب عمومى بر پا گرديد .در ادامه اين اعتصابات در
 ١٩٠۴سراسر سنپترزبورگ ،ايوانووزنسنسك ،نيژنى نووگرود و قفقاز را اعتصاب
فرا گرفت (٢١).و اين سير صعودى جنبش اعتراضى ادامه يافت.
اما پديده اعتصاب عمومى و سياسى مختص روسيه نبود .در كشورھاى ديگر نيز البته
در ابعادى ديگر ،اين نوع اعتصابات رخ داد.
در آوريل  ١٩٠٢يك اعتصاب سياسى تودهاى بلژيك را فرا گرفت ٣٠٠٠٠٠ .كارگر
با شعار حق رأى برابر دست به اعتصاب زدند و يك ھفته در برابر پليس و ارتش
مقاومت كردند(٢٢).
در فرانسه نيز در ھمين سال ھزاران كارگر معدن يك اعتصاب عمومى بر پا كردند.
در سوئد متجاوز از صد ھزار كارگرى كه خواھان حق رأى عمومى بودند ،دست به
يك اعتصاب تودهاى سياسى زدند.
در ھلند طى سال  ١٩٠٣دو اعتصاب تودهاى رخ داد .در يكى از اين اعتصابات ،حق
كارگران راهآھن به ايجاد اتحاديه و حق اعتصاب خواسته شده بود.
در سال  ،١٩٠۴بارسلون اسپانيا شاھد يك اعتصاب عمومى بود .ھمزمان با اين
اعتصاب ،اعتصابات ديگرى در كاتالونيا برپا گرديد .در نتيجه دخالت پليس و اقدامات
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سركوبگرانه آن ۴٠ ،كارگر در بارسلون كشته و  ٢٠٠تن زخمى شدند .در ھمين سال
در ايتاليا نيز در اعتراض به سركوب كارگران سيسيلى ،كارگران ميالن يك اعتصاب
عمومى تودهاى بر پا كردند كه كارگران رم و جنوا و تمام ايتالياى شمالى و مركزى به
آن پيوستند(٢٣).
 -٧رشد و گسترش تشكلھاى كارگرى
الف  -احزاب سياسى طبقه كارگر
در آغاز سدهی بيستم ،پس از گذشت بيش از يك دھه از تشكيل انترناسيونال دوم،
احزاب سوسياليست و كارگرى كشورھاى اروپايى به احزاب تودهاى قدرتمندى تبديل
شده بودند كه كميت بسيار وسيعى از كارگران را در صفوف خود متشكل ساخته و در
پارلمانھا و شوراھاى شھردارىھا نفوذ قابل مالحظهاى كسب كرده بودند .حزب
سوسيال دمكرات آلمان كه بزرگترين و قدرتمندترين حزب سوسياليست آن دوران
محسوب مىشد و از پايگاه تودهاى كارگرى بس گستردهاى برخوردار بود ،از حمايت
عموم اتحاديهھاى كارگرى آلمان به جز ،اتحاديهھاى مسيحى برخوردار بود .نفوذ اين
حزب در جامعه آلمان به حدى رشد كرده بود كه در انتخابات  ٢١٠٧٠٠٠ ،١٨٩٨رأى
به دست آورد .ھمين حزب در  ١٩٠٣با  ٣٠١١٠٠٠رأى ٨١ ،نماينده به پارلمان
فرستاد(٢۴).
در فرانسه ،احزاب و سازمانھاى سوسياليست ،بخش قابل مالحظهاى از كارگران را
در صفوف خود متشكل ساخته بودند و در پارلمان يك فراكسيون واحد تشكيل داده
بودند .معھذا دو عامل ،قدرت آنھا را محدود و تضعيف مىساخت .نخست ،تعدد و
پراكندگى در جنبش سوسياليستى بود .سوسياليستھاى فرانسوى در چندين حزب و
سازمان متشكل شده بودند كه مھمترين آنھا تا آغاز سده بيستم ،حزب كارگران فرانسه
به رھبرى گسد و الفارگ ،فدراسيون سوسياليستھاى مستقل به رھبرى ژوره ،حزب
سوسياليست انقالبى وايالن و اتحاد كمونيستھا بودند.
اين پراكندگى لطمه شديدى به سوسياليستھا و كارگران وارد آورده بود .لذا
تالشھايى براى وحدت گرايشات نزديك به ھم آغاز گرديد .قضيه دريفوس و بحران
سياسى ناشى از آن ،اين روند را تسريع نمود .نتيجتا ً در سالھاى  ،١٩٠١ - ١٩٠٢اين
سازمانھا با يكديگر وحدت كرده و در دو حزب متشكل شدند.
فدراسيون سوسياليستھاى مستقل به ھمراه فدراسيون كارگران سوسياليست و تعدادى
سازمانھاى ديگر ،حزب سوسياليست فرانسه را تشكيل دادند .جريان راديكال
سوسياليست متشكل از حزب كارگران فرانسه ،حزب سوسياليستھاى انقالبى ،اتحاد
كمونيستھا و تعدادى سازمانھاى كوچكتر ،حزب فرانسوى سوسياليست را به وجود
آوردند .عامل ديگرى كه قدرت احزاب سوسياليست را تضعيف و پايه تودهاى آنھا را
محدود مىساخت ،نفوذ بسيار گسترده آناركو  -سنديكاليسم در جنبش كارگرى بود .اين
گرايش در نتيجه پراكندگى و اختالفات سوسياليستھا و ايضا ً راستروى برخى از
آنھا به نحوى تقويت گرديد كه در  ١٩٠١رھبرى اتحاديهھا را كامالً قبضه كرد.
در بلژيك ،حزب كارگران ،با نفوذ گستردهاى كه در ميان اتحاديهھا ،تعاونىھا و
جوانان داشت ،يكى از مھمترين احزاب سياسى بلژيك محسوب مىشد.
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در اتريش حزب سوسيال دمكرات به رھبرى آدلر پايه تودهاى مستحكمى در ميان
كارگران داشت.
در اسپانيا و ايتاليا كه از سالھا پيش آناركو  -سنديكاليستھا نيروى مھمى در جنبش
طبقه كارگر محسوب مىشدند ،كارگران ميان دو گرايش سوسياليستى و
آناركوسنديكاليستى منقسم شده بودند.
در اسپانيا ،حزب كارگران سوسيالسيت تحت رھبرى پابلو ايگلزيا در برخى مناطق و
جريان آناركوسنديكاليست موسوم به فدراسيون انجمنھاى كارگران ،در مناطق صنعتى
ديگر نيروى مسلط جنبش كارگرى بودند .در اوايل سده بيستم ،جريان
آناركوسنديكاليست وسيعا ً رشد كرد و تعداد اعضاء آن به  ۴٠٠٠٠٠رسيد .علت اين
امر عمدتا ً از آن رو بود كه حزب كارگران سوسياليست به راستروى كشيده شده بود.
در ايتاليا ھم وضعيتى كمابيش شبيه اسپانيا وجود داشت.
حزب سوسياليست كه پايه تودهاى كارگرى وسيعى كسب كرده بود توانست در
انتخابات سال  ٣٣ ،١٩٠٠كرسى در پارلمان به دست آورد (٢۵).اما اين حزب كه در
رأس آن توراتى و بيسوالتى قرار گرفته بودند ،به رفرميسم در غلتيد و نتيجه اين
راستروى رشد آناركوسنديكاليستھا در ايتاليا بود.
در ديگر كشورھاى اروپاى غربى نيز طى اين سالھا ،احزاب سوسياليست به احزاب
تودهاى كارگرى تبديل شدند .اين احزاب سوسياليست ،تقريبا ً ھمگى خود را پاىبند به
سوسياليسم علمى معرفى مىكردند ،اما ھمان گونه كه بعداً خواھيم ديد ،اغلب آنھا
داراى گرايشات رفرميستى بودند و اين گرايش از اوايل سده بيستم تشديد شد.
در ميان كشورھاى اروپاى غربى ،بريتانيا وضعيت خاصى داشت .در اين جا يك
حزب سوسياليست تودهاى نتوانست شكل بگيرد .فدراسيون سوسيال دمكرات كه در
اواسط دھه  ٨٠شكل گرفته بود و به اصول سوسياليسم علمى معتقد بود ،نتوانست يك
پايه كارگرى نيرومند براى خود ايجاد كند .اتحاديهھا در اين مقطع ھنوز در ائتالف
رسمى و غير رسمى با ليبرالھا بودند .انجمن فابين ھم كه در اين سالھا از سوى
گروھى از ليبرالھاى چپ تشكيل گرديد و خود را سوسياليست مىناميد ،در واقع نه
سوسياليست بود و نه توانست در ميان كارگران جايگاھى به دست آورد .در  ١٨٩٣در
بريتانيا يك حزب رفرميست به نام حزب مستقل كارگر به وجود آمد كه در محدودهاى
از حمايت اتحاديهھا برخوردار بود ،اما نه در آن حد كه بخش قابل مالحظهاى از
اتحاديهھا از آن حمايت كنند .اوضاع بر اين منوال بود كه در جريان انتخابات پارلمانى
سال  ١٩٠٠يک کميته نمايندگى كارگرى ،براى معرفى كانديداھاى كارگران شكل
گرفت .به ابتكار اين كميته ،كنفرانسى از نمايندگان اتحاديهھا و تشكلھاى سوسياليستى
تشكيل شد و يك كميته اجرايى انتخاب كرد كه شامل  ٧تن از فعالين اتحاديهھا ،دو تن
از فدراسيون سوسيال دمكرات و دو تن از حزب مستقل كارگران بود(٢۶).
در جريان برگزارى كنگره توك در  ،١٩٠١تعداد ديگرى از اتحاديهھاى كارگرى
حمايت خود را از كميته اعالم نموده و به آن پيوستند .اين كميته كه ھنوز رسما ً بر آن
نام حزب گذارده نشده بود ،عمالً در ميان كارگران به عنوان حزب كارگر معروف
گرديد .در  ١۶۵ ،١٩٠٣اتحاديه با ٩۶٩٠٠٠عضو به آن پيوستند) (٢٧و تبديل به يك
تشكيالت سياسى قدرتمند گرديد .ھر چند كه از اين تشكل به عنوان حزب كارگر ياد
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مىشد و بعداً ھم رسما ً ھمين نام براى آن پذيرفته شد ،اما فاقد يك برنامه سوسياليستى
روشن و مشخص بود .در نتيجه ھمين ابھام در اھداف بود كه فدراسيون سوسيال
دمكرات آن را ترك نمود.
در اروپاى شرقى ،از جمله در لھستان ،مجارستان ،بلغارستان ،چكسلواكى ،رومانى و
غيره  ،به رغم اين كه ھنوز احزاب سوسياليست بزرگ پديد نيامده بودند ،معھذا در اين
كشورھا نيز احزاب سوسياليستى تا اين مقطع شكل گرفته بودند .برخى از اين احزاب
داراى گرايشات شديداً راديكال بودند .حزب سوسيال دمكرات انقالبى لھستان كه روزا
لوكزامبورگ و درژينسكى در رأس آن قرار داشتند ،نمونه چنين حزبى بود.
در اين ميان در اواخر سده نوزدھم ،در روسيه حزب سوسيال دمكرات كارگرى شكل
گرفته بود كه به سرعت در ميان كارگران ريشه مىدواند و به يك حزب تودهاى با
گرايشات راديكال ماركسيستى تبديل مىشد .در خارج از اروپا ،در اياالت متحده در
 ١٨٩٩حزب كارگران سوسياليست با گرايشات ماركسيستى شكل گرفته بود .در ١٩٠١
گروھى از اين حزب انشعاب كردند و با يك سازمان ديگر به نام حزب سوسيال
دمكرات متحد شدند كه حزب سوسياليست را پديد آوردند .معھذا ھيچ يك از اين احزاب
نتوانستند به يك حزب تودهاى كارگرى تبديل شوند.
در استراليا كه در  ١٨٩١با حمايت و پشتيبانى اتحاديهھاى كارگرى ،حزب كارگران
تشكيل گرديد ،اين حزب به سرعت رشد نمود به نحوى كه در انتخابات ۴۵ ،١٨٩١
كانديدا معرفى نمود كه از ميان آنھا  ٣۵تن انتخاب شدند(٢٨).
در آستانه سده بيستم ،در آسيا ھنوز احزاب سوسياليست شكل نگرفته بودند و به
استثناى ژاپن كه جنبش سوسياليستى آن تا حدودى پيشرفت كرده بود و اتحاديه
سوسياليستھا پديد آمد ،در بقيه كشورھا جنبش سوسياليستى در حد محافل و گروهھاى
كوچك بود .در قاره آفريقا نيز تنھا آفريقاى جنوبى بود كه در آن به موازات شكلگيرى
اتحاديهھاى كارگرى ،تشكلھاى سوسياليستى نيز به وجود آمدند و در  ١٩٠٢فدراسيون
سوسيال  -دمكرات شکل گرفت .در آمريكاى التين در  ١٨٩٢حزب كارگران
سوسياليست برزيل ،در  ١٨٩۶حزب كارگران سوسياليست آرژانتين شكل گرفت كه
بعداً در  ١٩٠٠نام خود را به حزب سوسياليست تغيير داد .روى ھم رفته ،احزاب
سوسياليست در اين سالھا به لحاظ كمى و گسترش فعاليتھا از رشد قابل مالحظهاى
برخوردار بودند ،به نحوى كه در  ،١٩٠۴اين احزاب ۶۶٨۶٠٠٠ ،رأى در انتخابات
به دست آوردند و  ٢۶١نماينده در پارلمانھا داشتند(٢٩).
ب  -اتحاديهھاى كارگری
ھمزمان با اعتالء جنبش كارگرى و ارتقای شكل مبارزات كارگران ،تشكلھاى صنفى
طبقه كارگر نيز از رشد و پيشرفت قابل مالحظهاى برخوردار شدند .در دوره مورد
بحث بر كميت كارگران متشكل در اتحاديهھاى كارگرى افزوده شد .در فاصله سالھاى
 ١٨٩٠ - ١٩٠٠اعضای اتحاديهھاى كارگرى در آلمان  ٢ / ۵برابر و در بريتانيا ٢
برابر شدند .در  ١٩٠۴اتحاديهھاى كارگرى  ١۵كشور اروپايى به ھمراه اياالت متحده
و استراليا مجموعا ً  ٨ / ۵ميليون عضو داشتند (٣٠).حال آن كه در آخرين سالھاى
سدهی نوزدھم تعداد اعضای اتحاديهھا تنھا  ۴ميليون بود .با وجود اين رشد قابل
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مالحظه اعضاى اتحاديهھاى كارگرى ،به اين واقعيت ھم بايد اشاره كرد كه در اوايل
سده بيستم ،كميت كارگران صنعتى جھان از  ۴٠ميليون نيز تجاوز كرده بود .لذا ھنوز
اكثريت بسيار عظيمى از كارگران خارج از اتحاديهھا بودند .در برخى از كشورھا
نسبت كارگران متشکل در اتحاديهھا در مقايسه با كل كميت طبقه كارگر فوقالعاده
پايين بود .به عنوان نمونه در  ،١٩٠۴اين نسبت در بلژيك  ٧درصد ،در اتريش ٨
درصد ،و در سوئد  ٩ / ٩در صد بود .در كشورھايى كه طبقه كارگر متشكلتر بود،
باز ھم اين رقم پايين بود .اين نسبت در آلمان  ٢٧درصد ،در بريتانيا  ٣٣درصد و در
دانمارك  ۵٠درصد بود(٣١).
در توضيح اين وضعيت بايد به دو عامل اشاره كرد .نخست عامل فشار و سركوب
طبقه حاكم بود كه به اشكال مختلف مىكوشيد بر سر راه پيوستن كارگران به اتحاديهھا
مانع ايجاد كند .اين فقط مختص سرمايهداران منفرد نبود كه با تھديد و ارعاب و حربه
اخراج ،مانع از پيوستن كارگران به اتحاديهھا مىشدند .بلكه در ھمين ايام در انگليس و
آمريكا و برخى كشورھاى ديگر به بھانهھا و تحت پوششھاى مختلف ،قوانين ضد
اتحاديهاى جديدى تصويب شد .عامل ديگر ،بقا و دوام خصلتھاى صنفى در برخى
اتحاديهھا بود كه از جمله بر سر راه پيوستن كارگران غير ماھر ،زنان و سياھپوستان
به اتحاديهھا مانع ايجاد كرده بودند .در ھر حال اين واقعيت به جاى خود باقى است كه
در آستانه سده بيستم به نحو قابل مالحظهاى بر كميت كارگران متشكل در اتحاديهھا
افزوده شد.
نكته ديگرى كه حاكى از رشد و ارتقاء اتحاديهھا در اين مرحله است ،شكلگيرى و
رشد سازمانھاى بينالمللى اتحاديهاى است.
از ھمان آغاز پيدايش اتحاديهھاى كارگرى ،تمايل شديدى به ارتباط ميان اتحاديهھاى
كارگرى كشورھاى مختلف وجود داشت كه اين خود از روحيه ھمبستگى بينالمللى
كارگران سراسر جھان ناشى مىشد .اين واقعيت را شكلگيرى انترناسيونال اول كه
مبتكر تشكيل آن اتحاديهھاى كارگرى فرانسه و انگليس بودند ،آشكارا نشان داد.
اتحاديهھاى كارگرى در جريان شكلگيرى انترناسيونال دوم نيز نقش مھمى داشتند و
در اجالسھاى بينالمللى انترناسيونال سوسياليست ،نمايندگان اتحاديهھاى كارگرى نيز
حضور داشتند .معھذا اين تمايل در ميان اتحاديهھاى كارگرى وجود داشت كه يك
سازمان بينالمللى اتحاديهاى نيز پديد آورند .زمينهھاى تشكيل اين تشكل جھانى را،
شكلگيرى تشكلھاى بينالمللى كارگران رشتهھا يا حرفهھاى معين كه به عنوان
دبيرخانهھاى بينالمللى اتحاديهھا معروف شدند ،فراھم ساخته بود.
پيشگام تشكيل اين دبيرخانهھا ،كارگران چاپ بودند .در  ،١٨٩٩نمايندگانى از
اتحاديهھاى چاپ كشورھاى انگليس ،اياالت متحده ،فرانسه ،ايتاليا ،بلژيك و اسپانيا در
پاريس گرد آمدند و نخستين كنفرانس از اين نوع را تشكيل دادند .در ماه مه  ١٨٩٠نيز
 ١١٢نماينده از اتحاديهھاى معدنچيان فرانسه ،انگليس ،اتريش و آلمان در پاريس جمع
شدند كه فدراسيون بينالمللى معدنچيان را تشكيل دھند(٣٢).
در نتيجه اين اجالسھا و تماسھا بود كه دبيرخانهھاى بينالمللى اتحاديهاى تشكيل
گرديدند .تا سال  ١٩٠٠تعداد اين دبيرخانهھا به  ١٧رسيد و در سالھاى بعد نيز اين
تعداد افزايش يافت .در ميان اين تشكلھاى بينالمللى ،بزرگترين آنھا به معدنچيان،
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فلزكاران و كارگران حمل و نقل تعلق داشت .تشكيل و گسترش اين دبيرخانهھا به
معناى آن بود كه اتحاديهھا در جھت يك سازمان اتحاديهاى بينالمللى پايدار در حال
حركتاند .از اين رو تشكيل اين سازمان بينالمللى اتحاديهاى بيش از پيش به صورت
يك ضرورت مبرم درآمد .نخستين تالش جدى در اين راستا ،در  ١٩٠١در جريان
برگزارى كنگره اتحاديهھاى كارگرى دانمارك در كپنھاگ صورت گرفت كه نمايندگان
اتحاديهھاى كشورھاى ديگر از جمله بريتانيا ،آلمان ،سوئد ،نروژ ،فنالند و بلژيك نيز
به آن دعوت شده بودند .در اين اجالس ،طرح ايجاد دبيرخانه بينالمللی مراکز
اتحاديهاى ملى مورد بحث قرار گرفت .مخالفت جدى با اين مسئله از سوى نمايندگان
اتحاديهھاى كارگرى آلمان صورت گرفت كه بر اين اعتقاد بودند ،مسايل مھم جنبش
اتحاديهاى بايد در اجالسھاى كنگرهھاى انترناسيونال كارگرى و سوسياليستى حل
گردد .ظاھراً بيم آنھا اين بود كه چنين تشكلى تحت رھبرى اتحاديهھاى راست و
رفرميست ،از جمله انگليس و آمريكا قرار بگيرد .معھذا از آن جايى كه اغلب
اتحاديهھا موافق تشكيل يك كانون بينالمللى بودند ،قرار شد كه به منظور برقرارى
ارتباط نزديكتر ميان اتحاديهھاى كشورھاى مختلف ،چنين اجالسھاى بينالمللى به
طور منظم تشكيل گردد.
لذا كنفرانس ديگرى در  ١٩٠٢ھمزمان با تشكيل كنگره اتحاديهھاى كارگرى آلمان در
اشتوتگارت برگزار گرديد .در اين كنفرانس ،ايجاد يك كانون بينالمللى اتحاديهاى به
شكلى مبھم و بدون سازماندھى مشخص پذيرفته شد .تصميم قطعى در كنفرانس دوبلين
 ١٩٠٣گرفته شد كه دبيرخانه بينالمللى مراكز اتحاديهاى به شكل واقعى ايجاد گرديد.
دبيرخانه وظيفه داشت ،ارتباط نزديكترى ميان اتحاديهھا پديد آورد ،فعاليتھاى آنھا
را ھماھنگ سازد و ھر دو سال يك بار اجالس بينالمللى اتحاديهھا را تشكيل دھد .لژين
نيز به عنوان دبير كل انتخاب شد .دبيرخانه از دو نماينده از ھر مركز اتحاديهاى ملى
تشكيل گرديد .تا يك سال بعد يعنى در  ١۴ ،١٩٠۴مركز ملى اتحاديهاى با ٢۴٧٧٠٠٠
عضو به دبيرخانه بينالمللى مراكز اتحاديهاى پيوستند (٣٣).بعداً زير فشار فدراسيون
كارگران آمريكا ،نام دبيرخانه بينالمللى به فدراسيون بينالمللى اتحاديهھا تغيير يافت.
پ  -رشد جنبش تعاونى
از ديگر سازمانھاى تودهاى كارگرى كه در اين سالھا از رشد قابل مالحظهاى
برخوردار بود ،بايد به تعاونىھاى كارگرى كه اساسا ً تعاونىھاى مصرف بودند ،اشاره
كرد.
در آستانه سدهی بيستم ،در بريتانيا  ٢٠٠٠تعاونى مصرف با متجاوز از يك ميليون و
ششصد ھزار عضو وجود داشت .كشور ديگرى كه در آن تعاونىھا وسيعا ً رشد كرده
بودند ،بلژيك بود كه  ١٨٠٠تعاونى مختلف در آن وجود داشت و تعداد اعضای آنھا به
 ٨۶٠٠٠نفر مىرسيد .در بلژيك تعاونىھا اساسا ً وابسته به حزب سوسياليست بودند و
در  ١٩٠٠فدراسيون تعاونىھاى سوسياليست بلژيك تشكيل گرديد.
در فرانسه ،در آغاز ،ھمه تعاونىھا به "اتحاديه تعاونى" وابسته بودند كه ُمبلغ دورى
جنبش تعاونى از سياست بود" .اما از  ١٨٩۵تعاونىھايى كه جھتگيرى سوسياليستى
داشتند از اتحاديه كنار كشيدند و بورس تعاونى انجمنھاى سوسياليستى مصرف را
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ايجاد نمودند .اين سازمان به سرعت رشد كرد :در  ٩۴٢ ،١٨٩۴انجمن را با
 ٣٠٠٠٠٠عضو در صفوف خود متشكل ساخته بود و در  ١۶٠٠ ،١۶٠٢سازمان
وابسته با نيم ميليون عضو داشت(٣۴).
در آلمان نيز تعاونىھاى مصرف كارگرى كه از  ١٨٨۵تشكيل شده بودند وسيعا ً رشد
كردند .در  ١٩٠٣اتحاديه مركزى پرولترى تعاونىھاى مصرف تشكيل گرديد كه ۶۶۶
تعاونى با  ۵٧٣٠٠٠عضو به آن پيوستند .حزب سوسيال دمكرات آلمان در قبال مسئله
تعاونىھا موضعى اصولى داشت .اين موضع در قطعنامه كنگره ھانوفر در ١٨٩٩
منعكس است .در اين قطعنامه گفته شده است كه "اين تشكلھا مىتوانند با توجه به
وضعيت مساعد ،شرايط مادى اعضايشان را بھبود بخشند .حزب در اين تشكلھا،
ھمانند ديگر تشكلھايى كه از منافع كارگران دفاع مىكنند ،مكتبى را مىبيند كه
كارگران در آن مىتوانند طرز اداره كردن مستقل كارخانهھا را بياموزند .اما اين
نگرش را مردود مىداند كه تعاونىھا اھميت قطعى در امر رھايى كارگران از
زنجيرھاى بردگى مزدى داشته باشند(٣۵)".
در ديگر كشورھاى سرمايهدارى نيز در دوره مورد بحث تعاونىھا به درجات
مختلف رشد كرده بودند.
از نظر جھتگيرى سياسى ،تعاونىھاى كشورھاى مختلف ،جھتگيرىھاى متفاوتى
داشتند .در بلژيك و تا حدودى در فرانسه و ھلند ،تعاونىھا كامالً وابسته به احزاب
سوسياليست بودند .در بلژيك اين وابستگى به درجهاى بود كه تعاونىھا جزئى از حزب
محسوب مىشدند .در آلمان ،اتريش و برخى كشورھاى ديگر ،تعاونىھا از
خودمختارى برخوردار بودند ،اما تحت نفوذ احزاب طبقه كارگر قرار داشتند .در
بريتانيا و تعدادى ديگر از كشورھا ،تعاونىھا موضع بىطرفى نسبت به احزاب سياسى
داشتند و گاه شديداً ضد سياست بودند.
ت  -تشكلھاى زنان و جوانان كارگر
انترناسيونال دوم در آغاز ،توجه چندانى به تشكلھاى مستقل زنان كارگر و زحمتكش
نداشت و احزاب سوسياليست تالشى براى ايجاد اين تشكلھا نداشتند .در نتيجه اين
ضعف ،زنان كارگر تحت نفوذ سازمانھاى فمينيست بورژوايى قرار داشتند كه افق ديد
آنھا از محدوده رفرميسم بورژوا  -ليبرالى فراتر نمىرفت .ھمان گونه كه قبالً ديديم،
نخستين گام جدى در راستاى برطرف كردن اين ضعف و ايجاد سازمانھاى زنان
پرولترى ،در جريان كنفرانس لندن صورت گرفت و با تشكيل اولين كنفرانس زنان
سوسياليست ،اقدامات عملى براى سازماندھى زنان كارگر و ايجاد تشكلھاى مستقل از
فمينيسم بورژوايى صورت گرفت.
سازمانھاى جوانان كارگر و سوسياليست نيز يكى ديگر از تشكلھاى تودهاى
كارگرى بود كه در اين مرحله ،از رشد قابل مالحظهاى برخوردار شدند.
نخستين سازمانھاى جوانان در بلژيك و ھلند در اواسط دھه ھشتاد سده نوزدھم شكل
گرفتند .جوانان كارگر كه در معرض استثمار وحشيانهاى قرار داشتند با نفرت بيكران
نسبت به نظم موجود به مبارزه برخاستند .اين جوانان داراى تمايالت شديداً راديكال
بودند .در بلژيك تشكل جوانان كارگر موسوم به گارد جوان ،تحت نفوذ حزب
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سوسياليست قرار داشت .اما در ھلند كه گرايشات آنارشيستى در جنبش مسلط بود،
تشكل جوانان تحت نفوذ سازمانھاى آنارشيست شكل گرفت.
در دھه  ٩٠در ديگر كشورھاى اروپايى نيز سازمانھاى مشابھى شكل گرفتند .با
افزايش روزافزون خطر بروز جنگ ،طيف گستردهاى از جوانان به مبارزه عليه
ميليتاريسم و جنگ روى آوردند و جنبشھاى خود انگيختهاى از جوانان شكل گرفت.
لذا انترناسيونال دوم توجه بيشترى به جنبش جوانان كارگر در مبارزه عليه ميليتاريسم
و جنگ مبذول داشت و احزاب سوسياليست تالش وسيعترى براى سازماندھى اين
جنبش به كار بردند .در جريان كنگره پاريس و سپس آمستردام ،كنفرانس نمايندگان
جوانان نيز برگزار گرديد و در ادامه اين كنفرانسھاست كه در  ١٩٠٧انترناسيونال
جوانان سوسياليست تشكيل گرديد.
تشكلھاى جوانان كارگر و سوسياليست كه در ارتباط با احزاب سوسياليست قرار
داشتند ،نقش مھمى در آموزش كارگران جوان ،سازماندھى تودهھاى وسيع جوانان عليه
جنگ و ميليتاريسم و مبارزه عليه نظام سرمايهدارى ايفا نمودند.
عالوه بر تشكلھايى كه از آنھا نام برده شد ،يك مجموعه از سازمانھاى فرھنگى و
آموزشى طبقه كارگر نيز شكل گرفتند كه سھم مھمى در ارتقای سطح آگاھى كارگران
بر عھده داشتند.
 -٨كنگره پاريس
پنجمين كنگره انترناسيونال دوم در سپتامبر  ١٩٠٠در پاريس تشكيل گرديد٩٢۵ .
نماينده از  ٢٢كشور جھان در اين كنگره حضور داشتند(٣۶).
كنگره پاريس نخستين تجلى آشكار رشد اپورتونيسم در درون انترناسيونال دوم بود و
در جريان ھمين كنگره بود كه جناح چپ متحمل شكستى سنگين شد .مسئله از اين قرار
بود كه در پى شركت ميلران ،سوسياليست فرانسوى در كابينه بورژوايى ،مھمترين
مسئله مورد بحث كنگره به موضعگيرى در قبال اين مسئله تبديل گرديد .ھنگام بحث بر
سر ميلرانيسم و مسئله راهھاى كسب قدرت سياسى و شيوه برخورد به احزاب
بورژوايى ،مجادالت سختى ميان گرايشھاى مختلف در گرفت .جناح چپ انقالبى
كنگره ،تحت رھبرى روزا لوكزامبورگ ،ويالن و گسد ،در يك بحث گسترده ،ميلران
و طرفداران وى را مورد حمله شديد قرار دادند و خواستار محكوميت بى قيد و شرط
اقدام ميلران شدند .گسد ،عمل ميلران را به اين علت که با اھداف و تاكتيكھاى
پرولترى مغايرت داشت و اقدامى رفرميستى بود ،محكوم نمود و آن را اقدامى ناميد كه
مىخواھد سر در گمى و بىسازمانى را در صفوف كارگران دامن بزند و آگاھى
طبقاتى آنھا را زايل سازد .با ھمين مضمون نيز قطعنامهاى به كنگره ارائه داد كه
مورد تأييد جناح چپ قرار داشت .روزا لوكزامبورگ نيز كه شديداً مخالف رفرميسم و
وزيرگرايى ميلرانيستى بود ،شديدترين حمالت خود را متوجه جناح اپورتونيست -
رفرميست نمود .او به ھنگام دفاع از قطعنامه گسد ،نظر خود را در مورد اين مسئله
بدين شكل بيان كرد كه "در جامعه بورژوايى ،سوسيال دمكراسى به خاطر ماھيت خود
بايد نقش حزب اپوزيسيون را بازى كند و تنھا بر روى خرابهھاى دولت بورژوايى
است كه مىتواند به عنوان حزب دولتى قدم پيش بگذارد(٣٧)".
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در نتيجه مخالفت جناح راست و سانتريست ،قطعنامه جناح چپ رد شد .جناح راست
تحت رھبرى برنشتينيستھاى آلمانى و ژوره فرانسوى از اقدام ميلران دفاع نمود.
ژوره ضمن دفاع از اقدام ميلران ،آن را "مدل تاكتيكھاى نوين" و "سرآغاز خلع يد
سياسى از بورژوازى" ناميد (٣٨).اكثريت نمايندگان بلژيك ،دانمارك ،سوئد ،اتريش،
سوئيس ،انگليس و نيز برخى از نمايندگان كشورھاى ديگر ،از اين موضع دفاع كردند.
گروھى ديگر نيز موضعى سانتريستى اتخاذ نموده بودند .مشاجرات به مرحلهاى رسيد
كه احتمال انشعاب به امرى جدى تبديل گرديد .در اين مرحله ،گرايش سانتريست ابتكار
عمل را به دست گرفت و موضعى را پيش برد كه تنھا به نفع جناح راست بود.
كائوتسكى كه در اين ايام اتوريته انترناسيونال دوم محسوب مىشد ،قطعنامهاى را به
كنگره ارائه داد كه مسئله شركت سوسياليستھا در كابينهھاى بورژوايى را نه مسئلهاى
مربوط به اصول بلكه امرى تاكتيكى قلمداد مىكرد كه در كنگره جھانى سوسياليستھا
نبايد به بحث گذاشته شود .قطعنامه ،نخست مىگفت كه "مسئله كسب قدرت سياسى
توسط طبقه كارگر ،از طريق كار طوالنى و دشوار سازمانھاى سياسى و اقتصادى
طبقه كارگر و جلب شوراھاى شھر و ارگانھاى قانونگذارى ممكن خواھد بود ".سپس
مىافزود كه ورود وزير سوسياليست به كابينه بورژوايى را نمىتوان راه معمولى
كسب قدرت سياسى دانست ،چون اين تنھا يكى از راهھاى استثنايى در شرايطى دشوار
است و سرانجام نتيجهگيرى مىكرد كه "اگر اوضاع سياسى چنين آزمايش پر
مخاطرهاى را در موردى خاص ايجاب كند ،تن دادن به آن به مسئله تاكتيكھا مربوط
مىشود ،نه اصول و چنين مواردى را نبايد در كنگره بينالمللى به بحث گذاشت ".اين
قطعنامه ،بعد از تمام اين امتيازات به راست ،از سوسياليستھايى كه مستقل از حزب
وارد كابينه مىشدند ،انتقاد مىكرد و مسئله استعفاى آنھا را از حزب مطرح مىنمود.
اين قطعنامه سر تا پا اپورتونيستى به شدت از سوى جناح چپ مورد حمله قرار گرفت.
ويالن ،اين قطعنامه را تسليم در برابر ريويزيونيسم دانست و انريكو فرى ايتاليايى نيز
آن را قطعنامه كائوچويى ناميد .طبيعى بود كه جناح راست از اين قطعنامه حمايت كند
و در نتيجه ھمين حمايت بود كه قطعنامه كائوتسكى تصويب شد .با تصويب اين
قطعنامه كه شكست سختى براى جناح چپ جنبش كارگرى و سوسياليستى بود ،راه
براى رشد بيشتر اپورتونيسم در درون انترناسيونال دوم ھموارتر گرديد .حاال ديگر
براى جناح راست ،جواز رسمى ھم براى سازش و زد و بند با بورژوازى صادر شده
بود.
كنگره پنجم انترناسيونال دوم در قطعنامه ديگرى ھم كه به بررسى پيششرطھاى
تحقق سوسياليسم مىپرداخت ،موضعى راست اتخاذ نمود .كميسيونى كه طرح قطعنامه
مربوطه را تنظيم نمود ،از انتقاد به نظرات برنشتين سر باز زد .برخى از اعضای اين
كميسيون استدالل مىكردند كه گذار به سوسياليسم از طريق ايجاد و بسط تعاونىھاى
توليد امكانپذير است .ويلھلم النبرگن از اتريش كه گزارش را ارائه داد ،كوشيد تعاليم
ماركسيستى را در مورد اجتنابناپذيرى سقوط سرمايهدارى با اين تز مرتبط سازد كه
انقالب پرولترى ضرورى نيست .او اظھار داشت كه فروپاشى حاكميت بورژوازى نه
نتيجه "تحوالت ناگھانى" و "مبارزه آشتىناپذير" بلكه ثمره "پيشرفت موزون" تدريجى
است ...در طرح قطعنامه گفته مىشد كه جنبش سوسيال  -دمكراسى بايد نيروھاى
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پرولترى را براى خلع يد از بورژوازى و برقرارى مالكيت اجتماعى بر وسايل توليد
آماده سازد .معھذا در حد كلىگويى باقی مىماند .كالمى در مورد رشد و رسيدگى
پيششرطھاى عينى سوسياليسم ،تجھيز تمام نيروھاى پرولتاريا و متحدان آن ،استفاده
از بحرانھاى ملى براى واژگونى سلطه بورژوازى و مھمتر از آن ،خصلت قدرت
سياسى گفته نشده بود(٣٩)".
در اين كنگره ،تعدادى قطعنامه ديگر نيز به تصويب رسيد كه برخى بيانگر نظرات
جناح چپ بودند .از جمله ،قطعنامه روزا لوكزامبورگ عليه ميليتاريسم و جنگ
تصويب شد .در اين قطعنامه ،سرمايهدارى ،سرمنشأ جنگھا معرفى شده بود و
مخالفت با اعتبارات جنگى در پارلمان ،بسيج جوانان و تظاھرات براى مقابله با جنگ
خواسته شده بود .كنگره پاريس ،ھم چنين طى قطعنامهاى سياستھاى مستعمراتى را به
ھمراه جنايات مستعمراتى محكوم نمود و از كارگران خواست كه با توسعهطلبى و
سياستھاى استعمارى مخالفت كنند .كنگره خواستار تشكيل احزاب سوسياليست در
مستعمرات شد.
اجالس پاريس به قطعنامهھاى مربوط به تشكيل دفتر بينالملل سوسياليست قطعيت
داد .بر طبق اين تصميم ،دفتر بينالملل سوسياليست مىبايستى متشكل از نمايندگان
جنبش سوسياليستى تمام كشورھا باشد و از ھر ھيئت نمايندگى ،دو تن به عضويت آن
در آيند .بروكسل به عنوان مقر بورو انتخاب شد .بورو مىبايستى سالى چھار بار
تشكيل جلسه دھد .در اين كنگره ھم چنين تصميم گرفته شد كه تنھا آن احزاب،
اتحاديهھا و تعاونىھايى مىتوانند به عضويت بينالملل در آيند كه اصول سوسياليسم را
قبول داشته باشند .از اين پس كنگرهھاى انترناسيونال دوم ،رسما ً عنوان كنگرهھاى
بينالملل سوسياليست به خود گرفتند.
 -٩چرخش به راست در جنبش كارگرى:
تجديد نظر در ماركسيسم و مبارزه بينالمللى عليه ريويزيونيسم
ماركس و انگلس در دوران حيات خود ،لحظهاى از مبارزه عليه گرايشات غير
پرولترى و نفوذ آنھا در درون جنبش كارگرى دست برنداشتند .آنھا در جريان تدوين
و تكامل تئورى سوسياليسم علمى ،از طريق كار گسترده تئوريك خود ،انواع و اقسام
سوسياليسم غير علمى را با شكست قطعى روبرو ساخته و منفرد كردند .انتشار آثار
اقتصادى كارل ماركس ،نقش قطعى در اين ميان داشتند .جلد اول سرمايه كه در ١٨٧۶
انتشار يافت ،يك كالبدشكافى جامع و ھمه جانبه از نظام سرمايهدارى بود .ماركس در
اين اثر ،قوانين اقتصادى حركت شيوه توليد سرمايهدارى را كشف و مورد بررسى
قرار داد و سقوط اجتنابناپذير آن را از ھمين قوانين استنتاج نمود .ماركس در اين اثر
با كشف ارزش اضافى به عنوان شكل استثمار اين نظام ،راز نھفته استثمار
سرمايهدارى را برمال كرد و به طبقه كارگر سالح قدرتمندى در مبارزه عليه استثمار
و نظم حاكم داد .مارکس ھم چنين در آثار ديگر خود از جمله مبارزه طبقاتى در
فرانسه ،ھجدھم بروم لويى بناپارت ،جنگ داخلى در فرانسه و نقد برنامه گوتا ،ضمن
بسط و تكامل تئورى سوسياليسم علمى ،تاكتيكھاى پرولترى را پرداخت نمود و مسايل
مربوط به مبارزه طبقات ،دولت و ديكتاتورى پرولتاريا را مفصالً مورد بحث قرار داد.
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جنبش بينالمللى طبقه كارگر در  ١٨٨٣برجستهترين رھبر ،متفكر و آموزگار خود را
از دست داد .اما رفيق ھمرزم ماركس ،انگلس كار او را ادامه داد و آثار مھم و
ارزشمند ديگرى به رشته تحرير درآورد كه ھر يك به نوبه خود در زمينه بسط و
توسعه جھانبينى پرولترى ،اشاعه سوسياليسم علمى و انفراد جريانات غير پرولترى
نقش داشت .مھمترين آثار او ،آنتىدورينگ ،لودويك فويرباخ و پايان فلسفه كالسيك
آلمان ،مسئله مسكن ،منشأ خانواده ،مالكيت خصوصى و دولت بودند .پس از ماركس،
انگلس بخش اعظم فعاليت خود را برای سازمان دادن و متشكل كردن ھر چه بيشتر
طرفداران سوسياليسم علمى متمركز نمود و در نتيجه تالشھاى او بود كه انترناسيونال
دوم تشكيل گرديد .تشكيل انترناسيونال دوم كه عمده نيروى تشكيلدھنده آن احزاب
طرفدار سوسياليسم علمى بودند ،حاكى از پيروزى ماركسيسم در مقياسى جھانى بر
انواع و اقسام سوسياليسم غير پرولترى و غير علمى بود .معھذا پيروزى سوسياليسم
علمى و خط مشى انقالبى پرولترى در جنبش طبقاتى كارگران ،به معناى پايان يافتن
خطر نفوذ ايدئولوژىھا و سوسياليسم غير پرولترى در جنبش كارگرى نبود" .ھنگامى
كه ماركسيسم عرصه را بر تمام آموزشھاى كم و بيش جامع خصم تنگ نمود ،آن
تمايالتى كه درون اين آموزشھا قرار داشتند به جستجوى راهھاى ديگرى براى خود
افتادند .شكلھا و انگيزهھاى مبارزه تغيير كرد ولى مبارزه ادامه داشت" (۴٠)".ديالكتيك
تاريخ چنان است كه پيروزى ماركسيسم در رشته تئورى ،دشمنان او را وادار مىنمايد
كه به لباس ماركسيست درآيند (۴١)".به اين ترتيب نيم سده دوم موجوديت ماركسيسم
)سالھاى نود سدهی گذشته( با مبارزه جريان ضد ماركسيستى درون ماركسيسم آغاز
گرديد(۴٢)".
ھمان گونه كه ديديم از ھمان آغاز شكلگيرى انترناسيونال دوم ،خطر رفرميسم به
عنوان خطرى جدى خود را نشان داد و گرايشھاى رفرميستى مداوما ً در درون احزاب
سوسياليست و بينالملل سوسياليست ،تقويت شدند .با ورود سرمايهدارى به مرحله
امپرياليسم كه حدوداً در اواخر سدهی نوزدھم و اوايل سده بيستم صورت گرفت،
ايدهھاى اپورتونيستى  -رفرميستى در جنبش تقويت شد و اغلب احزاب سوسياليست به
رفرميسم گرايش پيدا كردند .داليل اين امر مقدم بر ھر چيز در تحوالت نظام
سرمايهدارى و شكلگيرى يك اشرافيت كارگرى بود كه تكيهگاه اجتماعى اپورتونيسم و
رفرميسم محسوب مىشد .سودھاى انحصارى و كالن و منافع حاصل از استثمار و
غارت مستعمرات ،اين امكان را به بورژوازى انحصارى داد كه بخش ناچيزى از
سودھاى سرشار خود را به قشر محدودى از كارگران اختصاص دھد و اين قشر را به
صورت قشرى ممتاز ،حامى خود سازد .اينان كه رھبرى اتحاديهھا را در دست داشتند،
مبارزه كارگران را به دايره مناسبات موجود محدود مىساختند .عالوه بر اين ،نحوه
فعاليت احزاب سوسياليست در دوران مبارزه مسالمتآميز نيز زمينه پذيرش ايدهھاى
رفرميستى را فراھم ساخته بود .اين احزاب كه در دوران تحول مسالمتآميز جنبش
مىبايستى از ابزارھاى قانونى ،فعاليتھاى پارلمانى و اتحاديهاى به منظور سازماندھى
و آگاھى طبقه كارگر استفاده كنند ،غرق در فعاليتھاى روزمره شدند .اشكال ديگر
مبارزه و فعاليت در دوران پر تكاپوى انقالبى را به ھمراه ھدف نھايى به فراموشى
سپردند و عمالً اغلب آنھا به احزاب طرفدار رفرم در چارچوب نظم موجود تبديل
٢١٠

 



  

