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 ی مترجممقدمه
معروف شدددد ای اسلاسدددی از « اول المللبین»که به  «المللی کارگرانانجمن بین»

 82مارتین شهر لندن در کارگران و فعالان رادیکال از چند کشور اروپایی در تالار سنت

کانونی  عنوانبهسددال دواآ رورد و  48« الملل اولبین»تشدکیل شددد   4281سدتاامرر 

های کارگری نظرات در سنرش کارگری سهت اتخاذ سدددیاسدددت برای بحد  و ترادل

در مرارزات برای اصدددلاق رأ رعی عمومی در « الملل اولبین»المللی عمدل کرد  بین

انگلیس، برای کسب رقوق قانونی برای کارگران، در رمایت از موج اعاصاباتی که بعد 

های گوناگون ری در کشورهای کارگراه افااد، در سهت ایجاد اتحادیهبه 4288از بحران 

داری در امریکا تا مرارزات از مرارزات ضدددب برده -ای و در همرسدداگی با مرارزات توده

شددرکت داشددت   –ی ملی در ایرلند و در لهسدداان تا کمون پاریس الرانهاسدداقلال

سرانجاآ تعمیأ اخالافات بین ارفداران نظریات مارکس و ارفداران نظریات باکونین، 

ستاامرر که در شهر لاهه  88ی الملل در کنگرهت روسدی، باع  شد که بینرنارشدیسد

نماینده از کشددورهای رلمان، انگلیس، اتریش، اسددارالیا، امریکا،  86هلند، با شددرکت 

بلژیک، پرتغال، دانمارک و سددوسیس برگرار شددد، به انشددعاه کشددیده شددود  رهرری 

بود، در اسلاسدددی در شدددهر مناخب این کنگره که مقرش در نیویورک تعیین شدددده 

 الملل رعی داد به انحلال بین 4288ژوسیه  48فیلادلفیا به تاریخ 

 

 ی تاریخی زمینه
ملل در الالملل ناشددی از یک سددلسددله شددرای  تاریخی بود  در ابادا، بینتشددکیل بین

های تاریخی به مهد گذاری شدد  چرا که این کشدور خود در مسیر فرایندانگلیس پایه

اد به ناآ با اساننگار صاربهابرباآ تاریخداری صدنعای تردیل شدده بود  اریک سدرمایه

 88میلیون سمعیت بریاانیای کریر 81از  4288گوید که در سددال دادلی باکسددار می

دادلی  1داد تشددکیل می« ی کارگری که به کار یدی مشددغول اسددتارقه»درصددد را 

سدددرپرسددداان کارگران و مراشدددرین  داران و فروشدددندگان،باکسدددار کارمندان، مغازه

                                                      

 468ص  4828هابرباآ، صنعت و امترااوری، ترسمه عرداله کوثری، چاپ اول اناشارات ماهی اریک 1 



 

 
 