  )   (

شدند .لذا تحت چنين شرايطى الزاما ً مىبايستى توجيھات تئوريك نيز براى اين پراتيك
اپورتونيستى  -رفرميستى خود دست و پا كنند .از اين جاست كه تحريف تئوريك
ماركسيسم يا تجديدنظر در ماركسيسم تحت عنوان ضرورت برخورد خالقانه با
ماركسيسم و با توجيه بسط و تكامل آن آغاز گرديد.
در آلمان ،نخست جرج ولمار يكى از رھبران حزب سوسيال دمكراتَ َ ،
علم مخالفت با
مشى ماركسيستى و انقالبى حزب را بلند نمود .او ادعا كرد كه دوران مقاومت در
برابر رفرم طبقات حاكمه به پايان رسيده است و خواستار گذار تدريجى به سوسياليسم
از طريق ارائه "يك برنامه عمل مثبت" شد .برنشتين به شكلى تئوريك و سيستماتيك به
تجديد نظر در ماركسيسم و ارائه يك مشى رفرميستى پرداخت .او كه در  ١٨٩۶در
نشريه تئوريك حزب به طرح ايدهھاى رفرميستى خود پرداخت ،كمى بعد ،ايدهھاى خود
را در يك اثر به نام "پيششرطھاى سوسياليسم و وظايف سوسيال  -دمكراسى"
جمعبندى كرد .برنشتين ادعا كرد كه تحوالت نظام سرمايهدارى پس از ماركس،
وضعيت جديدى را پديد آورده است .نظرات ماركس در برخى از زمينهھا كھنه شده و
در برخى عرصهھا نادرست از كار در آمده است .از اين رو ،وى خواھان اصالح اين
نظرات با توجه به "تكامل و پرداخت بيشتر دكترين ماركسيستى" گرديد .برنشتين انتقاد
خود را به ماركسيسم ،يا دقيقتر تحريف ماركسيسم ،با حمله به درك ماترياليستى تاريخ
آغاز نمود .او گفت" :مھمترين عنصر در شالوده ماركسيسم ،آن قانون اساسى كه به
درون تمام سيستم نفوذ مىكند ،فلسفه تاريخ خاص آن است كه درك ماترياليستى تاريخ
ناميده مىشود .از طريق اين درك است كه ماركسيسم روى پاى خود مىايستد يا اساسا ً
سقوط مىكند ...بنابراين ھر تحقيقى در مورد اعتبار ماركسيسم بايد از اين نقطه آغاز
گردد كه اين تئورى تا چه حد حقيقت دارد و يا از آن دور است (۴٣)".وى سپس درك
ماترياليستى تاريخ را مورد انتقاد و تحريف قرار داد و ادعا کرد كه اين برداشت،
جبرگرايانه ،مكانيكى ،يكجانبهنگر و مطلقگرا است .در واقع او با اين تحريف تالش
مىكرد ،ايدهآليسم را جايگزين ماترياليسم سازد ،قانونمندى تكامل تاريخ و ضرورت
جايگزينى سوسياليسم به جاى نظام سرمايهدارى ،جھش و انقالب را نفى كند .از ھمين
روست كه در ادامه بحث خود پس از رديف كردن يك رشته ادعاھاى بىاساس در
مورد عدم صحت نظرات ماركس در تحليل از نظام سرمايهدارى و اين كه گويا
سرمايهدارى در مسير ديگرى جز آن چه كه ماركس مىپنداشت پيش رفته است ،گفت:
"تمركز به نحوى كه ماركس تبيين نموده ،تحقق نيافته"" ،طبقات متوسط رشد
كردهاند"" ،تعداد اعضای طبقه سرمايهدار دائما ً بيشتر شده است"" ،وضعيت طبقه
كارگر مدام بھتر شده است" و "بحرانھا محدود شدهاند" .وی سپس به نتيجهگيرى
اصلى خود مىرسد و ديكتاتورى پرولتاريا و انقالب را به كلى نفى مىكند .او ادعا کرد
كه "حق رأى عمومى بديلى براى انقالب است" و "با وجود دمكراسى پارلمانى ديگر
نيازى به انقالب نيست ".لذا روشن شد كه ھدف تمام "نقد" نه "تكامل و پرداخت بيشتر
دكترين ماركسيستى" بلكه تحريف ماركسيسم ،نفى انقالب اجتماعى ،نشاندن رفرم به
جاى انقالب و پيشبرد سياست ھمزيستى و سازش طبقاتى است" .ريويزيونيسم برنشتين
بالدرنگ مورد تأييد بخشى از حزب سوسيال دمكرات آلمان و رھبران سرشناس آن از
جمله ولمار و كنراد اشميت قرار گرفت .به رغم اين كه اكثريت حزب مخالف نظرات
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برنشتين بودند ،معھذا برخى شاخهھاى حزب كه با اين نظرات موافق بودند،
نتيجهگيرى عملى خود را از اين نظرات كردند و خودسرانه و بدون توجه به نظرات
رسمى حزب وارد ائتالف با بورژوازى شدند .نمونه آن تشكيالت باوارياى حزب بود
كه در  ١٨٩٩وارد يك توافق پارلمانى با احزاب بورژوايى شد(۴۴)".
اما ايدهھاى برنشتين ،مختص آلمان نبود .نظرات برنشتين در كشورھاى ديگر نيز
مورد پذيرش جناح رفرميست احزاب سوسياليست قرار گرفت .در فرانسه،
سوسياليستھاى مستقل به رھبرى ژوره ،ايدهھاى مشابھى داشتند و ھمان گونه كه
گفتيم ،يكى از رھبران سوسياليستھاى مستقل فرانسه به نام ميلران ،ايدهھاى برنشتينى
را به مرحله عمل درآورد و وارد كابينه بورژوايى والده كروشه شد .احزاب سوسيال
دمكرات اتريش ،بلژيك ،ايتاليا و برخى كشورھاى ديگر نيز به مشى رفرميستى روى
آوردند .اگر در پارهاى از كشورھا ،رفرميستھا نتوانستند به نيروى مسلط حزب تبديل
شوند ،يك اقليت قوى در برابر خط انقالبى تشكيل مىدادند .در اين مقطع در آن دسته از
كشورھايى كه احزاب ماركسيست قدرتمند در آنھا وجود نداشت و سنتا ً گرايشات
رفرميستى حاكم بود ،نظير بريتانيا ،در اين جا نيز گرايشات رفرميستى نيرومندتر
شدند .فابينھاى انگليس كه در اين اوضاع شديداً رشد كرده بودند و خواھان تحقق
تدريجى سوسياليسم از طريق رفرمھاى پارلمانى و شوراھاى شھر بودند ،تالش
مىكردند تا ھر گونه اعتقاد به انقالب اجتماعى را در ميان كارگران از بين ببرند .بدين
طريق جريان رفرميست به يك جريان قدرتمند بينالمللى تبديل گرديد و تجديدنظر در
ماركسيسم يا تحريف بورژوايى سوسياليسم باب شد .به رغم چرخش به راست در
جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،تودهھاى وسيع كارگران با اين گرايش رفرميستى سر
سازگارى نداشتند و عمدتا ً مدافع خط مشى جناح چپ يعنى سوسيال دمكراسى انقالبى
بودند .اين جناح يك مبارزه ايدئولوژيك گسترده و بينالمللى را عليه ريويزيونيسم و
رفرميسم سازمان داد .مھمترين شخصيتھاى جنبش كارگرى و سوسياليستى كه در
اين مبارزه نقش فعالى داشتند ،عبارت بودند از روزا لوكزامبورگ ،كالرا زتكين،
فرانتز مرينگ ،كارل كائوتسكى ،ويلھلم ليبکنشت ،پلخانف و لنين.
اين كه برخى از اين شخصيتھا حامل برخى انحرافات نظرى بودند و يا اين كه بعداً
به رفرميسم در غلتيدند ،به ھيچ وجه از اھميت مبارزه آنھا در آن مقطع و كارھاى
تئوريك آنھا عليه ريويزيونيسم برنشتينى نمىكاھد .در جريان اين مبارزه ايدئولوژيك
كه جنبش سوسياليستى و كارگرى ھمه كشورھاى سرمايهدارى ،فعاالنه در آن دخالت
داشتند ،جناح چپ ،رفرميسم را به شكلى ھمه جانبه به نقد كشيد ،ايدهھاى
تجديدنظرطلبانه برنشتين را رد كرد و از انقالب اجتماعى و ماركسيسم دفاع نمود .در
نتيجه اين مبارزه ايدئولوژيك ھمه جانبه جناح چپ ،جريان رفرميست تا آن حد تضعيف
گرديد كه در كنگرهھاى ھانوفر و درسدن حزب سوسيال دمكرات آلمان اكثريت بسيار
عظيمى از نمايندگان عليه ريويزيونيسم و رفرميسم برنشتينى رأى دادند و قطعنامهھاى
شديدالحنى در محكوميت ريويزيونيسم تصويب نمودند .ھم چنين در نتيجه ھمين مبارزه
و افشای ريويزيونيسم و رفرميسم بود كه امكان تصويب قطعنامهھاى جديدى در كنگره
آتى انترناسيونال سوسياليست ،در رد قطعنامهھا و مصوبات اپورتونيستى  -رفرميستى
كنگره پاريس فراھم شد.
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 -١٠كنگره آمستردام
در  ١۴اوت  ١٩٠۴ششمين كنگره انترناسيونال دوم در آمستردام تشكيل گرديد .در
اين اجالس  ۴٣٨نفر به نمايندگى از  ۴۵سازمان سياسى و صنفى كارگرى از ٢۵
كشور جھان حضور يافتند.
مبارزه ايدئولوژيك گستردهاى كه پس از كنگره پاريس ،از سوى جناح چپ جنبش
كارگرى عليه رويزيونيسم ،صورت گرفت ،نشان مىداد كه كنگره آمستردام عرصه
درگيرى جدى دو خط مشى خواھد بود .با گشايش كنگره نيز روشن شد كه اصلىترين
مسئله مورد بحث ،قطعنامه كنگره پاريس در مورد شيوه برخورد به شركت
سوسياليستھا در كابينه بورژوايى است .جناح چپ كه با آمادگى بيشترى در كنگره
حضور يافته بود ،از ھمان آغاز در موضعى تعرضى قرار گرفت .نمايندگان جناح
چپ ،سخنرانىھاى شديدى عليه مواضع جناح راست و نفى شركت سوسياليستھا در
كابينهھاى بورژوايى ايراد كردند .گسد ،قطعنامهاى را ارائه داد كه بخش اعظم آن از
قطعنامه ضد رويزيونيستى كنگره درسدن حزب سوسيال دمكرات آلمان اخذ شده بود.
اين قطعنامه كه مورد حمايت روزا لوكزامبورگ ،پلخانف ،لنين ،ببل و كائوتسكى قرار
داشت ،رويزيونيسم و شركت در كابينهھای بورژوايی را محكوم و مردود اعالم
مىكرد .جناح راست به رھبرى ژوره كه از پيشبرد مواضع خود مأيوس شده بود ،ادعا
مىكرد كه انترناسيونال نمىتواند تاكتيكھاى جنبش بينالمللى كارگرى را تعيين كند و
البته شركت در كابينهھاى بورژوايى را نيز مسئله مربوط به تاكتيكھا معرفى مىكرد.
ضمنا ً براى اقليت اين حق را قايل مىشد كه از پذيرش تصميمات كنگره سر باز زند.
جناح راست با اين مواضع در انفراد كامل قرار گرفته بود كه بار ديگر گروھى از
سانتريستھا امثال واندرولد و آدلر تالش نمودند با اصالحاتى در قطعنامه پيشنھادى
جناح چپ ،جناح راست را نجات دھند و چيزى نظير قطعنامه پاريس تصويب كنند.
عليرغم اين كه قطعنامه مورد نظر سانتريستھا ،آرای بااليى به دست آورد ،اما به
تصويب نرسيد .سرانجام آن چه كه به تصويب رسيد قطعنامه جناح چپ بود .در بخشى
از اين قطعنامه گفته شده بود" :كنگره تالشھاى رويزيونيستھا را كه مىكوشند مشى
آزموده و پيروزمند ما را كه بر مبارزه طبقاتى مبتنى است ،تغيير دھند و در مقابل
مسئله كسب قدرت سياسى از طريق حمالت پى در پى به بورژوازى ،سازش و
تسليمطلبى را قرار مىدھند ،قاطعانه محكوم مىكند.
وجه عملى اين تاكتيكھاى رويزيونيستى ،تبديل حزب انقالبى ،يعنى حزبى كه براى
سرنگونى سريع جامعه بورژوايى به سوسياليستى مبارزه مىكند ،به حزب اصالحات
در چارچوب نظم موجود است .كنگره بر خالف جريان رويزيونيست بر اين اعتقاد
مىباشد كه تضاد طبقاتى نه تنھا تخفيف نمىيابد بلكه بالعكس پيوسته تشديد مىشود .از
اين رو اعالم مىدارد:
 -١حزب ،ھر گونه مسئوليتى را تحت شرايط اقتصادى و سياسى مبتنى بر توليد
سرمايهدارى رد مىكند و از ھيچ اقدامى كه در جھت حفظ طبقه حاكم باشد پشتيبانى
نمىكند".
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قطعنامه سپس خاطر نشان ساخت كه احزاب سوسياليست بايد به قاطعانهترين شكل
ممكن ،از منافع طبقه كارگر در مبارزه عليه تمام اشكال ستم و استثمار ،ميليتاريسم و
استعمارگرى ،دفاع كنند.
با تصويب اين قطعنامه ،مواضع قطعنامه سانتريستى كنگره پاريس در قبال مسئله
شركت سوسياليستھا در كابينهھاى بورژوايى رد شد .جناح چپ ،در كنگره آمستردام
در قبال پديده تراستھا نيز موضعى راديكال اتخاذ نمود و به ابھام و سر در گمى كه
كنگره پاريس در اين زمينه پديد آورده بود پايان بخشيد.
كنگره پاريس عليرغم اين كه در ارزيابى از شكل تراستھا ،بر اين نكته تأكيد داشت
كه تراستھا استثمار طبقه كارگر را تشديد كردهاند ،معھذا تراست را تبديل
سرمايهدارى به توليد عمومى معرفى مىكرد و اين ابھام را پديد مىآورد كه گويا با
انتقال تراست به دولت ،در توليد سرمايهدارى و فعاليت اجتماعى ،دگرگونىھايى
صورت خواھد گرفت .كنگره آمستردام طى قطعنامهاى مبارزه عليه انحصارات را با
مبارزه پرولتاريا براى كسب قدرت سياسى مرتبط ساخت و اعالم نمود كه سوسيال
دمكراتھا تنھا ھنگامى قادر به اجتماعى كردن وسايل توليد ھستند كه قدرت را قبضه
كرده باشند(۴۵).
يكى ديگر از مسايل مورد بحث در كنگره آمستردام ،اعتصاب عمومى تودهاى بود.
نفوذ گرايش راست و نيز مخالفت با مواضع گرايش آناركو  -سنديكاليست ،تاكنون مانع
از آن شده بود كه اعتصاب عمومى به عنوان يكى از اشكال مؤثر مبارزه پرولتاريا ،به
تصويب كنگرهھاى انترناسيونال دوم برسد .در فاصله دو كنگره پاريس و آمستردام،
طبقه كارگر در چندين كشور از جمله بلژيك ،سوئد ،ھلند ،روسيه ،اسپانيا به حربه
اعتصاب عمومى و سياسى متوسل گرديد و كارآيى اين شكل مبارزه در عمل نشان داده
شد .لذا در كنگره آمستردام بار ديگر مسئله اعتصاب عمومى تودهاى مطرح گرديد.
گرايش آناركو  -سنديكاليست از اعتصاب عمومى اقتصادى دفاع مىكرد كه با مخالفت
كنگره روبرو گرديد ،چرا كه آناركو  -سنديكاليستھا معتقد بودند كه بدون تلفيق
اعتصابات تودهاى با ديگر اشكال مؤثر مبارزه ،مىتوان به نظام سرمايهدارى پايان
بخشيد .قطعنامه ديگرى در مورد نقش و اھميت اعتصاب تودهاى از سوى نمايندگان
حزب سوسياليست فرانسه ارائه شد كه اعتصاب تودهاى را ابزار مھم مبارزه سياسى و
محرك انقالب معرفى مىكرد .اين قطعنامه نيز عمدتا ً با مخالفت جناح راست و مركز
روبرو گرديد و رد شد .قطعنامه ديگرى از سوى يكى ديگر از نمايندگان جناح چپ
سوسيال دمكرات ھلند ارائه شد كه اعتصاب تودهاى را سالح مھمى براى دفاع از
حقوق طبقه كارگر و بسط اين حقوق معرفى مىكرد كه بسته به اوضاع مىتوان از آن
به عنوان آخرين حربه براى انقالب استفاده كرد (۴۶).اين قطعنامه به تصويب رسيد .به
رغم اين كه در اين كنگره نيز تاكتيك اعتصاب عمومى سياسى در نتيجه مخالفت جناح
راست و مركز رد شد ،معھذا پذيرش قطعنامه فوقالذكر گامى به پيش محسوب مىشد.
كنگره آمستردام ،قطعنامهھاى ديگرى نيز به تصويب رساند كه مھمترين آنھا
قطعنامهھاى مربوط به بھبود وضعيت معيشتى و اجتماعى طبقه كارگر بود .در اين
كنگره قطعنامهاى در مورد بيمهھاى اجتماعى تصويب شد كه در آن تصويب قوانينى
در زمينه حمايت از كار و بيمه از كار افتادگى و بيكارى خواسته شده بود .كنگره
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آمستردام در مجموع يك پيروزى براى جناح چپ جنبش كارگرى و يك شكست براى
جناح راست بود .معھذا اين به معناى شكست قطعى جناح راست نبود .با گرايش روز
افزون جناح سانتريست به راست ،جناح اپورتونيست  -رفرميست بيش از پيش تقويت
شد.
 -١١نقش پيشتاز پرولتارياى روسيه در انقالب ١٩٠۵
نخستين سالھاى آغاز سدهی بيستم ،با اعتالء روز افزون جنبش كارگرى در روسيه
ھمراه گرديد .تحوالت نظام سرمايهدارى در مقياس جھانى و فرا رسيدن مرحله
امپرياليسم و سلطه انحصارات و سرمايه مالى ،تضادھاى اين نظام را به منتھا درجه
تشديد نمود و شرايط را براى برپايى انقالبات اجتماعى در مقياس جھانى ھموار نمود.
در اين مقطع ،روسيه به كانون تضادھاى سيستم امپرياليستى تبديل گرديد و شرايط
انقالب بيش از ھر كشور ديگرى در اين جا فراھم گرديد .مقدم بر ھر چيز ،تضاد ميان
پرولتاريا و بورژوازى به شدت حاد شده بود .استبداد تزارى كه طبقه كارگر را از
ابتدايىترين حقوق و آزادىھاى سياسى محروم كرده بود ،استبداد سرمايه را به شكل
مطلق آن حاكم كرده بود .طبقه كارگر روسيه در معرض استثمارى خشن و وحشيانه
قرار داشت .شرايط مادى و معيشتى كارگران فوقالعاده وخيم بود .كارگران مجبور
بودند كه با دستمزدی بسيار نازل ،روزانه  ١٠تا  ١٢ساعت كار كنند .اين بىحقوقى و
استثمار ھولناك ،تضاد پرولتاريا با نظم موجود را به شدت حاد نمود و مبارزه طبقه
كارگر را براى برافكندن نظم موجود تشديد كرد.
تزاريسم با توسل به سبعانهترين شيوهھاى سركوب ،ملتھاى مختلفى را در چارچوب
امپراتورى روسيه به بند كشيده بود .اين سياست ستمگرانه ملى ،تضاد ميان ملتھاى
تحت ستم و دربند را با امپراتورى تزارى تشديد نموده و به مبارزه ملتھاى تحت ستم
عليه تزاريسم و ستمگرى ملى ابعاد وسيعى داده بود.
تزاريسم در پى سياستھاى استعمارگرايانه و توسعهطلبانه براى الحاق مناطق ديگر
به روسيه ،به نظامىگرى افسار گسيختهاى دست زده بود كه نتيجه آن جنگ
امپرياليستى روسيه و ژاپن بود .از اين جھت نيز تشديد تضادھاى امپرياليستى در
روسيه نمود مىيافت.
عالوه بر تضادھاى فوقالذكر ،تضادھاى ديگرى نيز در روسيه عمل مىكردند كه از
تضاد بقاياى مناسبات ماقبل سرمايهدارى با مناسبات سرمايهدارى ناشى مىشد .مبارزه
عمومى مردم عليه استبداد تزارى و براى كسب حقوق دمكراتيك و آزادىھاى سياسى و
مبارزه دھقانان عليه بقاياى مناسبات فئودالى برخاسته از اين تضادھا بودند .نتي ً
جتا،
روسيه تزارى كه به كانون اين ھمه تضاد تبديل شده و الجرم ضعيفترين و
آسيبپذيرترين حلقه در زنجيره سيستم امپرياليستى محسوب مىشد ،به كشورى آماده
براى انقالب تبديل گرديد .عليرغم اين كه انقالب به علت بر جاى ماندن بسيارى از
بقاياى مناسبات ماقبل سرمايهدارى در روسيه ،به ناگزير در وھله نخست يك انقالب
بورژوا  -دمكراتيك بود ،معھذا نيروى رھبرىكننده اين انقالب نه بورژوازى بلكه طبقه
كارگر بود .بورژوازى روسيه كه ديگر در عصر امپرياليسم نقش و رسالتى براى
انجام تحوالت به شيوهاى راديكال و انقالبى نداشت ،از جنبش تودهاى كه عليه تزاريسم
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و براى برانداختن موانع تكامل جامعه شكل گرفته بود ،به شدت در ھراس بود.
بورژوازى ليبرال از انقالب وحشت داشت .لذا طبقه كارگر كه در اساس عليه نظام
سرمايهدارى و براى حصول به سوسياليسم مبارزه مىكرد ،الجرم مىبايستى رھبرى
جنبش عمومى را نيز به دست بگيرد و انقالب بورژوا  -دمكراتيك را به پيروزى
برساند .پرولتارياى روسيه در عمل و در جريان مبارزات پيگير خود از نخستين
سالھاى سده بيستم نشان داد كه يگانه طبقه انقالبى است كه مىتواند رھبرى مبارزه را
به دست بگيرد و انقالب را به پيروزى برساند.
الف  -نقش سوسيال دمكراسى روسيه در جنبش كارگری
سوسيال دمكراتھاى روس ،از ھمان آغاز كه به صورت محافل و گروهھاى كوچك
شكل گرفتند ،نقش مھم و برجستهاى در زمينه تشكل و آگاھى طبقه كارگر ايفا نمودند.
در پرتو تالش ماركسيستھاى روسيه بود كه در اواخر سدهی نوزدھم يك رشته محافل
كارگرى در مھمترين مراكز صنعتى و كارگرى روسيه پديد آمد و به سرعت يك قشر
فوقالعاده آگاه و رزمنده از كارگران پيشرو شكل گرفت كه ھدايت و رھبرى عملى
مبارزات كارگرى را بر عھده گرفتند .اين بخش پيشرو كارگرى نه تنھا در كوران
مبارزه عملى پرولتاريا در عرصه اقتصادى و سياسى ،بلكه در بطن حادترين و
گستردهترين مبارزه ايدئولوژيك ،رشد كرد و پرورش يافت .ماركسيستھاى روسيه
براى اين كه بتوانند به وظايف خويش در قبال طبقه كارگر جامه عمل پوشند ،از ھمان
آغاز مىبايستى يك مبارزه ايدئولوژيك ھمه جانبه را عليه گرايشات مختلف سوسياليسم
خلقى كه در جنبش ريشه دوانده بودند ،سازمان دھند .در اين مبارزه كه چندين سال به
طول انجاميد تئوريسينھاى برجسته جنبش سوسيال دمكراسى ،پلخانف و لنين نقش
مھمى ايفا نمودند .تا اواخر سدهی نوزدھم ،سوسيال دمكراسى روسيه توانست
سوسياليسم خلقى را منفرد سازد و پيشروترين كارگران به سوسياليسم علمى گرايش پيدا
كردند
گسترش محافل كارگرى ماركسيست و تشكيل حزب سوسيال دمكرات كارگرى
روسيه در  ،١٨٩٨حاكى از گرايش گسترده كارگران به سوسياليسم علمى و انفراد
قطعى سوسياليسم خلقى خرده بورژوايى بود .حزب طبقه كارگر روسيه براى پيشبرد
يك مبارزه مؤثرتر ،ھمه جانبهتر و سازمان يافته پرولتارياى روسيه با تالش سوسيال
دمكراتھا تشكيل گرديد .معھذا اين حزب ھنوز فاقد يك برنامه مشخص و منسجم،
تاكتيكھاى پرولترى پرداخت شده و تشكيالتى مستحكم بود .اين كمبودھا مىبايستى در
روند حركت حزب برطرف گردند .اما بالفاصله پس از اتمام كنگره مؤسس حزب،
رھبران حزب دستگير و گروه كثيرى از سوسيال دمكراتھا روانه زندان و تبعيد
شدند .حزب ،زير ضربات پليس عمالً از ھم پاشيد .در حالى كه برجستهترين پيشگامان
جنبش سوسيال دمكراسى در تبعيد و زندان به سر مىبردند ،گرايشى انحرافى در جنبش
شكل گرفت كه حاميان آن مىكوشيدند با اشاعه ايدهھاى اپورتونيستى و بورژوايى،
مبارزه طبقه كارگر را به دايره مناسبات موجود محدود كنند .اين جريان كه در جنبش
روسيه به اكونوميسم مشھور گرديد ،ماترياليسم ديالكتيك و تاريخى ماركس را از بنياد
مورد تحريف قرار مىداد ،به عامل عينى و اقتصادى نقشى مطلق مىداد و نقش عامل
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ذھنى را ھيچ مىدانست .اين مطلق كردن نقش عامل عينى و ناديده گرفتن نقش عامل
ذھنى و رابطه متقابل اين دو ،در برخورد به جنبش كارگرى ،به شكل مطلق كردن
نقش جنبش خودانگيخته خود را نشان مىداد .لذا اكونوميستھا به تقديس جنبش خود به
خودى كارگرى مىپرداختند .دنبالهروى از جنبش خود به خودى را تبليغ مىكردند و
عمالً مبارزه سياسى پرولتاريا را نفى و تئورى را تحقير مىنمودند .براى آنھا آن چه
كه حائز اھميت بود ،جنبش خود به خودى و مبارزه اقتصادى بود .مخرب بودن
ايدهھاى اكونوميستھا به ويژه آن جايى خود را نشان مىداد كه ضرورت اشاعه
سوسياليسم در ميان كارگران يعنى بردن آگاھى به درون كارگران از بيرون جنبش را
انكار مىنمودند و ادعا مىكردند كه طبقه كارگر خود به خود به آگاھى سوسياليستى
دست خواھد يافت .سوسيال دمكراسى انقالبى روسيه ،براى ريشهكن كردن ايدهھاى
بورژوايى اكونوميستھا از درون جنبش كارگرى و تالش براى تحكيم حزبى انقالبى
كه بتواند مبارزه طبقاتى پرولتاريا را در تمام وجوه آن رھبرى كند ،مبارزه ايدئولوژيك
گستردهاى را سازمان داد .لنين به ويژه در "چه بايد كرد؟" مفصالً ايدهھاى اكونوميستى
را مورد تجزيه و تحليل قرار داد و ماھيت بورژوايى اين گرايش را نشان داد .او اثبات
نمود كه "طبقه كارگر با قواى خود منحصراً مىتواند آگاھى ترديونيونيستى حاصل
نمايد(۴٧)".
بارزترين دليل صحت نظرات لنين نيز در اين مورد ،تجربه جنبش كارگرى بريتانيا
بود كه جنبش خود به خودى آن ھيچ گاه از محدوده آگاھى ترديونيونيستى فراتر نرفت.
لنين اين ايده انگلس را به تفصيل مورد بررسى قرار داد كه "سوسياليسم از آن موقعى
كه به علم تبديل شده است ،ايجاب مىكند كه با آن به صورت علم برخورد كنند .يعنى
آن را مورد مطالعه قرار دھند .اين خودآگاھى را كه بدين طريق كسب شده و به طور
روز افزونى در حال ضياء و روشنى است ،بايد در بين تودهھاى كارگر با جديتى ھر
چه تمامتر اشاعه داد و سازمان حزب و سازمان اتحاديهھا را ھر چه بيشتر فشرده و
محكم ساخت (۴٨)".لنين در اين اثر خود نشان داد كه "ھر گونه سر فرود آوردن در
برابر جنبش خود به خودى كارگرى و ھر گونه كوچك كردن نقش عنصر آگاه يعنى
نقش سوسيال دمكراسى معنايش تقويت ايدئولوژى بورژوايى در كارگران است(۴٩).
اكونوميستھا با انكار اين حقيقت كه سوسياليسم علم است و علم را بايد فراگرفت و
آگاھى سوسياليستى را بايد از بيرون به درون جنبش كارگرى برد و نيز انكار اين
حقيقت كه مبارزه پرولتاريا عليه بورژوازى در سه و جه اقتصادى ،سياسى و تئوريك
است ،عمالً مىكوشيدند طبقه كارگر را در اسارت ايدئولوژيك بورژوازى نگه دارند.
مبارزه ايدئولوژيك جناح سوسيال دمكراسى انقالبى روسيه به رھبرى لنين به انزوا و
شكست كامل اكونوميسم انجاميد .اعتصابات سياسى كارگران قبل از انقالب و گرايش
روزافزون كارگران پيشرو به ايدهھاى لنينى ،بيانگر مرحلهاى كيفا ً نوين در رشد آگاھى
و رزمندگى پرولتارياى روسيه بود .لنين در جريان مبارزه عليه اكونوميسم ،ايدهھاى
كامالً نوينى براى ايجاد يك حزب حقيقتا ً انقالبى و پيشاھنگ پرولترى مطرح نمود .اين
حزب مىبايستى كامالً متمايز از احزاب سوسيال  -دمكرات اروپايى باشد .يعنی حزبى
منسجم و منضبط كه پيشروترين كارگران را در صفوف خود متشكل ساخته باشد و
بتواند پرولتاريا را در انقالب براى به زير كشيدن نظم سرمايهدارى رھبرى كند .در
٢١٧

 



  