ی کامران نیریترسمه 3  

شمار رورده بود  درنایجه رویارویی ارقاتی به« ی ماوس ارقه»داران را سرء سدرمایه

این کشور به منصه ظهور گذارد  دربین بورژوازی و پرولااریا اولین شواهد مسامرش را 

تا اوایل  4281های در ای دهه ش سیاسی کارگران بریاانیای کریر کهسنر ،چارتیسم

هایی چون رأ رعی برای تحقأ خواسددت« منشددور مردآ»رول شددعار  4261ی دهه

ی کارگر در تاریخ است  در اولین سنرش سیاسی ارقه -کرد ان( مرارزه می)برای مرد

به  ی ارقاتیانداز مرارزهانگلسدداان ایب بررگی از رهرران کارگری بودند که به چشددم

معنی یک اصددل مرارزاتی و همینین یک عامل تاریخی دسددت یافاه بودند  به همین 

با اولین ادراک از مهم بودن  سدددرب درانگلسددداان بود که ایب وسدددیعی از کارگران

ه و به نیاز به عمل سیاسی ماحد و همرسارشنا  نارناسدیونالیسم پرولاریاهمرسداگی 

 داری واقب شدند علیه سرمایه

ی هابر این اسدداب بود که پیشددگامان سنرش کارگری ماشددکل شدددند  بین سددال

جاآ شدددد  ی کارگر انهای ارقهاقدامات ماعددی برای ایجاد تشدددکل 4281تا  4216

هارنی در ، سولیان4216توان برشمرد  به سال ی عمده را میعنوان مثال، سه نمونهبه

هدا لنددن مرکر را ایجدداد کرد  در رن سدددال« هدای برادری دموکراتسدامعده»لنددن 

گرایی ها نیر در ایجاد این تشکل نقش ایفا کردند  همجویان سیاسی اروپا بود و اینپناه

سال  به ماشکل بودند با مارکس و انگلس« انجمن عادلان» که در کارگران کمونیسدت

وسود روردند و برای اولین بار مرارزان کارگری را با را به« کمونیسدددت انجمن» 4218

کومت ساز مرارزه برای ربرنامه و اسداراتژی سوسیالیسای انقلابی مسل  کرد که زمینه

را  «المللی کارگرانی بینکمیاه»ها، یستکارگری شدد  ارنست سونر، از رهرران چارت

با برگراری سلسددات  4261های راکمیت ارتجاعی در لندن به وسود رورد و ای سددال

 4261ی داشددت  این عوامل دراواخر دهههای کارگری را زنده نگهبررگ خیابانی تلاش

بدا یک سدددری رویدادهای تاریخی ترکیب شددددند و به اریای سنرش کارگری کمک 

 د  کردن

ترین ، که عمیأ4268توان از بحران اقاصددادی ترین رویدادهای تاریخی میاز مهم

و سنگ داخلی ایالات  4261بحران در قرن نوزدهم بود، سنگ اساقلال ایاالیا به سال 

رغاز شددد ناآ برد  تیثیر این رویدادها بر انگلسدداان،  4284-4281ماحده که در سددال 
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سه گیر بود  در فرانشدن بودند، چشمدر مسیر صنعای فرانسه، و کشورهای اروپایی که

دیکااتوری ناپلئون تضعیب شد و کارگران فرانسوی توانساند رأ شرکت در اناخابات 

 تریندسددت رورند، سددندیکا بسددازند و در شددرای  کار بهرود ایجاد کنند  اما مهمرا به

های کارگری را در هتحولدات در انگلسددداان رد داد  اگرچه کارگران رأ ایجاد اتحادی

ی زرماکشدان کماکان رأ رعی نداشت  به دسدت رورده بودند، اما توده 4286سدال 

شدن چند ی اروپا و صدنعایداری در قارهی رواب  سدرمایهدرعین رال فرایند توسدعه

کردند با کارگران کشدددور امکان رقابت کارگرانی را که دسدددامردی ناچیر دریافت می

 زمانی که کارگران انگلیسددی برای افرایش دسددامرد یا کاهش کردانگلیسددی محرق می

داران تهدید به اسددافاده از کارگران فرانسددوی، کردند، سددرمایهسدداعات کار مرارزه می

کردند! از سانب دیگر سنگ داخلی در امریکا به تحریم صددددور بلژیکی یدا رلمدانی می

ه ج و کارگران بسیاری را بپنره از رن کشدور انجامید که صنعت نساسی انگلساان را فل

های کارگری انگلیس را دسدداخوش تحول کرد و بیکاری کشددید  این اوضدداح اتحادیه

ماشددکل از رهرران مرارزی از اصددناف ماعدد « اتحادیه گرایی نوین»سنرشددی به ناآ 

وسود رمد این سنرش به ها بهها، بناها و کفاشکش، لولهجینیر(انچون کدارگران فنی )

های کارگری دسددت یافت و خواهان ی سددیاسددی از سانب اتحادیهانداز مرارزهمچشدد

ی نظر پیرامون سیاست داخلی و خارسی بود  رهرران این شرکت فعال در بح  و اراسه

 یسنرش تظاهرات بررگی را برای کسب رأ رعی عمومی )برای مردان( و علیه توائه

داران سنوه در سنگ داخلی امریکا دهوزیر پالمرسون، که خواهان رمایت از برنخست

در لندن برای سنرش  4281رمدی به سدددال ی خوشبود، سدددازمان دادند و سلسددده

 الب ایاالیا، سوزپه مازینی برپا کردند  اساقلال

 

 الملل بین ایجاداعلام 
ی یکی از نادایج سدددیداسدددی بیدداری کدارگران انگلیسدددی و فرانسدددوی اریای ایده

بود  رهرران کارگران در این دو کشددور ای بازدید هییت نمایندگی انارناسددیونالیسددم 

، با یکدیگر دیدار و مذاکره 4288کارگران فرانسه از نمایشگاه سهانی در لندن به سال 

ی الرانهی مشارک فرانسه، انگلیس و روسیه علیه قیاآ اساقلالدنرال توائهکردند  به
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ی ها از اریأ مکاتره ادامه یافت  سرانجاآ سلسه، این تماب4288ها به سال لهساانی

مشدارکی از هییت نمایندگی کارگران انگلیس و فرانسدوی در تالار سنت مارتین لندن 

های کارگری و برگرار شدددد که دررن نمایندگانی از تشدددکل 4281سدددتاامرر  82در 

ور داشاند  مارصل های مهاسر و پناهنده از کشدورهای مخالب نیر رضدموکراتِ گروه

« المللی کارگرانانجمن بین»گفاگوهای این نشددسددت توافقی سمعی برای اعلاآ وسود 

اناخاه شددد که موظب به تدوین « کمیاه»عنوان ای بهبود  در همین نشددسددت، بدنه

د در الملل که قرار شی بینای برای این تشدکل سدید شد  که با اولین کنگرهنامهریین

 کسل برگرار شود، برای بح  و تصویب تقدیم شود در برو 4286سال 

های های سیاسی گوناگون داشاند: انگلیسیراضران در این نشست تاریخی زمینه

 -4211یر پرودون دار پرودون )ژوزف پیها، فرانسددویان ارفارفدار اوون، چارتیسددت

نارشیسم(، گذاران رشناب فرانسوی و از بنیان، نویسدنده و اقاصداددان و سامعه4286

گرایدان ایرلندی و لهسددداانی، ارفداران مازینی )سوزپه مازینی هدا، ملیبلدانکیسدددت

بخش ملی ان کشددور ، انقلابی دموکرات ایاالیایی و رهرر سنرش رزادی4288 -4216)

رسدددید( و  4211درسدددال « سمهوری روآ»کده بده مقداآ رهرری رکومدت موقدت 

   الملل وسود نداشتمشارکی برای بین اندازهای رلمانی  درنایجه، چشمسوسیالیست

های کارگری المللی از اتحادیهرهرران کارگران از لندن، خواهان یک تشدددکل بین

بودند که دسدامردها را تنظیم کند، ساعات کار را تقلیل دهد و اعاصابات را هماهنگ 

تفاهم  یجادالملل به اسددازد  نمایندگانی که از پاریس رمده بودند، امیدوار بودند که بین

ارقداتی کمدک کندد و به تشدددکلی برای اعحای اعارار مالی بدون بهره و گسدددارش 

ها تردیل شدددود  تنها یوهان گئورگ اکاریوب خیال رلمانی مقیم لندن که به تعداونی

پیشددنهاد کارل کارکس به سلسدده دعوت شددده بود و به نمایندگی از سانب کارگران 

الملل به تشکل پرولاری انقلابی که رد که بینگفت، اظهار امیدواری کرلمان سخن می

علیه نظاآ اسددداثمارگر موسود مرارزه کند تردیل شدددود  مارکس که به دعوت ویکاور 

ای از سانب عنوان نمایندهخواه رادیکدال فرانسدددوی مقیم لنددن، بدهلولوه، سمهوری

امیدوار بود که  –ی انگلس گفاهبه –کدارگران رلمدانی بده سلسددده دعوت شدددده بود 

المللی سنرش ی بینخصدددیصددده»الملل به انجمن کارگری سهانی بدل شدددود که بین
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ها نشددان دهد، تا سددوسددیالیسددای را هم به خود کارگران و هم به بورژواها و رکومت

 1«کارگران تشویأ و تقویت شوند و در دل دشمن ورشت بیفاد 

 

 نقش مارکس 
را قحعی کرد  مارکس و « ی کمونیسددایدیهاتحا»انحلال  4212های شددکسددت انقلاه

اح های ارتجاناظار تحولات سیاسی محلوه و اریای سنرش کارگری، سالانگلس چشم

کار به ابا« المللی کارگران ی بینکمیاه»را بده کدارهدای پژوهش گذراندند  زمانی که 

ای چنین نوشددت: ارنسددت سونر شددکل گرفت مارکس به دوسدداانش در امریکا در نامه

بار )این اآ، اینسر باز زده "تشدکلی"ها مرتب از شدرکت در هر اگرچه ای این سدال»