  )   (

كنگره دوم حزب سوسيال دمكرات كارگرى روسيه كه در ژوئيه  ١٩٠٣تشكيل گرديد
و اكثريت آن را جناح انقالبى حزب تشكيل مىداد ،روشن شد كه جناحى از درون خود
سوسيال دمكراتھا مايل نيستند از برخى سنتھاى منفى انترناسيونال دوم دست
بردارند و با ايدهھاى لنينى در مورد حزب به مخالفت برخاستند .اين اختالف ،به ھنگام
بحث بر سر اساسنامه حزب و ماده مربوط به عضويت خود را نشان داد .جناح انقالبى
حزب به رھبرى لنين ،تنھا پذيرش برنامه و مساعدت مالى را براى عضويت در حزب
كافى نمىدانست بلكه بر اين نكته تأكيد داشت كه ھر عضو بايد در يكى از سازمانھاى
حزبى فعاليت كند .جناح اپورتونيست موسوم به منشويك از ھمان مواضع احزاب
سوسيال دمكرات مسلط در انترناسيونال دوم دفاع مىكردند كه فعاليت در يكى از
سازمانھاى حزبى را الزم نمىدانستند .اين جناح در واقع از يك حزب بى در و پيكر و
اعضايى غير فعال دفاع مىكرد .پس از كنگره و موضعگيرى در قبال ديگر مسايل
جنبش كارگرى ،نشان داده شد كه اختالف بر سر مسئله عضويت يك اختالف جزيى و
كم اھميت نيست بلكه اختالفى جدى است كه از دو نگرش متفاوت ناشى مىگردد .اين
اختالفات ھنگامى به شكلى جدىتر خود را بروز دادند كه با نزديك شدن انقالب ،مسئله
نقش طبقه كارگر در انقالب مطرح گرديد .در حالى كه جناح منشويك ،ھمان درك كھنه
و قديمى را از انقالب بورژوا  -دمكراتيك ارائه مىداد و بر اين اعتقاد بود كه بايد زمام
امور را به دست بورژوازى ليبرال سپرد ،جناح بلشويك ،از ايده رھبرى طبقه كارگر
در انقالب بورژوا  -دمكراتيك و اتحاد كارگران و دھقانان براى سرنگونى تزاريسم و
پيروزى انقالب دفاع مىكرد .در حالى كه جناح منشويك با ھمان درك كھنه سوسيال
دمكراسى ،دره ژرفى ميان انقالب بورژوا  -دمكراتيك و انقالب سوسياليستى مىديد،
جناح بلشويك ،چنين دره ژرفى ميان اين دو انقالب نمىديد ،بلكه از انتقال ھر چه
سريعتر به انقالب سوسياليستى دفاع مىكرد .بلشويكھا ھم چنين با تأكيد بر اعتصاب
عمومى سياسى و قيام مسلحانه ،از تاكتيكھاى انقالبى پرولترى براى سرنگونى
تزاريسم دفاع نمودند .اين ايدهھا كه مورد حمايت پيشروترين بخش كارگران روسيه
قرار داشت ،تأثيرات ژرفى بر جنبش كارگرى بر جاى نھاد .انقالب  ١٩٠۵و نقشى كه
پرولتارياى روسيه در برپايى و رھبرى آن ايفا نمود ،تأييدى بود بر صحت نظرات و
مواضع جناح انقالبى حزب كارگر سوسيال دمكرات روسيه به رھبرى لنين.
ب  -پرولتارياى روسيه در انقالب ١٩٠۵
در ادامه موج اعتصابات كارگرى كه از  ١٩٠١روسيه را فراگرفت ،سال  ١٩٠۵با
يك موج اعتصاب و اعتراض كارگرى جديد آغاز گرديد كه بسى وسيعتر و گستردهتر
از سالھاى گذشته بود.
در سوم ژانويه  ،١٩٠۵دوازده ھزار تن از كارگران كارخانهھاى اسلحهسازى
پوتيلف بار ديگر دست به اعتصاب زدند .اين اعتصاب ،مقدم بر ھر چيز از روحيه و
احساسات عالى پرولترى در زمينه ھمبستگى كارگرى ناشى مىشد .اعتصاب در
اعتراض به اخراج  ۴تن از كارگران آغاز گرديد .در صدر مطالبات كارگران
اعتصابى پوتيلف ،بازگشت به كار كارگران اخراجى قرار داشت .اما عالوه بر اين،
كارگران ،خواھان تقليل ساعات كار به  ٨ساعت در روز ،افزايش دستمزد و تشكيل
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كميسيونى از منتخبين كارگران شده بودند كه بر امر اخراج كارگران و امور بھداشتى
در كارخانه نظارت داشته باشد .اعتصاب كارگران پوتيلف مورد حمايت كارگران
ديگر در سن پترزبورگ قرار گرفت .اين اعتصاب در عين حال محركى براى برپايى
اعتصاب در كارخانهھاى ديگر بود .در مدتى كوتاه گروه كثيرى از كارگران
كارخانهھاى سنپترزبورگ دست به اعتصاب زدند و در فاصله كوتاه  ۵روز ،يك
جنبش اعتصابى گسترده ،پايتخت را فرا گرفت" .در طى  ۵روز از  ۴تا  ٨ژانويه
تعداد كارگران اعتصابى ده برابر شد و به  ١۵٠٠٠٠رسيد(۵٠)".
در اين شرايط كه اعتصابات به سرعت گسترش مىيافت و نارضايتى و اعتراض
كارگرى ابعاد كم نظيرى به خود مىگرفت ،تشكلھاى پليسى زوباتوفى ،كوشيدند تا
ابتكار عمل را به دست بگيرند و جنبش طبقاتى كارگران را منحرف سازند" .مجمع
كارگران كارخانهھاى روس" كه كشيش گاپون در رأس آن قرار داشت ،كارگران
سنپترزبورگ را فرا خواند كه روز  ٩ژانويه به سوى كاخ زمستانى تزار راهپيمايى
كنند و عريضهاى را كه مشتمل بر مطالبات آنھاست ،به "پدر ملت" تقديم كنند.
كارگران آگاه و پيشرو سوسياليست كه ماھيت تزار و "مجمع كارگران كارخانهھاى
روس" را به خوبى مىشناختند ،كوشيدند با تبليغات خود در ميان تودهھاى كارگر،
نقشهھاى گاپون را برمال سازند .اما در آن ايام ھنوز اكثريت كارگران در ناآگاھى و
توھم قرار داشتند و دعوت گاپون را پذيرفتند .با وجود اين ،كارگران پيشرو و عضو
حزب سوسيال  -دمكرات كارگرى روسيه با مداخله فعال در مجامع كارگرى كه
مطالبات را مورد بحث قرار مىدادند ،كوشيدند اين مطالبات را راديكال كنند .لذا در
عريضهاى كه تنظيم شد ،تشكيل مجلس مؤسسان بر اساس حق رأى برابر ،مستقيم و
مخفى" ،خواست عفو محكومان سياسى ،آزادى سياسى ،مسئوليت وزيران در برابر
مردم ،تساوى افراد در برابر قانون ،آزادى مبارزه كار و سرمايه ،آزادى مذھب٨ ،
ساعت كار در روز" و برخى مطالبات ديگر گنجانده شده بودند .اين عريضه چنين
پايان مىيافت" :ما ديگر تاب تحمل نداريم .ما به آن لحظه ھولناكى رسيدهايم كه مرگ
برايمان بھتر از ادامه اين رنجھاى توانفرساست .در برابر ما تنھا دو راه وجود دارد.
يا آزادى و خوشبختى يا گورستان(۵١)"...
روز  ٩ژانويه حدود  ١۴٠٠٠٠كارگر و خانوادهھاى آنھا ،در راهپيمايى به سوى
كاخ تزار شركت كردند ،تا دادخواست خود را به تزار تقديم كنند .اما تزار پاسخ
كارگران را با گلوله داد .نيروھاى مسلح تزار ،راھپيمايان را به گلوله بستند و چنان قتل
عامى به راه انداختند كه آن روز ،يكشنبه خونين نام گرفت .در اين روز حدود ٢٠٠٠
زن و مرد و كودك كشته و در ھمين حدود زخمى شدند.
ابعاد اين قتل عام جنايتكارانه تزار چنان بود كه كشيش گاپون نيز فرداى روز قتل
عام اعالم كرد كه "ما ديگر تزار نداريم .امروز دريايى خون ،او را از مردم جدا
مىسازد .اكنون زمان آن است كه كارگران روسيه ،بدون او براى آزادى سياسى
مبارزه كنند ".اما به قول لنين" :اين صداى كشيش گاپون نبود .اين صداى آن ھزاران
ھزار و ميليونھا ميليون كارگر و دھقان روسيه است كه تا ھمين ديروز از روى خامى
و ناآگاھى به پدر ،تزار ،اعتماد داشتند و نجات از اين سرنوشت تحملناپذير را از"
خود "پدرمان تزار درخواست مىكردند(۵٢)".
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در يكشنبه خونين پتروگراد ،ارتش تزار ،كارگران ،زنان و كودكانى را "شكست" داد
كه در يك راهپيمايى آرام و مسالمتآميز براى تظلمخواھى به سوى "پدر ملت" دست
دراز كرده بودند .اما اين شكست كارگران نبود .شكست آخرين توھمات ،حتا در
صفوف عقبماندهترين كارگران بود .كارگران در اين يك روز به اندازه دهھا سال
آموزش ديدند و درس آموختند .يكشنبه خونين پتروگراد به كارگران آموخت كه تزار
دشمن "ملت" است و نه "پدر ملت" .لذا ھمان كارگرانى كه روز  ٩ژانويه در يك
راهپيمايى مذھبى براى تقديم عريضه و دادخواست خود به تزار شركت كرده بودند،
روز  ١٠ژانويه ،با شعار "مرگ بر تزار"" ،مرگ يا آزادى" به خيابانھاى پتروگراد
ريختند ،با نيروھاى مسلح درگير شدند و حتا به چند انبار اسلحه يورش بردند .اين
شعارھا به سرعت سراسر روسيه را فرا گرفت .كارگران در مناطق و شھرھاى ديگر
نيز به پا خاستند .در پىا عتصاب عمومى كارگران پترزبورگ در  ١٠ژانويه،
كارگران مسكو نيز دست به اعتصاب زدند .روز  ١٣ژانويه ،كارگران ريگا يك
اعتصاب را ھمراه با تظاھرات بر پا نمودند .اين تظاھرات به درگيرى و زد و خورد
انجاميد .نيروھاى نظامى به سوى تظاھركنندگان آتش گشودند .تعداد  ٧٠تن از
كارگران كشته و حدود  ٢٠٠تن زخمى شدند .مجموعا ً در ماه ژانويه  ۴۴٠٠٠٠كارگر
در اعتصابات شركت نمودند (۵٣).دامنه اين اعتصابات دائما ً گسترش يافت و تا ماه مه
عمدهترين مراكز و شھرھاى صنعتى روسيه را فرا گرفت .مھمترين اين اعتصابات در
ايوانو  -وزنسنسك صورت گرفت .اعتصاب در ايوانو  -وزنسنسك در  ١٢مه آغاز شد.
 ٧٠٠٠٠كارگر به اعتصاب پيوستند .اين اعتصاب  ٧٢روز به طول انجاميد .در
جريان ھمين اعتصاب بود كه نخستين شوراى نمايندگان كارگران شكل گرفت كه ١١٠
نماينده از كارخانهھاى مختلف در آن حضور داشتند .در اين جا ،كميته اعتصابى که به
منظور رھبرى و ھماھنگى اعتصابات پديد آمد ،از محدوده يك كميته اعتصاب معمولى
با وظيفه ھماھنگى و رھبرى اعتصابات ،فراتر رفت .كميسيونھاى ويژهاى تشكيل داد
كه وظيفه حفظ نظم شھر ،كنترل قيمتھا و توزيع وجوھى را كه پرولتارياى شھرھاى
ديگر به رسم كمك و ھمبستگى ارسال كرده بودند ،بر عھده داشتند .شورا ھم چنين
دست به سازماندھى يك ميليشياى كارگرى زد (۵۴).به رغم اين اقدامات ،مطالبات اين
شورا عمدتا ً اقتصادى بود و ھنوز يك شورا به معناى واقعى كلمه نبود.
پس از اعتصاب ايوانو  -وزنسنسك ،مھمترين اعتصاب ،در ماه ژوئن در لودز شكل
گرفت .اعتصاب كارگران لودز با مطالبه افزايش دستمزد و نيز كاھش ساعات كار
آغاز گرديد و سريعا ً به يك اعتصاب عمومى تبديل شد .پس از سركوب خونين
كارگران ايوانو  -وزنسنسك توسط ارتش ،كارگران لودز با نيروھاى سركوب تزار
درگير شدند .با خلع سالح تعدادى از نيروھاى ارتش و سنگربندى در خيابانھا ،با
نيروھاى نظامى به نبرد پرداختند .نبرد خيابانى كارگران لودز سه روز دوام آورد.
اعتصاب كارگران ايوانو  -وزنسنسك و لودز ،مرحله نوينى در رشد و ارتقاء جنبش
كارگرى در روسيه بود .اين اعتصابات به ويژه از اين جھت حائز اھميت بود كه
كارگران نساجى با كميت وسيعشان به جنبش اعتصابى پيوسته و به جنبش سراسرى
كارگران در مبارزه عليه تزاريسم ابعاد نوينى مىدادند.
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تا اين مقطع ،ديگر عمالً نشان داده شده بود كه طبقه كارگر روسيه و در پيشاپيش آن
متجاوز از  ٣ميليون كارگر صنعتى ،يگانه نيروى پيگير و پيشتاز در مبارزه و رھبر
بالمنازع انقالب است .تحت تأثير مبارزات و اعتصابات وسيع كارگران ،اقشار ديگر
خلق نيز به حركت در آمدند .دھقانان در بخش وسيعى از روسيه دست به شورش زدند
و جنبش دھقانان به ويژه در اوكراين ،گرجستان ،اطراف ولگا و سواحل بالتيك اوج
گرفته بود .محصلين و دانشجويان ،روشنفكران و گروهھايى از مستخدمين دولتى به
جنبش مبارزه عليه تزاريسم پيوسته بودند .در نيروھاى مسلح تزارى نيز نارضايتى و
اعتراض باال گرفته بود .در ژوئن  ،١٩٠۵ناويان رزمناو پوتمكين دست به شورش
زدند.
جنبش كارگرى در پاييز با اعتال نوينى روبرو گرديد .اعتصاب كارگران چاپخانهھاى
مسكو در ماه سپتامبر ،حاكى از رشد و اعتالی جنبش كارگرى به مرحلهاى نوين بود.
چرا كه اين اعتصاب مورد حمايت و پشتيبانى تمام كارخانهھاى مسكو قرار گرفت و
در پى آن يك اعتصاب عمومى سياسى شكل گرفت .موج اين اعتصاب به
سنپترزبورگ و برخى شھرھاى ديگر نيز كشيد .در  ١۶اكتبر ،كارگران راهآھن مسكو
 غازان اعالم اعتصاب نمودند .اين اعتصاب ،سراسر راهآھن روسيه را فرا گرفت.كاركنان وسايل حمل و نقل شھرى ،برق و تلفن نيز به اعتصاب پيوستند .حدود ٢
ميليون نفر ،در اعتصاب عمومى سياسى اكتبر شركت داشتند (۵۵)،كه بيش از يك
ميليون آن را كارگران صنعتى تشكيل مىدادند (۵۶).اكنون ديگر كارگران با ابتكار و
اتوريته انقالبى خويش ،آزادى را به دست آورده بودند و عمالً مطالبه  ٨ساعت كار را
به مرحله اجرا گذاشته بودند.
از بطن اعتصاب عمومى سياسى اكتبر ،شوراھاى نمايندگان كارگران سر بر آوردند.
در  ١٣اكتبر ،كارگران سن پترزبورگ دست به ابتكار تاريخى عظيم خود زدند.
نمايندگان كارگران از كميتهھاى مختلف اعتصاب ،در يك نشست مشترك ،از كارگران
سن پترزبورگ خواستند كه نمايندگانى را براى عضويت در شوراى شھر انتخاب كنند.
نخستين اجالس شورا ،پس از اين فراخوان با حدود  ٩٠نماينده از  ۴٠كارخانه تشكيل
گرديد .اين شورا در اندك مدتى گسترش يافت به نحوى كه پس از اجالس دوم ٢۶۶
نماينده از  ٩۶كارخانه و  ۵اتحاديه در آن حضور داشتند .اين ارقام بعداً به  ۵۶٢نماينده
از  ١٨١كارخانه و كارگاه و  ١۶اتحاديه رسيد .شوراى سنپترزبورگ از ميان خود يك
كميته اجرايى برگزيد كه مسئول رتق و فتق امور روزمره و پيشبرد مصوبات و
وظايف شوراى نمايندگان بود .ايزوستيا نيز به عنوان ارگان شورا منتشر گرديد .اندكى
پس از تشكيل شوراى نمايندگان كارگران در سنپترزبورگ ،شوراى نمايندگان
كارگران مسكو نيز تشكيل گرديد كه كارگران پنج رشته فلز ،راهآھن ،نجارى،
چاپخانهھا و دخانيات نقش فعالى در تشكيل آن داشتند .عالوه بر سن پترزبورگ و
مسكو ،شوراھا در بيش از  ۵٠شھر و محل اسكان كارگران شكل گرفتند (۵٧).اين
شوراھا به محض تشكيل ،كنترل اداره امور شھر را در دست مىگرفتند ،به خدمات
شھرى نظم مىدادند ،توزيع مواد غذايى را سازمان مىدادند ،نظم را در شھر برقرار
مىساختند و پارهاى از مطالبات كارگران از جمله  ٨ساعت كار روزانه را معمول
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مىساختند .عموما ً در اين شوراھا ھژمونى با پرولتارياى صنعتى بود كه عمدتا ً
كارگران سوسيال دمكرات بودند.
به عنوان نمونه ۵۶٢" :نماينده از  ١۴٧كارخانه ٣۴ ،كارگاه و  ١۶اتحاديه پايتخت به
ً
مجموعا ،شورا نماينده ٢۵٠٠٠٠
عضويت شوراى پترزبورگ انتخاب شده بودند.
كارگر سنپترزبورگ بود .در ميان نمايندگان ٣۵١ ،تن كارگران فلز ۵٧ ،كارگر
نساجى و  ٣٢كارگر چاپ بودند .از اين تعداد  ۶۵درصد اعضاء حزب سوسيال
دمكرات كارگرى روسيه ١۶ ،درصد اس ار و  ٢٢درصد بدون وابستگى حزبى
بودند".
"از  ١٧٠٩نماينده  ٣١شورا ١٣١٨ ،تن كارگران صنعتى ) ٧٧درصد( ٧٣ ،تن
كارگران يقه سفيد ۵۶ ،تن نمايندگان اتحاديهھاى روشنفكران خرده بورژوا ١٢ ،پزشك
و  ١١معلم و دانشجو بودند .در تعدادى از شوراھا ،دھقانان ،سربازان و ملوانان نيز
حضور داشتند(۵٨)".
طبقه كارگر روسيه ،در بطن انقالب و ھمزمان با ايجاد شوراھا به عنوان ارگانھاى
اعمال حاكميت انقالبى ،تشكلھاى صنفى خود را نيز ايجاد نمود .طبقه كارگر كه آزادى
سياسى را با نبرد در خيابانھا به دست آورده بود ،آزادانه دست به كار ايجاد
اتحاديهھاى كارگرى زد .نخست ،كارگران چاپخانهھاى مسكو ،اتحاديه خود را تشكيل
دادند و سپس اتحاديهھاى ديگر شكل گرفتند .اتحاديه كارگران فلز در سن پترزبورگ و
كمى بعد در خاركف ،نيژنى نووگرود و اورال ،اتحاديه كارگران نساجى ،اتحاديه
سراسرى كارگران راهآھن يكى پس از ديگرى تشكيل شدند .تا پاييز  ١٩٠۵حدود ۴٠
اتحاديه كارگرى با  ٣٠٠٠٠عضو در سن پترزبورگ شكل گرفته بودند (۵٩).در ماه
سپتامبر ،نخستين كنفرانس سراسرى اتحاديهھا در مسكو تشكيل گرديد كه نمايندگان ٢۶
اتحاديه و گروه كارگرى از مسكو و  ١٠اتحاديه از شھرھاى ديگر در آن حضور
داشتند .در نوامبر  ١٩٠۵دفتر مركزى اتحاديهھاى سن پترزبورگ سازمان يافت كه
نمايندگان آن عضو شوراى سن پترزبورگ نيز بودند.
رشد و اعتال جنبش كارگرى ،اعتصاب عمومى سياسى اكتبر ،و شكلگيرى شوراھاى
نمايندگان كارگران ،تزار را به شدت ھراسناك نمود .ھمان تزارى كه چند ماه پيش،
راهپيمايى مسالمتآميز كارگران را به خون كشيده بود ،اكنون تاكتيك ديگرى در پيش
گرفته بود  .در حالى كه مردم خود ،آزادى را با نبرد و بدون نظر و موافقت مقامات به
دست آورده بودند ،وعده آزادى را به مردم مىداد .پس از شكست دوماى مشورتى
بولگين كه با تحريم وسيع كارگران و زحمتكشان روبرو شده بود ،تزار بيانيه  ١٧اكتبر
را صادر كرد .بيانيه  ١٧اكتبر تزار ھدف ديگرى جز كند كردن لبه تيز مبارزه
كارگران را نداشت .كارگران اما ديگر نه به تزار اعتماد يا توھم داشتند و نه به
وعدهھايش در مورد آزادى و دوماى جديد .كارگران در تدارك سرنگونى تزار و كسب
قدرت سياسى بودند.
جناح بلشويك حزب سوسيال دمكرات كارگرى روسيه كه تمام روند تحول انقالب
تأييدى بر صحت استراتژى و تاكتيكھاى آن بود ،تدارك نظامى قيام را در دستور كار
قرار داده بود و پيگيرانه كارگران را به قيام براى سرنگونى تزاريسم دعوت مىكرد.
در اين ميان مسكو ،براى قيام آمادهتر از ھر جاى ديگر بود .در شوراى مسكو،
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برخالف شوراى سن پترزبورگ كه در آن منشويكھا دست باال را داشتند و به اشكال
مختلف مانع از راديكال شدن شورا مىشدند ،بلشويكھا نقش رھبرىكننده را داشتند .در
اين جا شورا آمادگى بيشترى داشت كه به ارگان قيام تبديل شود .از نظر تدارك نظامى
قيام ،كميته مسكو حزب ،كه عمدتا ً بلشويك بودند ،اقداماتى انجام داده بودند .عالوه بر
اين ،در جنب شوراى مسكو ،شوراى نمايندگان سربازان نيز شكل گرفته بود كه
مىتوانست نقش مھمى در جريان قيام مسلحانه ايفا نمايد .لذا مجموعا ً در مسكو شرايط
برای قيام مسلحانه آماده بود و ھر لحظه امكان داشت كارگران دست به اسلحه ببرند .با
بحرانى شدن اوضاع ،شوراى نمايندگان كارگران مسكو در اوايل دسامبر دعوت به
اعتصاب عمومى سياسى نمود .اين اعتصاب از  ٧دسامبر آغاز و تا  ٩دسامبر متجاوز
از  ٢٠٠٠٠٠كارگر به اعتصاب پيوسته بودند .اعتصاب عمومى سياسى مسكو كه توأم
با تظاھرات بود ،به درگيرى و زد و خورد كارگران با نيروھاى ارتش انجاميد .عصر
 ٩دسامبر كارگران مسكو نخستين باريکاد را بر پا كردند .تا فرداى آن روز تمام مسكو
سنگربندى شد .كارگران به قيام مسلحانه برخاسته بودند .زد و خورد با نيروھاى
نظامى تشديد شد .به رغم اين كه بلشويكھا از مدتھا پيش ،به تدارك قيام پرداخته
بودند ،اما در عمل نشان داده شد كه جنبش كارگرى بسى فراتر رفته است .در جريان
قيام ،كارگران قھرمانانه با نيروھاى نظامى تزار جنگيدند .كارگران در جريان اين
قيام ،تاكتيكھاى نوينی را در نبرد خيابانى به خدمت گرفتند .جوخهھاى رزمى با
استفاده از تاكتيكھاى چريكى ،نيروھاى نظامى دشمن را مورد حمله قرار مىدادند .و
ضربات جدى به آنھا وارد مىساختند .نيروھاى نظامى مستقر در مسكو ،از مقابله با
كارگران مسلح باز مانده بودند .چندين ھزار نيروى نظامى امدادى به مسكو اعزام شد
تا قيام كارگران را در ھم بشكنند .كارگران  ٩روز جنگيدند و مقاومت كردند .تنھا در
 ١۵دسامبر بود كه نيروھاى دولتى برترى به دست آوردند و روز  ١٧دسامبر آخرين
سنگر كارگران از خيابان پرسنيا برچيده شد .نيروھاى مسلح تزار قيام مسكو را در ھم
شكستند.
در جريان قيام مسلحانه كارگران مسكو ،كارگران برخى از شھرھاى ديگر نيز در
حمايت از كارگران مسكو ،دست به قيام زدند ١٢ .دسامبر در نيژنى نووگرود قيام
مسلحانه صورت گرفت ١٣ .دسامبر قيام ،شھر رستف را در برگرفت .در نووراسيسك
اعتصاب به قيام انجاميد .در كراسنويارسك ،شوراى كارگران و سربازان تشكيل شده و
وظايف حكومت انقالبى را بر عھده گرفت .در چيتا ،پادگان شھر به كارگران پيوست و
شوراى نمايندگان سربازان و قزاقان حكومت شھر را عمالً در دست داشت (۶٠).اما
پترزبورگ كه مىتوانست نقش مھمى در تغيير توازن قوا و شكست قطعى تزاريسم ايفا
نمايد به قيام برنخاست .شوراى پترزبورگ عمدتا ً تحت رھبرى جناح منشويك حزب
قرار داشت كه تمايلى به برپايى قيام نداشت .از اين گذشته در سوم دسامبر ،نيروھاى
نظامى تزار با محاصره شوراى پتروگراد ،گروه كثيرى از اعضاى آن را دستگير
كرده بودند .لذا فراخوان گروھى از كارگران به قيام ،بدون جواب ماند .قيام كارگران
مسكو در ھم شكست .ھر چند كه اين قيام نقطه اوج انقالب بود و پس از آن قوس نزولى
انقالب آغاز گرديد ،اما اين بدان معنا نبود كه جنبش كارگرى به طور كلى سركوب شده
و انقالب با شكست قطعى روبرو شده است .تظاھرات و اعتصابات كارگرى در سال
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 ١٩٠۶ھم چنان ادامه يافت .دومين كنفرانس سراسرى اتحاديهھاى كارگرى كه نماينده
 ٢٠٠٠٠٠كارگر بود ،به رغم غير قانونى بودن اتحاديهھا ،در فوريه  ١٩٠۶تشكيل
گرديد (۶١).رژيم تزارى زير فشار مبارزه كارگران مجبور شد در ماه مارس ١٩٠۶
اتحاديهھا را قانونى اعالم كند ،ھر چند كه باز ھم محدوديتھايى براى فعاليتھاى
كارگران قايل شد .از جمله اين كه اتحاديهھا نمىتوانستند براى افزايش دستمزد و
كاھش ساعات كار از حربه اعتصاب استفاده كنند .اما كارگران بدون توجه به اين
محدوديتھا به اعتصاب ادامه دادند .به نحوى كه تنھا در سال  ١٩٠۶در مؤسسات
تحت نظارت بازرسى كارخانهھا  ١١٠٨٠٠٠كارگرى كه در اعتصاب شركت كردهاند
ثبت شدهاند (۶٢).در طول سال  ١٩٠۶عالوه بر اعتصابات گسترده كارگرى ،جنبش
دھقانى نيز ھم چنان تداوم يافت .شورشھايى در نيروھاى مسلح تزار صورت گرفت و
در ماه ژوئيه  ١٩٠۶ناويان و سربازان در كرنشتات دست به قيام زدند .نبردھاى
پراكنده پارتيزانى و حمالت نظامى جوخهھاى رزمى به نيروھاى نظامى و باندھاى
سياه نيز ادامه داشت .تنھا با كودتاى سوم ژوئن  ،١٩٠٧انحالل دوما و برچيدن ته
ماندهھاى آزادىھا بود كه انقالب با شكست قطعى به پايان رسيد.
ب  -بازتاب و تأثيرات بينالمللى انقالب روسيه
انقالب  ١٩٠۵ - ٧روسيه ،بازتاب گستردهاى به ويژه در كشورھاى سرمايهدارى
داشت .اخبار و گزارشات مربوط به اين انقالب ،مدتھا در صدر گزارشات مطبوعات
اروپايى قرار داشت .پرولترھاى جھان كه پيروزىھاى كارگران روسيه را جزئى از
پيروزى خود مىدانستند ،با شور و اشتياق ،جريان انقالب ،مبارزات شكوھمند
كارگران روس  ،درسھا و تجارب اين انقالب را دنبال مىكردند .در ھمه جا،
ميتينگھايى ھمبستگى توسط كارگران و فعالين احزاب سوسياليست تشكيل گرديد.
مھمترين اتحاديهھاى كارگرى و احزاب سوسياليست بيانيهھايى در پشتيبانى و حمايت
از كارگران روسيه صادر كردند و كمكھاى مالى قابل مالحظهاى براى قربانيان
سركوبھاى تزارى و حمايت از كارگران اعتصابى جمعآورى و به روسيه ارسال شد.
در فرانسه CGT ،قدرتمندترين اتحاديه كارگرى ،نقش فعالى در برپايى آكسيونھاى
پشتيبانى ايفا نمود .اتحاديهھای کارگری پاريس در يك ميتينگ با شكوه ،پيروزىھاى
كارگران روسيه را جشن گرفتند .در اين ميتينگ ،پيامى خطاب به كارگران روسيه
صادر شد كه در آن از جمله گفته شده بود" :قلب و روح زحمتكشان پاريس ،اين شھر
انقالب ،با شماست .روى كمك و حمايت ما حساب كنيد .مرگ بر تزاريسم ،مرگ بر
استثمارگران ،زنده باد انقالب اجتماعى (۶٣)".كنگره مؤسس كارگران صنعتى جھان كه
در ماه ژوئن  ١٩٠۵در آمريكا تشكيل گرديد ،در قطعنامه خود با كارگران روسيه
اعالم ھمبستگى نمود .در آلمان ،اتريش ،انگليس ،بلژيك و تعدادى از كشورھاى ديگر
نيز اتحاديهھا و احزاب سوسيال دمكرات ،پيامھاى مشابھى براى كارگران روسيه
ارسال نمودند.
انقالب روسيه كه در آن پرولتاريا نقش عمده و رھبرىكننده را بر عھده داشت،
تأثيرات مھمى بر رشد و اعتالى جنبش جھانى كارگرى بر جاى نھاد .موج اعتصابات
و تظاھرات كارگرى ،اغلب كشورھاى اروپايى را فرا گرفت .در امپراتورى اتريش -
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مجارستان ،جنبش كارگرى به مرحله نوينى از اعتال رسيد .صدھا ھزار كارگر در
اعتصابات و تظاھرات سال  ١٩٠۵شركت كردند .در ماه مه ،متجاوز از  ٣٠ھزار
كارگر فلز در بوداپست اعتصاباتى را آغاز نمودند كه  ۶ھفته به طول انجاميد .در پى
اين اعتصاب ،تظاھرات و اعتصابات متعددى در ژوئن و ژوئيه صورت گرفت كه
اغلب با زد و خورد و درگيرى با نيروھاى نظامى ھمراه بود .در ادامه اين مبارزات،
در ماه سپتامبر ،كارگران دست به يك اعتصاب تودهاى سياسى زدند و مطالبه عمده
خود را حق رأى قرار دادند .كارگران پراگ نيز در  ١٠اكتبر با ھمين مطالبات
اعتصاب را آغاز نمودند .در  ٣١اكتبر ،وين شاھد يكى از گستردهترين تظاھرات
كارگرى بود .دهھا ھزار كارگر براى كسب آزادىھاى سياسى دست به تظاھرات زدند.
اين تظاھرات كه ھمراه با اعتصابات متعدد بود زمينه را براى برپايى يك اعتصاب
عمومى سياسى ھموار نمود .كارگران وين كه كارآيى اين شكل مؤثر مبارزه را در
جريان انقالب روسيه ديده بودند ،آماده برپايى اين اعتصاب بودند ،اما رھبران
اپورتونيست حزب سوسيال دمكرات اتريش كه ھمانند تمام جريانھاى اپورتونيست -
رفرميست انترناسيونال دوم با اعتصاب عمومى سياسى مخالف بودند ،مانع از آن
مىشدند كه كارگران به اين حربه مؤثر مبارزه دست يازند .معھذا ھنگامى كه دريافتند،
كارگران مصمماند ،دست به يك اعتصاب عمومى سياسى بزنند ،با برپايى اعتصاب
موافقت كردند ،اما آن را به يك روز محدود ساختند ،تا از اين طريق مانع از ادامه
اعتصاب عمومى سياسى گردند .با وجود تزلزالت رھبران راست سوسيال دمكراسى،
كارگران به اعتصابات و تظاھرات ادامه دادند .نيروھاى مسلح سركوب در ماه نوامبر،
تظاھرات مسالمتآميز كارگران را به خون كشيدند ،اما اين سركوبگرى وحشيانه نيز
نتوانست اعتالی مبارزه كارگران را سد كند .اعتراضات و تظاھرات به سراسر اتريش
كشيد .در  ٢٨نوامبر  ١٩٠۵روزى كه رايشتاگ اتريش گشايش مىيافت ،متجاوز از
 ٢۵٠٠٠٠تن در وين ١۵٠٠٠٠ ،در پراگ و دهھا ھزار تن در شھرھاى ديگر دست
به تظاھرات زدند(۶۴).
اين مبارزات كه نيروى اصلى آن را كارگران تشكيل مىدادند چنان گسترش يافت كه
باالخره امپراتور اتريش ناگزير شد در  ٢٢ژانويه  ١٩٠٧قانونى را امضا كند كه در
آن حق رأى مخفى ،مساوى و عمومى به رسميت شناخته شده بود .اما به رغم به
رسميت شناخته شدن اين حقوق دموكراتيك مردم ،باز ھم محدوديتھاى جدى داشت .از
جمله اين كه حق رأى عمومى تنھا شامل مردان بود و زنان را در بر نمىگرفت .اين
محدوديت و برخی محدويتھاى ديگر با اعتراض كارگران روبرو گرديد .اما در اين
مقطع نيز رھبران جناح راست احزاب سوسيال دمكرات در اتريش ،مجارستان و
چكسلواكى جلو مبارزات و ابتكارات انقالبى كارگران را سد نمودند.
در آلمان نيز در طى اين دوره مبارزات گستردهاى در جريان بود .يك ماه پس از آغاز
انقالب در روسيه ٢٠٠ ،ھزار كارگر معدن روھر در فوريه دست به اعتصاب زدند.
كارگران خواستار افزايش دستمزد ،كاھش ساعات كار و برخى مطالبات آزادىخواھانه
بودند .در پى اين اعتصاب ،صدھا ھزار تن از كارگران آلمان با برپايى اعتصابات و
تظاھرات ،خواھان برافتادن محدوديتھاى سيستم انتخاباتى شدند .در ژانويه ،١٩٠۶
 ٨٠ھزار كارگر در ھامبورگ دست به يك اعتصاب عمومى سياسى زدند .اين
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اعتصاب سياسى كه ھمراه با تظاھرات بود به درگيرى با نيروھاى نظامى انجاميد.
اعتصابات و تظاھرات ديگرى نيز در اياالت مختلف آلمان به وقوع پيوست .در ھمان
زمان كه كارگران در معدن روھر آلمان به اعتصاب متوسل شدند ٨٠٠٠٠ ،كارگر
معادن بلژيك نيز به عنوان ھمبستگى با كارگران آلمانى دست به اعتصاب زدند.
كارگران بلژيك در  ١٩٠۶نيز نمونه ديگری از ھمبستگى كارگرى را به نمايش
گذاشتند و با يك اعتصاب گسترده به حمايت و پشتيبانى از كارگران نساجى ورويه
برخاستند كه با خطر اخراج روبرو شده بودند .اين اعتصاب ،كارفرمايان را مجبور به
انعقاد قرارداد دستهجمعى نمود(۶۵).
در فرانسه ،جنبش كارگرى در  ١٩٠۶با يك اعتال گسترده روبرو شد .كشتار ١٢٠٠
تن از كارگران معادن كه زير آوار ناشى از فرو ريختن معدن دفن شدند ،خشم و
اعتراض كارگران را برانگيخت ۶٠ .ھزار تن از معدنچيان معادن پادوكاله ،اعتصابى
را آغاز نمودند كه  ۵٢روز از مارس تا ماه مه ادامه يافت .اين اعتصاب مورد حمايت
و پشتيبانى كارگران سراسر فرانسه قرار گرفت .كارگران چاپخانهھا ھمراه با
مستخدمين پست نيز دست به اعتصاب زدند .در اول ماه مه يك اعتصاب عمومى توسط
كارگران برپا گرديد كه تنھا در پاريس متجاوز از  ٢٠٠ھزار كارگر در آن شركت
داشتند .حكومت فرانسه كه از ابعاد اين اعتصاب وحشتزده شده بود ،نيروھاى نظامى
را وارد عرصه كرد و مراكز استراتژيك به اشغال نيروھاى نظامى درآمد .گروه
كثيرى از كارگران از جمله رھبران CGTدستگير و روانه زندان شدند.
اعتصابات مشابھى در كشورھاى ديگر اروپا صورت گرفت" .مجموعا ً در اين دوره
سه ساله  ١٩٠۵ - ٧به استثناى روسيه در  ٩كشور اروپايى ،كانادا ،اياالت متحده و
ژاپن  ٣۴ھزار مورد اعتصاب به وقوع پيوست و  ۵ / ۴ميليون كارگر در اعتصاب
شركت نمودند كه در مقايسه با سه سال قبل از آن يك رشد  ۵٠درصدى را نشان
مىداد .در ھمين مدت نيز تعداد اعضای احزاب سوسياليست و اتحاديهھاى كارگرى
رشد قابل مالحظهاى يافت .تعداد اعضای اتحاديهھاى كارگرى  ١٣كشور سرمايهدارى
از  ٧ / ۶ميليون به  ١٠ / ۴۴ميليون رسيد .يعنى در ھمين مدت كوتاه سه ساله ،تعداد
اعضا اتحاديهھا بيش از  ٣٧درصد افزايش يافت (۶۶)".انقالب كارگران روسيه،
درسھاى ارزشمندى براى پرولتارياى جھان به ويژه در زمينه تاكتيكھا داشت.
كارگران روسيه برخالف ادعاى جناح راست سوسيال  -رفرميست انترناسيونال دوم،
نشان دادند كه اعتصاب عمومى سياسى و قيام مسلحانه ،تاكتيكھاى مؤثرى در مبارزه
طبقه كارگر و كسب قدرت محسوب مىشوند .كارگران كشورھاى اروپايى در جريان
مبارزات خود در دوران مورد بحث ،اين درس و تجربه مبارزات كارگران روسيه را
به خدمت گرفتند و در موارد متعدد به اعتصاب عمومى سياسى متوسل شدند .توسل
كارگران به اين تاكتيك مؤثر مبارزه در حالى انجام گرفت كه بخش قابل مالحظهاى از
احزاب سوسيال دمكرات و رھبران اتحاديهھاى كارگرى با آن مخالف بودند.
اغلب احزاب سوسيال دمكرات كه به كار آرام قانونى و فعاليت پارلمانتاريستى خو
گرفته بودند ،به چيزى فراتر از چارچوب نظم موجود و فعاليت قانونى و آرام
نمىانديشيدند .از ديدگاه جناح راست و مركز ،قيام مسلحانه "يك ديوانگى محض" بود و
ادعا مىكردند توسل به آن در شأن "ملتھاى متمدن" نيست .آنھا مىگفتند كه
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دمكراسى پارلمانى ،قيام مسلحانه را زائد و بىمصرف ساخته است .اما در مورد
اعتصاب عمومى سياسى نيز ھر چند كه لفظا ً آن را زير فشار جنبش كارگرى و جناح
چپ مىپذيرفتند ،اما در عمل آن را نفى مىكردند .در ھر كجا كه جناح راست كامالً
مسلط بود ،اعتصاب عمومى سياسى حتا در حرف ھم پذيرفته نشد .اين تنھا مختص
احزاب سوسيال دمكرات نبود .آن دسته از اتحاديهھاى كارگرى كه جناح راست در
رھبرى آنھا مسلط بود ،به شدت با اعتصاب عمومى سياسى مخالفت مىكردند .در
آلمان ،بوروكراتھاى اتحاديهھای كارگرى تحت رھبرى لژين كه وابسته به جناح
برنشتينيست حزب سوسيال دمكرات آلمان بودند ،چنان مخالفتى با اعتصاب عمومى
سياسى از خود نشان دادند كه حتا بحث آن را در درون اتحاديهھا ممنوع ساختند .آنھا
پا را از اين حد نيز فراتر نھادند و حزب سوسيال دمكرات آلمان را واداشتند كه به كلى
مسئله اعتصاب عمومى سياسى را كنار بگذارد .اين امر به دنبال پيدايش يك بحران در
مناسبات حزب و اتحاديهھا بر سر ھمين مسئله اعتصاب عمومى سياسى پيش آمد.
رھبران اتحاديهھاى كارگرى آلمان در اجالس ماه مه  ١٩٠۵در كلن ،تالش نمودند،
ايده اعتصاب عمومى سياسى را كه در پى انقالب روسيه ،در ميان كارگران رواج
يافته بود ،از بين ببرند .آنھا ،اعتصاب عمومى سياسى را مزخرفات خواندند و به
كارگران ھشدار دادند كه در فكر چنين ايدهھايى نباشند .اما حزب سوسيال دموكرات
آلمان در كنگره سپتامبر  ١٩٠۵در ينا ،اعتصاب عمومى سياسی را در شكل محدود آن
پذيرفت .يعنى اتخاذ اين تاكتيك را تنھا در شرايطى مجاز دانست كه تعرضى از جانب
طبقه حاكم به آزادىھاى سياسى و حق رأى صورت بگيرد .بوروكراتھاى اتحاديهھاى
كارگرى به شدت با اين تصميم نيز مخالفت كردند و با تھديد و فشار خواستار كنار
گذاردن اين تصميم شدند .اجالس مشتركى از رھبران حزب و اتحاديهھا تشكيل گرديد.
در اين اجالس ،رھبرى حزب ،تسليم رھبران اتحاديهھا شد و مصوبه مربوط به
اعتصاب عمومى سياسى را كنار نھاد .اين تعرضات جناح راست رفرميست در حالى
انجام گرفت كه قرار بود كنگره انترناسيونال در آلمان تشكيل شود.
 -١٢كنگره اشتوتگارت
ھفتمين كنگره انترناسيونال دوم در فاصله زمانى  ١٨تا  ٢۴اوت  ١٩٠٧در
اشتوتگارت برگزار شد.
در اين كنگره  ٨٨۴نماينده از  ٢۵كشور اروپايى ،آسيايى ،آمريكايى و استراليا
حضور داشتند كه  ١٠ميليون كارگر سازمان يافته را نمايندگى مىكردند (۶٧).بر طبق
تصميماتى كه دفتر بينالملل سوسياليست اتخاذ كرده بود و به تأييد كنگره نيز رسيد،
براى نخستين بار در كنگره اشتوتگارت ،ھيئتھاى نمايندگى ھر كشور به حسب
جمعيت ،نقش جنبش طبقه كارگر ،كميت اتحاديهھا ،نفوذ سياسى احزاب و تعداد
اعضاى آنھا ،از تعداد آراء كمتر يا بيشترى برخوردار شدند .به عنوان نمونه به ھيئت
نمايندگى لوكزامبورگ  ٢رأى و به چند كشور از جمله آلمان ،روسيه ،انگليس  ٢٠رأى
اختصاص داده شد .عالوه بر اين ،بوروى بينالملل تصميم گرفته بود كه تمام
تشكلھايى كه با اصول اساسى سوسياليسم موافقاند و براى اجتماعى كردن وسايل
توليد ،وحدت بينالمللى طبقه كارگر و كسب قدرت عمومى توسط پرولتارياى متشكل
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در يك حزب سياسى تالش و مبارزه مىكنند ،حق شركت در كنگرهھاى انترناسيونال
را دارند .اين تصميم به آن دسته از اتحاديهھاى كارگرى كه اصل مبارزه طبقاتى و
اقدام سياسى از جمله اقدام پارلمانى را مىپذيرفتند نيز بسط داده شد .اين تصميمات در
مجموع موضع جناح راست انترناسيونال را تقويت مىكرد ،چرا كه شروط مطرح
شده ،آن قدر كلى بود كه مىتوانست ھمه جريانات راست را در بر بگيرد .گذشته از
اين ،اكثر احزابى كه بيشترين آراء به آنھا تعلق مىگرفت ،نيروى مسلط آنھا را
جناح راست سوسيال  -رفرميست و مركز تشکيل میداد .نمونه بارز آن ،اتحاديهھاى
كارگرى آلمان بود.
در كنگره اشتوتگارت ،ھيئت آلمانى بزرگترين ھيئت نمايندگى را تشكيل مىداد كه
شامل  ١۵٠نماينده اتحاديهھا و  ١٣٩نماينده حزب سوسيال دمكرات بود (۶٨).اكثريت
اين ھيئت وابسته به جناح راست تحت رھبرى كارل لژين ،جرج فون فلمار ،ادوارد
برنشتين ،آلبرت سودكوم و شايدمان بودند .پس از ھيئت آلمانى ،ھيئت بريتانيايى با
 ١٢٣عضو قرار داشت كه اكثريت آن را نمايندگان حزب كارگر تشكيل مىدادند كه از
جناح راست حزب كارگر مستقل به رھبرى رمزى ماكدونالد حمايت مىكردند(۶٩).
ھيئت اتريشى ،فرانسوى و برخى ھيئتھاى ديگر نيز وضع مشابھى داشتند.
عمدهترين مسايلى كه در كنگره اشتوتگارت مورد بحث قرار گرفتند ،ميليتاريسم و
جنگ ،مسايل مستعمراتى ،مناسبات احزاب سوسياليستى و اتحاديهھا ،حق رأى زنان و
مسئله مھاجرت كارگران بود .يكى از حادترين مسايل مورد بحث در كنگره ،ميليتاريسم
و خطر جنگ بود .در كميسيونى كه اين مسئله را مورد بحث قرار مىداد ،چھار
قطعنامه ارائه شد كه مھمترين آن قطعنامه ببل بود .اين قطعنامه بر اين نكته اساسى
تأكيد داشت كه جنگھا محصول نظام سرمايهدارىاند و با پيروزى سوسياليسم از بين
مىروند .معھذا اين قطعنامه اشكاالت جدى داشت .بيش از حد كلىگويى بود و البته
دليل آن ھم گرايشات ببل بود براى راضى نگاھداشتن ھمه جناحھا .اشكال ديگر
قطعنامه ،تقسيمبندى جنگھا به تدافعى و تعرضى بود كه از عدم شناخت تحول اوضاع
جھانى و نظام سرمايهدارى در مرحله گنديدگى آن ناشى مىشد و باالخره اين كه
قطعنامه يكر اه حل قطعى و انقالبى براى پايان بخشيدن به جنگ در برابر پرولتاريا
قرار نمىداد.
جناح چپ انترناسيونال كه سخنگويان آن لنين و روزا لوكزامبورگ بودند ،يك
اصالحيه  ۴مادهاى را بر قطعنامه ببل ارائه داد .اصالحيه خواھان آن بود كه -١ :در
قطعنامه جديد بر قطعنامهھاى پيشين تأكيد شود و تصريح گردد كه ميليتاريسم سالح
طبقاتى بورژوازى و ستم بر پرولتارياست -٢ .شوونيسم از نقطه نظر اھداف طبقاتى
پرولتاريا و ھمبستگى بينالمللى محكوم شود -٣ .آموزش جوانان با روحيه
انترناسيوناليستى و سوسياليستى انجام بگيرد تا طبقه حاكم نتواند از آنھا عليه پرولتاريا
استفاده كند -۴ .سوسياليستھا متعھد شوند كه با تمام وسايل موجود مانع از برافروخته