با انراشت شواهد  2«پذیرآ  چرا که امکان فعالیای واقعاً مثرت وسود دارد دعوت( را می

به انگلس نوشدددت:  4288فوریه  48اریای سنرش کارگری انقلابی، مارکس در تاریخ 

  3«ا دوباره رغازشده استها در اروپاکنون عصر انقلاه»

ای ساکت چهره»بنا به قول خودش  4281سدتاامرر  82ی مارکس که در سلسده

ت در اش به عضویسوسیالیسای –های کارگری اعارارفعالیتبود به« در سکوی خحابه

و  «شددورای مرکری»الملل بعداً به ی رهرری بیناناخاه شددد  ناآ این بدنه« کمیاه»

تغییر یافت و مارکس و اکاریوب تنها افراد راضددر در « یشددورای عموم»سددتس به 

ی رهرری تا به رخر رضدددور الملدل بودندد که در این بدنهی اعلداآ وسود بینسلسددده

 داشاند 

ی نامهدر اباددای کار مارکس محل  شدددد که او را برای کمیسدددیون تدوین ریین

ی فأ به شرکت در سلسهاند  در نایجه زمانی که مارکس موالملل نیر اناخاه کردهبین

بلندبالایی را رماده کرده بود « اساسنامه»کمیسیون شد، سان وساون ازارفداران اوون 

ای هم به قلم لوسیجی ولب از هواداران مازینی در دسدددت بود  پس از مدتی نامهو ریین

 48ای به تاریخ بح  ویکاور لولوه میمور شددد تا دو سددند را درهم ادغاآ کند  در نامه

                                                      

Engels, F  "collected works", vol.81,p.411 

Mehring, F. “karl Marx” ,p.411 
3 Marx and Engels, selected Correspondence, p.411  
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 ای، اکاریوب از مارکس خواست که پا پیش گذارد و در تدوین اسناد پایه4281کارر ا

« یاهکم»ی الملل شرکت فعال کند  اما زمانی که مارکس برای اولین بار در سلسهبین

شدددرکت کرد، ارق لولوه مورد بح  بود  مارکس این ارق  4281اکارر  42به تاریخ 

ای پوساه»و« افکار مازینی از رن ساا  است»که « سانیفااده»و « مملو از کلیشده»را 

ی در سلسه 1بر رن نشساه است، ارزیابی کرد « محاواترین سوسیالیسم فرانسویاز بی

ای قرار داد و سلسه رن را برای ویرایش اکارر مارکس این ارق را مورد نقد مؤدبانه 42

ارر در منرل مارکس اک 81ی کمیسیون که در نهایی به کمیسیون برگرداند  در سلسه

 گر انگلیسددی، لولوه و گیوپ فاناانا ایاالیاییبرگرار شددد و در رن ویلیاآ کریمر اتحادیه

پردازند  نامه میی ریینگانه 11نیر شدددرکت دارند به پیشدددنهاد مارکس به بح  مفاد 

خواهد این مان را ویرایش کند سلسه به پیشنهاد کریمر و توافأ همگی از مارکس می

اکارر تشکیل شود و مان نهایی  88ی بعدی کمیسیون در کند که سلسهیه میو توص

اراسه شدود  مارکس ارق لولوه را اساساً از نو نوشت  درواق  « کمیاه»دراول نوامرر به 

ای که مارکس نوشدددت ناآ تشدددکیلات نامهمانده از ارق قرلی در مان ریینتنهدا باقی

علاوه، مارکس ارق الملل بود  بهرغازین بین یسددیدد و تاریخ و مکان برگراری کنگره

قرلاً  تهیه کرد که« المللی کارگرانی انجمن بیننحأ افاااریه»دیگری را تحت عنوان 

بینی نشددده بود  دو ارق پیشددنهادی مارکس پیش« کمیاه»از ارف کمیسددیون یا 

                                                      
 و ترسمه شده است   برگرفاهاز مناب  زیر سه سند 1

از کلیات مارکس و انگلس « المللی کارگرانی موقت انجمن بینندامهریین» -

 48-41صص  81سلد 

از کلیات « المللی کارگرانبیننامه و مقررات انجمن ریین»از « ندامدهریین» -

 114- 114صص  81مارکس و انگلس سلد 

گراری از سدددخنرانی کارل مارکس به مناسدددرت هفامین سدددالگرد انجمن  -

   881- 888، کلیات مارکس و انگلس صص 88از سلد « المللی کارگرانبین

  است  «پروگرب»ناشر کلیات مارکس و انگلس به زبان انگلیسی، اناشارات  -
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سناد این ا« کمیاه» 4281ی کمیسیون بح  و تصویب شدند  در اول نوامرر درسلسه