شدن جنگھا شوند و از بحران ناشى از جنگ براى جلب تودهھا به مبارزه و تسريع
سرنگونى بورژوازى استفاده كنند.
سه پيشنھاد نخست صريحا ً پذيرفته شد ،اما پيشنھاد چھارم با مخالفت ببل روبرو شد.
لنين در توضيح مخالفت ببل نوشت :قطعنامه اول عباراتى كلى بود در مورد تبليغ و
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اقدام انقالبى .ھنگامى كه قطعنامه اصالحى ارائه شد ،ببل خاطرنشان ساخت كه آن را
نمىپذيرد چرا كه در آن صورت دادستان كل ،سازمانھاى حزب را منحل خواھد
ساخت .سرانجام براى اين كه بيانى قانونى به ھمان ايده داده شود ،فرمولى ارائه شد كه
ببل آن را پذيرفت(٧٠).
باالخره پس از يك رشته مشاجرات و اصالحات ،كنگره قطعنامهاى را تصويب كرد
كه در مجموع موضعى انقالبى در قبال ميليتاريسم و جنگ بود .در اين قطعنامه از
جمله چنين گفته شده بود:
"كنگره ،قطعنامهھاى ضد ميليتاريسم و امپرياليسم را كه در كنگرهھاى پيشين
بينالملل به تصويب رسيده بود ،تأييد مىنمايد و بار ديگر اعالم مىدارد كه مبارزه
عليه ميليتاريسم نمىتواند از كل مبارزه طبقاتى سوسياليستى جدا باشد .جنگ بين
دولتھاى سرمايهدارى معموالً از مبارزه رقابتى آنھا به خاطر بازارھاى جھانى ناشى
مىشود .زيرا ھر يك از اين دول كوشش مىكند نه تنھا بازاھايى را كه از قبل داشته
است تثبيت نمايد ،بلكه ھم چنين كوشش مىكند بر بازارھاى جديدى دست يابد و در اين
امر انقياد خلقھا و كشورھاى خارجى نقش عمدهاى بازى مىنمايد .به عالوه ،اين
جنگھا از رقابت بىوقفه در تسليحات كه خصوصيت ويژه ميليتاريسم بوده و ابزار
عمده سلطه طبقاتى بورژوازى و انقياد اقتصادى و سياسى طبقه كارگر مىباشند ،ناشى
مىشوند.
تعصبات ملى كه به طور سيستماتيك در ميان ملل متمدن به نفع طبقات حاكم به منظور
منحرف ساختن تودهھاى پرولتاريا از منافع طبقاتى خود و وظايف ھمبستگى بينالمللى
طبقاتى خود پرورش داده مىشوند ،به پيشبرد جنگ كمك مىنمايند.
از اين رو ،جنگھا بخشى از خود ماھيت سرمايهدارى مىباشد .آنھا فقط ھنگامى
ديگر وجود نخواھند داشت كه نظام سرمايهدارى الغا شود ...به اين دليل ،طبقه كارگر
كه قسمت اعظم سربازان از صفوف آن بيرون مىآيند و متحمل بيشترين خسارت
مادى مىگردد ،دشمن طبيعى جنگ مىباشد ،زيرا جنگ با ھدف او كه ايجاد نظامى
اقتصادى بر اساس سوسياليستى به منظور ايجاد ھمبستگى بين تمام خلقھا مىباشد ،در
تضاد است.
از اين رو كنگره وظيفه طبقه كارگر ،به خصوص نمايندگان آن در پارلمان ،مىداند
كه با تمام قدرت با تسليحات نيروى نظامى و دريايى مبارزه نموده و با نشان دادن
ماھيت طبقاتى جامعه بورژوايى و انگيزه ادامه اختالفات ملى مانع اين تسليحات بشود،
ھم چنين وظيفه آنھاست كه دقت كنند جوانان پرولتر با روحيه برادرى ]نسبت به[
خلقھا و ]روحيه[ سوسياليستى تربيت يافته و سرشار از آگاھى طبقاتى باشند.
كنگره ،سازمان دمكراتيك ارتش و جايگزينى ارتش خلقى با ارتش دائمى را تضمينى
براى غير ممكن شدن جنگھا و تسھيل غلبه بر اختالفات ملل تلقى مىنمايد.
بينالملل قادر نيست اقدامات ضد ميليتاريستى طبقه كارگر را در قالبى غير قابل
انعطاف بريزد .زيرا اين اقدامات به طور اجتنابناپذيرى برحسب شرايط مختلف
كشورھا ،زمانھا و مكانھاى مختلف تفاوت مىنمايند .اما وظيفه آن است كه منتھاى
كوشش را براى ھماھنگ ساختن و تقويت تالشھاى طبقه كارگر براى جلوگيرى از
جنگ به كار ببرد.
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كنگره مطمئن است كه تحت فشار پرولتاريا و با استفاده جدى از دادگاهھاى داورى،
به جاى اقدامات بسيار حقيرانهاى كه دولتھا اتخاذ مىنمايند ،تمام ملل از فوائد حاصله
از خلع سالح برخوردار شده و قادر خواھند شد پول و انرژى عظيمى را كه تسليحات
نظامى و جنگ مىبلعند صرف امور فرھنگى نمايند.
اگر خطر آغاز جنگ وجود داشته باشد وظيفه طبقه كارگر و نمايندگان پارلمانى آن
در كشور مربوطه است كه با كمك فعاليت نيروبخش دفتر بينالملل )سوسياليست( ،با
شيوهاى كه آن را از ھمه شيوهھا مؤثرتر مىدانند كه طبيعتا ً بنا بر تشديد مبارزه طبقاتى
و وضعيت كلى سياسى تفاوت مىنمايد ،از شروع جنگ جلوگيرى نمايند .معھذا اگر
جنگ شروع شد وظيفه آنھاست كه به نفع ختم سريع آن مداخله نموده و با تمام نيروى
خود از بحران اقتصادى و سياسى ناشى از جنگ براى بيدار كردن خلقھا و به اين
وسيله براى تسريع الغاء سلطه طبقاتى سرمايهدارى استفاده نمايند(٧١)".
نقل طوالنى بخشھايى از اين قطعنامه از آنرو ضرورى است كه بعداً خواھيم ديد بر
سر ھمين مسئله اختالفاتى عظيم بروز مىكند و اكثريت عظيم احزاب سوسياليست ،به
ھيچ يك از مواضع اين قطعنامه عمل نمىكنند و بالعكس مسيرى متفاوت در پيش
مىگيرند.
مسئله ديگر مورد بحث كه مشاجرات شديدى را در اين كنگره به ھمراه داشت،
موضعگيرى در قبال سياستھاى مستعمراتى بود .جناح راست كه در كميسيون تدوين
قطعنامه مربوط به اين موضوع مسلط بود ،قطعنامهاى را تدوين نمود كه استعمار و
سياستھاى مستعمراتى دولتھاى امپرياليست را تأييد مىنمود .مدافعين اين قطعنامه،
جھان را به ملتھاى متمدن طالب پيشرفت و آنھايى كه با تمدن و پيشرفت مخالفاند،
تقسيم مىكردند .ادعا مىكردند كه استعمارگران رسالتى رھايىبخش دارند و براى
انجام رسالتشان بايد اسلحه به دست در مستعمرات باشند .آنھا حتا پا را از اين حد نيز
فراتر مىنھادند و مىگفتند ،مادام كه بشريت وجود دارد ،مستعمرات نيز وجود خواھند
داشت .در قطعنامهاى كه آنھا ارائه دادند ،از جمله گفته شده بود كه كنگره
علىاالصول ھر گونه سياست مستعمراتى را محكوم نمىكند ،چرا كه در سوسياليسم
سياست مستعمراتى مىتواند نقش تمدنبخش ايفا نمايد (٧٢).اين قطعنامه كه مملو از
شوونيسم و دفاع از امپرياليسم و سياست مستعمراتى بود ،تنھا مورد حمايت اكثريت
كميسيون نبود بلكه نيمى از نمايندگان مدافع آن بودند .موضعگيرى در مورد اين مسئله
به گونهاى بود كه در ھيئت نمايندگى آلمان ،اقليتى تحت رھبرى كائوتسكى با آن مخالف
بودند و اكثريت از ھمين طرح قطعنامه دفاع مىكردند .مخالفت جناح چپ و نيز بخشى
از مركز با اين قطعنامه ،مانع از تصويب آن شد .پس از مشاجرات شديد بر سر اين
مسئله ،سرانجام ،كنگره با  ١٢٧رأى موافق ١٠٨ ،رأى مخالف و  ١٠رأى ممتنع،
قطعنامه پيشنھادى جناح چپ را پذيرفت .قطعنامه جناح چپ ،كه به تصويب رسيد
ھمانند كنگرهھاى پيشين سياست مستعمراتى بورژوازى را به عنوان سياست قھر و
غارت محكوم كرد .قطعنامه جناح چپ ،سياست مستعمراتى سرمايهداران را عامل
بردگى ،كار اجبارى و نابودی جمعيت بومى مناطق مستعمراتى معرفى مىنمود .در
مورد مسئله مناسبات احزاب سوسياليست و اتحاديهھاى كارگرى نيز ،قطعنامهھاى
مختلفى ارائه شد .جناح راست جنبش سوسيال دمكراسى فرانسه به رھبرى ژوره و
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ويالن طرح قطعنامهاى را ارائه داد كه در آن از بىطرفى اتحاديهھا دفاع شده بود.
ھيئت بلژيكى در قطعنامه خود مخالفت قطعى و مصممانه با قطعنامه ژوره را خواستار
بود .در اين قطعنامه بر ضرورت مشاركت احزاب كارگران و اتحاديهھا در مبارزه
اقتصادى و سياسى و در عرصه مطبوعات تأكيد شده بود .اين قطعنامه به نحوى از
ادغام احزاب و اتحاديهھا دفاع مىكرد (٧٣).اكثريت نمايندگان در كنگره در عين حال
كه بىطرفى اتحاديهھا را مردود مىشمردند ،با ادغام احزاب و اتحاديهھا در يكديگر
نيز مخالف بودند .لذا قطعنامه ھيئت اتريشى تصويب شد كه خواھان وحدت تشكيالتى
احزاب و اتحاديهھا نبود ،اما از ضرورت پيوندھاى نزديكتر ميان احزاب و اتحاديهھا
دفاع كرد .دفاع از حق رأى زنان موضوع ديگر مورد بحث در كنگره اشتوتگارت
بود .در مورد اين مسئله اختالفات جدى وجود نداشت و تنھا نمايندگان اتريش در
كميسيون مخالفتھايى در اين زمينه داشتند و به ھنگام تصويب در كنگره نيز فابينھاى
انگليسى و نمايندگان حزب كارگر مستقل به آن رأى مخالف دادند .كالرا زتكين كه نقش
فعالى در كميسيون بر عھده داشت ،در پاسخ برخى مخالفتھاى نمايندگان اتريش تأكيد
داشت كه سوسيال دمكراسى به عنوان يك مسئله اصولى ھر گونه محدوديت عليه زنان
را رد مىكند .وى گفت كه بدون مشاركت و حمايت فعال زنان كارگر ،پيروزى طبقه
كارگر ممكن نيست و حق رأى زنان را بايد به عنوان يك مرحله حياتى در مبارزه
براى ھدف ما در نظر گرفت (٧۴).او قطعنامهاى را كه در نخستين كنفرانس بينالمللى
زنان سوسياليست تصويب شد ،به عنوان مبناى طرح قطعنامه كنگره ارائه داد .قطعنامه
پيشنھادى كالرا زتكين با اكثريت بسيار بااليى به تصويب رسيد .در اين قطعنامه تأكيد
گرديد كه احزاب سوسياليست تمام كشورھا و سازمانھاى زنان سوسياليست بايد
پيگيرانه براى حق رأى عمومى زنان مبارزه كنند و منتھاى تالش خود را به كار
گيرند.
اين قطعنامه چنين پايان مىيافت" :مطالبه حق رأى عمومى را بايد ھمزمان براى
زنان و مردان مطرح ساخت(٧۵)".
در كنگره اشتوتگارت برخى از جريانات راست به ويژه از ميان ھيئت نمايندگى
اياالت متحده كوشيدند كه با ارائه يك قطعنامه ،مھاجرت كارگران را از كشورھاى
عقب مانده به كشورھاى پيشرفته سرمايهدارى ممنوع كنند .اين موضع نمايندگان اياالت
متحده ،ھلند و استراليا به ويژه با شدت از سوى جناح چپ و مركز به عنوان نگرشى
ناسيوناليستى و راسيستى محكوم و از جانب كنگره مردود اعالم شد.
 -١٣واپسين كنگرهھاى انترناسيونال دوم
در حالى كه نخستين دھه سدهی بيستم به پايان مىرسيد ،تضادھاى نظام سرمايهدارى
جھانى در مرحله امپرياليستى تكامل آن ،به منتھا درجه تشديد شده بود .تشديد تضاد كار
و سرمايه به اعتال گسترده جنبش كارگرى ،اشكال تعرضى مبارزه طبقه كارگر،
تظاھرات وسيع و اعتصابات عمومى چند صد ھزار نفره انجاميده بود كه يك نمونه آن
اعتصاب عمومى  ٣٠٠٠٠٠كارگر در بارسلون در ژوئيه  ١٩٠٩بود .تضاد ميان
قدرتھاى امپرياليستى جھان و ملتھاى تحت ستم كشورھاى مستعمره و نيمه مستعمره
نيز به نحوى روزافزون تشديد مىشد و جنبشھاى رھايىبخش ملى ابعاد وسيعترى به
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خود مىگرفت .در اين ميان تضاد قدرتھاى امپرياليست بر سر تجديد تقسيم بازارھاى
جھان به مرحلهاى از حدت رسيده بود كه خطر بروز يك جنگ امپرياليستى ھر لحظه
نزديكتر مىشد .مجموعه اين تضادھا و درگيرىھا حاكى از آن بود كه نظام
سرمايهدارى جھانى به زودی با يك بحران بزرگ روبرو خواھد شد و لحظه انقالب
پرولترى جھانى فرا خواھد رسيد .اما عامل ذھنى با اين روند تحول عينى اوضاع در
جھت انقالب پرولترى ھمسو نبود.
احزاب سوسياليست كه مىبايستى آماده نبردى قطعى براى سرنگونى بورژوازى از
طريق انقالب پرولترى باشند ،عمدتا ً از انقالب پرولترى روى برتافته ،بيش از پيش در
منجالب اپورتونيسم فرو مىرفتند و رفرميسم به مشى مسلط آنھا بدل مىشد .عدول
روزافزون از مشى انقالبى ،به تشديد اختالفات در درون اين احزاب انجاميده بود .با
گرايش روزافزون حزب سوسيال دمكرات آلمان به راست ،جناح چپ انقالبى حزب،
تحت رھبرى روزا لوكزامبورگ ،كالرا زتكين ،كارل ليبكنشت ،فرانتز مھرينگ،
مبارزه عليه اپورتونيسم و رفرميسم را تشديد كرد .جناح چپ با مبارزه گسترده عليه
توھمپراكنىھاى پارلمانتاريستى و رفرميستى ،از تاكتيكھاى انقالبى ،اقدامات تودهاى
خارج از پارلمان ،اعتصاب تودهاى ،سياستھاى شديداً ضد مليتاريستى ،و در يك كالم
تاكتيكھايى كه در راستاى برپايى انقالب اجتماعى پرولترى بودند ،دفاع مىكرد .در
زمينه تشكيالتى نيز جناح چپ در برابر جناح راست كه حزب را ابزار رفرم سياسى
مىدانست و مخالف تشكيالت مستحكم كارگرى بود ،خواستار تجديد ساختار حزب بر
مبناى سانتراليسم دمكراتيك يعنى حزب انقالب بود.
در ميان سوسيال دمكراتھاى كشورھاى ديگر نيز ھمين اختالفنظرھا و مبارزه
جناح چپ عليه اكثريت راست رفرميست و سانتريست وجود داشت .در لھستان،
سوسيال دمكراتھاى جناح چپ و در پيشاپيش آنھا فليكس درژينسكى ،روزا
لوكزامبورگ ،در بلغارستان ،سوسيال دمكراتھاى موسوم به تسنياكى ،در ھلند جناح
چپ موسوم به تريبونيست نيز كمابيش از مواضع مشابھى دفاع مىكردند .در روسيه
ھم از مدتھا پيش مبارزه دو جناح چپ و راست ،عمالً به دو حزب جداگانه انجاميده
بود.
معھذا به رغم تمام تالش و مبارزه جناح چپ ،به استثناى روسيه و تا حدودى
بلغارستان ،جناح چپ مجموعا ً ضعيف بود و اكثريت بسيار عظيم را جناح راست و
مركز تشكيل مىدادند .عالوه بر اين كه اكثريت عظيم احزاب سوسياليست به انقالب
اجتماعى پشت مىكردند و بيش از پيش به احزاب رفرميست تبديل مىشدند،
بوروكراتھاى اتحاديهھاى كارگرى و اشرافيت كارگرى نيز مانع حركت و ابتكار
عمل انقالبى تودهھاى كارگر بودند .در اين اوضاع بود كه واپسين كنگرهھاى
انترناسيونال دوم تشكيل گرديد.
الف  -كنگره كپنھاگ
دفتر بينالملل سوسياليست در يازدھمين اجالس خود ،تاريخ قطعى كنگره ھشتم
انترناسيونال دوم و محل برگزارى آن را در كپنھاك تصويب نمود .دستور جلسه كنگره
را نيز مشخص ساخت كه مھمترين موضوعات آن بحث و تصميمگيرى در مورد جنبش
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تعاونى ،مسئله جنگ ،خلع سالح و دادگاهھاى حل اختالف در منازعات بينالمللى،
مسئله بيكارى ،نتايج قانونگذارى كار در كشورھاى مختلف و سازماندھى آن در شكلى
بينالمللى و سازماندھى بينالمللى كمك به اعتصابات بزرگ بود.
كنگره در  ٢٨اوت  ١٩١٠در كپنھاگ گشايش يافت و در سوم سپتامبر به پايان رسيد.
 ٨٩۶نماينده از سازمانھاى سوسياليستى و اتحاديهھاى كارگرى  ٢٣كشور در اين
اجالس حضور داشتند (٧۶).يكى از مسايل مورد بحث در اين كنگره كه اختالفات حادى
را به ھمراه داشت و انعكاس رشد رويزيونيسم در ميان احزاب سوسياليست بود ،شيوه
برخورد به تعاونىھا و ارزيابى نقش و اھميت آنھا بود.
جناح راست كه ژوره فرانسوى آن را نمايندگى مىكرد و قطعنامه خود را پيش از
برگزارى كنگره ارائه داده بود ،در برخورد به تعاونىھا نگرشى كامالً بورژوا -
رفرميستى ارائه مىداد .اين نگرش ،تعاونىھاى پرولترى را تا سطح تعاونىھاى خرده
توليدكنندگان پايين مىآورد .آنھا را يكى از عناصر گذار تدريجى از سرمايهدارى به
سوسياليسم مىدانست و بر اين اعتقاد بود كه تعاونىھا ابزار دموكراتيزه كردن توليد و
توزيع و عنصرى از دگرگونى سوسياليستى ھستند .اين جناح در عين حال خواھان
بىطرفى تعاونىھا در قبال احزاب كارگرى بود.
لنين به نمايندگى از جناح چپ ماركسيست ،ضمن رد اين نگرش ،قطعنامهاى را به
كميسيون ارائه داد كه نقش و جايگاه واقعى تعاونىھاى پرولترى را روشن مىساخت.
در اين قطعنامه گفته شده بود:
 تعاونىھاى پرولترى اين امكان را به طبقه كارگر مىدھند تا استثمار واسطهھا راكاھش دھد و وضعيتاش را بھبود بخشد.
 اين تعاونىھا از طريق كمكھايى كه به كارگران در جريان اعتصابات و بستنكارخانهھا توسط كارفرمايان مىنمايند ،نقش ھمواره روزافزونى پيدا مىكنند.
 تعاونىھاى پرولترى با سازماندھى تودهھاى طبقه كارگر ،مديريت مستقل وسازماندھى توزيع را به آنان ياد مىدھند و كارگران را براى سازماندھى زندگى
اقتصادى در جامعه سوسياليستى آينده آماده مىكنند.
سپس قطعنامه ،توھمپراكنىھاى بورژوا  -رفرميستى رويزيونيستھا را در مورد
تعاونىھا برمال مىكرد و مىگفت:
 بھبودھايى كه جوامع تعاونى پديد آوردهاند ،مادام كه وسايل توليد و توزيع در دستطبقهاى قرار دارند كه خلع يد از آن ،ھدف عمده سوسياليسم است ،در محدودهھاى
تنگى باقى خواھند ماند.
 تعاونىھا كه مؤسساتى صرفا ً تجارى ھستند ،حامل اين گرايشاند كه به شركتھاىسھامى بورژوايى تبديل شوند و به انحطاط گرايند.
 تعاونىھا كه سازمانھايى براى مبارزه مستقيم عليه سرمايه نيستند ،مىتوانند اينتوھم را كه آنھا ابزار حل مسايل اجتماعى ھستند پديد آورند.
سرانجام ،اين قطعنامه از كارگران سراسر جھان مىخواست كه:
 به جوامع تعاونى پرولترى ملحق شوند و به ھر شكل پيشرفت آنھا را تسريع نمايندو بر مبناى يك مشى اكيداً دموكراتيك )حق عضويت پايين ،يك سھم براى ھر نفر و
غيره( آنھا را سازماندھى كنند.
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 از طريق تبليغ و ترويج مستمر و پيگير در درون تعاونىھا به گسترش ايدهھاىمبارزه طبقاتى و سوسياليسم در ميان تودهھاى كارگر مدد رسانند.
 با رشد درك سوسياليستى در جوامع تعاونى ،پيوندھاى ارگانيك ميان تعاونىھا واحزاب سوسياليست و اتحاديهھا را توسعه داده و تحكيم بخشند.
و سرانجام اين كه گفته مىشد ،تعاونىھاى توليد تنھا ھنگامى مىتوانند به مبارزه طبقه
كارگر يارى رسانند كه اجزاء الينفك تعاونىھاى مصرف باشند(٧٧).
اين قطعنامه ،از جانب كنگرهاى كه اكثريت آن را جناح راست و مركز تشكيل
مىدادند پذيرفته نشد .قطعنامهاى كه پذيرفته شد ،قطعنامه مشترك ھيئت نمايندگان بلژيك
و اتريش بود .اين قطعنامه مىپذيرفت ،طبقه كارگر در مبارزه طبقاتى خود عالقمند به
استفاده از تعاونىھا به عنوان يك سالح است .سپس به مزاياى مستقيم تعاونىھا از
جمله مبارزه با استثمار بازرگانى مىپرداخت ،و در عين حال عليه نظر كسانى بود كه
تعاونىھا را ابزار حل مسئله اجتماعى مىپنداشتند .قطعنامه بر پيوندھاى ارگانيك و
نزديكتر ميان احزاب سوسياليست و تعاونىھا تأكيد داشت(٧٨).
اين قطعنامه به رغم اين كه مجموعا ً متضمن نظرات درستى نيز بود ،اما ھمانند ديگر
قطعنامهھاى جناح مركز ،كلىگويى بود و راه حلھاى مشخصى به عنوان رھنمود عمل
احزاب سوسياليست ارائه نمىداد .به ھمين علت جناح چپ در كميسيون تدوين قطعنامه
مربوط به تعاونىھا به آن رأى نداد .مباحثاتى كه در جريان كنگره و تصويب اين
قطعنامه پيش آمد ،حاكى از ابھامات و كلىگويىھاى آن بود .لنين بعداً در اين مورد
نوشت كه در جريان كنگره و بحث بر سر اين مسئله ،ھر لحظه اختالفاتى پديد آمدند،
اما روشن نشدند و نتيجه آن "قطعنامهاى است كه ابھام ايدهھا را منعكس مىساخت و
در مورد آن چيزى كه مىبايستى در قطعنامه كنگره احزاب سوسياليست گفته شود،
چيزى گفته نشد (٧٩)".با وجود اين ،جناح چپ در جريان رأىگيرى بر سر قطعنامهھا
ناگزير شد ،به ھمين قطعنامه رأى دھد تا قطعنامه جناح راست نتواند تصويب شود.
كنگره كپنھاگ يك بار ديگر مسئله ميليتاريسم و جنگ را مورد بررسى قرار داد.
جناح راست ،در جريان اين بحث كوشيد دامنه عمل اقدامات جنبش كارگرى را به ايراد
سخنرانى در پارلمان ،دادگاهھاى حل اختالف و خلع سالح محدود كند .جناح چپ تأكيد
خود را بر اقدامات خارج از پارلمان از جمله برپايى آكسيونھاى تودهاى ضد جنگ،
سازماندھى اعتصاب عمومى تودهاى ،تبليغات گسترده ضد جنگ در صفوف نيروھاى
مسلح و تشكيل ميليشياى كارگرى قرار داد .جناح چپ با طرح مسئله خلع سالح و نيز
دادگاهھاى حل اختالف نيز موافق نبود ،چرا كه يا آن را عملى نمىدانست و يا در مورد
دادگاهھا معتقد بود ،كه آنھا نمىتوانند مانع بروز جنگھا شوند .در نھايت آن چه كه
پذيرفته شد ،چارچوب قطعنامه اشتوتگارت بود .در قطعنامه ميليتاريسم و جنگ ،كنگره
خواستار مخالفت با اعتبارات جنگى ،حل منازعات بينالمللى از طريق دادگاهھاى حل
اختالف ،محدود كردن تسليحات نيروى دريايى ،خلع سالح عمومى ،لغو ديپلماسى
سرى ،به رسميت شناخته شدن حق تعيين سرنوشت و گسترش اعتراضات عليه جنگ
شد و دو پاراگراف پيشنھادى روزا لوكزامبورگ و لنين را در كنگره اشتوتگارت به آن
افزود .اما اين قطعنامه ،تبليغات ضد جنگ در صفوف نيروھاى مسلح ،اعتصاب
عمومى سياسى و تشكيل ميليشياى كارگرى را نپذيرفت.
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كنگره كپنھاگ بار ديگر مسئله بيكارى ،كمك به بيكاران و حمايت از كارگران را
مورد بحث و بررسى قرار داد .در جريان بحث بر سر اين مسئله نيز تقابل جناح راست
و جناح چپ خود را نشان داد .جناح چپ تالش مىكرد كه مسئله مورد بحث را با
تدارك براى انقالب پرولترى مرتبط سازد ،اما جناح راست ،راه حل مسئله حمايت از
كارگران را از طريق ھمكارى كارگران و سرمايهداران ممكن مىدانست.
در قطعنامهاى كه به تصويب رسيد ،ھمانند قطعنامهھاى پيشين تأكيد شد كه بيكارى از
شيوه توليد سرمايهدارى جدايىناپذير است .اما قطعنامه خواستار انجام اقداماتى به نفع
كارگران در چارچوب نظم موجود گرديد و از تصويب قوانينى به منظور كمك به
بيكاران به خرج دولت و سرمايهداران ،ايجاد سازمانھاى كمك خاص كه اتحاديهھا بر
آنھا نظارت داشته و آنھا را كنترل كنند ،كاھش ساعات كار روزانه ،سازماندھى كار
عمومى ،حفظ تمام حقوق مدنى بيكاران و غيره دفاع نمود(٨٠).
كنگره كپنھاگ در قطعنامهھاى ديگر خود بر ھمكارى مداوم اتحاديهھا در سراسر
جھان تأكيد نمود .از اتحاديهھا خواست كه كمكھاى سريع و مؤثرى به آكسيون
كارگران خارجى بكنند ،از اقدامات كارگران كشورھاى ديگر به شكلى مؤثر حمايت و
پشتيبانى نمايند .كنگره با محكوم كردن تمايالت ناسيوناليستى و انشعابطلبانهاى كه
خود را در انشعاب کارگران چك از اتحاديهھاى اتريش نشان داده بود ،يعنى ،با محكوم
كردن تقسيم اتحاديهھا در يك كشور معين به حسب مليت ،اتحاديهھا را به اتحاد عمل
ھر چه بيشتر دعوت نمود .به ابتكار جناح چپ ،كنگره بر اجراى اكيد قطعنامهھاى
كنگرهھاى انترناسيونال سوسياليست تأكيد نمود .اما جناح راست با تصويب اين پيشنھاد
كه احزاب سوسياليست خود تصميم مىگيرند كه كى و چگونه اين مصوبات را اجرا
كنند ،پيشنھاد و مصوبه جناح چپ را خنثى كرد و عمالً مسئله به اين صورت درآمد كه
جناح راست و مركز تصميمات را اجرا نكنند.
ھمزمان با کنگره انترناسيونال ،دومين کنفرانس بينالمللی زنان سوسياليست در
کپنھاگ تشکيل گرديد .در اين کنفرانس ،زنان سوسياليست يک بار ديگر بر مطالبه حق
رأی عمومی تأکيد نمودند .در ھمين کنفرانس به پيشنھاد کالرا زتکين ٨ ،مارس به
عنوان روز بينالمللی زن پذيرفته شد .انتخاب اين روز از آن رو بود که در  ٨مارس
 ١٩٠٨زنان سوسياليست آمريکايی به خاطر حق رأی تظاھرات وسيعی را در
نيويورک سازمان داده بودند.
ب  -كنگره بال
قرار بود كنگره بعدى انترناسيونال سوسياليست در  ١٩١۴در وين تشكيل شود ،اما
درگيرىھاى مسلحانه در بالكان ،تشديد تضادھاى قدرتھاى امپرياليست ،بلوكبندىھاى
نظامى و قريبالوقوع بودن جنگ اروپايى ،به تشكيل يك كنگره اضطرارى در ١٩١٢
در بال انجاميد .در كنگره اضطرارى بال كه  ٢۴نوامبر گشايش يافت و فرداى آن روز
به پايان رسيد ۵۵۵ ،نماينده از  ٢٣كشور جھان حضور يافتند(٨١).
در اين كنگره اضطرارى كه براى پرداختن به خطر جنگ ،تشكيل شده بود ،وحدت
بىسابقهاى حاكم بود و قطعنامهاى ھم كه صادر شد به اتفاق آرا به تصويب رسيد .به
رغم اختالف نظر فاحشى كه ميان جناح چپ و راست و مركز بر سر مسايل مختلف
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وجود داشت ،اين اتفاق نظر داليل مشخصى داشت .نخست اين كه احساسات ضد جنگ
در ميان تودهھاى كارگر شديد بود و آكسيونھاى گستردهاى عليه جنگ جريان داشت،
لذا جناح راست نمىتوانست اين روحيات تودهھا را مد نظر قرار ندھد.
ثانيًا ،در آستانه جنگ اروپايى ،مخالفت ھمه جناحھا با آغاز جنگ ،منجر به نوعى
تفاھم در درون انترناسيونال براى قدرتنمايى در برابر دولتھاى اروپايى شده بود و
اتفاق نظر حاكم در كنگره بال ،بازتاب اين وضعيت بود .اما اتفاق نظر به اين معنا نبود
كه ھمه در برخورد با مسئله جنگ موضع واحدى دارند ،با آغاز جنگ نيز موضعى
انقالبى اتخاذ مىكنند و مصوبات را اجرا مىنمايند .اين واقعيت را آغاز جنگ و پشت
پا زدن بخش اعظم احزاب سوسياليست به قطعنامهھا ،و مصوبات كنگرهھاى
انترناسيونال دوم ،از جمله بيانيه بال و رأى دادن به اعتبارات جنگى و دفاع از
دولتھاى خودى در جنگ نشان داد .در ھر حال ،كنگره بال بيانيهاى را به اتفاق
تصويب نمود كه منطبق بر مصوبه اشتوتگارت در برخورد به مسئله ميليتاريسم و
جنگ بود.
بيانيه بال از جنگى كه طبقات حاكمه در پى برافروختن آن بودند به عنوان جنگى
غارتگرانه كه مغاير منافع كارگران است ياد نمود و از سوسياليستھاى تمام كشورھا
خواست كه دست به مبارزهاى ھمه جانبه عليه جنگ بزنند .بيانيه از كارگران تمام
كشورھا خواست كه با نيروى ھمبستگى بينالمللى پرولترى ،با امپرياليسم سرمايهدارى
مبارزه نمايند .اعالم مىكرد كه كارگران فرانسه و آلمان نمىتوانند ھيچ گونه تعھدى را
به مداخله در جنگ بالكان به خاطر قراردادھاى سرى بپذيرند و مىافزود جنگ به
خاطر نزاع اتريش و صربستان ،ديوانگى جنايتكارانهاى است .بيانيه با يادآورى اين
واقعيت كه جنگ فرانسه و آلمان ،قيام انقالبى كمون را در پى داشت و جنگ روس و
ژاپن به انقالب  ١٩٠۵انجاميد و با اشاره به آكسيونھاى ضد جنگ كارگران ،از جمله
برپايى اعتصابات گسترده ،به قدرتھاى جنگطلب اروپايى ھشدار میداد كه يك جنگ
جھانى نارضايتى و طغيان طبقه كارگر را در پى خواھد داشت .ايضا ً متذكر مىشد كه
دولتھا تنھا با به مخاطره انداختن خود مىتوانند جنگ را آغاز كنند .بيانيه تأكيد
مىكرد كه كارگران ،شركت در جنگ را جنايت مىدانند و ھر گونه شليك به يكديگر
را به خاطر سود سرمايهداران ،افتخارات دودمانى و معاھدات سرى ديپلماتيك،
جنايتكارانه در نظر مىگيرند .بيانيه با اشاره به اين واقعيت كه جنگ ،بحران
اقتصادى و سياسى و نارضايتى تودهاى پديد مىآورد ،اين وظيفه را در برابر
سوسياليستھا قرار داد كه از بحران و خشم كارگران استفاده كنند ،مردم را به حركت
در آورند و سقوط سرمايهدارى را تسريع نمايند (٨٢).كنگره بال با صدور اين بيانيه به
كار خود پايان داد.
 -١۴جنبش طبقه كارگر در كشورھاى مستعمره ،نيمه مستعمره و وابسته
در حالى كه نظام سرمايهدارى جھانى تا اواخر سده نوزدھم و اوايل سده بيستم به
چنان مرحلهاى از رشد و تكامل رسيد كه تمركز و تجمع سرمايه و توليد به شكلگيرى
انحصارات و سلطه آنھا انجاميده بود ،در بخشى وسيعى از جھان ،در كشورھاى قاره
آسيا ،آفريقا و بخش جنوبى و مركزى قاره آمريكا ،مناسبات سرمايهدارى به درجه
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نازلى توسعه يافته بود و ھنوز شيوهھاى توليد ماقبل سرمايهدارى در اين كشورھا مسلط
بود .اين عقبماندگى از يك سو معلول موانع داخلى بود كه روند تحول و پيشرفت را به
تعويق انداخته بودند و از ديگر سو ،استعمار و سلطه كشورھاى پيشرفته سرمايهدارى
نقش مھمى در آن ايفا كرده بود .معھذا نيازھا و مقتضيات سرمايه جھانى در مرحله
انحصار ايجاب مىكرد كه روند صدور سرمايه به كشورھاى تحت سلطه تسريع گردد
و در آن رشتهھايى كه نياز اقتصاد جھانى سرمايهدارى بود ،سرمايهگذارىھای کالنی
انجام بگيرد .اين سرمايهگذارىھا عمدتا ً در صنايع استخراجى ،حمل و نقل و ارتباطات
و كشاورزى صورت گرفت و در روند اين تحول است كه كشورھاى عقب مانده به
مدار اقتصاد جھانى سرمايهدارى كشيده مىشوند ،در تقسيم كار بازار جھانى سرمايه
نقشى ايفا مىكنند و در ھمين محدوده ،مناسبات سرمايهدارى نيز در اين كشورھا
توسعه پيدا مىكند .اين واقعيات توضيح مىدھند كه چرا كميت طبقه كارگر در اين
كشورھا فوقالعاده محدود باقى ماند ،جريان شكلگيرى طبقه كارگر با تأخير انجام
گرفت و جنبش طبقه كارگر تا اوايل سده بيستم در اين كشورھا ضعيف بود .با وجود
اين ،جنبش طبقه كارگر در ھمين كشورھا نيز به درجات متفاوتى تكامل يافته بود.
كشورھاى آمريكاى التين در اين زمينه از كشورھاى آسيايى و آفريقايى پيشرفتهتر
بودند .در كشورھاى آمريكا التين ،مناسبات سرمايهدارى توسعه يافتهتر بود و صنايع
نوين رشد بيشتری كرده بودند .از ھمين رو ،جنبشھاى ملى و استقاللطلبانه ھم در
اين كشورھا زودتر از قارهھاى ديگر آغاز شده بود .پيشرفت و توسعه صنايع در
آمريكاى التين به ويژه در پى موج وسيع صدور سرمايه انگليسى ،آمريكايى و آلمانى
در اواخر سده نوزدھم به مرحله نوينى رسيد و بر كميت كارگران وسيعا ً افزوده شد .تا
اواخر سده نوزدھم مجموع كارگران بخش صنعت ،كشاورزى و خدمات در كشورھاى
امريكاى التين  ١ / ۵تا  ٢ميليون بود .اين رقم تا پايان جنگ جھانى اول به حدود  ٣تا
 ۴ميليون افزايش يافت .توأم با شكلگيرى طبقه كارگر ،مبارزات كارگرى نيز وسعت
گرفت .در  ١٨٩۶تنھا در آرژانتين  ٢۶اعتصاب كارگرى انجام گرفت كه كارگران
راهآھن ،فلز ،چاپخانهھا ،صنايع غذايى و دخانيات در آنھا شركت داشتند(٨٣).
در شيلى نيز دهھا اعتصاب كارگرى رخ داد كه مھمترين آن اعتصاب عمومى ١٩٠۵
بود .اين اولين اعتصاب عمومى در آمريكاى التين نيز بود .در اين سال ،ابتدا ٣٠٠٠٠
كارگر در اعتراض به افزايش قيمتھا در سانتياگو دست به تظاھرات زدند و به سوى
كاخ رياست جمھورى حركت نمودند .نيروھاى مسلح به خشونت و قھر عليه كارگران
متوسل شدند .اين اقدام سركوبگرانه منجر به گسترش اعتراضات كارگران گرديد.
فرداى آن روز اعتصاب عمومى برپا شد .در جريان اين اعتصاب كه ھمراه با
تظاھرات بود ،نيروھاى مسلح دولتى به سوى كارگران آتش گشودند .كارگران نيز به
مراكز دولتى و مغازهھا يورش بردند .در جريان اين درگيرى  ٧٠٠كارگر كشته و
 ٣٠٠تن زخمى شدند (٨۴).در  ١٩٠٧نيز يك اعتصاب عمومى ديگر برپا گرديد كه با
وحشىگرى تمام سركوب گرديد .چند ھزار نفر در درگيرىھا كشته و يا پس از
دستگيرى اعدام شدند(٨۵).
در آرژانتين ھم در  ١٩٠٩يك اعتصاب عمومى برپا گرديد .اين اعتصاب در
اعتراض به سركوب و كشتار كارگران در اول ماه مه آغاز گرديد .اما خواستھاى
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مشخصى نيز از سوى كارگران مطرح شد كه از جمله آزادى كارگران دستگير شده در
اول ماه مه و برچيده شدن محدوديتھاى قانونى بود كه مقامات دولتى در برابر
اتحاديهھاى كارگرى و حق اعتصاب پديد آورده بودند .وسعت اين اعتصاب و پيگيرى
كارگران ،مقامات دولتى را ناگزير به پذيرش خواستھاى كارگران نمود  .اين
اعتصاب با پيروزى پايان يافت .در تعداد ديگرى از كشورھاى آمريكاى التين نيز
اعتصابات محدودترى به وقوع پيوست.
توأم با رشد و اعتال مبارزات كارگرى و وسعت گرفتن جنبش اعتصاب ،طبقه كارگر
دست به ايجاد و گسترش اتحاديهھاى كارگرى و تشكلھاى سياسى خود زد.
در كشورھاى آمريكاى التين وجود تعداد زيادى از مھاجرين اروپايى كه عمدتا ً كارگر
بودند ،نقش مھمى در ارتقای آگاھى كارگران و تالش براى ايجاد تشكلھاى كارگرى،
ايفا نمود .عالوه بر اين ،به علت نفوذ اسپانيا در آمريكاى التين ،رابطه تنگاتنگى ميان
جنبش كارگرى اسپانيا و آمريكاى التين وجود داشت .انقالبيون اسپانيايى در آمريكاى
التين فعال بودند و گرايشھاى آنارشيستى و آناركوسنديكاليستى اسپانيا در اين جا نيز
مسلط شدند .در آرژانتين ،اتحاديهھاى كارگرى از سالھا پيش ،در دوران انترناسيونال
اول آغاز به پيدايش نموده و اتحاديه كارگران چاپ در ھمان ايام شكل گرفته بود.
فعالين جنبش كارگرى با انترناسيونال اول نيز ارتباط داشتند .در طى چند سال ،پيوسته
بر تعداد اتحاديهھا افزوده شد  .در  ١٨٩۵بيش از  ۵٠اتحاديه كارگرى در آرژانتين
تشكيل شده بود .در  ١٩٠١فدراسيون كارگران آرژانتين با ابتكار فعالين
آناركوسنديكاليست تشكيل گرديد كه تعداد زيادى از كارگران در صفوف آن متشكل
بودند.
در  ١٩٠٢نيز اتحاديه عمومى كارگران آرژانتين ايجاد شد .در برزيل نيز جنبش
اتحاديهاى كارگران از رشد قابل مالحظهاى برخوردار بود و تا اوايل سده بيستم ١٩
اتحاديه كارگرى و اتحاديه صنوف تشكيل شده بود .در پى استقرار جمھورى در
برزيل ،حق اعتصاب نيز براى كارگران به رسميت شناخته شد (٨۶).اما بزرگترين
جنبش اتحاديهاى سده بيستم متعلق به كارگران مكزيكى بود .اين جنبش در دوران
انقالب مكزيك شكل گرفت و چنان وسعتى به خود گرفت كه در  ١٩١٢بخش اعظم
كارگران مكزيكى ،اتحاديهھاى خود را تشكيل داده بودند .در ادامه ھمين جنبش است كه
در  ١٩١٨كنفدراسيون عمومى كار شكل مىگيرد و تعداد اعضای آن در مدت كوتاھى
به دو ميليون و دويست ھزار نفر مىرسد (٨٧).اين كميت وسيع كارگرانى كه به جنبش
اتحاديهاى پيوسته بودند ،تا حدود زيادى به خصلت دموكراتيك اتحاديهھاى كارگرى در
آمريكاى التين مربوط میشد .يکی از خصوصيات بارز اتحاديهھاى كارگرى آمريكاى
التين اين بود كه در آنھا تنگنظرى و تعصبات نژادى و صنفى وجود نداشت .ھمه
كارگران از ھر نژاد و جنبش و حرفه به راحتى مىتوانستند به اتحاديهھا بپيوندند .بخش
قابل مالحظهاى از كارگران جنبش اتحاديهاى مكزيك را ،كارگران ساده و كشاورزى
تشكيل مىدادند .در شيلى نيز به رغم سركوب مداوم جنبش كارگرى و محدوديتھاى
متعددى كه دولت بر سر راه تشكيل اتحاديهھا به وجود آورده بود ،تا اوايل سده بيستم
 ١۵٠اتحاديه و انجمن و مجمع كمك متقابل كارگرى پديد آمده بود ،رشد جنبش
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اتحاديهاى آمريكاى التين حتا قبل از جنگ جھانى اول تا بدان حد رسيده بود كه چندين
مركز ملى اتحاديهاى شكل گرفته بودند.
قبل از جنگ جھانى اول ،كارگران آمريكاى التين موفق به ايجاد مراكز ملى
اتحاديهاى در پرو ) ،(١٨٨۴آرژانتين ) ،(١٨٩٠كوبا ) ،(١٨٩٠شيلى )،(١٩٠٩
مكزيك ) ،(١٩١٢بوليوى ) (١٩١٢و السالوادور ) (١٩١۴شده بودند .در اوايل سال
 ١٩٠٩حتا يك كنفرانس سراسرى اتحاديهاى در بوئنسآيرس برگزار شد كه شش كشور
آمريكاى جنوبى در آن حضور داشتند(٨٨).
توأم با رشد جنبش كارگری و گسترش اتحاديهھا ،سازمانھا و احزاب سوسياليست
نيز شكل گرفتند .حزب سوسسياليستى كار آرژانتين در  ١٨٩۶با شركت  ٩٣٣نماينده
از  ٣۵تشكل سياسى و اتحاديهاى تشكيل گرديد .پيش از اين ،حزب سوسياليستى كار
برزيل نيز در  ١٨٩٢تشكيل شده بود .احزاب سوسياليست آرژانتين و برزيل ،با
انترناسيونال دوم ارتباط داشتند و در جلسه افتتاحيه انترناسيونال نيز نمايندهاى از سوى
كارگران آرژانتينى حضور داشت .در تعداد ديگرى از كشورھاى آمريكاى التين نيز
سازمانھاى سوسياليست كوچكتر شكل گرفته بودند.
جنبش طبقه كارگر در قاره آسيا ،در مقايسه با آمريكاى التين بسيار ضعيفتر و
محدودتر بود .در كشورھاى مستعمره و نيمه مستعمره آسيايى نسبت كارگران به كل
جمعيت به  ١در صد ھم نمىرسيد .پيشرفتهترين اين كشورھا كه بيشترين جمعيت
كارگرى را داشتند ،ھند و چين بودند .در آغاز سده بيستم  ۶٣٢۶٣۶كارگر در صنايع
نساجى ھند كار مىكردند و  ۴٩٢٠٠٠كارگر در صنايع استخراجى .در چين نيز كميت
كارگران كارخانهھا به حدود  ٢٠٠٠٠٠مىرسيد و  ٢۵٠٠٠٠كارگر نيز در زمينه
حمل و نقل و يا در مؤسسات ديگر كار مىكردند (٨٩).با اين ھمه در كشورھاى آسيايى
نيز در نتيجه صدور فزاينده سرمايه ،صنايع از رشد بيشترى برخوردار شدند .و كميت
كارگران تا دھه دوم سدهی بيستم به  ۵تا  ۶ميليون رسيد .شرايط كار و زندگى كارگران
آسيايى نه تنھا قابل قياس با كارگران كشورھاى پيشرفته صنعتى نبود بلكه به مراتب
وخيمتر از كارگران آمريكاى التين بود .دستمزدى كه آنھا دريافت مىكردند در
سطحى بسيار نازلتر قرار داشت .ساعات كار از طلوع خورشيد تا غروب ادامه داشت
و به  ١۴يا حتا  ١۶ساعت در روز مىرسيد .تنھا كشورى كه در آن محدوديت قانونى
 ١٠ساعت كار وضع شده بود ،ھند بود كه در آن جا نيز ساعات كار از  ١٠ساعت
تجاوز مىكرد .كارگران از ابتدايىترين امكانات ايمنى و بھداشتى محروم بودند و نرخ
مرگ و مير در ميان كارگران باال بود .اين شرايط اسفبار ،كارگران را در مبارزه
عليه استعمارگران و بورژوازى داخلى راسختر مىساخت .كارگران كشورھاى آسيايى
به رغم كميت محدودشان ،نقشى فعال در جنبش رھايى بخش ملى ايفا نمودند و در
ھمان حال به خاطر مطالبات مختص كارگرى خود به اشكال مختلف مبارزاتى از جمله
اعتصاب روى آوردند .در ھند ،اعتصابات كارگرى زودتر از كشورھاى ديگر آغاز
گرديد .در  ،١٨٧٧كارگران كارخانه نساجى اكسپرس در ناگپور در اعتراض به
كاھش دستمزدھا دست به اعتصاب زدند .در فاصله سالھاى ٢۵ ،١٨٨٢ - ١٨٩٠
اعتصاب كارگرى در بمبئى و مدرس برپا شد (٩٠).كارگران به نحو روزافزونى به
حربه اعتصاب روى آوردند .در ژوئن  ١٩٠١كارگران ھندى بزرگترين اعتصاب
٢٣٩