 را بررسی و به اتفاق ررا تصویب کرد  

به قلم مارکس در دسدددارب خواننده « ی موقت انجمننامهریین»در ادامده، مان 

ی نامهخحابه و ریین»ای تحت عنوان قرار دارد  این مان اولین بدار بده صدددورت سروه

چاپ  ، در لندن به زبان انگلیسدددی4281در نوامرر « المللی کارگرانموقت انجمن بین

و همینین « المللی کارگرانندامده و مقررات اداری انجمن بینریین»شدددد  در ادامده 

ی المللگرارشددی از سددخنرانی کارل مارکس به مناسددرت هفنمین سددالگرد انجمن بین

ه )سهان( ب« ورلد-د»ی کارگران به فارسی برگردانده شده است  این گرارش در نشریه

ها منرعی اسددت که سددخنرانی مارکس در این چاپ شددد و تن 4284اکارر  46تاریخ 

 مراسم را منعکس کرد  

های مخالب وسود دارد که نامه به زبانگفانی اسدددت کده ماون مافداوتی از ریین

اه ها گنامه هسدداند  این تفاوتشددامل اشدداراهاتی در ترسمه و گاه تعمد در تغییر ریین

 ی این یادداشت خارج است باع  اخالافاتی نیر شده که پرداخان به رنها از روصله

 

 

 سند یکم

 المللی کارگران / کارل مارکسی موقت انجمن بیننامهآیین
 با توسه به این که:

رهایی ارقات کارگر باید به دسددت خود ارقات کارگر انجاآ شددود، که مرارزه برای  -

رای برهایی ارقات کارگر نه به معنی مرارزه برای امایازات و انحصددارات ارقاتی بلکه 

 ی ارقاتی است رقوق و وظایب مساوی و لغو هرگونه سلحه

دسددت انحصددارکنندگان ابرار کار، یعنی انحصددارکنندگان مناب  انقیاد فرد کارگر به -

ریات، علت اصدلی هر شدکل بردگی و هر بدبخای اساماعی، تحقیر روانی و وابساگی 

 سیاسی است 

ررگی اسددت که هر سنرش سددیاسددی بنابراین رهایی اقاصددادی ارقات کارگر هدف ب -

 الشعاح رن قرار گیرد ای تحتعنوان وسیلهباید بهمی
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 دلیل فقدان همرساگییابی به این هدف بررگ تاکنون بهها برای دستی تلاشهمه -

ی اتحاد بین هدای گونداگون کارگران هر کشدددور و فقدان پیوند برادرانهدر بین بخش

 رو شده است ا کامی روبهارقات کارگر کشورهای مخالب با ن

ی ای اسددت اساماعی که همهی محلی یا ملی که مسددئلهرهایی کار نه یک مسددئله -

گیرد و برای رل رن به همسددازی عملی و کشددورهای دارای سوام  مدرن را دربر می

 های پیشرفاه نیاز است نظری در بین کشور

پایی در عین رال که ترین کشدددورهای ارواریای کنونی ارقات کارگر در صدددنعای -

دهد و امید سدیدی را به همراه دارد علیه تکرار اشدداراهات گذشدداه هشدددار خحیر می

 کند  های هنوز پراکنده را محرق مینیاز ترکیب فوری سنرش

 به این دلایل: 