 



  

  )   (

آسيا را سازمان دادند ٢٠٠٠٠ .كارگر در بمبئى باز ھم به خاطر مطالبه دستمزد ،به
اعتصاب پيوستند .در فاصله سالھاى  ١٩٠۵تا  ،١٩٠٩كارگران نساجى و راهآھن
دست به چندين اعتصاب ديگر زدند كه يكى از مھمترين آنھا اعتصاب  ۶روزه
كارگران بمبئى در  ١٩٠٨بود كه براى آزادى يكى از رھبران كارگران ،سازماندھى
شده بود.
در چين نيز در فاصله سالھاى  ١٨٩٨تا  ،١٨٩٩ده اعتصاب صورت گرفت كه
اغلب به خاطر افزايش دستمزد و كاھش ساعات كار بود .در اوايل سده بيستم ،نيز
اعتصابات متعددى توسط كارگران نساجى ،معادن و فلز در شانگھاى برپا گرديد.
مجموعا ً در فاصله سالھاى  ١٨٩۵تا  ۵۵ ،١٩١١اعتصاب در چين توسط كارگران
سازماندھى شد (٩١).يكى ديگر از كشورھاى آسيا كه در آن جنبش طبقه كارگر تا
حدودى رشد كرده بود ،عثمانى بود .در تركيه ،اعتصابات كارگرى از دھه ھفتاد سده
نوزدھم آغاز شد .در سال  ،١٨٧٢كارگران راهآھن ،تأسيسات دريايى و كاركنان
تلگراف ،در  ۵مورد اعتصاب كردند .در فاصله سالھاى  ١٨٨٠تا  ١٨٨٢نيز ٢٠
اعتصاب ديگر سازماندھى شد (٩٢).در نخستين سالھاى سده بيستم ،اعتصابات
كارگرى در تركيه به چند برابر افزايش يافت و تنھا در اوت و سپتامبر ،١٩٠٨
كارگران  ٣٠اعتصاب بر پا كردند(٩٣).
فيليپين و اندونزى نيز از جمله ديگر كشورھاى آسيايى بودند كه جنبش كارگرى آنھا
در نخستين سالھاى سدهی بيستم شكل گرفته بود .بين سالھاى  ،١٩٠٩ - ١٣كارگران
فيليپينى در  ۵۵مورد دست به اعتصاب زدند .در ھمين حال چندين اتحاديه كارگرى
نيز تشكيل گرديد و روز اول ماه ماه  ،١٩١٣نخستين سازمان ملى اتحاديهاى فيليپين به
نام كنگره سراسرى كار فيليپين ايجاد گرديد (٩۴).تا اوايل سدهی بيستم در تعدادى از
كشورھاى مستعمره و نيمه مستعمره آسيايى ،تشكلھاى سوسياليستى ،ھر چند كوچك و
محدود شكل گرفته بودند .مھمترين آنھا ،فدراسيون سوسيال دموكراتھاى اندونزى،
حزب سوسياليست چين و حزب سوسياليست عثمانى بود.
در ايران ،جنبش طبقه كارگر ضعيفتر و محدودتر از برخى كشورھاى ديگر آسيايى
بود .تعداد كارگران در ايران فوقالعاده قليل بود .ھر چند كه صنايع جديد از اواسط سده
نوزدھم در ايران آغاز به پيدايش نھادند و تعدادى كارخانه در شھرھاى مختلف ايجاد
شد ،اما در نتيجه موانع داخلى و ناتوانى در رقابت با كاالھاى خارجى اكثر آنھا تا
اوايل سده بيستم از بين رفتند .در آغاز سده بيستم ،تنھا چند كارخانه كوچك كه بيشتر
به كارگاه شبيه بودند در رشته پنبهپاككنى ،دخانيات ،شالبافى و ابريشم فعال بودند.
صنعت نفت كه در انحصار انگليس بود ،تازه فعاليت خود را آغاز كرده بود .لذا تعداد
كارگران ايرانى ،محدود بود و تا دوران جنگ جھانى اول از  ١۴٠ھزار نفر تجاوز
نمىكرد .حدوداً  ۶٠تا  ٧٠ھزار تن را كارگران كارگاهھاى قالىبافى تشكيل مىدادند و
بقيه در صنعت نساجى ،نفت ،صنايع استخراجى ،چاپخانهھا ،پنبه پاککنی ،ابريشم،
چرم ،راهآھن ،ماھىگيرى ،راه و ساختمان و غيره مشغول به كار بودند.
شرايط كار و زندگى كارگران ايران ھم مانند كارگران ديگر كشورھاى آسيايى وخيم
و طاقتفرسا بود .دستمزد كارگران آن قدر پايين بود كه كفاف حداقل معيشت آنھا را
نمىداد .ساعات كار نيز طوالنى بود و از  ۶صبح تا  ۶يا  ٧بعد از ظھر به طول
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مىانجاميد .لذا مبارزه كارگران به خطر افزايش دستمزد و كاھش ساعات كار آغاز
گرديد .نخستين اعتصاب كارگرى ايران در  ١٩٠۵به وقوع پيوست .در اواخر سال
 ١٩٠۵كارگران صنايع شيالت سواحل درياى خزر كه اغلب آنھا را كارگران روسى
تشكيل مىدادند ،به خاطر افزايش دستمزد دست به اعتصاب زدند ،اما نتوانستند
خواستھاى خود را متحقق سازند .چند ماه بعد در  ١٩٠۶كارگران ايرانى نيز به اين
اعتصاب پيوستند و تقاضاى افزايش دستمزد به ميزان  ٣٠در صد را نمودند .مدتى بعد
كاركنان تلگرافخانه تھران نيز به خاطر افزايش دستمزد به حربه اعتصاب متوسل
شدند ،كه ھمراه با موفقيت بود .در ھمين زمان ،ماھىگيران و باراندازان بندر انزلى با
خواست افزايش دستمزد اعتصاب كردند .اعتصاب كارگران و كارمندان واگنھاى
تھران نيز يكى از اعتصابات مھم اين دوره بود كه  ١٢روز به طول انجاميد .خواست
كارگران ،بازگشت كارگران اخراجى به كار بود .اين اعتصاب با پيروزى كارگران
پايان يافت .كارگران چاپخانهھا ھم در جريان انقالب مشروطيت چندين اعتصاب بر
پا كردند .در  ١٩٠٧كارگران چاپخانه در اعتراض به وزير مطبوعات كه به يك
كارگر حروفچين سيلى زده بود ،دست به اعتصاب عمومى زدند .كارگران با اين
اعتصاب ،وزير را مجبور کردند عذرخواھى كند و به كارگر حروفچين غرامت
بپردازد .كمى بعد ،كارگران چاپ يك اعتصاب ديگر برپا نمودند و خواستار تقليل
ساعات كار از  ١۴به  ١٠ساعت شدند .اين اعتصاب ھم با پيروزى كارگران پايان
يافت .اعتصاب ديگر كارگران چاپخانهھا كه  ۴روز به طول انجاميد ،در اعتراض به
تعطيل برخى روزنامهھا توسط دولت بود .كارگران چاپ نخستين گروه از كارگران
ايرانى بودند كه دست به ايجاد اتحاديه زدند .در اوايل سال  ،١٩٠۶كارگران چاپخانه
كوچكى در تھران ،اتحاديه خود را تشكيل دادند ۴ .سال بعد نيز اتحاديه سراسرى
كارگران چاپخانهھا تشكيل گرديد .معھذا دامنه گسترش جنبش اتحاديهاى در سالھاى
قبل از جنگ جھانى اول محدود ماند.
كارگران ايران ،در جريان انقالب مشروطيت نيز نقش مھم و برجستهاى ايفا نمودند.
به ويژه كارگرانى كه سالھا در باكو و ديگر شھرھاى ماورا قفقاز كار مىكردند و با
مبارزات كارگرى و آزادىخواھانه آشنايى داشتند ،فعاالنه در نھضت مشروطيت
حضور داشتند .الزم به توضيح است كه از سالھاى اواخر سدهی نوزدھم ھر سال
ھزاران كارگر در جستجوى كار ،از ايران به روسيه مھاجرت مىكردند و ھزاران تن
بازمىگشتند .در آستانه انقالب مشروطيت حدود  ٧٠٠٠كارگر مھاجر ايرانى در
صنعت نفت باكو مشغول به كار بودند .اين كارگران در جنبش كارگرى روسيه فعال
بودند و با افكار سوسياليستى آشنايى داشتند .اولين ھستهھاى سوسيال دموكرات در ميان
كارگران ايرانى در ماورا قفقاز شكل گرفت و نخستين ھستهھاى سوسيال دمكراسى
موسوم به اجتماعيون  -عاميون را در ايران ،ھمين مھاجرين تشكيل دادند.
ھستهھاى سوسيال دمكراتيك كه از منافع طبقه كارگر دفاع مىكردند ،با تشكيل
واحدھاى رزمى فدايى در انقالب مشروطه مداخله داشتند و مىكوشيدند راديكاليسم آن
را تقويت كنند .نخستين ھسته اجتماعيون  -عاميون را يكى از فعالين سوسيال دمكرات،
و از فعالين جنبش مشروطه ،حيدر خان عمواوغلى در جريان انقالب مشروطه در
مشھد تشكيل داد .اين ھستهھا سپس در تھران و گيالن ھم ايجاد گرديد و در  ١٩٠٧با
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برگزارى نخستين كنفرانس ،مرامنامه و نظامنامه خود را تصويب نمودند .در
آذربايجان نيز ،مھاجرين ،ھستهھاى سوسيال دمكرات را تشكيل داده بودند و تحت
عنوان مركز غيبى فعاليت مىكردند .جنبش كارگرى ايران كه در جريان انقالب
مشروطيت تا حدودى رشد كرده بود ،با شكست اين انقالب دچار ركود شد .مبارزات
كارگرى فروكش كرد و تشكلھاى اتحاديهاى كه ايجاد شده بودند ،از ھم پاشيدند .اين
جنبش مجدداً در سالھاى پس از جنگ جھانى اول رشد خود را از سر گرفت.
در قاره آفريقا ،در دوره مورد بحث ،جنبش طبقه كارگر تا حدودى در شمال و بيشتر
در جنوب آفريقا شكل گرفته بود .در آغاز سده بيستم كميت كارگران در كشورھاى
آفريقاى شمالى كه عمالً به الجزاير ،تونس و مصر محدود مىشد ،بسيار نازل بود .در
الجزاير كه بيشترين جمعيت كارگرى را داشت ،تعداد كارگران از صد ھزار نفر
تجاوز نمىكرد و تعداد كارگران در تونس و مصر ھم محدودتر بود .بخش قابل
مالحظهاى از اين جمعيت را نيز كارگران اروپايى به ويژه در الجزاير و تونس تشكيل
مىدادند .تا پايان جنگ جھانى اول ،تعداد كارگران در كشورھاى آفريقاى شمالى به
نحو قابل مالحظهاى افزايش يافت و به حدود يك ميليون و پانصد ھزار نفر رسيد .نيمى
از آنھا را كارگران كشاورزى تشكيل مىدادند .با شكلگيرى طبقه كارگر در اين
كشورھا ،مبارزه كارگران براى افزايش دستمزد ،كاھش ساعات كار ،و بھبود شرايط
كار آغاز گرديد .کارگران براى تحقق خواستھاى خود به حربه اعتصاب متوسل
شدند .اين اعتصابات در آغاز عمدتا ً توسط كارگران اروپايى صورت مىگرفت كه از
تجربه و آگاھى بيشترى برخوردار بودند و رابطه خود را با جنبش كارگرى اروپا
حفظ كرده بودند .اما به مرور ،كارگران عرب نيز به اعتصابات پيوستند .در نخستين
سالھاى سدهی بيستم چند اعتصاب و تظاھرات در مصر صورت گرفت .اما بيشترين
اعتصابات در الجزاير و تونس انجام گرفت .به عنوان نمونه در فاصله سالھاى ١٩٠۴
تا  ٨٣ ،١٩١٣اعتصاب در تونس سازماندھی شد (٩۵).ھم زمان با اين اعتصابات،
كارگران دست به كار ايجاد تشكلھاى اتحاديهاى شدند .در  ١٩٠۵اتحاديه باراندازان
مصر و اتحاديه كارگران دخانيات تشكيل گرديد .در الجزاير و تونس نيز به رغم موانع
و محدوديتھاى متعدد ،تعدادى اتحاديه توسط كارگران اروپايى ايجاد گرديد و حتا در
 ١٩١١شاخه كنفدراسيون عمومى كار فرانسه ،در تونس فعاليت خود را آغاز
نمود (٩۶).سواى اتحاديهھاى كارگران اروپايى ،كارگران عرب نيز ابتكار عمل تشكيل
چند اتحاديه را بر عھده داشتند .اما نيرومندترين جنبش كارگرى قاره آفريقا در جنوب و
در منطقهاى شكل گرفته بود كه اتحاديه آفريقاى جنوبى ناميده مىشد .در اين جا تا پايان
جنگ جھانى اول متجاوز از يك ميليون كارگر در معادن و بخش كشاورزى مشغول به
كار بودند .از اين تعداد  ٢۶٠٠٠٠تن را كارگران اروپايى تشكيل مىدادند كه اغلب
كارگران ماھر بودند و بقيه را جمعيت بومى و مھاجران آسيايى(٩٧).
شرايط كار و زندگى كارگران در آفريقاى جنوبى بسيار وخيم بود .كارگران بومى
حتا در مقايسه با كارگران اروپايى با وضعيتى به مراتب وخيمتر روبرو بودند .به
عنوان نمونه در معادن ژوھانسبورگ مزد يك كارگر سياه پوست حدود يك ھشتم كارگر
سفيدپوست بود و در رودزيا متوسط درآمد يك ساله كارگر سياهپوست معادن مس،
 ٢١٠دالر و سفيدپوستان  ۵۶٠٠دالر بود(٩٨).
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به رغم اين تفاوت ،استثمار وحشيانه و شرايط طاقتفرساى كار و زندگى ،اعتراض
و مبارزه را در ميان عموم كارگران برانگيخته بود .كارگران اروپايى آفريقاى جنوبى
كه از تجربه و آگاھى بيشترى برخوردار بودند ،در آغاز مبارزه و رودررويى با
سرمايهداران ،پيشقدم بودند .در مه  ١٩٠٧گروھى از معدنكاران اروپايى به خاطر
مسئله دستمزد و تشكل دست به اعتصاب زدند .اما از آن جايى كه اين اعتصاب حتا
تمام كارگران اروپايى را در برنمىگرفت با شكست روبرو شد .درگيرىھا و مبارزات
كارگرى از اين پس مداوما ً تشديد گرديد .در  ١٩١٣بزرگترين اعتصاب كارگران آن
دوران به وقوع پيوست .در پى اخراج چند معدنكار اروپايى ،اتحاديه كارگران معادن
فراخوان اعتصاب داد .خواستھاى كارگران در جريان اين اعتصاب ،بازگرداندن
كارگران اخراجى ،مسئله آزادىھاى سياسى و به رسميت شناختن اتحاديهھا بود.
 ١٨٠٠٠كارگر ،اين اعتصاب را آغاز نمودند و كميتهھاى اعتصاب تشكيل دادند.
برخى از اين كميتهھا در جريان اعتصاب به صورت يك قدرت سياسى ظاھر شدند.
كميته اعتصاب ژوھانسبورگ ،به مدت چند روز عمالً زمام امور را در دست خود
گرفته بود .مقامات دولتى كه از ابعاد اين اعتصاب به وحشت افتاده بودند ،تمام نيروى
نظامى خود را براى سركوب آن بسيج نمودند و عليه كارگران به كار بردند .متجاوز
از  ١٠٠كارگر كشته و زخمى شدند .تشييع جنازه قربانيان سركوب نيز كه در آن حدود
 ٧٠٠٠٠كارگر شركت كرده بودند ،به يك تظاھرات سياسى تبديل شد .گسترش مبارزه
كارگران ،مقامات آفريقاى جنوبى را ناگزير به مذاكره با كارگران اعتصابى نمود.
آنھا خواستھاى كارگران را پذيرفته و قول به رسميت شناختن اتحاديه كارگران
معادن را دادند .كارگران آفريقاى جنوبى به ويژه كارگران اروپايى معادن از نخستين
سالھاى سده بيستم آغاز به تشكيل اتحاديه نمودند .اما به علت تعصبات و
پيشداورىھاى نژادى ،اتحاديهھا محدود به كارگران سفيد پوست بود .از ھمين رو در
 ١٩١٠تنھا  ١٠٠٠٠نفر عضو اتحاديه بودند .با وجود اين ،اتحاديهھا به رشد خود ادامه
دادند .در  ١٩١١فدراسيون اتحاديهھاى ترانسوال و در  ١٩١٣فدراسيون اتحاديهھاى
كيپتاون تشكيل گرديدند(٩٩).
به رغم اين كه اتحاديهھا عمالً شكل گرفته بودند ،اما مقامات آفريقاى جنوبى ھم چنان
از به رسميت شناختن آنھا سر باز مىزدند و موانعى بر سر راه فعاليت آنھا ايجاد
مىكردند .حتا پس از اعتصاب بزرگ  ،١٩١٣كارگران براى تحقق مطالبات خود از
جمله مسئله اتحاديهھا در  ١٩١۴دست به يك اعتصاب گسترده ديگر زدند .كارگران
سياه پوست ھم به اعتصاب پيوستند .بورژوازى باز ھم به سركوب وحشيانه متوسل
شد ،ھزاران كارگر را دستگير و به زندان انداخت و تعدادى از رھبران جنبش
كارگرى را از آفريقاى جنوبى اخراج كرد .با اين ھمه ،فشار و مبارزه كارگران چنان
شديد بود كه در  ١٩١۵اتحاديهھا قانونا ً به رسميت شناخته شدند.
كارگران آفريقاى جنوبى توأم با اعتصابات و ايجاد تشكلھاى اتحاديهاى خود ،براى
ايجاد تشكلھاى سياسى سوسياليستى نيز تالش نمودند .در  ١٩٠٢فدراسيون سوسيال
دمكراتھا در كيپتاون تشكيل شد و در سالھاى بعد چند تشكل مشابه در مناطق ديگر
شكل گرفتند .در  ١٩١٠سازمانھاى سوسياليست متعددى كه در آفريقاى جنوبى وجود
داشتند ،در يكديگر ادغام شدند و حزب كار آفريقاى جنوبى را ايجاد نمودند .البته اين
٢۴٣

 



  

  )   (

حزب ،ھنوز يك حزب واقعى كارگران نبود .جناح راست با تعصبات نژادى در آن
مسلط بود و در حقيقت حزب سفيدپوستان محسوب مىشد .جنبش كارگرى آفريقاى
جنوبى به رغم تمام نواقصى كه داشت در اوايل سده يستم ،يكى از جنبشھاى نيرومند
آفريقا بود.
از بررسى اين بخش مىتوان نتيجه گرفت كه جنبش طبقه كارگر كشورھاى مستعمره،
نيمه مستعمره و وابسته در اوايل سده بيستم تازه در مرحله شكلگيرى خود بود .در
حالى كه جنبش طبقه كارگر كشورھاى پيشرفته سرمايهدارى تا اين زمان به مرحلهاى
از رشد و تكامل خود رسيده بود كه اتحاديهھا موقعيت خود را كامالً مستحكم كرده
بودند و احزاب سياسى تودهاى طبقه كارگر شكل گرفته بودند ،در كشورھاى عقب
مانده ،اتحاديهھاى كارگرى در نخستين مراحل شكلگيرىشان قرار داشتند و تشكلھاى
سياسى تودهاى طبقه كارگر نيز ھنوز تشكيل نشده بودند.
 -١۵گسترش مبارزات و اعتال جنبش بينالمللى طبقه كارگر
با آغاز دھه دوم سدهی بيستم جنبش بينالمللى كارگرى ،وارد مرحله نوينى از رشد و
اعتال گرديد .در فاصله سالھاى  ١٩١٠تا  ١٩١۴كه جنگ جھانى اول آغاز گرديد،
مبارزات طبقه كارگر در عموم كشورھاى سرمايهدارى به رشد و گسترش بىسابقهاى
رسيد و موج اعتصابات و تظاھرات تقريبا ً تمام كشورھاى سرمايهدارى را فرا گرفت.
در آلمان به رغم سياستھاى اپورتونيستى حزب سوسيال دمكرات و مخالفت
بوروكراسى اتحاديهاى ،در  ١٩٠٩كارگران معادن مانسفيلد حول خواستھاى رفاھى و
حقوق سياسى كارگران ،اعتصابى را آغاز نمودند كه  ۶ھفته به طول انجاميد .اين
اعتصاب ده ھزار نفره كه انعكاس گستردهاى در آلمان يافت و مورد حمايت و پشتيبانى
عموم كارگران قرار رفت ،آغازگر موج وسيعى از مبارزات كارگرى بود .لذا سال
 ١٩١٠با يك رشته اعتصابات در چندين رشته و در شھرھاى مختلف آلمان آغاز
گرديد .از جمله مھمترين اين اعتصابات ،اعتصاب  ١۶٠٠٠٠نفره كارگران ساختمان
در بھار  ١٩١٠بود .اعتصاب مھم ديگر ،اعتصاب كارگران كشتىسازى بود .در ھمين
سال  ١٠٠٠٠كارگر رشتهھاى مختلف در برلين نيز دست به اعتصاب زدند.
اعتصابات مشابه ديگرى در بن ،برمن و مجدداً در برلين بر پا شد .مطالبات عمده
كارگران در اين اعتصابات ،افزايش دستمزد ،كاھش ساعات كار و بھبود شرايط كار
بود .عالوه بر اين اعتصابات ،يك رشته تظاھرات در شھرھاى مختلف آلمان بر سر
مسئله رفرم سيستم انتخاباتى صورت گرفت كه صدھا ھزار كارگر در آن شركت
نمودند و بزرگترين آن تظاھرات  ٢۵٠٠٠٠نفره در  ١٠آوريل  ١٩١٠بود .در
سالھاى  ١٩١١و  ١٩١٢نيز اعتصابات و تظاھرات ادامه يافت .در اين سالھا كه با
بروز بحران مراكش و جنگ بالكان ،خطر يك جنگ جھانى ھر لحظه نزديك مىشد،
تظاھرات كارگران عمدتا ً عليه جنگ بود و برلين مركز اصلى تظاھرات كارگران
آلمانى عليه جنگ محسوب میشد .يكى از مھمترين اعتصابات كارگران آلمانى در
 ،١٩١٢اعتصاب مجدد كارگران معادن روھر براى افزايش دستمزد و كاھش ساعات
كار بود .حدود  ٢۵٠٠٠٠كارگر در اين اعتصاب شركت كردند .تا آغاز جنگ جھانى
اول ،اعتصابات متعدد ديگرى در آلمان رخ داد .مجموعا ً در فاصله ١٩١٠ - ١۴
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اعتصابات در آلمان  ٢٠٠در صد رشد داشت .در بريتانيا نيز به رغم بوروكراسى
اتحاديهاى قدرتمند آن كه مانعى جدى بر سر راه مبارزات كارگران بود و اغلب با
اعتصابات كارگرى مخالفت مىكرد ،در اين دوره ،اعتصابات گستردهاى توسط توده
كارگر برپا گرديد .اعتصابات كارگران راهآھن نيوكاسل ،كشتىسازى تاين ،فلز
بيرمنگام و اعتصاب معدنكاران ولز جنوبى كه  ١٠ماه به طول انجاميد ،در زمره
مھمترين اعتصابات سال  ١٩١٠بودند .سال  ١٩١١دامنه اعتصابات وسيعتر شد.
ملوانان ،باراندازان و كارگران حمل و نقل ،دو بار در اين سال دست به اعتصاب زدند
و سيستم حمل و نقل و بنادر را مختل ساختند .اعتصاب سراسرى كارگران راهآھن
مھمترين اعتصاب در اين سال بود .در پى مداخله نيروھاى مسلح براى سركوب
اعتصاب كارگران راهآھن ليورپول ،درگيرى گستردهاى ميان كارگران و نيروھاى
مسلح پيش آمد .اين مبارزه به سنگربندى خيابانى انجاميد .در جريان اين درگيرى دهھا
كارگر كشته و زخمى شدند .اين اقدام سركوبگرانه و وحشيانه نيروھاى مسلح دولتى،
خشم كارگران را در مناطق ديگر برانگيخت .اعتصاب به شھرھاى ديگر كشيد.
اتحاديه كارگران راهآھن فراخوان اعتصاب عمومى داد و  ٢٣٠٠٠٠كارگر به
اعتصاب پيوستند .در سال  ،١٩١١دو ماه ،ھمراه با اعتصابات سراسرى بود.
 ٩٠٠٠٠٠كارگر در اين اعتصابات سراسرى شركت كردند .مھمترين رويداد جنبش
كارگرى بريتانيا در اين مقطع ،اعتصاب كارگران معادن زغالسنگ در  ١٩١٢بود.
كارگران خواھان برپايى اعتصاب به منظور حداقل دستمزد تضمين شده بودند .رھبران
اتحاديه ،با توسل به حربه اعتصاب مخالف میکردند ،معھذا در جريان رأىگيرى،
اكثريت بسيار عظيمى از كارگران ،متجاوز از  ۴۴٠ھزار تن به برپايى اعتصاب
عمومى رأى دادند .لذا اعتصاب آغاز شد و يك ميليون كارگر معدن به اعتصاب
پيوستند .گستردگى اين اعتصاب منجر به توقف فعاليتھاى توليدى در برخى رشتهھاى
ديگر از جمله كارخانهھاى فوالد و آھن گرديد .اين جنبش عظيم مىتوانست ،به
پيروزى قطعى كارگران بيانجامد .اما رھبران سازشكار اتحاديه مانع ادامه آن شدند و
اين اعتصاب با كسب امتيازات ناچيز پايان يافت .اياالت متحده امريكا نيز در اين دوره
عرصه يك مبارزه طبقاتى حاد بود .در سالھاى  ١٩٠٩و  ١٩١٠چندين اعتصاب مھم
در اياالت متحده به وقوع پيوست .مبارزه كارگران فلز در  ١٩٠٩كه با برپايى يك
اعتصاب خواھان تحقق مطالبات رفاھى خود بودند ،به يك رو در رويى جدى ميان
كارگران و سرمايهداران تبديل شد .در نتيجه دخالت نيروھاى مسلح براى در ھم
شكستن اعتصاب ١٣ ،تن از كارگران كشته و  ۵٠تن زخمى شدند .معھذا كارگران به
اعتصاب تا پيروزى ادامه دادند(١٠٠).
يكى ديگر از اعتصابات مھم سال  ،١٩٠٩مقاومت  ١۴ماھه كارگران فوالد در برابر
زورگويى سرمايهداران در زمينه كاھش دستمزدھا و انجام اقداماتى عليه اتحاديه
كارگران بود .ھر چند كه مقاومت كارگران در ھم شكست ،اما روحيه مبارزاتى را در
جنبش كارگرى اياالت متحده باال برد .اعتصابات  ١٩١٠اغلب با پيروزى پايان يافتند.
مھمترين آنھا اعتصاب گسترده كارگران كارخانهھاى لباسدوزى در نيويورك بود.
اعتصابات گستردهترى در  ١٩١١به وقوع پيوست كه برجستهترين آنھا اعتصابات
كارگران راهآھن در شيكاگو و ايلىنويز بود .در سالھاى  ١٩١٣ - ١٩١٢معدنكاران
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ويرجينياى غربى دست به يك اعتصاب طوالنى زدند .كارگران معادن ويرجينياى
غربی خواھان به رسميت شناختن اتحاديه خود و كسب مزايايى بودند كه كارگران
معادن در مناطق ديگر به دست آورده بودند .از جمله اعتصابات ديگر ،اعتصاب
كارخانهھاى الستيكسازى اوھايو و اعتصاب كارگران بافنده لورنس در  ١٩١٢بود.
اعتصاب  ٢۵٠٠كارگر بافنده دو ماه به درازا كشيد .اين اعتصاب با پيروزى كارگران
پايان يافت و دستمزد كارگران افزايش يافت .افزايش دستمزد كارگران لورنس ،باعث
شد كه دستمزد كارگران نساجى نيوانگلند نيز افزايش يابد .يكى از طوالنىترين
اعتصابات كارگران امريكايى در  ١٩١٣اعتصاب كارگران پاترسون بود كه  ٢٢ھفته
ادامه داشت .تقريبا ً تمام كارگران شھر كه تعداد آنھا به  ٢۵٠٠٠مىرسيد در آن
شركت داشتند .كارگران در جريان اين اعتصاب ،يك كميته اعتصاب  ٣٠٠نفره و يك
كميته اجرايى  ١۵تا  ٢٠نفره تشكيل داده بودند .طوالنى شدن بيش از حد اين اعتصاب،
كارگران را از پاى درآورد و اين اعتصاب به شكست انجاميد .مھمترين رويداد جنبش
كارگرى آمريكا در اين دوره اعتصاب  ٩٠٠٠كارگر معادن كلرادو در  ١٩١۴بود كه
 ١۵ماه ادامه داشت .در جريان اعتصاب ،سرمايهداران ،كارگران را از خانهھايشان
بيرون راندند .كارگران معادن با زدن چادرھايى در ھمان منطقه به مبارزه خود ادامه
دادند .اقدامات متعدد دولت و سرمايهداران براى پايان بخشيدن به اعتصاب كارساز
نيافتاد .نيروھاى مسلح براى فرو نشاندن اعتصاب گسيل شدند .آنھا كارگران را به
گلوله بستند و تعدادى را به قتل رساندند .كارگران معادن نيز متقابالً دست به اسلحه
بردند .تمام منطقه را با چندين دھكده به تصرف خود درآوردند و تأسيسات معادن را
نيز به آتش كشيدند .درگيرى مسلحانه ميان كارگران و نيروھاى دولتى  ١٠روز ادامه
داشت .كارگران پس از  ١٠روز تسليم شدند.
مبارزه طبقاتى كارگران در فرانسه نيز با حدت تمام ادامه داشت .اعتصاب عمومى
كارگران راهآھن به منظور افزايش دستمزد و برخى مطالبات ديگر كه يك ھفته به طول
انجاميد ،اعتصاب  ۵٠٠٠٠تن از كارگران ساختمان به خاطر  ٨ساعت كار روزانه،
اعتصاب معدنچيان ،اعتصاب ملوانان و باراندازان مارسى ،اعتصاب كارگران
ماشينسازى رنو كه  ۶ھفته ادامه داشت ،اعتصاب عمومى كارگران فلز مارسى و
تظاھرات صدھا ھزار كارگر در  ١٩١٢عليه جنگ و محدوديتھايى كه دولت در
مورد اعتصابات و تظاھرات ايجاد كرده بود ،نمونهھاى برجسته مبارزات كارگران
فرانسوى در اين دوره بودند.
در ديگر كشورھاى اروپايى از جمله در ايتاليا ،اتريش ،مجارستان ،اسپانيا ،بلژيك و
ديگر كشورھا در ھمين دوره صدھا اعتصاب و تظاھرات رخ داد.
اما حادترين نبرد طبقاتى اين دوران در روسيه در جريان بود .پس از شكست انقالب
 ،١٩٠۵ - ٧جنبش كارگرى روسيه با يك افت كوتاه مدت روبرو بود كه تا ١٩١٠
ادامه داشت .از  ١٩١٠مجدداً جنبش كارگرى روسيه اعتال يافت و در مدتى كوتاه
اعتصابات گستردهاى سراسر روسيه را فرا گرفت .در  ١٩١١اعتصابات كارگرى در
مقايسه با سال قبل از آن به دو برابر افزايش يافتند .اعتصاب كارگران معادن طالى لنا
در  ١٩١٢آغاز مرحله جديدى در اين اعتالء جنبش بود .مداخله نيروھاى سركوب و
دستگيرى تعدادى از كارگران براى سركوب اعتصاب ،منجر به تظاھرات كارگران
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معادن طالى لنا براى آزادى دستگيرشدگان شد .نيروھاى مسلح با وحشىگرى تمام
كارگران را به گلوله بستند ٢٧٠ .كارگر كشته و  ٢۵٠تن زخمى شدند .موج اعتراض
به اين ددمنشى سراسر روسيه را فرا گرفت .لذا در آوريل  ٧٠٠ ،١٩١٢اعتصاب
سياسى صورت گرفت .در اين سال متجاوز از يك ميليون كارگر در اعتصابات شركت
كردند .در چندين شھر مھم روسيه از جمله مسكو و سن پترزبورگ تظاھراتى برپا
گرديد .كارگران به شكلى گستردهتر به اعتصاب روى آوردند .در سال  ١٩١٣بيش از
دو ميليون كارگر در اعتصابات شركت كردند .اھميت اين اعتصابات به ويژه در اين
بود كه  ۶٠در صد آنھا را اعتصابات سياسى تشكيل مىداد .در اوايل  ،١٩١۴اين رقم
به  ٨٠در صد رسيد.
وسعت و گستردگى اعتصابات در عموم كشورھاى سرمايهدارى به درازا كشيدن
اعتصابات حتا به مدت چند ماه ،رشد اعتصابات سياسى ،تظاھرات و درگيرىھاى
خيابانى و آكسيونھاى كارگران عليه جنگ ،ھمگى بيانگر اين واقعيت بود كه جنبش
بينالمللى طبقه كارگر به مرحلهاى از رشد و اعتال خود رسيده كه مىتواند به نبردى
قطعى و تعيينكننده با بورژوازى و نظم موجود برخيزد .اما با آغاز جنگ جھانى اول
تداوم اين اعتال متوقف گرديد ،مبارزه طبقه كارگر افت كرد و جنبش بينالمللى طبقه
كارگر با يك عقبنشينى روبرو گرديد .عامل اصلى اين عقبنشينى و افت مبارزات
كارگرى ،اغلب احزاب سوسيال دمكرات و رھبران اتحاديهھاى كارگرى بودند كه ھر
يك با توجيھات خاص خود ،به دفاع و حمايت از بورژوازى كشور خود برخاستند .در
رأس اين خيانتكاران به طبقه كارگر ،حزب سوسيال دمكرات آلمان و رھبران
اتحاديهھاى كارگرى اين كشور قرار داشتند .آنھا به اعتبارات جنگى رأى دادند و
آمادگى خود را براى دفاع از ميھن اعالم نمودند .پس از آلمان ،احزاب سوسياليست و
رھبران اتحاديهھاى كارگرى تعداد ديگرى از كشورھا نظير بريتانيا ،فرانسه ،اتريش،
اياالت متحده و چند كشور ديگر ھمين سياست را در پيش گرفتند .اين موج دفاعطلبى و
ميھنپرستى بورژوايى چنان شديد بود كه ث .ژ .ت فرانسه نيز به موضع دفاع از ميھن
در غلطيد .تنھا تعداد بسيار محدودى از تشكلھاى سياسى و صنفى طبقه كارگر در
برخى كشورھا نظير روسيه و بلغارستان ،بر مواضع انقالبى ماركسيستى و
انترناسيوناليستى خود پا بر جا ماندند .روشن است كه وقتى تعداد اعضاى اتحاديهھاى
تحت رھبرى احزاب سوسياليست سر به  ١٠ميليون مىزد و جنبش تعاونى تحت
رھبرى آنھا نيز حدوداً به  ٩ميليون مىرسيد ،مواضع شوونيستى دفاع از ميھن چه
تأثير مخربى مىتوانست بر جنبش طبقه كارگر و مبارزه آن بر جاى بگذارد .اما عالوه
بر اين سياست كه به تقويت تبليغات شوونيستى بورژوازى در ميان كارگران مدد
مىرساند ،آگاھى آنھا را زائل مىساخت ،روحيه مبارزاتى را در ميان كارگران از
بين مىبرد و به بىسازمانى و پراكندگى در ميان كارگران دامن مىزد ،عوامل ديگرى
نيز در اين افت مبارزات كارگران در آغاز جنگ مؤثر بودند .بخش قابل مالحظهاى از
كارگران به جبھهھاى جنگ گسيل شدند و جاى آنھا را زنان و جوانان گرفتند كه از
تجربه و آگاھى طبقاتى برخوردار نبودند .محدوديتھايى كه در مورد برپايى
اعتصابات ،تظاھرات ،فعاليتھاى اتحاديهاى نيز ايجاد شده بود ،تأثيرات منفى خود را
بر جاى مىگذاشتند .تبليغات گسترده شوونيستى بورژوازى نيز در نخستين ماهھاى
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آغاز جنگ ،تأثير زيادى داشت .بنابراين در آغاز جنگ مبارزات كارگران شديداً افت
كرد .اما اين ركود ،مدت زيادی دوام نياورد .از  ١٩١۵موج شوونيسم فرونشست.
فشارھاى مختلفى كه جنگ به كارگران تحميل مىكرد ،تنزل شديد سطح معيشت
كارگران ،فقر و گرسنگى ،طوالنى شدن ساعات كار ،تورم و افزايش قيمتھا،
فشارھاى سياسى و گسيل اجبارى كارگران به جبھهھاى جنگ ،ويرانى و فجايع
دھشتناك و دهھا مصيبت ديگرى كه جنگ به بار آورده بود ،احساسات ضد جنگ را
مجدداً در ميان كارگران تقويت نمود و آنھا را به حركت درآورد .گرايش چپ جنبش
كارگرى قدرت بيشترى پيدا كرد و آغاز به سازماندھى اعتصابات و تظاھرات ضد
جنگ نمود .در فرانسه تعدادى از اتحاديهھاى وابسته به ث .ژ .ت .مشى
مبارزهجويانهاى عليه دولت و جنگ اتخاذ نمودند .در سال  ١٩١۶چندين اعتصاب در
كارخانهھاى مختلف سازماندھى شد .در آلمان گروه انترناسيوناليستھاى سوسيال
دمكرات موسوم به اسپارتاكيست تحت رھبرى روزا لوكزامبورگ و ليبكنشت،
سازماندھى اعتصابات و تظاھرات را آغاز نمودند .تظاھرات زنان در مقابل رايشتاگ
و در درسدن ،تظاھرات ده ھزار نفرى  ٣٠نوامبر در برابر رايشتاگ در ،١٩١۵
گردھمايى ده ھزار نفرى برلين با شعار مرگ بر جنگ و مرگ بر حكومت در ،١٩١۶
نخستين اقدامات جناح چپ كارگرى آلمان پس از آغاز جنگ بود .در  ،١٩١۶دهھا
اعتصاب كارگرى نيز در آلمان به وقوع پيوست .در ايتاليا از ھمان آغاز جنگ ،دهھا
ھزار كارگر با شعار "جنگ نه"" ،ما كار و نان مىخواھيم" ،تظاھرات و اعتصابات
خود را آغاز کرده بودند .اين مبارزات در سالھاى بعد گسترش بيشترى يافت و در
 ١٩١۵صدھا اعتصاب برپا گرديد .در روسيه نيز اعتصابات كارگران در  ١٩١۶به
سطح بااليى رسيد  .در  ١۴١٠ ،١٩١۶مورد اعتصاب در روسيه صورت گرفت كه
 ١٠٨۶٠٠٠كارگر در آن شركت كردند و  ٢۴٣مورد آن اعتصاب سياسى بود(١٠١).
در جريان اين اعتصابات اروپايى ،كارگران ،كميتهھاى كارخانه را تشكيل دادند كه يك
تشكل انقالبى در نقطه توليد بود .اين كميتهھا در ايتاليا و انگلستان و بعداً در روسيه
پديد آمدند .اين اعتالی مجدد جنبش كارگرى حاكى از اين واقعيت بود كه كارگران از
جنگ و طبقه حاكم در كشورھاى سرمايهدارى نفرت دارند و شرايط عينى براى
سرنگونى بورژوازى فراھم است.
 –١۶تحوالت جنبش اتحاديهای
به موازات رشد و اعتال مبارزات كارگران در كشورھاى سرمايهدارى در دوره قبل
از جنگ جھانى اول ،اتحاديهھاى كارگری نيز وسيعا ً رشد كردند .اين رشد اتحاديهھاى
چنان سريع بود كه به عنوان نمونه اعضای اتحاديه كارگران معدن در بريتانيا در طول
يك سال ،از  ١۶٠٠٠٠به  ٩٠٠٠٠٠افزايش يافت و تعداد اعضای توك در فاصله ١۵
  ١٩١٠از  ١۶٧۴٧١۵به  ٢۶٨٢٣۵٧رسيد(١٠٢).در طول  ٧سال قبل از جنگ بر تعداد اعضای اتحاديهھا  ۵تا  ٧ميليون افزوده شد و
در  ١٩١۴به  ١۴تا  ١۶ميليون رسيد (١٠٣).اين رشد كمى اتحاديهھا ،تنھا محصول رشد
و اعتالء مبارزات كارگران و ارتقاء سطح آگاھى آنھا نبود ،بلكه نتيجه تغييراتى بود
كه در تركيب و ساختار اتحاديهھا پديد آمد .كارگران نيمه ماھر و حتا غير ماھر،
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كارگران بخشھاى خدمات و كشاورزى ،وسيعا ً به اتحاديهھا پيوسته بودند .تدريجا ً
ساختار اتحاديهھا نيز تغيير كرده بود و تعدادى از اتحاديهھاى صنعتى شكل گرفته
بودند كه از ساختار اتحاديهھاى صنفى كامالً متمايز بودند .بخش اعظم اتحاديهھايى كه
تا اين زمان شكل گرفته بودند ،تحت نفوذ احزاب سوسياليست قرار داشتند و رھبرى
اكثر آنھا در اختيار بوروكراسى اتحاديهاى بود .سياستھاى راستروانه و
سازشكارانه اتحاديهھاى تحت نفوذ احزاب سوسيال دمكرات ،به نحو روزافزونى به
روى گردانی کارگران از اين اتحاديهھا و پيوستن آنھا به اتحاديهھاى
آناركوسنديكاليست انجاميد .آناركوسنديكاليسم كه تا اوايل سدهی بيستم بيشتر در
كشورھايى نفوذ داشت كه عقبماندهتر بودند ،اكنون ديگر به يك پديده جھانى تبديل شده
بود .كارگرانى كه به اتحاديهھاى آناركوسنديكاليست مىپيوستند ،منافع طبقاتى خود را
در اين اتحاديهھا مىديدند .در حقيقت ھم به رغم انحرافاتى كه جنبش
آناركوسنديكاليستى داشت ،در مقايسه با اتحاديهھاى كارگرى كه رھبرى آنھا در دست
بوروكراتھاى اتحاديهھا بود ،بھتر ،از منافع كارگران دفاع مىكردند .ويليام فاستر كه
از فعالين جنبش اتحاديهاى در اين سالھا بود ،توضيح مىدھد كه" :آناركوسنديكاليسم
توانست در عرصه بينالمللى گسترش پيدا كند ،چرا كه به نظر مىرسيد پاسخھاى
قانعكنندهاى به بسيارى از مسايل طبقه كارگر ،به ويژه مسايلى كه امپرياليسم پيش
آورده بود ،ارائه مىدھد ،و حال آن كه سوسيال دمكراسى در حالى كه به نحو
روزافزونى به ورطه اپورتونيسم در مىغلطيد ،قادر به پاسخ آنھا نبود .از اينرو،
سياستستيزى سنديكاليستھا ،از نظر تعداد زيادى از كارگران ،پاسخى درست به
گروهھاى سياستمداران اپورتونيست كه احزاب كارگرى را از حيات تھى مىساختند،
به نظر مىرسيد .اتحاديهگرايى صنعتى آناركوسنديكاليسم ،تنھا نوع اتحاديهگرايى بود
كه مىتوانست با تراستھا مبارزه كند و آشكارا برتر از اتحاديهھاى صنفى اتم مانندى
بود كه ھنوز سوسيال دموكراتھاى بسيارى از كشورھا آن را تحمل مىكردند.
با توجه به موفقيت چشمگير اعتصابات سياسى تودهاى در انقالب روسيه ،١٩٠۵
اعتصاب عمومى سنديكاليسم ،وسيلهاى مؤثر و موجه براى مقابله با خطر جنگ
قريبالوقوع و در موقع مناسب ،الغای سرمايهدارى به طور كلى ،به نظر مىرسيد.
بنابراين در شرايطى كه اوضاع ،يك سياست و سازمان رزمنده كارگران را در برابر
جبھه سست بنيادى كه سوسيال دمكراتھاى اپورتونيست و سازشكار ساخته بودند،
مىطلبيد ،سنديكاليسم خود را به عنوان راه حل اين مسايل معرفى نمود و آغاز به رشد
و شكوفايى نمود .آناركوسنديكاليسم توانست اين كار را بكند ،چرا كه كمونيسم تحت
رھبرى لنين كبير در آن زمان تازه به عنوان يك نيروى بينالمللى در جنبش كارگرى
آغاز به پيدايش كرده بود (١٠۴)".در فرانسه ،كنفدراسيون عمومى كار )ث.ژ.ت( به
عنوان يك تشكيالت آناركوسنديكاليست ،بيشترين تعداد كارگران را در صفوف خود
متشكل ساخته بود و در آستانه جنگ متجاوز از نيم ميليون عضو داشت .در ايتاليا
جنبش آناركوسنديكاليست تا آن حد رشد كرده و قدرت گرفته بود كه در  ١٩٠٨در
پارما يك اعتصاب عمومى برپا كرد و بعداً اعتصابات متعددى را رھبرى نمود .در
اسپانيا ،پرتغال و ھلند نيز اتحاديهھاى آناركوسنديكاليست در اين سالھا رشد كردند .اما
جنبش آناركوسنديكاليستى در انگليس و آمريكا نيز ريشه دواند .در اياالت متحده ،
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تشكيالت اتحاديهاى موسوم به كارگران صنعتى جھان ،حامل خطمشى
آناركوسنديكاليستى بود كه در برابر فدراسيون امريكايى كار تحت رھبرى گامپرز،
جناح چپ جنبش كارگرى را تشكيل مىداد .تشكيالت كارگران صنعتى جھان در
سالھاى قبل از جنگ چندين اعتصاب بزرگ را در آمريكا سازمان داد و آنھا را
رھبرى نمود .اما عالوه بر اتحاديهھاى وابسته به احزاب سوسياليست و
آناركوسنديكاليسم ،تعداد محدودى از كارگران در اتحاديهھاى مسيحى متشكل شده بود
كه از سازش كارگر و سرمايهدار دفاع مىكردند .تعداد اعضای آنھا تا آستانه جنگ،
كمى بيش از نيم ميليون بود.
سازمانھاى اتحاديهاى بينالمللى طبقه كارگر ھم در اين دوره پيشرفتھاى قابل
مالحظهاى داشتند .تعداد دبيرخانهھاى بينالمللى حرفهاى كه قبالً به آنھا اشاره كرديم،
رشد نمود و تا آغاز جنگ جھانى به  ٣٢دبيرخانه رسيد .بزرگترين اين دبيرخانهھا،
متعلق به كارگران معادن ،حمل و نقل ،فلز و ساختمان بود .دبيرخانه بينالمللى
اتحاديهھا تا  ١٩ ،١٩١٣مركز ملى كار را با حدود  ٧ميليون عضو
دربرمىگرفت (١٠۵).در اين جا نيز جناح راست جنبش كارگرى به رھبرى لژين،
سركرده بوروكراتھاى اتحاديهاى آلمان رھبرى را در اختيار داشت .اين جناح مانع از
آن بود كه اين تشكيالت ،به يك سازمان بينالمللى اتحاديهاى تصميمگيرنده تبديل شود.
برخى اتحاديهھا از اين ايده دفاع مىكردند كه دبيرخانه بينالمللى بايد نام خود را تغيير
دھد ،و به يك انترناسيونال اتحاديهھا تبديل شود .جناح راست به شدت با اين امر مخالف
بود ،و ادعا مىكرد كه تصميمگيرى در مورد مسايل اجتماعى و سياسى مھم بر عھده
انترناسيونال سوسياليست و احزاب سوسيال دمكرات است .سرانجام پس از بحثھاى
مداوم ،در كنفرانس زوريخ دبيرخانه بينالمللى مراكز ملى اتحاديهاى ،نام آن به
فدراسيون بينالمللى اتحاديهھا تغيير يافت ،،بدون اين كه در ماھيت و مضمون وظايفش
تغييرى صورت بگيرد .فدراسيون بينالمللى اتحاديهھا ،در جريان جنگ و دفاع اغلب
احزاب سوسياليست و رھبران اتحاديهھا از دولت خودى ،عمالً به سه بخش با سه
مركز در برلين ،فرانسه و آمستردام تقسيم گرديد.
 -١٧فروپاشى انترناسيونال دوم
"سوسياليستھاى سراسر جھان در كنفرانس بال  ،١٩١٢رسما ً اعالم نمودند كه
جنگ قريبالوقوع اروپايى را جنگى "جنايتكارانه" و ارتجاعىترين اقدام تمام
حكومتھا مىدانند كه بايد از طريق برپايى يك انقالب عليه آن ،سقوط سرمايهدارى را
تسريع نمود .جنگ فرا رسيد و بحران پديد آمد ،اما اكثريت احزاب سوسيال دموكرات
به جاى تاكتيكھاى انقالبى به تاكتيكھاى ارتجاعى روى آوردند و به جانبدارى از
بوژوازى و دولت متبوعه خود برخاستند .اين رویگردانى از سوسياليسم به معناى
فروپاشى انترناسيونال دوم ) (١٩١۴ -١٨٨٩است(١٠۶)"...
ھمان گونه كه پيش از اين ديديم ،قطعنامهھاى انترناسيونال دوم ،به ويژه قطعنامهھاى
اشتوتگارت و بال ،به روشنى ،علل و خصلت جنگ امپرياليستى را مدتھا قبل از
وقوع آن ،تحليل كردند و رھنمودھايى براى عمل سوسياليستھا در حين جنگ ارائه
دادند .بيانيه بال از جنگى كه طبقات حاكمه در پى برافروختن آن بودند ،به عنوان
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جنگى غارتگرانه كه مغاير منافع كارگران است ياد نمود .بيانيه مىگفت كه
"كارگران ،شركت در اين جنگ را جنايت مىدانند" و "ھر گونه شليك به يكديگر را به
خاطر سود سرمايهداران ،افتخارات دودمانى و معاھدات سرى ديپلماتيك ،جنايتكارانه
در نظر مىگيرند ".با يادآورى "جنگ فرانسه و آلمان ،قيام انقالبى كمون" و جنگ
روس و ژاپن و انقالب  ،١٩٠۵از سوسياليستھا مىخواست كه از بحران و خشم
كارگران استفاده كنند و سقوط فرمانروايى طبقه سرمايهدار را تسريع نمايند.
اين جنگ فرا رسيد .در  ٢٨ژوئيه  ،١٩١۴امپراتورى اتريش  -مجارستان به
صربستان اعالن جنگ داد .تا  ۴اوت ،روسيه ،آلمان ،بريتانيا و فرانسه نيز به جنگ
پيوستند و جنگ جھانى آغاز گرديد.
دفتر بينالملل سوسياليست ،فراخوان يك اجالس اضطرارى را در بروكسل داد .اين
اجالس در فاصله  ٢٩تا  ٣٠ژوئيه برگزار شد .اغلب رھبران احزاب سوسياليست در
اين اجالس حضور يافتند .در اين اجالس ،به پيشنھاد روزا لوكزامبورگ تصميم گرفته
شد ،كه كنگره آتى در  ١٩اوت به عنوان يك كنگره اضطرارى در مورد مسئله جنگ،
در پاريس برگزار شود .بخش ديگرى از مباحث اين اجالس در مورد جنگ بود.
تعدادى از سران احزاب سوسياليست در اين مورد سخنرانى كردند .از ھمين بحثھا
روشن بود كه اغلب احزاب سوسياليست نمىخواھند مطابق مصوبات كنگرهھاى
انترناسيونال موضعى انقالبى در قبال جنگ ارتجاعى  -امپرياليستى اتخاذ كنند .آنھا
ھر يك به نحوى از دولت خودشان دفاع كردند و جنگطلبان خارجى را محكوم نمودند.
ويكتور آدلر ،رھبر حزب سوسيال دموكرات اتريش از غافلگير شدن سوسياليستھاى
اتريشى سخن گفت .او اعالم نمود که حزب خلع سالح شده و نمىتواند كارى انجام
دھد .وى با ھراس ،از تھديد حزب و مطبوعات حزبى سخن گفت .آدلر ،انجام اقدامات
انقالبى پرولتاريا عليه جنگ را منتفى اعالم نمود و حتا ايده اعتصاب را نيز فانتزى
محض ناميد(١٠٧).
سوسياليستھاى انگليسى و فرانسوى ھم از تالشھاى صلحطلبانه! دولتھاى خود
سخن گفتند .اين اجالس با تصويب قطعنامهاى به كار خود پايان داد .در اين قطعنامه از
پرولترھاى تمام كشورھا خواسته شد كه صرفاً به ادامه تظاھرات اكتفا نكنند ،بلكه
تظاھرات خود را عليه جنگ ،به خاطر صلح و حل درگيرى اتريش و صربستان از
طريق وساطت يك دادگاه تشديد كنند .قطعنامه ،از سوسياليستھاى آلمان مىخواست كه
دولت خود را تحت فشار قرار دھند ،تا جلو اقدامات اتريش را بگيرد .از
سوسياليستھاى فرانسه نيز مىخواست به دولت خود فشار آوردند تا روسيه را به عدم
مداخله در اين درگيرى تشويق كند .به پيشنھاد روزا لوكزامبورگ ،در اين قطعنامه ھم
چنين گفته شد كه بوروى سوسياليست به گرمى از برخورد انقالبى پرولترھاى روسيه
استقبال مىكند و از آنھا مىخواھد كه اقدامات قھرمانانه خود را عليه تزاريسم كه
مؤثرترين تضمين در مقابل تھديد جنگ جھانى است ،ادامه دھند .اما در اين قطعنامه
در مورد خصلت اين جنگ و راه حل مقابله جدى با آن چيزى گفته نشد.
چند روز پس از اين اجالس ،جنگ ھمهگير شد .كنگره اضطرارى كه قرار بود در
پاريس تشكيل شود ،ديگر برگزار نشد .بوروى انترناسيونال به ھلند منتقل شد و به
خاطر اختالفات شديد ،ديگر جلسهاى تشكيل نداد.
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با ورود دولت آلمان به جنگ ،اكثريت رھبرى حزب سوسيال دموكرات آلمان آشكارا
به دفاع از دولت خودى و حمايت از جنگ برخاستند .آلبرت سودكوم از رھبران حزب
با صدراعظم آلمان يك مالقات خصوصى داشت و در پى آن طى نامهاى به وى
اطمينان داد كه "ھيچ گونه اقدامى از اعتصاب عمومى يا منفرد ،خرابكارى و امثالھم
صورت نخواھد گرفت و نبايد از آن بيمناك بود ،چرا كه ما طالب صلحايم (١٠٨)".وى
سپس ادامه مىدھد كه كميته اجرايى حزب با وقوف به مسئوليت خود ،ضرورت
اجتناب از اظھارات خودخواھانه و گمراهكننده را در مطبوعات مىپذيرد .كميسيون
عمومى اتحاديهھاى كارگرى نيز "صلح مدنى" را اعالم نمود و از كارگران خواست
كه از دولت حمايت كنند .مطبوعات حزب سوسيال دموكرات ،مقاالت متعددى را به
توجيه اقدامات رھبرى حزب و دفاع از دولت اختصاص دادند .در يكى از مقاالت گفته
مىشد" :ھر چند كه خلق آلمان جنگ را نمیخواست ،اما اكنون بايد با تمام نيرو در آن
مشاركت نمايد ،چرا كه شكست يك فاجعه است و رنجھاى ناگفتنى به بار خواھد
آورد" ،".ما نبايد اجازه دھيم زنان و فرزندانمان قربانى بيرحمى قزاقھا شوند ".در
مقاله ديگرى ادعا شد كه "ما تا آخرين لحظه براى پاسدارى از صلح تالش نموديم ،اما
نتيجهاى در پى نداشت ...اكنون ،كار براى صلح تمام است .مسايل ديگرى در برابر ما
قرار گرفته است .اكنون يك مسئله ما را در چنگال خود گرفته است" :آيا ما مىخواھيم
براى پيروزى تالش كنيم؟" پاسخ ما "آرى" است" ".اكنون ما بايد از كليت تمدن آلمانى
و آزادى آلمان در برابر دشمن بيرحم و بربر دفاع كنيم(١٠٩)".
گروه پارلمانى سوسيال دمكراتھاى آلمانى نيز در  ۴اوت به اعتبارات جنگى رأى
داد .آنھا در بيانيه خود گفتند" :خطر حمله دشمن ،ما را تھديد مىكند" "امروز ما نه
در مورد اين مسئله كه موافق يا مخالف جنگيم ،بلكه در مورد اين مسئله كه چه گامھايى
بايد براى دفاع از كشور برداشت ،مىبايد تصميم بگيريم ".ضروريست كه خطر
تزاريسم را دور كنيم و فرھنگ و استقالل كشورمان را تأمين نماييم .ما ميھنمان را در
اين لحظه دشوار رھا نمىكنيم .ما احساس مىكنيم كه بر طبق موازين انترناسيونال
عمل مىنماييم كه حق ھر ملتى را براى استقالل ملى و دفاع از خود به رسميت شناخته
و تمام جنگھاى توسعهطلبانه را محكوم كرده است .با الھام از اين اصول است كه
اعتبارات الزم را تصويب مىكنيم (١١٠).اين اظھارات و رفتار ،ديگر ھيچ ربطى به
سوسياليسم ،انترناسيوناليسم و منافع طبقه كارگر نداشت .حزب سوسيال دمكرات آلمان
به يك حزب سوسيال  -شوونيست تبديل گرديد .سوسيال  -شوونيستھاى آلمانى ھمگام
با بورژوازى كشور خود ،از طبقه كارگر آلمان مىخواستند كه اسلحه بردارد و آن را
به سوى برادران خود نشانه رود.
در ديگر كشورھاى اروپايى نيز رھبرى احزاب سوسياليست ،يا الاقل اكثريت آنھا
چنين مواضعى اتخاذ نمودند .آنھا نيز براى توجيه سياستھاى جنگطلبانه دولتھاى
بورژوايى كشورشان ،مسئله جنگ تدافعى و ضرورت دفاع از ميھن و دمكراسى را
مطرح كردند .آنھا نيز ،طبقه كارگر را به حمايت و پشتيبانى از دولت خودى و دفاع
از ميھن فرا خواندند .سوسيال دمكراتھاى اتريش كه كشورشان در جبھه دولت آلمان
قرار داشت ،سياست سوسيال  -شوونيستھاى آلمان را مورد تحسين قرار دادند.
سوسياليستھاى فرانسه و بلژيك ھم پرولترھاى كشورھاى خود را به دفاع از ميھن
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فرا خواندند .رھبران حزب سوسياليست فرانسه و بلژيك در يك بيانيه مشترك گفتند" :ما
محقيم از استقالل و خودمختارى ملتمان عليه امپرياليسم آلمان دفاع كنيم (١١١)".با اين
اوضاع ،ديگر تكليف حزب كارگر بريتانيا روشن بود .اين حزب در مجلس عوام گفت
كه بريتانيا مسير ديپلماسى مسالمتآميز را پيموده است و حاال بايد اسلحه به دست در
برابر تجاوز آلمان ايستادگى كند .حزب معتقد است كه اگر انگليس تعھدات خود را
نسبت به بلژيك انجام نداده بود و كنار ايستاده بود ،احتمال پيروزى ارتش آلمان وجود
داشت و پيروزى آلمان مرگ دمكراسى در اروپاست (١١٢).رھبران اتحاديهھاى
كارگرى بريتانيا نيز "متاركه صنعتى" اعالم نموده و اعتصاب را در حين جنگ
ممنوع كردند .احزاب كشورھاى بىطرف نظير سوئيس ،سوئد و ھلند نيز به دفاع از
دولت خودى برخاستند .در اين ميان جناح موسوم به مركز احزاب سوسيال دمكرات
نيز كارى جز اين نكرد كه مستقيم و غير مستقيم جناح راست را تقويت كند .تنھا
معدودى از احزاب يا جناحى از احزاب سوسيال دمكرات در برابر اين جنگ
امپرياليستى موضعى انقالبى و انترناسيوناليستى اتخاذ نمودند .به اعتبارات جنگى رأى
ندادند .به تبليغ عليه جنگ دست زدند ،از كارگران خواستند كه از شليك به سوى
برادران خود پرھيز كنند و اسلحه خود را به سوى دولت خودشان و بورژوازى
خودشان برگردانند .آنھا از انقالب سوسياليستى و انترناسيوناليسم پرولترى دفاع
نمودند .در پيشاپيش اين گرايش چپ انقالبى ،حزب بلشويك به رھبرى لنين قرار
داشت .اما اين گرايش در انترناسيونال دوم ضعيف بود .جريان مسلط را اپورتونيسم
آشكار و پوشيده راست و مركز تشكيل مىدادند .سياستھاى اپورتونيستى احزاب
سوسياليست ،دفاعطلبى سوسياليستھاى كشورھاى اروپايى و حمايت آنھا از
دولتھاى خودى ،به انشعاب در انترناسيونال و فروپاشى آن انجاميد.
علت اين فروپاشى انترناسيونال دوم چه بود؟ علت اين فروپاشى در آن نبود كه جنگ
باعث از ھم گسيختگى مناسبات و روابط ميان احزاب سوسياليست شده بود ،بلكه
اپورتونيسم انترناسيونال دوم و ورشكستگى ايدئولوژيك  -سياسى و تشكيالتى آن علت
اين فروپاشى بود .اپورتونيسم انترناسيونال دوم ،طى بيش از دو دھه دوران مسالمت،
تدريجا ً رشد كرده بود .اغلب احزاب سوسياليست ،انقالب اجتماعى و شيوهھاى انقالبى
مبارزه را عمالً كنار نھاده بودند و تنھا به شيوهھاى قانونى و پارلمانى مبارزه باور
داشتند .آنھا ھمكارى طبقاتى را جايگزين مبارزه طبقاتى كردند و به شكلى پوشيده
دست به اتحاد با بورژوازى زدند .اين سياست اپورتونيستى در سوسيال  -شوونيسم به
نضج كامل خود رسيد .اتحاد با بورژوازى كه پيش از اين مخفى بود ،شكلى آشكار به
خود گرفت" .جنگ ،اتحاد پنھانى اپورتونيستھا و بورژوازى را به اتحاد علنى تبديل
كرد(١١٣)".
لنين در تحليل بنيادھاى ايدئولوژيك اين اپورتونيسم نوشت" :دفاع از ھمكارى طبقاتى،
كنار نھادن ايده انقالب سوسياليستى و روشھاى انقالبى مبارزه ،تطبيق خود با
ناسيوناليسم بورژوايى ،انكار اين واقعيت كه خطوط مرزى مليت و كشور از نظر
تاريخى گذرا ھستند ،بت ساختن از قانونيت بورژوايى ،رد نقطه نظر طبقاتى و مبارزه
طبقاتى از ترس دفع "تودهھاى وسيع جمعيت" )يعنى خرده بورژوازى(  -بدون شك
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اينھا ھستند ،بنيادھاى ايدئولوژيك اپورتونيسم و از ھمين خاك است كه ذھنيت
شوونيستى و وطنپرستانه اغلب رھبران انترناسيونال دوم رشد كرده است".
اما اين اپورتونيسم و شوونيسم در ھوا رشد نكرده بود ،زمينهھاى عينى اجتماعى و
طبقاتى داشت .احزاب سوسيال دمكرات اروپايى كه سالھاى مديد با مبارزه قانونى و
پارلمانى به سر برده بودند ،براى جلب حمايت خرده بورژوازى و كسب آراء آنھا مدام
از مواضع پرولترى كوتاه آمدند ،به طرح شعارھايى پرداختند كه خرده بورژوازى رم
نكند .آنھا حتا اقشارى از خرده بورژوازى را به صفوف خود پذيرفتند .زينويف در
تحليل جامع خود از ريشهھاى اجتماعى اپورتونيسم به آلمان اشاره مىكند و مىنويسد:
"تركيب حزب سوسيال دمكرات آلمان و اتحاديهھاى كارگرى اين كشور ،قطعا ً
پرولترىتر از ھر حزب ديگر "اروپايى" است .با وجود اين ،ما در اين جا چه
مىبينيم؟ سوسيال دمكراسى آلمانى ،آمار جامعى در مورد تركيب اجتماعى كل
تشكيالت حزبىاش ندارد .اما چنين آمارى براى شھر برلين موجود است كه تا حدودى
مىتوان آن را نمونهای براى تمام حزب در نظر گرفت .يك تحقيق آمارى عالى در
مورد تركيب سازمان سوسيال دمكرات آلمان در برابر ما قرار دارد كه حدود  ٨يا ٩
سال پيش تھيه شده )حدوداً سالھاى  (١٩٠۶ -١٩٠٧و مىتوان آن را ھنوز معتبر
دانست.
برلين بزرگترين مركز كارگرى و مھمترين سنگر سوسيال دمكراسى آلمان است.
اين آمار مربوط به سالھاى  ١٩٠۶و  ١٩٠٧است كه شامل  ۵٣١٠۶عضو سازمان
يافته حزب سوسيال دمكرات است ) ٨١درصد تمام اعضايى كه در آن زمان در حزب
سوسيال دمكرات در برلين متشكل شده بودند( .در نظر اول ،دو نكته جلب نظر مىكند.
اوالً وجود يك گروه از نظر كمى قوى از افراد غير كارگر در سازمان سوسيال
دمكرات كه از آنھا به عنوان "خودكاركن" نام برده مىشود .ثانيا ً در صد بالنسبه
كوچكى از اعضاى حزب كه از كارگران غير ماھر تشكيل شدهاند .گروه نخست ،يعنى
كسانى كه از طريق فروش نيروى كار خود زندگى نمىكنند  ۵٢٢٨نفرند )از مجموع
 (۵٣١٠۶يعنى  ٩ / ٨درصد تمام اعضاى حزب را كه مورد بررسى قرار گرفتهاند،
تشكيل مىدھند .بنابراين مىبينيم كه تقريبا ً  ١٠در صد تمام سوسيال دمكراتھاى
متشكل را در شھر برلين آلمان و حوالى آن غير كارگران تشكيل مىدھند ....ھزاران
مسافرخانهچى ،صدھا مالك كارخانهھاى كوچك ،تجار و پيشهوران مستقل ،اينھا
اشخاص منفردى نيستند كه موضع پرولترھا را پذيرفته باشند ،بلكه اين يك قشر كامالً
متمايز است كه منافع خود ،روانشناسى خاص خود و شيوه تفكر خودش را حفظ كرده
است(١١۴)".
واضح است كه اين قشر وسيع خردهبورژوازى در حزب سوسيال دمكرات آلمان كه
در سالھاى بعد نيز بر كميت آن افزوده شد ،تأثير مشخص خود را بر خطمشى و
سياستھاى احزاب سوسيال دمكرات بر جاى مىگذاشت .دادن امتيازات به آنھا و
عقبنشينىھاى مداوم ،ھمراه با تقليل مداوم خواستھاى كارگران بود .آنھا تدريجا ً
سخنگويان و رھبرانى نيز در حزب پيدا كردند .زينويف مىنويسد كه "ھاينه ،سودكرم،
الندسبرگ ،ديويد ،نمايندگان و رھبران نمونهوار اين قشرند .يك چنين قشرى در
فراكسيون سوسيال دمكرات آلمان ھم نمايندگان خود را دارد .در  ،١٨٩٢در ميان ٣۵
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نماينده سوسيال دمكرات در رايشتاگ ۴ ،تن را صاحبان مسافرخانهھا تشكيل مىدادند.
در  ١٩٠۵به شش تن از مجموع  ٨١نماينده سوسيال دمكرات افزايش يافتند .در ١٩١٢
به  ١٢نفر از مجموع  ١١٠نماينده سوسيال دمكرات رسيدند.
اين رھبران ايدئولوژيك  -سياسى خرده بورژوازى در حالى كه نقطه اتكای خود را
عقبماندهترين اليهھاى طبقه كارگر قرار دادند ،گرايشى در دوران سوسيال دمكراسى
ايجاد كردند .تدريجا ً دولتى در درون دولت تشكيل شد .نفود خرده بورژوازى دائما ً
بيشتر شد و خود سوسيال دمكراسى تبديل به يار نيمه راه ،ياران نيمه راه گرديد .اين
ياران نيمه راه نبودند كه خود را با سوسيال دمكراسى وفق دادند ،بلكه اين سوسيال
دمكراسى بود كه خود را با آنھا وفق داد(١١۵)".
ديگر احزاب سوسيال دمكرات نيز داراى وضعيت مشابھى بودند .اما تكيهگاه و
سرمنشأ طبقاتى اپورتونيسم در احزاب سوسيال دمكرات انترناسيونال دوم تنھا خرده
بورژوازى نبود ،بلكه بوروكراسى و اشرافيت كارگرى نيز بود .اگر در گذشته تنھا در
انگليس اليه فوقانى طبقه كارگر به علت انحصار بريتانيا در بازار جھانى به صورت
يك اليه ممتاز و مرفه شكل گرفته بود كه پايگاه بورژوازى در جنبش طبقه كارگر بود،
در مرحله امپرياليستى تكامل سرمايهدارى ،اين اليه در تمام كشورھاى پيشرفته
سرمايهدارى شكل گرفت .بورژوازى ،بخش ناچيزى از مافوق سودھاى كالن
انحصارى را به اين اليه اختصاص داد .اين اليه مرفه و ممتاز ،به لحاظ شيوه زندگى و
تفكر بورژوا شدند .بورژوازى از اين اليه فوقانى طبقه كارگر به عنوان مھمترين ابزار
براى اشاعه ايدهھاى بورژوايى و اپورتونيستى در ميان كارگران و محدود كردن
مبارزه آنھا به دايره مناسبات موجود استفاده كرد .در حقيقت ،اشرافيت كارگرى نقش
عامل بورژوازى را در جنبش طبقه كارگر به عھده گرفت و به طبقه كارگر خيانت
كرد .لنين در تحليل اين پديده مىنويسد" :بديھيست با يك چنين مافوق سود ھنگفتى
)زيرا اين سود ،مافوق آن سوديست كه سرمايهداران از طريق بھرهكشى از كارگران
كشور خود به چنگ مىآوردند( مىتوان رھبران كارگران و قشر فوقانى كارگران را
كه قشر اشرافيت كارگرى مىباشند ،خريد .اين قشر را ھمان سرمايهداران كشورھاى
"پيشرو" مىخرند و اين عمل را ھم به ھزاران وسيله مستقيم و غير مستقيم ،آشكار و
پنھان انجام مىدھند.
اين قشر كارگران بورژوا شده يا "قشر اشرافيت كارگرى" كه از لحاظ شيوه زندگى و
ميزان دستمزد و به طور كلى جھانبينى خود كامالً خرده بورژوا ھستند  -تكيهگاه عمده
انترناسيونال دوم و در ايام ما تكيهگاه عمده اجتماعى )نه جنگى( بورژوازى را تشكيل
مىدھند .زيرا اينھا عاملين واقعى بورژوازى در جنبش كارگرى و مباشرين كارگرى
طبقه سرمايهداران و مجريان حقيقى رفرميسم و شوونيسم ھستند(١١۶)".
نقش مشابھى را نيز بوروكراسى كارگرى ايفا نمود .بوروكراسى كارگرى ،را
جريانى در درون جنبش كارگرى تشكيل مىداد كه سازمانھاى تودهاى كارگرى را در
كشورھاى سرمايهدارى ھدايت و رھبرى مىكردند .ھر چند كه بوروكراتھاى درون
جنبش كارگرى بخشا ً از ميان آريستوكراسى كارگرى آمده بودند ،اما عمدتا ً فعالين
اتحاديهاى و تشكلھاى ديگر نظير تعاونىھا بودند كه شغل كارگرى خود را رھا كرده
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و تبديل به كاركنانى شده بودند كه از حزب و اتحاديهھا حقوق مىگرفتند .آنھا از
موقعيت ممتازى برخوردار بودند و حقوقھاى معموالً بااليى مىگرفتند.
زينويف در ھمان نوشته "ريشهھاى اجتماعى شكاف در انترناسيوناليسم دوم" در
مورد نقش و موقعيت بوروكراسى كارگرى با استناد به آمار و اطالعات مربوط به
آلمان توضيح مىدھد كه "كل تعداد مقامات حقوقبگيرى كه براى حزب و اتحاديهھا در
 ١٩١۴در آلمان كار مىكردند  ۴٠١٠نفر بود ...آنھا درآمدى باالتر از درآمد يك خرده
بورژواى متوسط دارند و از مدتھا پيش كار خود را رھا كردهاند ...برطبق محاسبه
ما ۴ ،ھزار كارگزار ،اگر بيشتر نباشد الاقل دوازده ھزار پست مھم اتحاديهاى و
حزبى را در اختيار خود گرفتهاند .ھر كارگزار كمابيش مؤثرى ،ھمزمان  ٢يا  ٣و گاه
حتا تعداد بيشترى مقام و منصب دارد .او در ھمان حال كه نماينده رايشتاگ و سردبير
روزنامه است ،عضو پارلمان منطقهاى ھم مىباشد و دبير حزب نيز ھست .رئيس يك
اتحاديه ،سردبير يك نشريه ،كارمند تعاونى و عضو شوراى شھر و غيره است .بدين
طريق است كه تمام قدرت در حزب و اتحاديهھا در دست اين چھار ھزار فوقانى
متمركز مىگردد) .حقوقھا نيز افزايش مىيابند و انباشته مىگردند .بسيارى از مقامات
جنبش كارگرى ھر سال ده ھزار مارك و بيشتر دريافت مىكنند (.ھمه چيز وابسته به
آنھا مىشود .آنھا تمام دستگاه قدرتمند مطبوعات ،تشكيالت ،انجمنھاى كمك متقابل،
تمام دستگاه انتخاباتى و غيره را در دست خود مىگيرند(١١٧)".
اين بوروكراسى كارگرى كه در موقعيت ممتازى قرار گرفته بود ،مدافع نظم موجود
شد و به عامل بورژوازى در جنبش كارگرى تبديل گرديد كه در برخى كشورھا نظير
آمريكا مستقيما ً از بورژوازى رشوه مىگرفت و مبارزه كارگران را به دايره مناسبات
موجود محدود مىكرد .رھبرى اتحاديه آمريكايى كار وابسته به گامپرز نمونه كاملى از
فساد و رشوهخوارى بوروكراسى كارگرى بود .بوروكراسى كارگرى كه در تمام
كشورھاى پيشرفته سرمايهدارى در نخستين سالھاى سده بيستم شديداً رشد كرد و
قدرت گرفت و در برخى كشورھا نظير بريتانيا ريشهھاى ديرينهاى داشت ،يكى از
سرمنشأھاى اصلى اجتماعى رشد اپورتونيسم و رفرميسم در درون احزاب سوسيال
دمكرات انترناسيونال دوم بود .بنابراين روشن است كه رشد اپورتونيسم و رفرميسم در
انترناسيونال دوم و جنبش بينالمللى طبقه كارگر زمينهھاى اجتماعى و طبقاتى مشخص
داشت .بدون علت نبود که احزاب سوسياليست تدريجا ً انقالب اجتماعى سوسياليستى و
شيوهھاى انقالبى مبارزه را كنار نھادند ،با بورژوازى سازش كردند ،در آغاز دست به
يك اتحاد پنھانى با آن زدند و با آغاز جنگ ،اتحاد علنى با بورژوازى را جايگزين
اتحاد پوشيده كردند.
الف  -فرو پاشى انترناسيونال دوم و تالش چپ براى ايجاد انترناسيونال جديد
فرو رفتن اغلب احزاب سوسيال دمكرات به منجالب سوسيال  -شوونيسم و فروپاشى
انترناسيونال دوم ،لطمات بسيار سنگينى به جنبش بينالمللى طبقه كارگر وارد آورد.
چرا كه اين احزاب عموما ً از پايگاه وسيع تودهاى برخوردار بودند و در اتحاديهھاى
كارگرى نيز نفوذ قابل مالحظهاى داشتند .جناح چپ انقالبى در آن مقطع ھنوز ضعيف
بود و عالوه بر اين از جھت نظرى انسجام الزم را نداشت .تنھا در اين ميان حزب
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بلشويك به رھبرى لنين داراى برنامه ،سياست و تاكتيكھاى منسجم و كامالً انقالبى بود.
به محض آغاز جنگ و فروپاشى انترناسيونال دوم ،لنين بر مبناى خط مشى انقالبى
بلشويسم ،تزھاى خود را در مورد وظايف سوسيال دمكراسى انقالبى در قبال جنگ
جھانى ارائه داد كه شالوده خط مشى ماركسيستھاى انقالبى شد .در اين تزھا كه
نخست به عنوان "قطعنامه گروھى از سوسيال دمكراتھا در مورد وظايف سوسيال
دمكراسی انقالبی در جنگ اروپايى" انتشار يافت ،لنين با ارزيابى جنگ اروپايى به
عنوان جنگى امپرياليستى با اھداف توسعهطلبانه براى كسب بازارھاى جديد و استثمار
و انقياد ملتھاى عقب مانده ،ماھيت ارتجاعى آن را برمال كرد .لنين علل اپورتونيسم و
فروپاشى انترناسيونال دوم را تحليل نمود و گسست قطعى از اپورتونيسم ،پاسدارى از
انترناسيوناليسم پرولترى و ضرورت برپايى انقالب سوسياليستى را مورد تأكيد قرار
داد .او شكست دولتھاى خودى در جنگ و تبديل جنگ به جنگ داخلى را به عنوان
شعارھاى مشخص آن مقطع مطرح ساخت .در اين تزھا آمده بود" :جنگ اروپايى و
جھانى ،آشكارا خصلت يك جنگ بورژوا  -امپرياليستى و دودمانى را نشان داده است.
مبارزه براى كسب بازارھا و آزادى به تاراج بردن كشورھاى خارجى ،تالش براى
سركوب جنبش انقالبى پرولترى و دمكراسى در ھر كشور ،تالش براى فريب دادن،
پراكنده ساختن و كشتار پرولترھاى تمام کشورھا از طريق رو در رو قرار دادن
كارگران يك ملت عليه ملت ديگر به منظور منتفع شدن بورژوازى از آن ،اينھا يگانه
مضمون و محتواى واقعى جنگاند ".در اين تزھا ،رفتار رھبران حزب سوسيال
دمكرات آلمان كه "به اعتبارات جنگى رأى دادند و به تكرار عبارات بورژوا -
شوونيستى بورژوازى و يونكرھاى پروسى پرداختند ،خيانت محض به سوسياليسم"
توصيف گرديد .ايضا ً "اقدام رھبران حزب سوسيال دمكرات بلژيك و فرانسه كه با
وارد شدن به كابينهھاى بورژواى به سوسياليسم خيانت" كردند ،مورد سرزنش قرار
گرفت.
تزھا سپس علل فروپاشى انترناسيونال را توضيح مىداد" :خيانت اغلب رھبران
انترناسيونال دوم ) (١٩١۴-١٨٨٩به سوسياليسم به معناى ورشكستى ايدئولوژيك و
سياسى انترناسيونال است .علت اين فروپاشى عمدتا ً غلبه واقعى اپورتونيسم خرده
بورژوايى است كه بھترين نمايندگان پرولترھاى انقالبى تمام كشورھا ،ماھيت
بورژوايى و خطرات آن را از مدتھا پيش خاطر نشان ساخته بودند .اپورتونيستھا از
سالھا پيش با انكار انقالب سوسياليستى و جايگزين كردن آن با رفرميسم بورژوايى،
رد مبارزه طبقاتى و تبديل اجتنابناپذير آن در لحظهاى معين به جنگ داخلى ،موعظه
ھمكارى طبقاتى و موعظه شوونيسم زير پوشش وطنپرستى و دفاع از ميھن ،ناديده
گرفتن يا نفى اين حقيقت اساسى سوسياليسم علمى كه سالھا پيش در "مانيفست
كمونيست" مطرح گرديد ،مبنى بر اين كه كارگران ميھن ندارند .محدود ساختن مبارزه
عليه ميليتاريسم به نقطه نظرھای کوتاهبينانه احساساتى به جاى به رسميت شناختن
ضرورت جنگ انقالبى توسط پرولترھاى تمام كشورھا عليه بورژوازى ھمه كشورھا،
بت ساختن از ضرورت استفاده از پارلمانتاريسم بورژوايى و قانونيت بورژوايى ،و
فراموش كردن اين امر كه اشكال غير قانونى تشكيالت و تبليغات به ھنگام بحرانھا
ضرورى و اجتنابناپذيرند ،در ھم شكستن انترناسيونال دوم را تدارك ديده بودند...
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جريان به اصطالح مركز آلمان و يا ديگر احزاب سوسيال دمكرات ،در حقيقت امر،
جبونانه تسليم اپورتونيستھا شدهاند .وظيفه انترناسيونال آينده است كه مصممانه و
قاطعانه خود را از شر اين جريان بورژوايى در سوسياليسم خالص كند (١١٨)".در
پايان اين تزھا كه بعداً به صورت يك قطعنامه درآمد ،شعارھاى مشخص سوسيال
دمكراسى انقالبى ارائه شده بود .لنين با ارائه اين تزھا كوشيد ،جناح چپ جنبش
كارگرى را به يك ديگر نزديك و براى يك مبارزه انقالبی متحد سازد .لذا بلشويكھا
كوشيدند با سازماندھى اجالسھاى بينالمللى ،جناح چپ جنبش سوسياليستى را متحد
سازند .نخستين اقدام از سوى زنان سوسياليست بلشويك انجام گرفت .آنھا در  ١٩١۴با
ارسال نامهاى به كالرا زتكين ،دبير بوروى بينالملل زنان سوسياليست انترناسيونال،
خواھان تشكيل يك كنفرانس بينالمللى زنان سوسياليست جناح چپ شدند .به رغم
مخالفت سوسيال  -شوونيستھا و تالش خرابكارانه آنھا ،اين كنفرانس در فاصله ٢۶
تا  ٢٨مارس  ١٩١۵در برن برگزار شد ٢٩ .نماينده از كشورھاى آلمان ،فرانسه،
انگليس ،روسيه ،ھلند ،ايتاليا و لھستان در اين كنفرانس شركت داشتند .بحث عمده
كنفرانس زنان سوسياليست در مورد مسئله جنگ و تاكتيك در قبال آن بود .به رغم اين
كه در اين كنفرانس ،قطعنامه زنان بلشويك تصويب نشد ،اما تا حدودى مواضع آن در
مانيفستى كه به تصويب رسيد ،در نظر گرفته شد .در اين مانيفست كه خطاب به زنان
كارگر ،انتشار يافت ،ماھيت ارتجاعى جنگ و فجايع ناشى از آن توضيح داده شده بود.
مانيفست اين واقعيت را آشكار مىساخت كه جنگ را سرمايهداران برافروختهاند و از
آن منتفع مىشوند .مانيفست ،سياستھاى سوسيال  -شوونيستى را محكوم و ماھيت
"صلح مدنى" را برمال مىكرد .سرانجام از زنان كارگر مىخواست كه مبارزه خود را
براى صلح تشديد كنند(١١٩).
بلشويكھا ھم چنين در كنفرانس بينالمللى عليه تعرضات امپرياليسم كه به ابتكار
اتحاديه جوانان سوسياليست سوئيس و حمايت جوانان سوسياليست ايتاليا و منطقه
اشتوتگارت ،در فاصله  ۵ - ٧آوريل  ١٩١۵تشكيل گرديد ،نقشى فعال داشتند .اين
كنفرانس نيز به رغم مخالفت رھبران سازمانھاى جوانان وابسته به احزاب
اپورتونيست و بوروى رسمى انترناسيونال جوانان سوسياليست برگزار شد ١۴ .نماينده
از بلژيك ،دانمارك ،آلمان ،ايتاليا ،روسيه ،سوئيس ،سوئد و نروژ در اين اجالس
حضور يافتند .كنفرانس ،قطعنامهاى در مورد "جنگ و وظايف سازمانھاى جوانان
سوسياليست" تصويب نمود .در اين قطعنامه گفته شده بود كه" :جنگ كنونى از سياست
امپرياليستى طبقات حاكمه تمام كشورھاى سرمايهدارى ناشى مىشود .اين جنگ ،مغاير
منافع طبقه كارگر است و مانع فعاليت آن عليه استثمار بينالمللى مىگردد .جنگ به
سازمانھاى طبقه كارگر آسيب مىرساند و انرژى آن را ھدر مىدھد ".در اين قطعنامه
ھم چنين گفته شده بود ،سياست "صلح مدنى" معناى ديگرى جز صلح و سازش طبقاتى
و كنارهگيرى سوسيال دمكراسى به عنوان يك حزب از مبارزه طبقاتى ندارد .ترك
مبارزه طبقاتى نيز نفى ايدهآلھا و منافع حياتى پرولتارياست.
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ب  -كنفرانسھاى زيمروالد و كينتال
در ھمين حال ،حزب سوسياليست ايتاليا با مشورت سوسياليستھاى سوئيس ،تالشى
را آغاز نمود كه بار ديگر احزاب سوسياليست را در يك اجالس بينالمللى دور ھم گرد
آورد .نمايندهاى به فرانسه و انگليس فرستاده شد تا رھبران احزاب رسمى به اصطالح
سوسياليست آنھا را متقاعد سازند ،در يك كنفرانس بينالمللى كه سران حزب سوسيال
دمكرات آلمان نيز حضور خواھند يافت ،شركت كنند .آنھا اين پيشنھاد را رد كردند.
اما جريانات اپوزيسيون مخالف مشى رسمى اين احزاب ،موافقت خود را با شركت در
اين اجالس اعالم نمودند .پس از اين مرحله ،كميته اجرايى حزب سوسياليست ايتاليا در
 ١۵مه  ١٩١۵تصميم گرفت ،كه اين كنفرانس بينالمللى را برگزار كند.
سوسياليستھاى سوئيس وظيفه اجرايى تشكيل اجالس را بر عھده گرفتند.
دعوتنامهھايى براى رھبران و ارگانھاى حزبى كه در انترناسيونال دوم جايگاه
رسمى داشتند ،فرستاده شد .اين نحوه فراخوان باعث شد كه عمالً جريانات چپى كه در
انترناسيونال دوم جايگاه رسمى نداشتند ،از حضور در اين اجالس محروم شوند .لذا به
رغم اين كه جريان راست و بخشى از مركز در اين كنفرانس شركت نكرده بودند ،باز
ھم ،جريان "مركز" مسلط بود.
در جريان كنفرانس زيمروالد ،تالش بلشويكھا متحد ساختن جريان چپ حول يك
بيانيه مشترك بود .روز قبل از تشكيل كنفرانس ٨ ،نماينده چپ ،در يك اجالس جداگانه،
مسئله جنگ و موضع مشترك در كنفرانس را مورد بحث قرار دادند .در واقع ،در
ھمين اجالس  ۴سپتامبر است كه چپ زيمروالد به عنوان يك جريان پيشرو
انترناسيونال سوم شكل مىگيرد.
روز  ۵سپتامبر  ۴٢ ،١٩١۵نماينده در زيمروالد ،شھرك نزديك برن سوئيس ،تشكيل
جلسه دادند .در اين اجالس  ١٠نماينده از آلمان حضور داشتند ،كه  ٧نفر آنھا را
جريان "مركز" و  ٣نفر ديگر نماينده اسپارتاكيستھا و جريان ديگرى از چپ تشکيل
میداد .باقيمانده نمايندگان از كشورھاى روسيه ،فرانسه ،ايتاليا ،رومانى ،لھستان،
لتونى ،بلغارستان ،سوئيس ،نروژ و ھلند در اين اجالس حضور يافته بودند(١٢٠).
كنفرانس با گزارش رابرت گريم به نمايندگى از حزب سوسياليست ايتاليا كار خود را
آغاز نمود .وى در گزارش خود اشاره كرد كه در پى جنگ ،مناسبات بينالمللى كه
پرولتاريا را متحد مىسازد ،از ھم گسيخته است ،اما علت اين از ھم گسيختگى صرفا ً
جنگ نبوده است .بلكه در اين بوده است كه احزاب سوسياليست و سازمانھاى
كارگرى كشورھاى مختلف نه تنھا اصول مبارزه طبقاتى بلكه ھم چنين انترناسيوناليسم
را كنار نھادند .آنھا امروز بر طبل ناسيوناليسم مىكوبند .مطبوعات اين احزاب نه تنھا
از سياستھاى جنگطلبانه طبقه حاكم حمايت كردند ،بلكه حتا در برخى موارد ،از
اھداف آنھا در مورد تسخير سرزمينھاى ديگر ھم دفاع كردند .آنھا به جاى
ھمبستگى بينالمللى پرولترى ،ھمبستگى طبقه كارگر با ملت را قرار دادند(١٢١).
در جريان بحث كنفرانس ،چپھاى زيمروالد قطعنامه خود را در مورد جنگ جھانى
و وظايف سوسيال دمكراسى براى تصويب ارائه دادند .اين قطعنامه كه توسط رادك و
لنين تدوين شده بود ،ماھيت امپرياليستى اين جنگ را توضيح مىداد و بر اين نكته تأكيد
داشت كه تنھا با الغای تضادھاى برخاسته از امپرياليسم ،از طريق تجديد سازمان
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سوسياليستى كشورھاى سرمايهدارى مىتوان بر امپرياليسم و جنگ فائق آمد .قطعنامه
چپ زيمروالد ،جريان راست و مركز را مورد حمله قرار مىداد و مىگفت كه با آغاز
جنگ ،آنھا به موضع سوسيال  -پاتريوتيسم و سوسيال امپرياليسم در غلتيدهاند .لذا
مبارزه بىرحمانه عليه سوسيال امپرياليسم اولين شرط تجھيز پرولتاريا و احياء
انترناسيونال است .سپس مىافزود ،پيش شرط مبارزه عليه جنگ جھانى ،رد اعتبارات
جنگى ،استعفا از كابينهھا ،افشاء خصلت سرمايهدارى و ضد سوسياليستى جنگ از
تريبون پارلمان و صفحات نشريات قانونى و غير قانونى و مبارزه بىرحمانه عليه
سوسياليستھاى ميھنپرست است .سازماندھى تظاھرات خيابانى ضد دولتى ،تبليغ به
نفع ھمبستگى بينالمللى در جبھهھا ،ارتقاء مبارزات و اعتصابات اقتصادى به اعتصاب
سياسى ،از ديگر نكاتى بود كه در قطعنامه چپھاى زيمروالد بر آن تأكيد شده بود.
قطعنامه ضمن تأكيد بر اين واقعيت كه تنھا انقالب اجتماعى مىتواند به صلح پايدار و
رھايى بشريت بيانجامد ،به اين نتيجهگيرى مىانجاميد ،كه شعار ما نه "صلح داخلى"
بلكه "جنگ داخلى" است.
اين قطعنامه خشم جريان موسوم به "مركز" را برانگيخت .آنھا تھديد نمودند كه چنان
چه اين قطعنامه بخواھد تصويب شود ،جلسه را ترك خواھند كرد .قطعنامه چپ
زيمروالد به تصويب نرسيد ،چرا كه اكثر شركتكنندگان را جريان مركز تشكيل
مىدادند .پس از يك رشته بحثھا ،آن چه كه به تصويب رسيد ،مانيفست زيمروالد بود.
مانيفست زيمروالد ،جنگ را ثمره امپرياليسم و تالش طبقات سرمايهدار ھر ملت براى
ارضاى آز سودپرستانه خود مىدانست .توضيح مىداد كه قدرتھاى بزرگ جھان،
ملتھاى از نظر اقتصادى عقب مانده يا از نظر سياسى ضعيف را تحت انقياد در
مىآورند و مىكوشند نقشه جھان را با خون و آھن تغيير دھند.
در بخشى از مانيفست گفته شده بود :سرمايهداران "مىگويند كه جنگ به خاطر دفاع
از ميھن ،به خاطر دمكراسى و رھايى ملتھاى ستمديده است .آنھا دروغ مىگويند".
"جنگ چھره عريان سرمايهدارى مدرن را كه نه فقط با منافع توده كارگر و نيازھاى
تكامل تاريخى بلكه با شرايط بنيادى وجود اجتماعى انسان ،آشتىناپذير است ،نشان داده
است ".مانيفست ،سران احزاب سوسياليست را كه به تعھدات خود در زمينه اجراى
مصوبات كنگرهھاى بينالمللى عمل نكردند ،مورد انتقاد قرار مىداد و مىگفت آنھا از
طبقه كارگر خواستند كه مبارزه طبقاتى را كه تنھا روش ممكن و مؤثر رھايى
پرولتارياست كنار بگذارد .به اعتبارات رأى دادند تا طبقات حاكم به جنگ دامن بزنند.
آنھا خودشان را براى انجام متنوعترين خدمات در اختيار دولتھا قرار دادند .آنھا به
حكومتھاى خود وزراى سوسياليست تحويل دادهاند كه گروگان حفظ "صلح مدنی"
ھستند .مانيفست كنفرانس زيمروالد چنين پايان مىيافت" :در اين وضعيت دشوار ،ما
نمايندگان احزاب سوسياليست ،اتحاديهھاى كارگرى ،يا اقليت اين سازمانھا ...،ما كه
نه بر مبناى ھمبستگى بينالمللى با طبقه استثمارگر بلكه بر مبناى ھمبستگى بينالمللى
پرولتاريا و مبارزه طبقاتى ،موضعمان را استوار ساختهايم ،جمع شديم تا رشتهھاى
گسسته مناسبات بينالمللى را از نو به ھم پيوند دھيم و از طبقه كارگر بخواھيم ،به خود
آيد و براى صلح مبارزه كند .اين مبارزه ،مبارزهاى براى آزادى ،براى رفع اختالفات
خلقھا و براى سوسياليسم است(١٢٢)".
٢۶٠