 82ی ی سلسهای هساند که اخایاراتش از مصوبهامضداکنندگان ذیل که عضو کمیاه 

های لازآ را برای شددود، گاآر سددنت مارتین لندن ناشددی میدر تالا 4281سددتاامرر 

 برداشاند « المللی کارگرانانجمن بین»تیسیس 

ی مجام  و افراد هوادار رن و همه« المللیانجمن بین»کنندد کده این رندان اعلداآ می

ی ی رفاار خود نسددرت به یکدیگر و نسددرت به همهرقیقت، عدالت و اخلاقیات را پایه

 دهند بدون در نظر گرفان رنگ پوست، اعاقادات یا ملیت قرار میها انسان

دانند که خواهان رقوق انسانی و شهروندی، نه صرفًا برای ی هر انسان میرنان وظیفه

کند  هیچ رقوقی بدون ی خود عمل میخویش که برای هر انسانی باشد که به وظیفه

 ای بدون رقوق )نیست(وظیفه و هیچ وظیفه

تدوین « المللیانجمن بین»ی موقت زیر را برای ندامدهن روریده، رندان ریینو بدا همی

 کردند 

عنوان مرکر ارتردااددات و همکداری مددابین المللی کدارگران( بدهانجمن )بین -1

سوام  کارگران موسود که در کشورهای ماعددی به دنرال اهداف یکسانی هساند، در 

 کند امل رنان عمل میسهت رفاظت از ارقات کارگر و پیشرفت و رهایی ک

 خواهد بود « المللی کارگرانانجمن بین»ناآ این سامعه  -2
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ی مجام  کارگری که با شرکت نمایندگان همه« ی عمومی کارگرانکنگره» -3

برگرار خواهد شد  در برابر  4286اند در بلژیک به سال پیوساه« المللیانجمن بین»به 

 انجمن» نامه دایم اعلاآ خواهد کرد؛ ریین ی کارگر رااروپا، کنگره رمال مشارک ارقه

را  هایشرا تصددویب خواهد کرد؛ ابرار و ارق لازآ برای موفقیت در فعالیت« المللیبین

 را تعیین خواهد کرد « شورای مرکری انجمن»بررسی خواهد کرد؛ و

لندددن خواهددد بود و )این بدددندده( از کددارگرانی از « شدددورای مرکری»مقر  -4

رضددور دارند، تشددکیل خواهد شددد  « المللیانجمن بین»ه در کشددورهای گوناگون ک

هایش، چون از بین اعضددایش مسددئولین لازآ را برای انجاآ فعالیت« شددورای مرکری»

دار، یک دبیرکل و دبیران ارترال با کشورهای گوناگون و غیره را یک رسیس، یک خرانه

 اناخاه خواهد کرد 

های مالی بیلان علنی فعالیتاش، در سلسدددات سدددالانه« ی عمومیکنگره» -5

که هر سال توس  کنگره « شورای مرکری»را دریافت خواهد کرد  « شدورای مرکری»

شدود این اخایار را خواهد داشدت که به تعداد اعضدایش بیفراید  در شرای  تعیین می

را زودتر از موق  مقرر برگرار « ی عمومیکنگره»تواند می« شورای مرکری»اضحراری، 

 کند 

های ملی و المللی از میان گروهی بینمثابه یک بدنهبده« ورای مرکریشددد» -6

اور شدود تا کارگران در یک کشور بهتشدکیل می« المللی کارگرانانجمن بین»محلی 

شان در دیگر کشورها باخرر شوند؛ تا کندوکاو در شرای  اساماعی دایم از ررکت ارقه

و به اور یکسان هدایت شود؛ تا مسایل  زمان انجاآاور همکشدورهای مخالب اروپا به

ی عمومی است از سانب همه به بح  گذارده مورد بح  در یک کشدور که مورد علاقه

 زمان وپیوسدداه باوانند هم« مجام »المللی، های بینعنوان مثال در درگیریشددود  به
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ی در اراسه« شددورای مرکری»یکسددان عمل کنند  هر زمان که مناسددب به نظر رید، 

 پیشنهادها به مجام  ملی و محلی پیش قدآ خواهد شد 

رو که موفقیت سنرش کارگران در هر کشور بدون قدرت ناشی از اتحاد ازرن -7

شددورای مرکری »سا که ثمربخشددی شددود و از رندیگر میسددر نمیو الحاق رنان با یک

ک ری در یهای کارگرشکارا ناشی از این است که ریا با چند مرکر از انجمن« المللبین

 کشور سروکار دارد و یا با تعداد زیادی مجام  محلی و پراکنده  

تا سررد امکان خواهند کوشید تا در هر کشوری که در رن فعال « المللبین»اعضدای 

های سددراسددری ) کشددوری( که توسدد  ی کارگری را در بدنههسدداند مجام  پراکنده

هررال، رشکار است که آ کنند  بهشدوند، ادغاهای محلی و مرکری نمایندگی میارگان

نظر از موان  انجاآ رن امر در گرو قوانین راکم بر هر کشددور و این امر اسددت که صددرف