 



  

  )   (

مانيفست زيمروالد ماھيت امپرياليسم و جنگ را به درستى توضيح داد و در مجموع
يك گام به پيش در جھت گسست از اپورتونيسم و شوونيسم بود ،معھذا ناپيگيرى خود را
در آن جايى نشان مىداد كه يك نتيجهگيرى انقالبى براى سرنگونى نظام سرمايهدارى
نداشت و اپورتونيسم جناح مركز را مورد حمله قرار نمىداد .چپھاى زيمروالد با اين
شرط به مانيفست رأى دادند كه بيانيه عدم رضايت آنھا از اين مصوبه نيز به ھمراه آن
منتشر شود .بيانيه چپ زيمروالد توضيح مىداد كه مانيفست ،توصيف مشخصى از
اپورتونيسم ،خواه اپورتونيسم آشكار و يا اپورتونيسمى كه خود را در پشت
عبارتپردازىھاى راديكال مخفى مىسازد ،ارائه نمىدھد .بيانيه ھم چنين مىگفت كه
مانيفست زيمروالد ھيچ گونه توضيح مشخص و روشنى از روش مبارزه عليه جنگ
ارائه نمىدھد .ما از آن رو به مانيفست رأى داديم كه آن را فراخوان به مبارزه مىبينيم
و بها ين علت كه ما مىخواھيم در اين مبارزه با ديگر بخشھاى انترناسيونال متحداً
پيش رويم .كنفرانس زيمروالد با تشكيل يك كميته به كار خود پايان داد.
پس از تشكيل كنفرانس زيمروالد ،جناح راست و بوروى بينالملل سوسياليست ،آن را
مورد حمله قرار دادند .مطبوعات جناح راست ،تشكيل اين كنفرانس را محكوم كردند.
در برابر اين حمالت ،كميته بينالمللى سوسياليست كه توسط كنفرانس زيمروالد تشكيل
شده بود ،موضعى ضعيف و سانتريستى اتخاذ نمود .در بيانيهاى كه در پاسخ به اين
حمالت انتشار داد از جمله گفت ،اين كميته خصلت موقت دارد و به محض اين كه
بوروى بينالملل سوسياليست بر طبق مصوبات كنگرهھاى اشتوتگارت ،كپنھاگ و بال
عليه جنگ مبارزه كند ،منحل خواھد شد .در حالى كه كنفرانس زيمروالد چنين
مصوبهاى نداشت .اين يك موضعگيرى خودسرانه بود كه در واقع موضع جريان
"مركز" را اعالم مىكرد .كميته بينالملل سوسياليست در نشست فوريه  ١٩١۶خود
تصميم گرفت كه يك كنفرانس بينالمللى جديد در ماه آوريل برگزار كند .از جمله
پيشنھاداتى كه براى بحث در اين کنفرانس ارائه شد ،قطعنامه كميته مركزى حزب
بلشويك بود كه ضمن انتقاد به موضعگيرى در مورد انحالل كميته بينالملل
سوسياليست ،خواھان گسست قطعى از اپورتونيستھا شده بود .اين قطعنامه مىگفت كه
سوسيال  -شوونيستھا و كائوتسكيستھاى تمام كشورھا وظيفه احيای بوروى بينالملل
سوسياليست ورشكسته را در برابر خود قرار دادهاند .وظيفه سوسياليستھاست كه
اجتنابناپذيرى گسست قطعى از آنھايى كه زير پرچم سوسياليسم ،سياست بورژوايى
را دنبال مىكنند ،توضيح دھند.
دومين كنفرانس زيمروالد  ٢۴تا  ٣٠آوريل  ١٩١۶در كينتال نزديك برن در سوئيس
تشكيل شد ۴٣ .نماينده از كشورھاى مختلف در آن حضور يافتند .در اين كنفرانس
قدرت چپ اندكى بيشتر شده بود .چپھاى زيمروالد در اين كنفرانس نيز قطعنامهاى با
عنوان "سوسيال دمكراسى و مسئله صلح" ارائه دادند .در اين قطعنامه با ذكر اين نكته
كه صلح دستجات امپرياليست ،توافقى موقت براى تقسيم سرزمينھاست كه خطر
جنگھاى جديدى را در پى خواھد داشت ،سراب صلح دمكراتيك اپورتونيستھا و
سوسيال پاسيفيستھا ،كه گويا اياالت متحده اروپا ،دادگاهھاى حل اختالف اجبارى ،خلع
سالح ،ديپلماسى دمكراتيزه شده و غيره را به بار خواھد آورد ،افشا شده بود و گفته
مىشد كه تمام اين ادعاھا به فريب مردم و كتمان واقعيت ظالمانه سياستھاى جھانى
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منجر خواھد شد .قطعنامه چپ نتيجه مىگرفت كه تنھا برنامه صلح سوسيال دمكراسى،
سازماندھى مبارزه پرولتارياى بينالمللى عليه سرمايهدارى است .سالح خود را پايين
آوريد و آن را عليه دشمن مشترك ،يعنى حكومتھاى سرمايهدارى برگردانيد .اين است
پيام بينالمللى براى صلح ١٢ .نماينده از اين قطعنامه حمايت كردند .لذا در اين
كنفرانس نيز به رغم اين كه قدرت جناح چپ بيشتر شده بود ،قطعنامه جناح چپ
كنفرانس در مورد مسئله جنگ و صلح تصويب نشد .آن چه كه به تصويب رسيد،
قطعنامه جريان موسوم به سانتريست بود كه در آن برخى از مواضع چپ نيز گنجانده
شده بود.
در قطعنامه مصوب كنفرانس كينتال ،اعالم شد كه حصول به يك صلح پايدار با
سوسياليسم امكانپذير است .سوسياليسم با الغاء مالكيت خصوصى ،رفع ستم ملى و
برانداختن استثمار تودهھا ،علل جنگ را برمىاندازد .بنابراين مبارزه براى يك صلح
پايدار ،تنھا مىتواند مبارزه براى تحقق سوسياليسم باشد .سرانجام ،قطعنامه نتيجه
مىگرفت كه پرولتاريا بايد خواھان متاركه فورى و آغاز مذاكرات صلح گردد .چپ
زيمروالد اين بار نيز با اين مالحظه به قطعنامه رأى داد كه گامى است به سوى رد
اتوپياى سوسيال  -پاسيفيستى ،ھر چند كه از استحكام الزم در مورد برخى نكات مھم،
برخوردار نيست(١٢٣).
در اين كنفرانس موضوعات ديگرى نيز مورد بحث قرار گرفت كه مھمترين آن بحث
در مورد ايجاد انترناسيونال جديد يا احياى انترناسيونال كھنه و فرو پاشيده بود.
چپھاى زيمروالد از جمله اسپارتاكيستھا و بلشويكھا قطعنامهاى ارائه دادند براى
ايجاد يك انترناسيونال جديد كه از ھر گونه اپورتونيسم و سوسيال  -شوونيسم تصفيه
شده باشد .جريان مركز قطعنامهاى براى احياى انترناسيونال فرو پاشيده داد .سه
قطعنامه ديگر نيز ارائه شد كه ھيچ يك رأى نياوردند .در دور بعد ،قطعنامهاى تصويب
شد كه موضعى بين مركز و چپ داشت .كنفرانس كينتال در  ٣٠آوريل به كار خود
پايان داد.
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فصل ششم
پرولتارياى روسيه به سوى كسب قدرت سياسى
 -١اعتالی مجدد جنبش كارگرى روسيه
در حالى كه انترناسيونال دوم فروپاشيده بود و تالش چپ براى ايجاد يك انترناسيونال
جديد كه از اپورتونيسم و شوونيسم تصفيه شده باشد ھنوز به نتيجه قطعى نرسيده بود،
بحران انقالبى در كشورھاى سرمايهدارى عميقتر و شرايط انقالبى بيش از پيش
آمادهتر مىشد .ادامه جنگ كه مصايب عظيمى به بار آورده بود ،كشتار ميليونھا
انسان ،ويرانىھاى عظيم ،كمبود مواد غذايى ،فقر و گرسنگى ،تشديد استثمار
كارگران ،سلب آزادىھاى سياسى مردم به بھانه جنگ ،ھمه اين عوامل تضادھاى
اجتماعى را به منتھا درجه تشديد كرده بود .اعتراض به ادامه جنگ روز به روز
افزون مىشد و مبارزه طبقه كارگر مجدداً اعتال مىيافت .در اين ميان روسيه بيش از
ھر كشور ديگرى آماده انقالب بود .روسيه به كانون ھمه تضادھاى نظام امپرياليستى
تبديل شده بود .در اين جا انبوھى از تضادھا به درجهاى انفجارآميز رشد كرده بودند.
عالوه بر اين ،طبقه كارگر روسيه كه تازه چند سال پيش به انقالب روى آورده بود ،از
روحيه و رزمندگى سطح بااليى برخوردار بود .حزب اين طبقه ،حزب بلشويك كه
راديكالترين جريان چپ ماركسيست در سطح جھانى بود ،از يك تئورى و تاكتيك
كامالً منسجم و پرداخت شده پرولترى برخوردار بود .اين حزب با طرح شعار تبديل
جنگ به جنگ داخلى يعنى انقالب و نيز شعار شكست دولت خودى در جنگ ،روحيه
انقالبى پرولترى و انترناسيوناليستى را در ميان كارگران روسيه توسعه داده بود و
آنھا را به انقالب و قيام فرا مىخواند .جنبش طبقه كارگر روسيه كه با آغاز جنگ با
يك افت موقت روبرو شده بود ،مجدداً از اواسط سال  ١٩١۵رو به اعتال نھاد .در
ماهھاى ژوئن و ژوئيه كارگران فلزكار در چندين كارخانه دست به اعتصاب زدند.
كارگران در چند مورد دست به تظاھرات زدند .پليس ،تظاھرات كارگران را در
كاستروما به گلوله بست .بيش از  ۵٠كارگر کشته و زخمى شدند .ماه اوت با يك موج
گسترده اعتصابات نساجى در ايوانو  -وازنسنسك آغاز شد .يك بار ديگر ،پليس
كارگران را به گلوله بست كه در جريان آن  ١۴٠كارگر كشته و زخمى شدند .قتل عام
كارگران نساجى موجى از خشم و اعتراض را در ميان طبقه كارگر برانگيخت.
كارگران به اعتصاب سياسى روى آوردند .كارگران فلز نقش مھمى در برپايى اين
اعتصاب داشتند .در پى اين اعتصاب ،رژيم تزارى ،گروه كثيرى از فعالين و پيشروان
جنبش كارگرى را به زندان انداخت .اما اين نيز نتوانست در مبارزه طبقه كارگر خللى
ايجاد كند .رژيم تزارى كه با اعتال نوين جنبش كارگرى روبرو شده بودند ،عالوه بر
سركوب و كشتار كارگران به تاكتيك ديگرى نيز متوسل گرديد و به منظور فريب
كارگران و ايجاد روحيه سازش در ميان آنھا ،كميتهھاى صنايع جنگى را ايجاد كرد.
بلشويكھا ماھيت ضد كارگرى اين كميتهھا را كه ھدفى جز تشديد استثمار كارگران و
ايجاد روحيه سازش در ميان كارگران نداشتند برمال كردند و از كارگران خواستند ،اين
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كميتهھاى فرمايشى را تحريم كنند .اما منشويكھا و اس ارھا ،كارگران را به شركت
در اين كميتهھا تشويق نمودند .سال  ١٩١۵با اعتصاب كارگران مجتمع پوتيلف و
برخى كارخانهھاى ديگر پايان يافت .مجموعا ً در سال  ١٩١۵متجاوز از ھزار
اعتصاب در روسيه صورت گرفت و  ۵ميليون كارگر در اين اعتصابات شركت
كردند(١).
سال  ١٩١۶با اعتصابات و تظاھرات گستردهترى آغاز شد .در فوريه ،يك رشته
اعتصابات اقتصادى در تعدادى از كارخانهھا رخ داد .اين اعتصابات بزرگترين
اعتصابات كارگرى روسيه پس از آغاز جنگ بودند .در جريان اين اعتصابات،
كارگران مجتمع پوتيلف خواھان افزايش  ٧٠درصد به دستمزد خود شدند و تا حدودى
موفق شدند .در ماه مارس  ٧٠٠٠٠كارگر دست به اعتصاب زدند (٢).در پاييز،
اعتراض به افزايش قيمتھا و كمبود خواربار ھمگانىتر شد و اعتراض به ادامه جنگ
و استبداد تزارى دامنه وسيعترى به خود گرفت .اعتصابات بيش از پيش سياسى شدند و
در اواخر سال  ١٩١۶بخش اعظم اعتصابات سياسى بودند .در ھمين حال نارضايتى
در ارتش رو به گسترش بود .حزب بلشويك تبليغات و فعاليتھاى خود را در ميان
ملوانان و سربازان گسترش داده بود .دستگيرى تعدادى از ملوانان كرنشتاد ،اعتراض
وسيعى را در ميان كارگران برانگيخت .در اواخر اكتبر ،كارگران در حمايت از
ملوانان و با خواستھاى مشخص سياسى "در  ٧٧كارخانه دست به اعتصاب زدند".
روى ھم رفته در سال  ١٩١۶بيش از  ١۵٠٠اعتصاب در روسيه صورت گرفت و
بيش از يك ميليون و پانصد ھزار كارگر در اين اعتصابات شركت كردند(٣).
 -٢انقالب فوريه ١٩١٧
به رغم اين كه در روسيه به علت بر جاى ماندن بسيارى از بقاياى مناسبات ماقبل
سرمايهدارى ،انقالب دموكراتيك در دستور كار قرار داشت ،اما بورژوازى روسيه ،نه
تنھا از ترس پرولتاريا و خصلت سازشكارانهاش عالقهاى به انقالب نداشت ،بلكه به يك
طبقه ضدانقالبى تبديل شده بود .لذا نيروى محركه اين انقالب را كارگران و دھقانان
تشكيل مىدادند .بر طبق آمارھاى موجود ،در آستانه انقالب فوريه ،مجموع مزدبگيران
روسيه  ١٨ / ۵ميليون نفر بودند كه  ٣۵۴۵٠٠٠نفر آن را پرولتارياى صنعتى تشكيل
مىداد ".اين رقم در مقايسه با كل جمعيت روسيه كه حدود  ١۶٠ميليون نفر بود ،كميت
محدودى است .معھذا طبقه كارگر به رغم كميت محدودش نسبت به كل جمعيت ،يك
نيروى اجتماعى و سياسى بزرگ و مھم بود .تمركز عالى طبقه كارگر در مراكز
حياتى اقتصاد كشور و مؤسسات بزرگ ،موقعيت ويژهاى به آن مىداد" .در پتروگراد
و حومهاش  ۵۴۶١٠٠کارگر مشغول به كار بودند .كه  ٣٩٢٨٠٠نفر آنھا كارگران
كارخانهھا بودند ٨٠ .در صد كارگران در مؤسساتى با بيش از  ۵٠٠كارگر كار
مىكردند .در مجتمع پوتيلف  ،٢۴۴۴٩در تروبچنى  ١٩٠۴۶نفر و در تروگلنيگ
 ،١۵٣٣٨در آبوخوف  ١٠۶٠٠و در مجتمع اوختا  ١٠٢٠٠نفر كار مىكردند(۴)".
"در مسكو بين  ۴١٠٠٠٠تا  ۴٢٠٠٠٠كارگر وجود داشت كه بيش از  ٢٠٠٠٠٠نفر
آنھا كارگران كارخانهھا بودند .در مسكو  ٢٨مؤسسه توليدى كارگرانشان از ١٠٠٠
متجاوز بود(۵)".
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اين تمركز بسيار عالى كه در تشكل و آگاھى طبقه كارگر و مبارزات آن نقش مھمى
ايفا مىكرد ،طبقه كارگر را به يك نيروى مھم سياسى و اجتماعى تبديل كرده بود .طبقه
كارگر روسيه از ھمان ھنگام انقالب  ١٩٠۵عمالً نشان داده بود كه يگانه نيروى پيگير
انقالب و رھبر بالمنازع آن است .با اعتال نوينى كه پس از سال  ١٩١۵پديد آمد ،اين
نيروى مھم اجتماعى و سياسى يك بار ديگر ابتكار عمل را در مبارزه و رھبرى جنبش
براى سرنگونى دودمان رومانفھا در دست گرفت .در جريان اين تحوالت ،نقش
پيشاھنگ مبارزه انقالبى را پرولتارياى صنعتى ،به ويژه پرولتارياى پتروگراد بر عھده
داشت .بخش اعظم اعتصابات و تظاھرات را كارگران پتروگراد برپا كردند .در سال
 ١٩١٧با موج گستردهاى از اعتصابات و تظاھرات كارگران پتروگراد ھمراه بود .در
سالروز يكشنبه خونين  ٩ژانويه ٣٠٠ ،ھزار كارگر پتروگراد دست از كار كشيدند .اين
بزرگترين اعتصاب سياسى پس از آغاز جنگ بود .اعتصابات به مناطق ديگر نيز
كشيد .در فاصله دو ماه از ژانويه تا پايان فوريه اعتصابات كارگرى به چنان وسعتى
رسيد كه تعداد كارگران اعتصابى چھار برابر ماهھاى مشابه سال قبل بود" .در ژانويه
 ٢۵٠٠٠٠كارگر در اعتصابات شركت كردند .و در فوريه تعداد آنھا به ۴٠٠٠٠٠
رسيد(۶)".
اين اعتصابات در پتروگراد ،مسكو ،خاركوف ،توال ،باكو و تعداد ديگرى از
شھرھاى صنعتى به وقوع پيوست .حدوداً  ٨۵در صد اين اعتصابات سياسى بودند.
مبارزه كارگران روز به روز اعتال مىيافت .اعتراض در ميان سربازان وسعت
بيشترى مىگرفت .در نيمه دوم فوريه ،بحران سياسى به حد كافى رشد كرده بود و
لحظه قيام نزديكتر میشد .نيروھای سركوب براى مھار جنبش بر شدت سركوب
افزودند و تعداد ديگرى از فعالين جنبش كارگرى را دستگير نمودند .سرمايهداران به
منظور اعمال فشار بيشتر به كارگران ،كارخانه را تعطيل مىكردند .اما اين اقدامات،
عزم طبقه كارگر را به مبارزه راسختر كرد .در پى تعطيل يكى از كارگاهھاى مجتمع
پوتيلف ،كارگران اين مجتمع دست به اعتصاب و تظاھرات زدند و روز  ٢٣فوريه به
سوى مركز شھر به حركت درآمدند .زنان زحمتكش خانهدار نيز كه از گرانى ،كمبود
آذوقه و ايستادن در صفھاى طوالنى به خشم آمده بودند ،دست به تظاھرات زدند .به
زودى تعداد زيادى از كارگران كارخانهھاى پتروگراد دست از كار كشيدند .روز ٢۴
فوريه  ٢٠٠٠٠٠كارگر پتروگراد در اعتصاب به سر مىبردند .بلشويكھا فراخوان
تظاھرات در مركز شھر را دادند .دهھا ھزار كارگر با شعار نان ،مرگ بر جنگ،
مرگ بر استبداد ،زنده باد جمھورى دست به تظاھرات زدند .تظاھرات پيوسته وسعت
مىگرفت .درگيرى ميان نيروھاى پليس و ارتش با كارگران پيش آمد .گروهھايى از
سربازان به مردم پيوستند .روز بعد ،اعتصاب سياسى ھمهگير شد و حدود ٣٠٠٠٠٠
كارگر در اعتصاب به سر مىبردند .تظاھرات تمام پتروگراد را فرا گرفته بود.
نيروھاى نظامى به سوى كارگران آتش گشودند و شب ھنگام تعدادى از فعالين جنبش
كارگرى را دستگير كردند .روز  ٢۶فوريه درگيرى شديدى ميان كارگران و نيروھاى
پليس و ارتش در جريان بود .كارگران به مراكز پليس يورش بردند و مسلح شدند.
سربازان دسته دسته به مردم مىپيوستند ٢٧ .فوريه قيام تمام شھر را فرا گرفت.
اعتصاب به قيام انجاميده بود .كارگران ،تعدادى از اسلحهخانهھا را به تصرف
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درآوردند و خود را مسلح كردند .كارخانه مھماتسازى نيز به تصرف كارگران درآمد.
سربازان بيشترى به قيام پيوستند .كارگران و سربازان در يك اقدام نظامى مشترك،
مھمترينا نبار مھمات دولتى را تصرف نمودند و دهھا ھزار اسلحه به دست مردم افتاد.
زندانيان سياسى آزاد شدند و تمام مراكز اصلى و كليدى شھر به تصرف نيروھاى
انقالبى درآمد .سلطنت رومانوفھا سرنگون شد .در جريان تحوالت سريع انقالبى،
كميتهھاى اعتصاب به سرعت به شوراھا ،ارتقا يافتند .كارگران كه شوراھا را در
 ١٩٠۵تجربه كرده بودند ،و آن را در حافظه تاريخى خود نگه داشته بودند ،اكنون
تجربه خود را در سطحى گستردهتر به كار مىگرفتند .از  ٢۴فوريه ،انتخابات شوراھا
در برخى از كارخانهھاى پتروگراد آغاز شده بود .در  ٢٧فوريه رھبران منشويك و
اس ار كوشيدند ابتكار عمل را به دست بگيرند .آنھا به نام كميته اجرايى موقت
شوراى نمايندگان كارگران ،بيانيهاى انتشار دادند و اعالم نمودند كه اولين اجالس
نمايندگان كارگران ،سربازان و اھالى پتروگراد ساعت  ٧بعدازظھر در ساختمان دوما
تشكيل خواھد شد .به واحدھاى ارتشى كه به مردم پيوسته بودند دستور داده مىشد كه به
فوريت يك نماينده از ھر گروھان انتخاب كنند .كارخانهھايى كه بيش از ھزار كارگر
داشتند مىبايستى يك نماينده در ازاى ھر ھزار كارگر انتخاب نمايند و كارخانهھايى كه
كمتر از ھزار كارگر داشتند ،ھر كدام يك نماينده انتخاب و به شورا بفرستند .تعيين اين
شيوه انتخاب نمايندگان از سوى رھبران اس ار و منشويك تصميمى آگاھانه براى
تقويت مواضع خودشان بود .بدين طريق ،بلشويكھا كه در كارخانهھاى بزرگ نفوذ
داشتند ،در يك اقليت قرار گرفتند و بيشتر نمايندگان از كارخانهھاى كوچكتر و ارتش
مىآمدند كه منشويكھا و اس ارھا نفوذ بيشترى در آنھا داشتند.
به ھر رو ،تعدادى از نمايندگان كارگران و سربازان در اجالس حضور يافتند و
شوراى نمايندگان كارگران و سربازان پتروگراد تشكيل گرديد .ھنگامى كه اجالس
آغاز شد " ۴٠تا  ۴۵نماينده با حق رأى حضور داشتند كه كارخانهھاى پتروگراد را
نمايندگى مىكردند .مجموعا ً  ٢۵٠نماينده و ميھمان در تاالر حضور داشتند ".چخيدزه
منشويك به عنوان رئيس و اسكوبلف منشويك و كرنسكى اس ار به عنوان معاونين
انتخاب شدند .شوراى نمايندگان كارگران و سربازان به رغم سازشكارى سران
منشويك و اس ار به عنوان يك قدرت و حكومت عمل مىكرد .شورا براى مقابله با
كمبود خواربار تصميم گرفت كه تمام انبارھاى مواد غذايى را مصادره كند و يك
كميسيون را براى سر و سامان دادن به امر خواربار تشكيل داد .شورا يك كميسيون
نظامى تشكيل داد كه به امر ارتش و پيشبرد فعاليت انقالبى در آن بپردازد .شوراى
پتروگراد با ايجاد ميليشياى كارگرى به منظور حفظ نظم در شھر به آن چه كه در واقع
وجود پيدا كرده بود ،رسميت داد .چرا كه پليس و ژاندارمرى در ھم كوبيده شده بودند،
ارتش به مردم پيوسته بود و كارگران برقرارى نظم عمومى را بر عھده گرفته بودند.
شورا يك كميته اجرايى نيز انتخاب نمود كه دو عضو آن بلشويك بودند .شورا تصميم
گرفت كه نمايندگانى براى سازماندھى كارگران و ايجاد ارگانھاى حكومتى محلى به
مناطق و نواحى ديگر اعزام نمايد .ھم چنين تصميم گرفت كه بولتن شوراى نمايندگان
)ايزوستيا( را به عنوان ارگان رسمى شورا انتشار دھد .شورا كميسيونھاى ديگرى از
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جمله تبليغات ،انتشارات و چاپ ،اطالعات ،ماليه ،پست و تلگراف و راهآھن تشكيل
داد.
شوراى نمايندگان كارگران و سربازان پتروگراد روز  ٢٨فوريه به تصميمگيرى در
مورد مسايل مالى پرداخت .طبق يك تصميم ،رژيم پيشين را از حق كنترل منابع مالى
دولتى محروم ساخت .ابتكار عمل را در اين عرصه نيز بر عھده گرفت .محافظت از
بانك دولتى و ديگر مراكز مالى را بر عھده واحدھاى نظامى خود قرار داد .شورا ھم
چنين تصميم گرفت ،بخش سربازان را نيز ايجاد كند .در اول ماه مارس اجالس مشترك
بخش كارگران و سربازان شوراى پتروگراد تشكيل شد ١٠ .نماينده سربازان به
عضويت كميته اجرايى شوراى پتروگراد در آمدند كه دو بلشويك نيز در ميان آنھا
بود .اجالس مشترك تصميم گرفت كه كميتهھايى براى ھدايت جنبش سربازان در ھمه
جا تشكيل شود و تمام واحدھاى ارتشى از نظر سياسى از شوراى نمايندگان كارگران و
سربازان تبعيت كنند(٧).
شوراى نمايندگان كارگران و سربازان قدرت را عمالً به دست گرفته بود .اين در
واقع يك قدرت انقالبى كارگران و دھقانانى بود كه لباس سربازى بر تن داشتند.
ديكتاتورى انقالبى  -دموكراتيك كارگران و دھقانان كه بلشويكھا از سالھا پيش آن را
در انقالب دموكراتيك روسيه پيشبينى كرده بودند ،متحقق شده بود .عالوه بر اين،
قدرت شورايى چيزى كامالً متفاوت از نوع دولتى بود كه در جمھورىھاى دموكراتيك
وجود داشت .اين قدرت از نوع دولت كمون بود .لنين در تحليل و جمعبندى اين
حكومت نوشت" :تركيب طبقاتى اين حكومت ديگر ،چگونه است؟ پرولتاريا و دھقانان
)كه به لباس سربازان ملبس ھستند( خصلت سياسى اين حكومت چيست؟ ديكتاتورى
انقالبى يعنى قدرتى كه مستقيما ً بر تصرف انقالبى و ابتكار بالواسطه تودهھاى مردم از
پايين  -متكى است نه بر قانون صادره از طرف يك قدرت متمركز دولتى .اين قدرت
حاكمه به کلی غير از آن نوعيست كه به طور كلى در جمھورىھاى پارلمانى بورژوا
دمكراتيكى كه تاكنون تيپ عادى به شمار مىرفت و در كشورھاى پيشرفته اروپا و
آمريكا حكمفرماست  -ديده مىشود ( ..اين قدرت از ھمان نوع كمون  ١٨٧١پاريس
است(٨)".
اما در حالى كه اين قدرت شكل گرفته بود ،بورژوازى نيز بيكار ننشسته و در تكاپو
بود تا قدرت را به دست گيرد .به محض پيروزى كارگران ،در ھمان بعدازظھر روز
 ٢٧فوريه ،احزاب بورژوا در دوما يك كميته موقت تشكيل دادند كه وظيفه آن احياء
نظم بود .اين كميته ھيئتى را نزد تزار فرستاد كه استعفا كند .او نيز استعفا را به فوريت
پذيرفت و برادرش را به عنوان جانشين معرفى نمود .اما كارگران روسيه كه تزاريسم
را سرنگون كرده و عمالً قدرت را به دست گرفته بودند ،مطلقا ً به احيای نظام سلطنتى
تن نمىدادند  .تا اين جا قدرت واقعى در دست شوراى نمايندگان كارگران و زحمتكشان
بود و کميته موقت دوما قدرتى نداشت .لذا بورژوازى بر آن شد كه تا دير نشده  ،براى
آرام كردن كارگران و زحمتكشان ،بدون تزار ،خود قدرت را به دست بگيرد .كميته
موقت دوماى دولتى تصميم گرفت كه مذاكراتى را با شوراى پتروگراد آغاز نمايد .از
آن جايى كه منشويكھا و اس ارھا در شوراى پتروگراد اكثريت داشتند ،به رغم
مخالفت بلشويكھا و برخى ديگر از جريانات كارگرى ،مذاكره با كميته موقت دوما
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تصويب شده بود .در جلسه كميته اجرايى شوراى پتروگراد در اول مارس ،بحث
مفصلى پيرامون نحوه برخورد به كميته موقت دوما در جريان بود .جناح راست كميته
اجرايى كه عمدتا ً از اس ارھا تشكيل مىشد خواھان شركت نمايندگان شورا در حكومت
بورژوايى بود  .بلشويكھا خواھان حكومت موقت انقالبى بودند و جريان مركز عمدتا ً
منشويك در عين اين كه شركت در دولت بورژوايى را رد مىكرد ،خواھان حمايت از
آن بود .باالخره تصميم گرفته شد كه برخى مطاللبات سياسى را در برابر حكومت
بورژوايى قرار دھند ،شورا بر اجراى آنھا نظارت كند ،از حق وتو براى كنار زدن
وزراى نامطلوب برخوردار باشد ،اما در حكومت بورژوايى شركت نكند .سران اس ار
و منشويك به عنوان نمايندگان كميته اجرايى شوراى پتروگراد با كميته موقت دوما
جلسه مشتركى تشكيل دادند و توافق كردند كه كميته موقت دوما يك حكومت موقت
تشكيل دھد .در پى اين مذاكرات يك حكومت بورژوايى تحت رياست پرنس لووف در
 ٢مارس تشكيل شد و كرنسكى ھم وزير دادگسترى آن شد .بدين طريق قدرت دوگانه
پديد آمد و شوراھا داوطلبانه قدرت را به بورژوازى واگذار كردند .اين وضعيت خود
ويژه البته نمىتوانست مدتى طوالنى دوام آورد و باالخره مىبايستى يكى بر ديگرى
پيروز شود .به رغم نقش بسيار مھمى كه پتروگراد در انقالب فوريه و سرنگونى
تزاريسم داشت ،اما اين انقالب به پتروگراد محدود نشد .در پى پتروگراد ،جنبش در
مسكو اوج گرفت .در مسكو موقعيت بلشويكھا بھتر از پتروگراد بود .بلشويكھا در
حمايت از قيام پتروگراد فراخوان اعتصاب عمومى سياسى دادند .اين اعتصاب كه در
 ٢٧فوريه آغاز شد ،سريعا ً به تظاھرات و قيام انجاميد .روز  ٢٨فوريه درگيرى ميان
كارگران با نيروھاى نظامى و دولتى آغاز شد .كارگران تعدادى از نيروھاى پليس را
خلع سالح كردند .گروھى از سربازان به كارگران پيوستند .روز اول ماه مارس،
درگيرىھاى مسلحانه به اوج خود رسيده بود ،گروهھاى زيادى از سربازان به انقالب
پيوسته بودند .شب اول مارس ،پادگان مسكو به مردم پيوست .نيروھاى سركوب
ارتجاع ديگر قادر به مقاومت نبودند .كارگران و سربازان مراكز اصلى شھر را به
تصرف خود درآوردند .زندانيان سياسىر ا آزاد كردند و تعدادى از مقامات حكومتى را
دستگير نمودند .قيام مسكو پيروز شده بود .كارگران مسكو از ھمان نخستين روز آغاز
قيام ،انتخابات براى تشكيل شوراھا را آغاز نمودند .به زودى در ھمه كارخانهھا،
كارگران نمايندگان خود را انتخاب نمودند .روز اول مارس در حالى كه ھنوز
درگيرىھاى مسلحانه ادامه داشت ،اجالس سازماندھى شوراى نمايندگان كارگران در
ساختمان دوماى شھرى تشكيل شد .نمايندگان  ۵٢مؤسسه توليدى ،اتحاديهھا و ديگر
سازمانھا در اين اجالس حضور داشتند .يك كميته اجرايى  ٣٠نفره انتخاب شد كه در
رأس آن يك منشويك قرار داشت و يكى از معاونين شورا بلشويك بود .يك كميته ۴٢
نفره نيز توسط شوراى نمايندگان برگزيده شد كه وظيفه آن كمك به تحكيم قدرت انقالبى
بود ١۶ .بلشويك ٩ ،منشويك ٧ ،اس ار ٣ ،عضو بوند و  ٩نماينده اتحاديهھا،
صندوقھاى بيمه و انجمنھاى تعاونى ،عضو اين كميته بودند(٩).
در مسكو نيز بورژوازى تشكيالت خود را به نام "كميته سازمانھاى ھمگانى" ايجاد
نمود .اما در برابر قدرت شوراى مسكو ،قدرت چندانى نداشت .شوراى مسكو كه زمام
امور را به دست گرفته بود ،ھمانند شوراى پتروگراد كميسيونھايى به منظور
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سازماندھى به امر خواربار ،امور اقتصادى ،انتظامات شھر ،دفاع نظامى و غيره
تشكيل داد كه تحت رياست كميته اجرايى وظايف خود را انجام مىدادند .پيروزى
انقالب در مسكو ،نقش مھمى در توسعه و گسترش انقالب به مناطق ديگر ايفا نمود.
پس از مسكو انقالب به اورال ،ولگا ،بالتيك ،سيبرى ،ماوراء قفقاز و مناطق و
شھرھاى ديگر كشيد .قدرت در دست نيروھاى انقالب قرار گرفت و شوراھاى
نمايندگان تشكيل شدند .تا اواخر مارس انقالب تا دورترين روستاھاى روسيه نيز بسط
يافته بود .در جبھهھای جنگ ،سربازان شورش كرده و فرماندھان منتخب خود را در
رأس امور قرار داده بودند .كميتهھاى سربازان در پادگانھا و در جبھهھا شكل گرفته
بودند .شوراھا به سراسر روسيه بسط يافته بودند.
 -٣قدرت دوگانه
انقالب فوريه ،وضعيت ويژه و منحصر به فردى را در روسيه ايجاد كرده بود .طبقه
كارگر كه نقش اصلى را در سرنگونى تزاريسم بر عھده داشت اجازه داد تا در كنار
قدرتى كه خود ايجاد كرده بود ،يعنى قدرت شورايى ،يك قدرت بورژوايى نيز در شكل
حكومت موقت دوما شكل بگيرد .علت اين امر نيز ھمانا كافى نبودن سطح آگاھى و
تشكل كارگران و دھقانان و نيز موج وسيع خرده بورژوايى بود كه در جريان انقالب
جامعه را فرا گرفته و تأثير خود را بر اقشار ناآگاهتر كارگران بر جاى گذاشته بود.
ھمين امر باعث شد كه احزاب منشويك و اس ار ،اكثريت را در شوراھا به دست آورند
و خود را در رأس شوراھا قرار دھند .اين رھبرى سازشكار و رفرميست ،واسطه
سازش شوراھاى نمايندگان كارگران و سربازان پتروگراد با حكومت موقت دوماى
دولتى شد .بدين طريق بود كه شوراى نمايندگان كارگران و سربازان پتروگراد به
عنوان اتوريته انقالب ود ر حقيقت رھبر شوراھاى سراسر روسيه ،داوطلبانه قدرت
دولتى را به بورژوازى واگذار كرد و نقش خود را به نظارت و كنترل بر "حكومت
موقت" محدود نمود .با وجود اين ،شوراى كارگران و سربازان پتروگراد كه از حمايت
اكثريت قاطع كارگران ،سربازان و دھقانان برخوردار بود ،ھم چنان به عنوان يك
قدرت موازى عمل مىكرد .اين وضعيت خود ويژه كه در آن دو قدرت ھم زمان در يك
كشور وجود داشتند ،وضعيتى ناپايدار بود كه نمىتوانست مدتى طوالنى دوام آورد.
سرانجام يكى از اين دو قدرت مىبايستى بر ديگرى پيروز شود .لنين در تحليل اين
وضعيت ويژه چنين نوشت:
"خصوصيت ديگر بىنھايت مھم انقالب روس عبارت از اين است كه شوراى
نمايندگان سربازان و كارگران پتروگراد كه چنان كه از اوضاع برمىآيد از اعتماد
اكثريت شوراھاى محلى برخوردار است ،قدرت دولتى را داوطلبانه به دست
بورژوازى و حكومت موقتى وى مىدھد ،داوطلبانه حق اولويت را به وى واگذار
مىنمايد و درباره پشتيبانى از وى با او قرارداد سازش منعقد مىكند و نقش خود را به
نظارت و كنترل در امر فراخواندن مجلس مؤسسان )كه حكومت موقت تاكنون حتا
موعد آن را ھم اعالم ننموده است( محدود مىنمايد.
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اين كيفيت فوقالعاده خود ويژهاى كه با اين شكل نظيرش در تاريخ ديده نشده ،موجب
در ھم آميختن و اختالط دو ديكتاتورى شده است :ديكتاتورى بورژوازى ...و
ديكتاتورى پرولتاريا و دھقانان )شوراى نمايندگان كارگران و دھقانان(
جاى كوچكترين شكى نيست كه اين "درھمآميختگى" نمىتواند مدت مديدى دوام يابد.
وجود دو قدرت در يك كشور امكانپذير نيست .يكى از آنھا بايد نابود شود و تمام
بورژوازى روسيه اكنون با تمام قوا و با تمام وسايل در ھمه جا فعاليت مىكند تا
شوراھاى نمايندگان سربازان و كارگران را بركنار سازد ،ضعيف كند ،به صفر برساند
و قدرت يكتايى از بورژوازى به وجود آورد(١٠)".
حكومت بورژوايى ،از ھمان فرداى انقالب ،تالش وسيعى را براى مھار شوراھا،
خلع سالح كارگران ،برقرارى انضباط پيشين در پادگانھا ،سازمان داد .اما در چند ماه
نخست پس از انقالب ھنوز در وضعيتى نبود كه بتواند مقاصد خود را كامالً عملى
سازد .لذا در اين دوره كه ھمراه با بسط و توسعه مبارزه طبقاتى و ايستادگى و مقاومت
كارگران در برابر تعرضات ضدانقالبى بورژوازى است ،حادترين كشمكش انقالب و
ضد انقالب در جريان است .تودهھاى كارگر ،ابتكار عمل را در دست داشتند .به رغم
تمايل حكومت موقت ،شوراھا به سرعت در سراسر روسيه در حال گسترش بودند.
"در مارس  ۵١٣ ،١٩١٧شوراى نمايندگان كارگران و سربازان در  ٣٩٣شھر و ديگر
نقاط در سراسر روسيه شكل گرفته بودند ".و ھم چنان تعداد آنھا در حال افزايش بود.
در برخى از مناطق و شھرھا كه بلشويكھا رھبرى شوراھا را در دست داشتند و يا از
قدرت قابل مالحظهاى برخوردار بودند ،شوراھا تنھا اتوريته محسوب مىشدند و
ارگانھاى حكومت موقت نقشى نداشتند .ھمزمان با رشد و گسترش شوراھاى كارگران
و شوراھا و كميتهھاى سربازان و ناويان ،شوراھاى دھقانى نيز تدريجا ً رشد كردند و
به اقصا نقاط روسيه گسترش يافتند .تا تابستان  ،١٩١٧تعداد شوراھاى دھقانى در
روسيه به حدود  ۴٠٠رسيد(١١).
در ماه مه نخستين كنگره نمايندگان دھقانان سراسر روسيه تشكيل شد ١١١۵ .نماينده
از مناطق مختلف و واحدھاى ارتش در اين كنگره شركت داشتند .منشويكھا و اس
ارھا در اين كنگره از اكثريت قابل مالحظهاى برخوردار بودند و در واقع به علت
نفوذى كه اس ارھا در ميان دھقانان داشتند ،تصميمات اين كنگره منطبق بر مواضع و
سياستھاى آنھا بود .كنگره دھقانان ،سياستھاى حكومت موقت بورژوايى را تأييد و
بر ادامه جنگ تأكيد نمود .كنگره پيشنھاد بلشويكھا را در مورد واگذارى فورى زمين
به دھقانان رد کرد و آن را موكول به تشكيل مجلس مؤسسان نمود .بلشويكھا به رغم
اين كه اقليت بسيار كوچكى را تشكيل مىدادند ،فعاالنه در مباحث كنگره شركت داشتند.
سياست حكومت موقت را افشا نمودند و خواھان واگذارى فورى زمين به دھقانان شدند.
لنين كه در اين كنگره حضور يافته بود ،سياست ارضى بلشويكھا را براى نمايندگان
دھقانان تشريح نمود .حضور فعال بلشويكھا در اين كنگره تأثير مھمى بر جھتگيرى
بعدى دھقانان زحمتكش به سوى حزب بلشويك و سياستھاى آن بر جاى گذاشت .چند
روز بعد از كنگره دھقانان ،در  ٣ژوئن نخستين كنگره سراسرى شوراھاى نمايندگان
كارگران و سربازان در پتروگراد تشكيل گرديد .كنگره تا  ٢۴ژوئن ادامه داشت.
دستور كار كنگره روش برخورد به حكومت موقت ،مسئله جنگ و تدارك مجلس
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مؤسسان بود .از  ١٠٩٠نمايندهاى كه در كنگره حضور يافتند بيش از دو سوم
نمايندگان منشويك و اس ار بودند و يا از آنھا حمايت مىكردند .بلشويكھا در اين
كنگره  ١٠۵نماينده داشتند .لنين كه در اين كنگره نيز حضور يافته بود ،در سخنرانى
خود به تشريح قدرت دو گانه در روسيه پرداخت ،خواھان انتقال تمام قدرت به
شوراھا ،يك كنترل كارگرى ھمه جانبه بر توليد و توزيع ،صلح بدون الحاق و غرامت
شد .كنگره كه اكثريت آن وابسته به احزاب منشويك و اس ار بودند ،پيشنھادات
بلشويكھا را رد كرد و بالعكس قطعنامهاى تصويب نمود كه از ائتالف با بورژوازى و
سياستھاى حكومت ائتالفى و ادامه جنگ دفاع نمود .كنگره با انتخاب يك كميته
اجرايى جديد به كار خود پايان داد .در اين كميته اجرايى  ١٠٧منشويك ١٠١ ،اس ار و
 ٣۵بلشويك حضور داشتند(١٢).
در مورد حكومت ائتالفى موقت كه كنگره سراسرى از آن دفاع نمود ،الزم است
توضيح داده شود ،كه اين حكومت در پى رشد نارضايتى كارگران و سربازان از
حكومت موقت دوما و عدم تحقق وعدهھاى داده شده در مورد صلح ،نان ،زمين و
برگزارى مجلس مؤسسان كه به بحران آوريل انجاميد ،تشكيل شده بود .در  ١٨آوريل،
ميليوكف وزير خارجه حكومت موقت دوما طى يادداشتى به دولتھاى فرانسه و
بريتانيا اطمينان داد كه ،روسيه به قراردادھاى تزارى وفادار خواھد ماند و تا پيروزى
نھايى به جنگ ادامه خواھد داد .ھدف بورژوازى به ويژه اين بود كه با ادامه جنگ و
دامن زدن به روحيات ناسيوناليستى و دفاعطلبى كه احزاب منشويك و اس ار به آن
دامن مىزدند ،تودهھاى كارگر و زحمتكش را از مبارزه انقالبى منحرف سازد و
تدريجا ً به قدرت دو گانه پايان بخشد .با انتشار خبر يادداشت ميليوكف ،نارضايتى و
اعتراض بخشھايى از كارگران و سربازان فوران كرد .روز  ٢٠آوريل سربازان
پادگان پتروگراد دست به تظاھرات مسلحانه در خيابانھا زدند و با شعار مرگ بر
ميليوكف ،مرگ بر جنگ ،تمام قدرت به شوراھا به سوى مقر حكومت موقت به
حركت در آمدند .گروه كثيرى از كارگران پتروگراد نيز به سربازان پيوستند .روز ٢١
آوريل به دعوت حزب بلشويك ،حدود صد ھزار كارگر و سرباز در خيابانھاى
پتروگراد دست به تظاھرات زدند .اين تظاھرات به مسكو و برخى شھرھاى ديگر نيز
كشيد .موج گسترده تظاھرات ،حكومت موقت را با اولين بحران جدى روبرو ساخت.
بورژوازى كه خود را در مخمصه گرفتار ديد ،براى نجات از بحران و فريب كارگران
و سربازان به مانور جديدى دست زد .ميليوكف و گوچكف وزراى خارجه و جنگ
بركنار شدند و مذاكره با کميته اجرايى شوراى پتروگراد را براى تشكيل يك حكومت
ائتالفى آغاز نمود .روز  ۵مه ميان حكومت موقت بورژوايى و كميته اجرايى شوراى
پتروگراد در مورد تشكيل يك كابينه ائتالفى توافق حاصل شد ۶ .تن از سران احزاب
منشويك و اس ار به عضويت حكومت ائتالفى درآمدند .حكومت ائتالفى نيز كار
ديگرى جز ادامه سياست حكومت موقت دوماى دولتى نكرد .مصوبه كنگره نمايندگان
شوراھاى كارگران و سربازان در مورد دفاع از حكومت ائتالفى و سياستھا آن ،با
روحيات و خواستھاى تودهھاى كارگر ھماھنگى نداشت .لذا بلشويكھا براى نشان
دادن اين واقعيت كه مصوبه كنگره شوراھا مورد اعتراض تودهھاى كارگر قرار دارد،
فراخوان تظاھرات را براى  ١٠ژوئن حول شعارھاى "تمام قدرت به شوراھا"،
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"كنترل كارگرى بر توليد" و غيره صادر كردند .اما كنگره شوراھا اين تظاھرات را
ممنوع اعالم كرد .ھيئت رئيسه كنگره كه دريافته بود ،تودهھاى کارگر به چنان
درجهاى از وضع موجود ناراضىاند كه ھر آن امكان تظاھرات وجود دارد ،كوشيد
خود ابتكار عمل را به دست بگيرد و  ١٨ژوئن را براى تظاھرات عمومى تعيين نمود.
موضعگيرى در قبال اين تصميم ،فوقالعاده حساس بود .بلشويكھا كه در كنفرانس ھفتم
خود در آوريل ،انقالب سوسياليستى را به عنوان وظيفه فورى پرولتاريا در دستور كار
قرار داده بودند ،با تمام قوا در تالش بودند كه احزاب منشويك و اس ار را كه تكيهگاه
بورژوازى در جنبش كارگرى بودند ،افشا و منفرد سازند .بدون برانداختن نفوذ اين
احزاب در جنبش كارگرى و بدون منفرد كردن آنھا سرنگونى بورژوازى ممكن نبود.
لذا براى سرنگونى بورژوازى مىبايستى جھت اصلى ضربه متوجه رفرميستھا باشد.
بلشويكھا اين سياست را پيگيرانه پيش مىبردند .سياستھاى ضد انقالبى حكومت
ائتالفى و حمايت احزاب رفرميست از اين سياستھا به نحو روزافزونى به افشا و
انفراد احزاب منشويك و اس ار در ميان كارگران انجاميده بود .تصميمات كنگره
سراسرى شوراھا در حمايت از سياستھاى دولت ائتالفى و ادامه جنگ كه در حقيقت
تصميم منشويكھا و اس ارھا محسوب مىشد ،موقعيت مناسبى براى بسيج تودهھاى
كارگر عليه اين سياستھا بود .معھذا بلشويكھا كه فراخوان ژوئن را داده بودند ،براى
اين كه به رو در رويى با شوراھا كشيده نشوند و به قول لنين نمىخواستند در اين لحظه
"كارگران را عليه نيروھاى متحد كادتھا ،اس ارھا و منشويكھا به نبردى مأيوسانه
بكشانند" تظاھرات خود را لغو كردند ،اما تصميم گرفتند كه فعاالنه با شعارھاى خود
در تظاھرات  ١٨ژوئن شركت كنند و ابتكار عمل را به دست بگيرند .ھمين طور ھم
شد .در اين تظاھرات كه حدود نيم ميليون نفر در آن شركت كرده بودند ،توده كارگر
بيشتر متمايل به بلشويسم و سياستھاى بلشويكى بود .در اين تظاھرات عمدتا ً شعارھاى
بلشويكى از جمله شعار تمام قدرت به شوراھا مطرح گرديد .تظاھرات  ١٨ژوئن به
وضوح چرخشى به سوى سياستھاى حزب بلشويك بود و نشان مىداد كه تودهھاى
كارگر سياستھاى رفرميستى احزاب منشويك و اس ار را طرد مىكنند و براى به
دست گرفتن قدرت آماده مىشوند .اين افشاء روز افزون احزاب رفرميست و تمايل
كارگران به مواضع حزب بلشويك و انقالب سوسياليستى ،بھتر از ھر جاى ديگر در
كميتهھاى كارخانه خود را نشان مىداد كه ارگانھاى اقتدار تودهھاى كارگر در سطح
كارخانهھا بودند.
 -۴جنبش كميتهھاى كارخانه و كنترل توليد
با سرنگونى تزاريسم ،كارگران بدون اين كه به انتظار دستوراتى از باال بنشينند ،با
ابتكار عمل خود دست به كار برچيدن و جاروب كردن مقررات ارتجاعى و
سركوبگرانه از كارخانهھا شدند .كارگران كوشيدند تا به جاى نظم ارتجاعى -
بوروكراتيك و سركوبگرانه حاكم بر كارخانهھا ،نظمى انقالبى  -دمكراتيك را مستقر
سازند .لذا مقرراتى كه براى سركوب و به بند كشيدن كارگران وضع شده بود ،عمالً
ملغا گرديد .كارگران ھم چنين عوامل و دست نشاندگان رژيم تزارى را كه نظمى
پليسى بر كارخانهھا حاكم كرده بودند به محاكمه كشيدند و اخراج كردند .تعدادى از
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مديران ،پرسنل ادارى و حتا سركارگرانى كه در دوران تزاريسم عامل سركوب بودند،
اخراج شدند .برخى از عوامل استبداد از جمله باندھاى سياه كه مرتكب جنايات سنگينى
شده بودند ،مجازات شدند .شديدترين مجازات در مورد مدير مجتمع پوتيلف و معاون او
اعمال شد كه به اعدام محكوم شدند .گروھى از مديران و سرمايهداران نيز از ترس
مجازات فرار كردند.
كارگران براى پيشبرد وظايفى كه در پى انقالب ،در سطح كارخانهھا در برابر آنھا
قرار گرفته بود ،با ابتكار و خالقيت انقالبى خود دست به كار ايجاد كميتهھايى در ھر
كارخانه شدند .اين كميتهھا كه نقش بسيار مھمى در جنبش كارگرى روسيه ايفا نمودند،
در واقع از دل كميتهھاى اعتصاب و در نتيجه تحول آنھا پديد آمدند كه منطبق بر
نيازھاى جديد جنبش كارگرى ،وظايف نوينى را بر عھده گرفتند .كميتهھاى كارخانه
بالدرنگ پس از انقالب ،در اوايل مارس آغاز به پيدايش نمودند .در ماه مارس نخست
تعداد زيادى كميتهھاى كارخانه در مؤسسات دولتى شكل گرفتند .در مدتى كوتاه موج
ايجاد كميتهھاى كارخانه گسترش يافت و عموم كارخانهھاى بزرگ و اغلب
كارخانهھاى متوسط ،كميتهھاى كارخانه ايجاد نمودند .كميتهھاى كارخانه كه
نزديكترين ارتباط را با تودهھاى كارگر داشتند و منتخب تمام كارگران كارخانه بودند
از حمايت و پشتيبانى عمومى كارگران برخوردار بودند.
در ابتداى شكلگيرى كميتهھاى كارخانه ،ضابطه معينى در مورد تعداد اعضای آنھا
وجود نداشت .گاه تعداد اعضاى كميته به  ٨٠تا  ١٠٠نفر مىرسيد .كنفرانس آوريل
نمايندگان كارگران مؤسسات دولتى توصيه كرد كه تعداد اعضای كميتهھا در
كارخانهھايى كه  ۵٠٠تا  ١٠٠٠كارگر دارند ١١ ،تا  ١٣نفر و در كارخانهھايى كه
 ٣٠٠٠ - ۶٠٠٠كارگر مشغول به كارند ١٣ ،تا  ١۵نفر باشد .دومين كنفرانس
كميتهھاى كارخانه ،ھمين نرمھا را تصويب كرد .معھذا ضابطه واحدى برقرار نشد و
گاه تعداد اعضا كميتهھاى كارخانه در مؤسسات بزرگ تا  ۴٠نفر مىرسيد .در مجتمع
آبوخوف ١٢٩٠٠ ،كارگر ،يك كميته  ١٢نفره داشتند .مجتمع پوتيلف با حدود ٢٠٠٠٠
كارگر يك كميته  ٢١نفره داشت و حال آن كه در كشتىسازى نيروى دريايى با ٨٠٠
كارگر تعداد اعضاى كميته كارخانه  ٢۴نفر بود (١٣).كميتهھاى كارخانه مىبايستى
الاقل ھر ماه يك بار گزارش كار خود را به اجالس عمومى كارگران ارائه دھند .مجمع
عمومى كه ھر پانزده روز يا يك ماه يك بار به دعوت كميته كارخانه و يا يك سوم
اعضا فراخوانده مىشد و الاقل مىبايستى يك سوم كارگران در آن حضور داشته باشند،
تصميمگيرنده اصلى بود .مجمع عمومى در مورد مسايل مھمى كه بر كل مؤسسه تأثير
مىگذاشت تصميم مىگرفت و قطعنامهھايى در مورد مسايل سياسى مبرم صادر
مىكرد(١۴).
در آغاز شكلگيرى كميتهھاى كارخانه ،ھنوز حيطه عمل و وظايف آنھا دقيقا ً روشن
نبود .در مؤسسات متوسط و بالنسبه كوچك ،برخى كميتهھا وظايف خود را به برقرارى
 ٨ساعت كار ،افزايش دستمزد ،مراقبت از شرايط كار و امثالھم محدود مىكردند .در
برخى از مؤسسات بزرگ بالعكس ،كميته تا بر عھده گرفتن مديريت كارخانه پيش
مىرفت .به ويژه در تعدادى از مؤسسات دولتى كه مديران آنھا فرار كرده بودند،
كارگران وظيفه مديريت را بر عھده مىگرفتند و آن را از طريق كميته كارخانه يا
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کميته اجرايى متشكل از كارگران ،تكنيسينھا و مھندسين ،اعمال مىكردند .اما در كل،
چنين مواردى محدود بود و عموما ً عملكردھا در چارچوب يك كنترل كارگرى بر توليد
محدود بود .در نخستين مراحل شكلگيرى كميتهھاى كارخانه ،بحث گستردهاى در ميان
كارگران در مورد وظايف ،حيطه عمل و مرزھاى كنترل كارگرى در جريان بود.
كميتهھاى كارخانه كه با وظايف عملى كنترل درگير بودند ،در تالش بودند تا از طريق
مجامع عمومى و ارتباط و تبادل نظر با كميتهھاى كارخانه در مؤسسات ديگر،
مرزھاى كنترل را روشن كنند .به عنوان نمونه در اجالس مشترك كميتهھاى كارخانه
تحت پوشش مديريت توپسازى كه در  ١٣مارس تشكيل گرديد و دستور كار آن تنظيم
مطالبات كارگران ،ھماھنگى فعاليت كميتهھاى كارخانه و وظايف آنھا بود ،بحث
مفصلى بر سر وظايف كميتهھاى كارخانه در گرفت .در جريان بحث "نمايندهاى از
مجتمع كارتريژ خواھان مديريت کارگران در وسيعترين مقياس ممكن گرديد ".اما
اكثريت نمايندگان اجالس با اين پيشنھاد مخالفت كردند و داليل آن را ارائه دادند .اين
اجالس در قطعنامه خود خاطرنشان ساخت" :تا زمانى كه سوسياليزه شدن كامل اقتصاد
ملى ،ھم دولتى و ھم خصوصى صورت نگرفته است ،كارگران مسئوليت سازماندھى
تكنيكى و ادارى  -اقتصادى توليد را نمىپذيرند و از شركت در سازماندھى توليد
خوددارى خواھند كرد (١۵)".ھمين بحث در چندين اجالس كميتهھاى كارخانه مؤسسات
وابسته به نيروى دريايى ،صورت گرفت .در  ١۵آوريل ،كنفرانس مشترك كميتهھاى
كارخانه تحت پوشش نيروى دريايى و توپخانه نيز ھمين موضع را تأييد نمود .اين
كنفرانس البته كوشيد تا با تنظيم يك طرح اساسنامه براى كميتهھا ،وظايف آنھا را
دقيقتر توضيح دھد .بر طبق اين طرح ،كميتهھا از قدرت كنترل بر مديريت برخوردار
بودند .آنھا مجاز بودند به منظور كسب اطالعات الزم ،نمايندگانی در تمام ارگانھاى
ادارى داشته باشند .طرح اساسنامه مىگفت كه كميتهھا بايد به تمام اسناد ادارى و
صورتحسابھا دسترسى داشته باشد .مسئوليت كامل نظم درونى كارخانه ،تنظيم
دستمزد ،ساعات كار ،استخدام و اخراج نيز به كميتهھا محول شده بود (١۶).در عمل
نيز كميتهھاى كارخانه ،فعاليت مديريت را كنترل مىكردند .آنھا تمام اسناد ادارى،
صورتحسابھا و دفاتر ،عمليات مالى ،مواد خام و سوخت ،ھزينهھاى توليد و ميزان
سود ،انتقال كاالھا و ماشينآالت از كارخانه به بيرون را تحت كنترل داشتند .تالش
سرمايهداران براى ايجاد ھرج و مرج در اقتصاد و بستن كارخانهھا را خنثى مىكردند.
استخدام و اخراج كارگران ،تعيين دستمزدھا ،محافظت از مؤسسه نيز در حيطه
صالحيت كميتهھا بود.
كميتهھاى كارخانه به منظور پيشبرد وظايف خود ،كميسيونھاى مختلفى سازمان
دادند كه تعداد زيادى از كارگران كارخانه در اين كميسيونھا فعال بودند .مھمترين اين
كميسيونھا ،كميسيون تكنيكى  -اقتصادى ،كميسيون استخدام و اخراج ،كميسيون
ميليشيا ،كميسيون نظم داخلى ،كميسيون آموزش و فرھنگ ،كميسيون خوار و بار و
كميسيون منازعات بودند .در مجتمع پوتيلف ۴٠٠كارگر در كميسيونھاى مختلف
كارخانه مشغول فعاليت بودند (١٧).با گسترش و بسط حيطه فعاليت كميتهھاى كارخانه،
انجام برخى وظايف بر عھده كميتهھاى كارگاه گذاشته شد .مجتمع پوتيلف اولين
مؤسسهاى بود كه در آن كميتهھاى كارگاه تشكيل شدند .در اين جا حدوداً  ۴٠كميته
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كارگاه وجود داشت كه وظيفه آنھا دفاع از كارگران كارگاه ،سازماندھى و نظارت بر
نظم درونى كارگاه ،نظارت دقيق بر شرايط كار ،كنترل استخدام و اخراج ،حل
منازعات بر سر مسئله دستمزد و نظارت بر اجراى مقررات بود .در دستورالعمل
كميتهھاى كارگاه مجتمع پوتيلف كه در تاريخ  ٢۴آوريل صادر گرديد ،بر موارد فوق
تأكيد شده بود و كميتهھاى كارگاه تابع كميته كارخانه اعالم شده بودند (١٨).در برخى از
كارخانهھا ،تصميمات كميتهھاى كارگاه مىبايستى به تصويب كميته كارخانه برسند.
كميتهھاى كارخانه و كنترل كارگرى ،نقش بسيار مھمى در بسط مبارزه طبقاتى
پرولتارياى روسيه ،دمكراتيك كردن محيط كارخانه ،مقابله با استبداد سرمايه و مقابله با
از ھم گسيختگى اقتصادى ايفا نمودند .اما اھميت آنھا بسى فراتر از اين بود .كارگران
از طريق كنترل توليد و وظايف مرتبط با آن ،مھارتھاى مديريت را كسب نمودند و با
اين تجربه براى به دست گرفتن قدرت و برقرارى مديريت كارگرى آماده شدند .تا
تابستان  ٢ ،١٩١٧ميليون و ھشتصدھزار كارگر يعنى سه چھارم پرولتارياى صنعتى،
در جنبش كنترل كارگرى مشارکت داشتند (١٩).كميتهھاى كارخانه از ھمان بدو
موجوديت خود دريافتند كه نمىتوانند بدون ھماھنگ كردن فعاليتھاى خود با
كميتهھاى ديگر ،وظايف خود را انجام دھند .از ھمينرو آغاز به ارتباط با يكديگر،