لندن من  « شددورای مرکری»قانونی، هیچ مجم  ملی مسدداقلی از تماب مسدداقیم با 

 نخواهد شد 

سدددتاامرر  82ی برگریده در تاریخ تدا زمدان برگراری اولین کنگره، کمیاده -8

های ملی فعدالیدت خواهد کرد تا انجمن« شدددورای مرکری موقدت»عنوان بده 4281

انگلیس، ولر، اسکاتلند « ) پادشاهی ماحد»هم مربول سازد، اعضایش در کارگران را به

 را به« ی عمومیکنگره»نداآ کند، اقدامات تدارکاتی سهت برگراری و ایرلندد( را ثردت

در مورد مسددایل اسدداسددی که باید پیشِ روی انجاآ رسدداند و یا با مجام  ملی و محلی 

 وگو بتردازد کنگره قرار گیرد به گفت

، محل اقامت خود را از کشدددوری به «المللانجمن بین»هرگاه عضدددوی از  -1

 برخوردار« المللی کارگرانانجمن بین»ی کشدددور دیگر تغییر دهد از رمایت برادرانه

 خواهد شد 
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پیوندند در عین رفظ پیوند می« للیالمانجمن بین»مجام  کارگرانی که به  -41

 نخورده رفظ خواهند کرد های موسود را دستمداوآ همکاری برادرانه، تشکل

 

 سند دوم

 «المللی کارگراننامه و مقررات اداری انجمن بینآیین»

 «نامهآیین»
 با توسه به این که:

مرارزه برای رهایی ارقات کارگر باید به دسددت خود ارقات کارگر انجاآ شددود، که  -

معنی مرارزه برای امایازات و انحصدددارات ارقاتی بلکه برای رهایی ارقات کارگر نه به

 ی ارقاتی است رقوق و وظایب مساوی و لغو هرگونه سلحه

انقیاد فرد کارگر به دسددت انحصددارکنندگان ابرار کار، یعنی انحصددار کنندگان مناب   -

ی اساماعی، تحقیر روانی و وابساگی ریات، علت اصدلی هر شدکل بردگی و هر بدبخا

 سیاسی است 

بنابراین رهایی اقاصددادی ارقات کارگر هدف بررگی اسددت که هر سنرش سددیاسددی  -

 الشعاح رن قرار گیرد ای تحتعنوان وسیلهباید بهمی

 دلیل فقدان همرساگییابی به این هدف بررگ تاکنون بهها برای دستی تلاشهمه -

ی اتحاد بین اگون کارگران هر کشدددور و فقدان پیوند برادرانههدای گونددر بین بخش

 رو شده است ارقات کارگر کشورهای مخالب با نا کامی روبه

ی ای اسددت اساماعی که همهی محلی یا ملی که مسددئلهرهایی کار نه یک مسددئله -

گیرد و برای رل رن به همسازی عملی و کشدورهای صدارب سوام  مدرن را دربر می

 های پیشرفاه نیاز است در بین کشورنظری 

ترین کشدددورهای اروپایی در عین رال که اریای کنونی ارقات کارگر در صدددنعای -

دهد و امید سدیدی را به همراه دارد علیه تکرار اشدداراهات گذشدداه هشدددار خحیر می

 کند های هنوز پراکنده را محرق مینیاز ترکیب فوری سنرش

 به این دلایل: 
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ی المللی و همهکندد که این انجمن بینالمللی کدارگران اعلداآ میی بینرهاولین کنگ