تبادل نظر و تشكيل جلسات مشترك و تصميمگيرىھاى مشترك نمودند .اين روند،
نخست از مؤسسات بزرگ دولتى آغاز گرديد .اين نياز به ھماھنگى از نياز به تمركز
فعاليتھاى پراكنده ناشى مىشد .تا ماه آوريل روند ھماھنگى تا بدان جا پيش رفته بود
كه كميته عالى نمايندگان كميتهھاى كارخانه در مؤسسات دولتى كار خود را آغاز نمود.
در ھمين حال روند ھماھنگى فعاليتھاى كميتهھاى كارخانه در ھر ناحيه پايتخت نيز
در حال پيشرفت بود .نخستين شوراى ناحيهاى كميتهھاى كارخانه در  ٢٩مارس در
جزيره واسيلوسكى ايجاد گرديد .يك شورا نيز در ماه مه در ناحيه نوسكى تشكيل شد كه
 ٣۴كميته كارخانه را نمايندگى مىكرد (٢٠).شوراھای ناحيهای ،به كميتهھاى كارخانه
در امور مربوط به كنترل كارگرى از جمله مسايل مالى و فنى و توليد ،نظارت بر امر
مديريت ،مواد خام و سوخت ،كمك مىكردند .روند شكلگيرى شوراھاى ناحيهاى در
ادامه خود به تشكيل شوراى مركزى كميتهھاى كارخانهھاى پتروگراد انجاميد كه
بالفاصله پس از كنفرانس اول كميتهھاى كارخانه تشكيل گرديد .اين شورا كه از ٩
بلشويك ٢ ،منشويك ٢ ،اس ار ،يك سنديكاليست و يك نفر از سوسيال دمكراتھاى
گروه بينالمناطق ترتسكى تشكيل شده بود ،وظيفه ھماھنگى كنترل كارگرى بر توليد را
بر عھده داشت .شوراى مركزى ،كميسيونھا و دپارتمانھاى متعددى براى انجام
وظايف خود ايجاد كرده بود كه به مسايل ارتباط و پرسنل ،اقتصاد ،مالى ،انتشارات،
تبليغ ،منازعات كارگرى ،كنترل فنى  -توليد ،سوخت و انرژى ،تخليه ،تجھيزات
كشاورزى براى روستاھا ،امور فرھنگى و آموزشى مىپرداختند .اين شورا نقش مھمی
در ھماھنگى و تمركز فعاليت كميتهھاى كارخانه ايفا مىنمود .كميتهھاى كارخانه در
دوران قبل از انقالب اكتبر مجموعا ً  ۵كنفرانس تشكيل دادند كه  ۴كنفرانس آن،
كنفرانس كميتهھاى كارخانهھاى پتروگراد بود و آخرين آن كه  ١٧تا  ٢٢اكتبر برگزار
شد ،كنفرانس سراسرى كميتهھاى كارخانه روسيه بود .در كنفرانس اول كميتهھاى
كارخانه پتروگراد كه در فاصله  ٣٠مه تا  ٣ژوئن تشكيل شد ،نمايندگان  ٣۶٧كميته
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كارخانه حضور يافته بودند (٢١).در اين كنفرانس وضعيت صنايع در پتروگراد ،غير
نظامى كردن صنايع ،كنترل و تنظيم توليد ،مسئله بيكارى و نقش و وظايف كميتهھاى
كارخانه مورد بحث قرار گرفت .در اين كنفرانس كه از يك اكثريت بلشويكى
برخوردار بود ،قطعنامه لنين در مورد ضرورت اقداماتى براى مقابله با از ھم
گسيختگى اقتصادى به تصويب رسيد .در اين قطعنامه با اشاره به از ھم گسيختگى
اقتصادى و خطراتى كه زندگی ميليونھا انسان را تھديد مىكرد ،تنھا راه مقابله با
فاجعه ،برقرارى مؤثر كنترل بر توليد و توزيع كاالھا ،باز بودن تمام دفاتر بازرگانى
براى وارسى ،بسط كنترل كارگرى به تنظيم كامل توليد و توزيع كاال توسط كارگران،
بسط كنترل به عمليات مالى و بانكى ،كار موظف ھمگانى ،تحكيم ميليشياى كارگرى،
ايجاد ميليشياى خلقى سراسرى و انتقال تمام قدرت به شوراھا اعالم شده بود .اين كه از
ھمان آغاز ،بلشويكھا در اغلب كميتهھاى كارخانه موقعيت مستحكمى پيدا كردند و در
كنفرانس اول حدود سه چھارم نمايندگان كميتهھاى كارخانه بلشويك بودند ،يا از حزب
بلشويك حمايت مىكردند ،بيانگر راديكاليسم تودهھاى كارگر و رويگردانى سريع آنھا
از جريانات رفرميست بود .كنفرانس اول كميتهھاى كارخانه پتروگراد ،جھتگيرى
قطعى كارگران را به سوى حزب بلشويك و برپايى انقالب سوسياليستى نشان داد .در
كنفرانسھاى بعدى کميتهھای كارخانه نيز اكثريت بلشويكى قوىتر و قوىتر شد.
مسايل مورد بحث نيز در كنفرانسھاى بعدى عمدتا ً مسايلى بود كه در كنفرانس اول
مورد بحث قرار گرفت و عالوه بر اين ،مسايل سياسى مربوط به اوضاع سياسى
روسيه ،در دستور كار قرار گرفت.
 -۵ميليشياى كارگرى و گارد سرخ
ميليشياى كارگرى به نحوى با فعاليت كميتهھاى كارخانه ارتباط داشت .در جريان
سرنگونى تزاريسم و برچيده شدن تشكيالت پليس و ژاندارمرى ،كارگران مسلح شدند و
با تشكل در واحدھاى ميليشياى كارگرى برقرارى نظم انقالبى و محافظت از محالت،
شھرھا و كارخانهھا را بر عھده گرفتند .حزب بلشويك از مسلح شدن ھر چه بيشتر
كارگران و گسترش و تحكيم ميليشياى كارگرى دفاع مىكرد .لذا در ھر كجا كه
بلشويكھا در شوراھا قدرت بيشترى داشتند ،نقش ميليشياى كارگرى برجستهتر بود .در
آن دسته از شوراھا كه منشويكھا و اس ارھا قدرت بيشترى داشتند ،ميليشياى مدنى
وابسته به دوماى شھرى و ناحيهاى كه تحت نفوذ حكومت موقت دوما قرار داشتند،
تقويت شده بود .در اين ميان در ھر كجا كه كميتهھاى كارخانه تشكيل مىشد،
سازماندھى ميليشياى كارگرى يكى از وظايف كميتهھا بود .معموالً كميتهھاى كارخانه
يك كميسيون ميليشيات تشكيل مىدادند و كميسرھايى را براى نظارت بر كار ميليسھا
تعيين مىنمودند .تعداد زيادى از كارگران كارخانهھا عضو ميليشيا بودند .در برخى از
كارخانهھاى بزرگ تعداد اعضای ميليشيا به چند ھزار نفر مىرسيد .احزاب منشويك و
اس ار كه از رشد و قدرتگيرى سريع ميليشياى كارگرى نگران بودند ،از ھمان آغاز،
اقداماتى را عليه آن سازمان دادند .در  ٧مارس كميته اجرايى شوراى پتروگراد كه
اكثريت آن را سازشكاران تشكيل مىدادند ،تصميم به انحالل ميليشياى كارگرى در
ميليشياى وابسته به دوماھاى شھرى گرفت و خواھان ادغام ميليشياى كارگرى در
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ديگرى شد .روشن بود كه ھدف از اين كار در ھم شكستن قدرت كارگران مسلح است.
لذا اين تصميم با مخالفت شديد تودهھاى كارگر ،كميتهھاى كارخانه و حزب بلشويك
روبرو گرديد .با وجود فشارى كه از سوى دولت موقت و كميته اجرايى به كارگران
وارد آمد و حتا به كارفرمايان دستورد اده شد ،دستمزد ميليسھاى كارگرى را قطع كنند
تا به عضويت ميليشياى وابسته به دوما درآيند ،اما اغلب كارگران ايستادگى كردند و
تسليم نشدند .آنھا به حيات و موجوديت خود ادامه دادند و در  ٢٧مه نخستين كنفرانس
ميليشياى كارگرى پتروگراد را برگزار كردند .اين كنفرانس ھر گونه تالش براى از
بين بردن ميليشياى كارگرى را محكوم و پيشنھاد بلشويكھا را براى تجديد سازماندھى
ميليشياى كارگرى به عنوان يك مرحله گذار به ميليشياى خلقى و تسليح عمومى تمام
جمعيت پتروگراد تصويب كرد .اين تصميم مورد تأييد تودهھاى كارگر و اغلب
كميتهھاى كارخانه قرار گرفت .واحدھاى ميليشياى كارگرى يك كنفرانس ديگر در ٣
ژوئن تشكيل دادند و يك شوراى ميليشياى خلقى پتروگراد انتخاب نمودند كه از ھفت
نفر بلشويك ،يك آنارشيست و الاقل يك اس ار چپ تشكيل شده بود(٢٢).
عالوه بر واحدھاى ميليشياى كارگرى ،پس از انقالب ،واحدھاى نظامى كارگرى
ديگرى نيز شكل گرفته بودند كه خود را گاردھاى سرخ مىناميدند .گاردھاى سرخ
وظيفه خود را دفاع از انقالب و منافع كارگران اعالم كرده بودند .گاردھاى سرخ را
آگاهترين و پيشروترين كارگران كه عمدتا ً بلشويك بودند ،تشكيل مىدادند.
"در  ٢٨آوريل  ١۵۶نماينده از  ٩٠كارخانه كه اكثر آنھا به احزاب سياسى وابسته
نبودند ،يك كنفرانس تشكيل دادند تا در مورد ايجاد بيشتر واحدھاى سرخ بحث و
تصميمگيرى كنند(٢٣)".
كميته اجرايى شوراى پتروگراد تشكيل اين كنفرانس را محكوم كرد و آن را اقدامى از
سوى بلشويكھا معرفى نمود .معھذا گاردھاى سرخ به سرعت گسترش يافتند و تدريجا ً
واحدھاى ميليشياى كارگرى نيز خود را گارد سرخ ناميدند .ميليشياى كارگرى و
گاردھاى سرخ تا رويدادھاى ماه ژوئيه به حيات علنى خود ادامه دادند .در جريان
تظاھرات و بحران ژوئيه ،حكومت ائتالفى موقت از فرصت استفاده كرد تا اين
واحدھاى مسلح كارگرى را از ميان بردارد ،اما موفق نشد .اين واحدھا مخفى شدند و
ھمين واحدھاى مسلح كارگرى بودند كه در جريان انقالب سوسياليستى اكتبر نقش
مھمى در سرنگونى حكومت بورژوازى ايفا نمودند.
 -۶رويدادھاى ژوئيه و پايان قدرت دوگانه
تشكيل حكومت ائتالفى در پى بحران آوريل نيز نتوانست بحران را مھار كند .عدم
تحقق مطالبات تودهھا روز به روز بر دامنه نارضايتى و اعتراض مىافزود.
اعتصابات كارگرى مجدداً رو به افزايش نھادند .كارگران با ابتكار عمل خود براى
تحقق مطالباتشان مىكوشيدند .جنبش دھقانان براى مصادره اراضى پيوسته گسترش
مىيافت .سربازان خواھان پايان يافتن جنگ بودند .حكومت ائتالفى براى مھار جنبش
دست به تعرض در جبھهھا زد .اما شكست و عقبنشينى ،نارضايتى را افزونتر نمود.
تجلى اين نارضايتى تودهاى ،تظاھرات گسترده  ۴ژوئيه بود كه بار ديگر حدوداً نيم
ميليون تن به خيابانھا ريختند .در اين تظاھرات كه بلشويكھا نقش اصلى را در
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سازماندھى آن داشتند ،شعار مرگ بر حكومت موقت ،تمام قدرت به شوراھا،
اصلىترين شعار بود .در جريان اين تظاھرات ،سربازان نيز به كارگران پيوستند.
حكومت موقت كه موقعيت خود را بحرانی ديد ،سركوب را در دستور كار قرار داد.
تظاھرات كارگران و سربازان را به خون كشيد ۵۴ .تن كشته و  ۶۵٠نفر زخمى
شدند (٢۴).در پى اين سركوب ،ضد انقالب دست به يك تعرض وسيع زد .حالت
اضطرارى اعالم شد .نيروھاى وفادار به دولت از جبھه فرا خوانده شدند .دستگيرى
كارگران ،خلع سالح ميليشياى كارگرى ،و سركوب سربازانى كه در تظاھرات شركت
كرده بودند ،آغاز شد .بلشويكھا در معرض فشار و بازداشت قرار گرفتند .فعاليت
علنى آنھا ممنوع و مطبوعاتشان تعطيل شد .در اين جا ديگر عمالً تمام قدرت به ضد
انقالب منتقل گرديد و شوراھاى تحت رھبرى احزاب منشويك و اس ار به زائده دولت
بورژوائی تبديل شدند .قدرت دو گانه پايان يافت .اما اين نيز به معناى پايان بحران
نبود .اوضاع وخيمتر از آن بود كه بورژوازى از طريق حكومت ائتالفى بتواند بر
بحران غلبه كند .اعتراضات كارگرى دائما ً افزايش مىيافت .كارگران درچندين
كارخانه دست به اعتصاب زده بودند .حزب بلشويك فراخوان يك اعتصاب عمومى را
صادر كرد .در  ١٢اوت متجاوز از  ۴٠٠ھزار كارگر دست به اعتصاب زدند(٢۵).
بورژوازى به آخرين حربه متوسل شد .كودتاى نظامى در دستور كار قرار گرفت.
روز  ٢۵اوت ،سرفرمانده ارتش ،ژنرال كورنيلوف نيروھاى خود را از جبھه به سوى
پتروگراد به حركت درآورد .به محض اين كه كارگران از اين رويداد با خبر شدند ،به
مقابله با كودتا برخاستند .واحدھاى جديدى از گاردھاى سرخ تشكيل شد .بلشويكھا كه
ابتكار عمل را به دست گرفته بودند ،بخشھاى وسيعترى از كارگران را مسلح كردند.
مبارزه ھمه جانبه تودهھاى كارگر ،به ھمراه واحدھاى گارد سرخ و ناويان طرفدار
حزب بلشويك ،كودتا را در ھم شكست .با سركوب كودتا اوضاع بار ديگر تغيير كرد.
اكنون ديگر صحت گفتار و سياستھاى حزب بلشويك حتا بر عقبماندهترين بخش
كارگران روشن گرديد .اكثريت عظيم كارگران به حزب بلشويك گرايش يافتند .فعاليت
شوراھا دوباره احيا شد .در انتخابات مياندورهاى شوراھاى شھر و ناحيه پتروگراد كه
در سپتامبر و اكتبر برگزار شد ،كارگران ،نمايندگان منشويك و اس ار را از شوراھا
فراخواندند و به جاى آنھا نمايندگان بلشويك را به شوراھا فرستادند .تا آخر ماه اوت،
قدرت بلشويكھا تا به آن حد رشد كرده بود كه در  ٣١اوت شوراى پتروگراد ،قطعنامه
بلشويكى قدرت به شوراھا را تصويب نمود .در  ۵سپتامبر نيز شوراى مسكو اين
قطعنامه را پذيرفت .اين قطعنامه سپس توسط تعدادى از شوراھا در شھرھا و مناطق
ديگر به تصويب رسيد .تا اول سپتامبر ١٢٩شوراى محلى حمايت خود را از انتقال
تمام قدرت به شوراھا ابراز داشته بودند (٢۶).تا اكتبر تعداد آنھا به  ٢۵٠رسيد (٢٧).در
ھمين حال مبارزه طبقه كارگر اعتال مىيافت و اكنون ديگر بلشويكھا از حمايت و
پشتيبانى اكثريت عظيم کارگران برخوردار بودند و اكثريت را در تشكلھاى كارگرى
به دست آورده بودند .در حالى كه در نخستين ماهھاى پس از انقالب تعداد بلشويكھا در
شوراھا محدود بود و در صد تعداد آنھا "در شوراى نمايندگان كارگران و سربازان
پتروگراد كمتر از  ٢ / ۴درصد ،در شوراى نمايندگان كارگران مسكو  ٢٢ / ٨درصد،
در شوراى نمايندگان كارگران كيف  ١۴درصد و در شوراى نمايندگان كارگران و
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سربازان خاركف  ١٢ / ٨درصد بود (٢٨)".تا اكتبر ،اكثريت نمايندگان را در مھمترين
شوراھا بلشويكھا تشكيل مىدادند .ھمين وضع در مورد اتحاديهھاى كارگرى نيز
صادق بود .در پى انقالب فوريه ،اتحاديهھاى كارگرى سريعا ً رشد كردند" .در ماه
مارس و آوريل تعداد اعضاء اتحاديهھا به نيم ميليون مىرسيد و تا اكتبر به بيش از ٣
ميليون افزايش يافته بود (٢٩)".در اتحاديهھا نيز ھمانند شوراھا در نخستين ماهھاى پس
از انقالب ،اكثريت را منشويكھا وا س ارھا و طرفداران آنھا در دست داشتند و از
سياست منشويكھا در مورد بىطرفى اتحاديهھا در مبارزه سياسى دفاع مىكردند.
بلشويكھا در اتحاديهھا در اقليت بودند .اما با بسط و تعميق مبارزه طبقاتى و گرايش
روزافزون تودهھاى كارگر به سياستھاى انقالبى حزب بلشويك ،جريانات رفرميست
در اتحاديهھا نفوذ خود را از دست دادند .تا اكتبر اتحاديهھا نيز جانبدار مواضع و
سياستھاى حزب بلشويك شدند .در مورد كميتهھاى كارخانه نيز ديديم كه از ھمان
نخستين كنفرانس ،بلشويكھا از يك اكثريت قوى برخوردار بودند و در آخرين كنفرانس
نيز متجاوز از سه چھارم نمايندگان از مواضع و خطمشى بلشويكھا دفاع نمودند .ھمان
گونه كه نفوذ و اعتبار بلشويكھا در ميان كارگران بسط و توسعه مىيافت ،بر تعداد
اعضای حزب بلشويك نيز افزوده مىشد .در اواخر ماه فوريه  ،١٩١٧تعداد اعضای
حزب بلشويك  ٢۴٠٠٠بود .رشد حزب در ماهھای پس از انقالب چنان سريع بود كه تا
پاييز تعداد اعضای حزب بلشويك به  ٣۵٠٠٠٠رسيده بود .حدود  ۶٠درصد اعضای
حزب را آگاهترين و پيشروترين كارگران روسيه تشكيل مىدادند (٣٠).در ھمين حال كه
اكثريت كارگران ،احزاب رفرميست و سازشكار را طرد مىكردند و سياستھاى
انقالبى حزب بلشويك را تأييد مىنمودند ،مبارزه كارگران اعتالء مىيافت و اعتصابات
وسيعى سراسر روسيه را فرا گرفت .در اورال در فاصله ژوئيه تا اكتبر ٢٠٩
اعتصاب به وقوع پيوست كه شامل  ۶٠اعتصاب اقتصادى ٧١ ،اعتصاب سياسى و ٧٨
اعتصاب با مطالبات اقتصادى و سياسى بود ١٣٨١۴۴ .كارگر در اين اعتصابات
شركت كردند ...در اعتصاب عمومى سياسى اول سپتامبر بيش از  ١١٠٠٠٠كارگر
شركت داشتند .خواست كارگران تشكيل فورى كنگره سراسرى شوراھا بود ...در پايان
سپتامبر ،اعتصاب عمومى كارگران راهآھن و كارگران نفت باكو به وقوع پيوست .در
اعتصاب تودهاى کارگران معادن دونباس در سپتامبر و اكتبر ٢٨٠٠٠٠ ،كارگر
شركت داشتند .معدنچيان با مصادره چندين معدن ،مالكين آنھا را كه از خواست
كنترل كارگرى سر باز زده بودند توقيف نمودند ...در اوت ،اعتصاب دباغان مسكو
آغاز گرديد كه در چندين شھر ديگر مورد حمايت كارگران قرار گرفت و در سپتامبر
به يك اعتصاب عمومى تبديل شد ...در اعتصاب عمومى كارگران راهآھن متجاوز از
صد ھزار كارگر دست به اعتصاب زدند .در اكتبر ،اعتصاب كارگران نساجى منطقه
مركزى به وقوع پيوست كه  ٣٠٠٠٠كارگر به اعتصاب دست زدند .كارگران فلزكار
خاركف ،توال ،نيژنى نووگرود و ديگر شھرھا نيز به اعتصاب متوسل شدند .در ھمه
جا مطالبه انتقال قدرت به شوراھا در دستور كار بود(٣١)".
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 -٧تدارك قيام مسلحانه و انقالب سوسياليستى اكتبر
گسترش اعتصابات ،اعتالی روزافزون جنبش كارگرى ،احياى مجدد شوراھا ،انفراد
احزاب منشويك و اس ار و تمايل اكثريت عظيم كارگران به حزب بلشويك ،نشان
مىداد كه اوضاع براى سرنگونى بورژوازى و كسب قدرت سياسى توسط كارگران
آماده است .بلشويكھا كه پس از رويدادھاى ژوئيه و پايان قدرت دوگانه شعار تمام
قدرت به شوراھا را از دستور كار خارج كرده بودند ،با تغيير اوضاع ،بار ديگر شعار
تمام قدرت به شوراھا را مجدداً مطرح كردند .اما طرح اين شعار در شرايط نوين،
معناى ديگرى جز قيام مسلحانه نداشت .حزب بلشويك كه از حمايت و پشتيبانى اكثريت
عظيم كارگران برخوردار شده بود و شرايط عينى انقالب را آماده مىديد ،تدارك
نظامى قيام را در دستور كار قرار داد .حزب بلشويك تعداد ھر چه بيشترى از كارگران
را مسلح كرد .سازماندھى واحدھاى تازهاى از گاردھاى سرخ را آغاز نمود ،واحدھاى
بلشويك پادگان پتروگراد ،و ناويان بلشويك ناوگان بالتيك آماده شدند .اجالس دھم اكتبر
كميته مركزى حزب بلشويك كه لنين نيز در حالى كه مخفى بود در آن شركت نمود،
ھمه شرايط داخلى و بينالمللى را براى برپايى قيام مسلحانه كارگران و كسب قدرت
مناسب ديد و قطعنامهاى در اين باره صادر كرد .اين قطعنامه مورد تأييد مھمترين
تشكلھاى كارگرى قرار گرفت.
" ١۶اكتبر جلسه وسيع كميته مركزى با شركت نمايندگان كميته پتروگراد ،كميتهھاى
كارخانه و سنديكاھاى كارگرى تشكيل شد و قطعنامه كميته مركزى درباره قيام مسلحانه
را تأييد كرد(٣٢)".
روز  ٢۴اكتبر ،قيام سازمانيافته پرولتارياى روسيه تحت رھبرى حزب بلشويك آغاز
گرديد .واحدھاى گارد سرخ كارگران سريعا ً تمام مناطق اصلى شھر را به تصرف خود
درآوردند .واحدھاى پادگان پتروگراد طرفدار بلشويكھا و نيز ناويان ناوگان بالتيك
دوش به دوش كارگران مىجنگيدند .تا صبح روز  ٢۵اكتبر تقريبا ً تمام شھر به تصرف
كارگران درآمده بود ١٠ .صبح روز  ٢۵اكتبر پيام كميته نظامى انقالبى كه قيام را
رھبرى مىكرد ،خطاب به شھروندان انتشار يافت .در اين پيام اعالم گرديد كه
"حكومت موقت خلع شده است .قدرت دولتى در دست ارگان شوراى نمايندگان
كارگران و سربازان پتروگراد  -كميته نظامى قرار گرفته است كه پرولتارياى
پتروگراد و پادگان را رھبرى مىكند .كميته نظامى انقالبى خواستار برقرارى قدرت
شوراھا در ھمه جا گرديد (٣٣)".قيام تا شب  ٢۵اكتبر ،كامالً پيروز شده بود .در ھمان
شب يعنى دقيقا ً در ساعت ده و چھل دقيقه بعد از ظھر ،دومين كنگره شوراھاى
نمايندگان كارگران و سربازان تشكيل گرديد ۶۵٠ .تن به نمايندگى از  ۴٠٢شوراى
شھرى ،ايالتى و ناحيهاى از سراسر روسيه ،در كنگره حضور يافتند (٣۴).كنگره با
اكثريت قاطع پيامى را كه لنين خطاب به كارگران ،دھقانان و سربازان نوشته بود،
تصويب كرد .در اين پيام گفته شده بود:
"کنگره با اتكاء به اراده اكثريت عظيم كارگران ،سربازان و دھقانان و با اتكا به قيام
پيروزمندانه كارگران و پادگان پتروگراد ،حاكميت دولتى را به دست مىگيرد.
كنگره مقرر مىدارد :تمام قدرت حاكمه در محلھا به شوراھاى نمايندگان كارگران،
سربازان و دھقانان كه موظف به استقرار نظم انقالبى واقعى ھستند ،منتقل گردد(٣۵)".
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منابع
منابع فصل اول:
 -١كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -٢جنگھاى دھقانى در آلمان ،انگلس.
 -٣كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -۴تمام فاكتھاى مورد استناد از جلد اول جنبش بينالمللى كارگرى از انتشارات پروگرس اقتباس
شده است.
 -۵كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -۶كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -٧كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -٨مانيفست حزب كمونيست ،ماركس ،انگلس.
 - ٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -١٠جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
-١١جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -١٢جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -١٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -١۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -١۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -١۶مانيفست حزب كمونيست؛ ماركس ،انگلس.
 -١٧جنگھاى دھقانى در آلمان؛ انگلس.
 -١٨جنگھاى دھقانى در آلمان؛ انگلس.
 -١٩جنگھاى دھقانى در آلمان؛ انگلس.
 -٢٠جنگھاى دھقانى در آلمان؛ انگلس.
 -٢١تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٢٢تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٢٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد اول؛ انتشارات پروگرس.
 -٢۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد اول؛ انتشارات پروگرس.
 -٢۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد اول؛ انتشارات پروگرس.
 -٢۶جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد اول؛ انتشارات پروگرس.
منابع فصل دوم:
 -١وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -٢كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -٣وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -۴وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول ،انتشارات پروگرس.
-۶كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -٧كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -٨وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -٩كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -١٠وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
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-١١كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -١٢تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -١٣تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -١۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول ،انتشارات پروگروس.
 -١۵تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -١۶كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -١٧جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -١٨تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -١٩وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -٢٠تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -٢١جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -٢٢تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -٢٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -٢۴تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -٢۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -٢۶كاپيتال ،جلد اول ،ماركس.
 -٢٧جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -٢٨جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -٢٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -٣٠جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -٣١تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -٣٢جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -٣٣تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -٣۴وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -٣۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -٣۶وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -٣٧جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -٣٨وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -٣٩وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -۴٠بازبينی )مرورى بر رويدادھاى بينالمللى( ،ماركس ،انگلس.
 -۴١وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -۴٢جنبش انقالبى ،ماركس.
 -۴٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۴۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۴۵تاريخ نوين فرانسه ،جلد دوم ،آلفرد كوبان ،انتشارات پليكان.
 -۴۶تاريخ نوين فرانسه ،جلد دوم ،آلفرد كوبان ،انتشارات پليكان.
 -۴٧جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۴٨تاريخ نوين فرانسه ،جلد دوم ،آلفرد كوبان ،انتشارات پليكان.
 -۴٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۵٠انقالبھاى  ،١٨۴٨ - ۴٩ماركس ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -۵١جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۵٢مبارزات طبقاتى در فرانسه ،ماركس ،ترجمه فارسى.
 -۵٣ھيجدھم برومر لويى بناپارت ،ماركس ،ترجمه فارسى.
 -۵۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر،جلد اول.
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 -۵۵مبارزات طبقاتى در فرانسه ،ماركس ،ترجمه فارسى.
 -۵۶جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۵٧مبارزات طبقاتى در فرانسه ،ماركس ،ترجمه فارسى.
 -۵٨جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۵٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۶٠جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۶١مبارزات طبقاتى در فرانسه ،ماركس ،ترجمه فارسى.
 -۶٢جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۶٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۶۴ھيجدھم برومر لويى بناپارت ،ماركس ،ترجمه فارسى.
 -۶۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۶۶مبارزات طبقاتى در فرانسه ،ماركس ،ترجمه فارسى.
 -۶٧جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۶٨جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۶٩انقالبھاى  ،١٨۴٨ - ۴٩ماركس ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 –٧٠ھيجدھم برومر لوئی بناپارت ،مارکس ،ترجمه فارسی.
 -٧١مبارزات طبقاتى در فرانسه ،ماركس ،ترجمه فارسى.
 -٧٢تاريخ اتحاديه كمونيستھا؛ انگلس.
 -٧٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد اول.
 -٧۴انقالب و ضد انقالب در آلمان؛ انگلس.
 -٧۵تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٧۶دو مقاله درباره سوسياليسم تخيلى؛ پلخانف؛ ترجمه فارسى.
 -٧٧تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٧٨تكامل سوسياليسم از تخيل به علم؛ انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -٧٩تكامل سوسياليسم از تخيل به علم؛ انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -٨٠دو مقاله درباره سوسياليسم تخيلى؛ پلخانف؛ ترجمه فارسى.
 -٨١دو مقاله درباره سوسياليسم تخيلى؛ پلخانف؛ ترجمه فارسى.
 -٨٢جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد اول.
 -٨٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد اول.
 -٨۴تكامل سوسياليسم از تخيل به علم؛ انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -٨۵دو مقاله درباره سوسياليسم تخيلى؛ پلخانف؛ ترجمه فارسى.
 -٨۶تاريخ مختصر جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد اول.
 -٨٧تكامل سوسياليسم از تخيل به علم؛ انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -٨٨مقدمه انگلس بر كتاب جنگھاى دھقانى؛ انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -٨٩مانيفست حزب كمونيست؛ ماركس ،انگلس.
 -٩٠فقر فلسفه ،كارل ماركس ،ترجمه فارسى.
 -٩١مقدمه نقد اقتصاد سياسى ،ماركس.
 -٩٢نامه ماركس به آرنولد روگه.
 -٩٣مسئله يھود ،ماركس.
 -٩۴مقدمه بر نقد فلسفه حقوق ھگل ،ماركس.
 -٩۵يادداشتھاى انتقادى بر مقاله شاه پروس و رفرم اجتماعى ،ماركس.
 -٩۶يادداشتھاى انتقادى بر مقاله شاه پروس و رفرم اجتماعى ،ماركس.
 -٩٧مقدمه بر نقد فلسفه حقوق ھگل ،ماركس.
 -٩٨دستنوشتهھاى اقتصادى  -فلسفى ،ماركس.
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 -٩٩دستنوشتهھاى اقتصادى  -فلسفى ،ماركس.
 -١٠٠پيشرفت رفرم اجتماعى در قاره ،انگلس.
 -١٠١پيشرفت رفرم اجتماعى در قاره ،انگلس.
 -١٠٢خانواده مقدس ،ماركس ،انگلس.
 ١٠٣وضع طبقه كارگر در انگلستان ،انگلس ،ترجمه فارسى.
 -١٠۴تزھايى درباره فوئرباخ؛ ماركس.
 -١٠۵ايدئولوژى آلمانى؛ ماركس ،انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -١٠۶ايدئولوژى آلمانى؛ ماركس ،انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -١٠٧ايدئولوژى آلمانى؛ ماركس ،انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -١٠٨ايدئولوژى آلمانى؛ ماركس ،انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -١٠٩ايدئولوژى آلمانى؛ ماركس ،انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -١١٠ايدئولوژى آلمانى؛ ماركس ،انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -١١١ايدئولوژى آلمانى؛ ماركس ،انگلس؛ ترجمه فارسى.
 –١١٢مقدمهای بر انتقاد از اقتصادی سياسی ،مارکس.
 -١١٣ايدئولوژى آلمانى؛ ماركس ،انگلس؛ ترجمه فارسى.
 –١١۴نامه مارکس به ويده ماير؛  ۵مارس .١٨۵٢
 -١١۵ايدئولوژى آلمانى؛ ماركس ،انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -١١۶ايدئولوژى آلمانى؛ ماركس ،انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -١١٧ايدئولوژى آلمانى؛ ماركس ،انگلس؛ ترجمه فارسى.
 -١١٨سرمايه؛ جلد اول؛ ماركس؛ ترجمه فارسى.
 -١١٩فقر فلسفه؛ ماركس؛ ترجمه فارسی.
منابع فصل سوم:
 -١جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -٢تاريخ سه انترناسيونال ،جلد اول؛ ويليام فاستر؛ ترجمه فارسى.
 -٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۵برگزيده مكاتبات ماركس و انگلس.
 -۶كليات آثار ماركس و انگلس ،جلد .٢٠
 -٧كليات آثار ماركس و انگلس ،جلد .٢٠
 -٨كليات آثار ماركس و انگلس ،جلد .٢٠
 -٩برگزيده نامهھاى ماركس و انگلس.
 -١٠مزد ،بھا ،سود؛ ماركس ،ترجمه فارسى.
 -١١تاريخ سه انترناسيونال؛ ويليام فاستر؛ ترجمه فارسى.
 -١٢دستورالعملھايى براى نمايندگان ...كليات آثار ماركس ،انگلس؛ جلد .٢٠
 -١٣منتخب مكاتبات ماركس و انگلس؛ نامه به كوگلمان .١٨۶۶
 -١۴منتخب آثار ماركس و انگلس؛ نامه به كوگلمان.
 -١۵كليات آثار ماركس ،انگلس؛جلد .٢٠
 -١۶كليات آثار ماركس ،انگلس؛ جلد .٢٠
 -١٧كليات آثار ماركس ،انگلس؛ جلد .٢١
 -١٨تاريخ سه انترناسيونال؛ ويليام فاستر.
 -١٩طرح تاريخ جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٢٠تاريخ سه انترناسيونال؛ ويليام فاستر.
 -٢١نامه ماركس به بلت ٢٢ ،نوامبر .١٨٧١
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 -٢٢كليات آثار ماركس و انگلس؛ جلد .٢١
 -٢٣منتخب مكاتبات ماركس و انگلس.
 -٢۴كليات آثار ماركس و انگلس؛ جلد .٢١
 -٢۵كليات آثار ماركس و انگلس؛ جلد .٢١
 -٢۶كليات آثار ماركس و انگلس؛ جلد .٢١
 -٢٧كليات آثار ماركس و انگلس؛ جلد .٢١
 -٢٨كليات آثار ماركس و انگلس؛ جلد .٢١
 -٢٩تاريخ سه انترناسيونال؛ ويليام فاستر؛ ترجمه فارسى.
 -٣٠جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد اول.
 -٣١تاريخ سه انترناسيونال؛ ويليام فاستر.
 -٣٢تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٣٣تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
-٣۴گزارش شوراى عمومى به كنگره چھارم انترناسيونال؛ جلد ٢١؛ كليات آثار ماركس و
انگلس.
-٣۵گزارش شوراى عمومى به كنگره چھارم انترناسيونال؛ جلد ٢١؛ كليات آثار ماركس و
انگلس.
 -٣۶تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٣٧تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٣٨تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٣٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۴٠طرح تاريخ جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -۴١جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد اول.
 -۴٢خطابيه اول شوراى عمومى درباره جنگ فرانسه  -پروس؛ جلد ٢٢؛ كليات ماركس ،انگلس.
 -۴٣خطابيه اول شوراى عمومى درباره جنگ فرانسه  -پروس؛ جلد ٢٢؛ كليات ماركس ،انگلس.
 -۴۴خطابيه اول شوراى عمومى درباره جنگ فرانسه  -پروس؛ جلد ٢٢؛ كليات ماركس ،انگلس.
 -۴۵خطابيه اول شوراى عمومى درباره جنگ فرانسه  -پروس؛ جلد ٢٢؛ كليات ماركس ،انگلس.
 -۴۶خطابيه اول شوراى عمومى درباره جنگ فرانسه  -پروس؛ جلد ٢٢؛ كليات ماركس ،انگلس.
 -۴٧جنگ داخلى در فرانسه؛ ماركس.
 -۴٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -۵٠جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -۵١كمون پاريس ،ژولوبوفسكايا؛ ترجمه محمد قاضى.
 -۵٢كمون پاريس ،ژولوبوفسكايا؛ ترجمه محمد قاضى.
 -۵٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -۵۴كمون پاريس ،ژولوبوفسكايا؛ ترجمه محمد قاضى.
 -۵۵كمون پاريس ،ژولوبوفسكايا؛ ترجمه محمد قاضى.
 -۵۶كمون پاريس؛ ژولو بوفسكايا...؛ ترجمه محمد قاضى.
 -۵٧كمون پاريس؛ ژولو بوفسكايا...؛ ترجمه محمد قاضى.
 -۵٨كمون پاريس؛ ترجمه فارسى.
 -۵٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 -۶٠كمون پاريس؛ ترجمه فارسى.
 -۶١جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 -۶٢كمون پاريس؛ ژولوبوفسكايا...؛ ترجمه محمد قاضى.
 -۶٣كمون پاريس؛ ژولوبوفسكايا...؛ ترجمه محمد قاضى.
 -۶۴جنگ داخلى در فرانسه؛ ماركس.
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 -۶۵جنگ داخلى در فرانسه؛ ماركس.
 -۶۶كمون پاريس؛ ژولوبوفسكايا ...،؛ ترجمه محمد قاضى.
 -۶٧جنبش بينالمللى كارگرى؛ جلد دوم.
 -۶٨طرح تاريخ جنبش جھانی اتحاديهاى؛ فاستر.
 -۶٩جنبش بينالمللى كارگرى؛ جلد دوم.
 -٧٠كمون پاريس؛ ژولوبوفسكايا ...،؛ ترجمه محمد قاضى.
 -٧١كمون پاريس؛ ژولوبوفسكايا ...،؛ ترجمه محمد قاضى.
 -٧٢جنگ داخلى در فرانسه؛ ماركس؛ ترجمه فارسى.
 -٧٣جنگ داخلى در فرانسه؛ ماركس؛ ترجمه فارسى.
 -٧۴تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٧۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٧۶جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٧٧منتخب مكاتبات ماركس  -انگلس.
 -٧٨درسھاى كمون؛ لنين.
 -٧٩كنگره الھه انترناسيونال اول؛ صورتجلسات و اسناد.
 -٨٠جنبش بينالملى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٨١ھمان جا.
 -٨٢ھمان جا.
 -٨٣ھمان جا.
 -٨۴كنگره الھه انترناسيونال؛ گزارشھا و مكاتبات.
 -٨۵كنگره الھه انترناسيونال؛ گزارشھا و مكاتبات .
 -٨۶كنگره الھه انترناسيونال؛ گزارشھا و مكاتبات .
 -٨٧كنگره الھه انترناسيونال؛ گزارشھا و مكاتبات.
 –٨٨جنبش بينالملى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 –٨٩جنبش بينالملى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 –٩٠تاريخ سه انترناسيونال؛ ويليام فاستر.
منابع فصل چھارم:
 -١جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٢جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -۵تاريخ سه انترناسيونال؛ جلد اول؛ ويليام فاستر.
 -۶تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٧جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٨تاريخ مختصر جنبش اتحاديهاى جھانى؛ ويليام فاستر.
 -٩تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -١١جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -١٢جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -١٣تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -١۴تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -١۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -١۶كارگران خودشان؛ واين ترپ.
 -١٧كارگران خودشان؛ واين ترپ.
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 -١٨تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -١٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٢٠كارگران خودشان؛ واين ترپ.
 -٢١جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٢٢جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٢٣تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٢۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٢۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
منابع فصل پنجم:
 -١انترناسيونال دوم١٩١۴ ،؛ ايگور كرى و گوز.
 -٢انترناسيونال دوم١٩١۴ ،؛ ايگور كرى و گوز.
 -٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -۴جنبش بينالمللى طبقهكارگر؛ جلد دوم.
 -۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -۶جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٧انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -٨انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -٩انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -١٠جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -١١انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -١٢انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -١٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -١۴انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -١۵كليات آثار لنين؛ جلد .٢٠
 -١۶انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -١٧انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -١٨جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -١٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٢٠جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٢١جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٢٢انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -٢٣انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -٢۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٢۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٢۶تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٢٧تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٢٨جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٢٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٣٠انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -٣١جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٣٢تاريخ مختصر جنبش جھانی اتحاديهاى؛ ويليام فاستر.
 -٣٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٣۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
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 -٣۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٣۶انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -٣٧تاريخ سه انترناسيونال؛ ويليام فاستر.
 -٣٨جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -٣٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -۴٠ماركسيسم و ريويزيونيسم؛ لنين.
 -۴١مقدرات تاريخى آموزش كارل ماركس؛ لنين.
 -۴٢ماركسيسم و ريويزيونيسم؛ لنين.
 -۴٣پيششرطھای سوسياليسم ...برنشتين.
 -۴۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -۴۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
 -۴۶جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد دوم.
" –۴٧چه بايد کرد؟"؛ لنين.
 -۴٨جنگ دھقانى در آلمان؛ فريدريش انگلس.
" -۴٩چه بايد كرد؟"؛ لنين.
 -۵٠جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 -۵١تاريخ مختصر حزب كمونيست شوروى.
 -۵٢روزھاى انقالب؛ لنين.
 -۵٣تاريخ مختصر حزب كمونيست شوروى.
 -۵۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 -۵۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 -۵۶تاريخ مختصر حزب كمونيست شوروى.
 -۵٧جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 -۵٨جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 -۵٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 -۶٠تاريخ مختصر حزب كمونيست شوروى.
 -۶١تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -۶٢جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 -۶٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -۶۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -۶۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -۶۶جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -۶٧انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -۶٨انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -۶٩انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -٧٠كليات آثار لنين ،جلد .٣۶
 -٧١تاريخ سه انترناسينال ،ويليام فاستر ،ترجمه فارسى.
 -٧٢كليات آثار لنين ،جلد .١٣
 -٧٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -٧۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -٧۵كليات آثار لنين ،جلد .١٣
 -٧۶انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -٧٧كليات آثار لنين ،جلد .١۶
 -٧٨كليات آثار لنين ،جلد .١۶
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 -٨٩كليات آثار لنين ،جلد .١۶
 -٨٠جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد دوم.
 -٨١انترناسيونال دوم؛ ١٩١۴؛ ايگور کری و گوز.
 -٨٢كليات آثار لنين ،جلد .٢١
 -٨٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد دوم.
 -٨۴جنبش بين المللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -٨۵تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -٨۶جنبش بين المللى طبقه كارگر ،جلد دوم.
 -٨٧تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -٨٨تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -٨٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد دوم.
 -٩٠تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -٩١جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -٩٢جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد دوم.
 -٩٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -٩۴تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -٩۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -٩۶جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -٩٧جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -٩٨تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -٩٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -١٠٠تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -١٠١فاكتھا و آمارھايى كه در اين بخش آمدهاند ،از جلد سوم جنبش بينالمللى طبقه كارگر نقل
شده است.
 -١٠٢تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -١٠٣جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -١٠۴تاريخ مختصر جنبش جھانى اتحاديهاى ،ويليام فاستر.
 -١٠۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر ،جلد سوم.
 -١٠۶جلد  ٢١مجموعه آثار لنين؛ سوسياليسم و جنگ.
 -١٠٧مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١٠٨مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١٠٩مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١١٠مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١١١مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١١٢مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١١٣جلد  ٢١مجموعه آثار لنين؛ سوسياليسم و جنگ.
 -١١۴مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١١۵مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١١۶امپرياليسم به مثابه باالترين مرحله سرمايهدارى؛ لنين؛ ترجمه فارسى.
 -١١٧مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١١٨كليات آثار لنين؛ جلد . ٢١
 -١١٩مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١٢٠مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١٢١مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
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 -١٢٢مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
 -١٢٣مبارزه لنين براى يك انترناسيونال انقالبى؛ اسناد .١٩٠٧ - ١۶
منابع فصل ششم:
 - ١تاريخ حزب كمونيست اتحاد شوروى.
 - ٢پطروگراد سرخ ،انقالب در كارخانهھا؛ آ .اسميت.
 - ٣تاريخ حزب كمونيست اتحاد شوروى.
 - ۴تاريخ حزب كمونيست اتحاد شوروى.
 - ۵جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم.
 - ۶تاريخ حزب كمونيست اتحاد شوروى.
 - ٧جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 - ٨درباره قدرت دوگانه ،لنين.
 - ٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 – ١٠منتخب آثار لنين؛ وظايف پرولتاريا در انقالب ما؛ ترجمه فارسی.
 – ١١تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروی.
 - ١٢جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم.
 - ١٣پتروگراد سرخ ،انقالب در كارخانهھا؛ اسميت.
 - ١۴پتروگراد سرخ ،انقالب در كارخانهھا؛ اسميت.
 - ١۵پتروگراد سرخ ،انقالب در كارخانهھا؛ اسميت.
 - ١۶پتروگراد سرخ ،انقالب در كارخانهھا؛ اسميت.
 - ١٧پتروگراد سرخ ،انقالب در كارخانهھا؛ اسميت.
 - ١٨پتروگراد سرخ ،انقالب در كارخانهھا؛ اسميت.
 - ١٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم.
 - ٢٠پتروگراد سرخ ،انقالب در كارخانهھا؛ اسميت.
 - ٢١جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد سوم.
 - ٢٢پتروگراد سرخ ،انقالب در كارخانهھا؛ اسميت.
 - ٢٣پتروگراد سرخ ،انقالب در كارخانهھا؛ اسميت.
 - ٢۴جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم.
 - ٢۵تاريخ حزب كمونيست اتحاد شوروى.
 - ٢۶جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم.
 - ٢٧جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم.
 - ٢٨جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم.
 - ٢٩جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم.
 - ٣٠جنبش بينالمللى طبقه كارگر؛ جلد چھارم.
 – ٣١تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروی.
 – ٣٢تاريخ حزب کمونيست اتحاد شوروی.
 - ٣٣جنبش بينالمللى طبقهكارگر؛ جلد چھارم.
 - ٣۴جنبش بينالمللى طبقهكارگر؛ جلد چھارم.
 – ٣۵منتخب آثار لنين؛ ترجمه فارسی.
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