ی رفاار خود نسدددرت به یکدیگر و مجام  و افراد هوادار رن رقیقت و اخلاقیات را پایه

ها بدون در نظر گرفان رنگ پوسددت، اعاقادات یا ملیت قرار ی انسدداننسددرت به همه

 دهند می

دانند که خواهان رقوق انسانی و شهروندی، نه صرفًا میی هر انسان این کنگره وظیفه

کند  هیچ رقوقی ی خود عمل میبرای خویش که برای هر انسدانی باشد که به وظیفه

 ای بدون رقوق )نیست( بدون وظیفه و هیچ وظیفه

تدوین « المللیانجمن بین»ی موقت زیر را برای ندامدهو بدا همین روریده، رندان ریین

 اند کرده

عنوان مرکر ارتردااددات و همکداری مددابین المللی کدارگران( بدهجمن )بینان -1

سوام  کارگران موسود که در کشورهای ماعددی به دنرال اهداف یکسانی هساند، در 

 کند سهت رفاظت از ارقات کارگر و پیشرفت و رهایی کامل رنان عمل می

 خواهد بود « المللی کارگرانانجمن بین»ناآ این سامعه  -2

 «المللیانجمن بین»از کارگران کشورهای گوناگون که در « ای عمومیشور» -3

از بین اعضایش مسئولین لازآ « شدورای عمومی»رضدور دارند، تشدکیل خواهد شدد  

دار، یک دبیرکل و دبیران ارترال با هدایش، چون یدک رسیس، یک خرانهبرای فعدالیدت

را برای « شورای عمومی»قر کشورهای گوناگون و غیره را اناخاه خواهد کرد  کنگره م

کند با این اخایار که کند  تعدادی از اعضدددای رن را اناخاه مییک سدددال تعیین می

عد را ی بباوانندد بر تعدداد اعضدددای این بدنه بیفرایند و مکان و زمان برگراری کنگره

ای در زمان و مکان گونه دعوت ویژهکندد  نمداینددگدان مناخدب بددون هیچمعین می

شورای »ه )برای شدرکت در کنگره( رضدور خواهند یافت  در صدورت نیاز تعیین شدد

تواندد مکان کنگره را تغییر دهد اما قدرت تعویأ زمان برگراری کنگره را می« عمومی

 ندارد  
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های مالی اش، بیلان علنی فعالیتدر سلسدددات سدددالانه« ی عمومیکنگره» -4

« شددورای عمومی»رار را دریافت خواهد کرد و در صددورت اضددح« شددورای عمومی»

 را زودتر از موق  مقرر برگرار کند « ی عمومیکنگره»تواند می

هایی که با المللی در میان انجمنعنوان عداملی بینبده« شدددورای عمومی» -5

ت اور دایم از ررکیکدیگر تعاون دارند تشکیل خواهد شد تا کارگران در یک کشور به

کندو کاو در شدرای  اساماعی کشددورهای  کارگران در دیگر کشدورها با خرر شددوند؛ تا

اور یکسددان هدایت شددوند؛ تا مسددایل مورد بح  در اور همرمان و بهمخالب اروپا به

عنوان ی عمومی است از سانب همه به بح  گذارده شود، بهیک کشدور که مورد علاقه

د  نالمللی مجام  پیوساه باوانند هم زمان و یکسان عمل کنهای بینمثال در درگیری

ی پیشنهادها به مجام  ملی در اراسه« شورای عمومی»هرزمان که مناسدب به نظر رید 

 قدآ خواهد شد و محلی پیش

هایی را نشر خواهد اور ماناوه گرارشبه« شدورای عمومی»برای تسدهیل ارترااات، 

 داد 

رو که موفقیت سنرش کارگری در هر کشور بدون قدرت ناشی از اتحاد از رن -6

شددورای عمومی »سا که ثمربخشددی شددود و از رنانان با یکدیگر میسددر نمیو الحاق 

های ارزی رشدددکار ناشدددی از این اسدددت که ریا با چند مرکر از انجمنبه« المللبین

کدارگری در یدک کشدددور سدددروکار دارد و یا با تعداد زیادی مجام  محلی کوچک و 

ی د تا مجام  پراکندهتا سددررد امکان خواهند کوشددی« المللبین»پراکنده، اعضددای 

های سراسری ) کشوری( که کارگری را در هر کشوری که در رن فعال هساند در بدنه

هررال، رشددکار شددوند، ادغاآ کنند  بههای ملی و مرکری نمایندگی میتوسدد  ارگان

 نظراسدت که انجاآ این امر در گرو قوانین راکم بر هر کشور و این امر است که صرف
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من  نخواهد « شددورای عمومی»نی، هیچ مجم  ملی مسدداقلی از تماب با از موان  قانو

 شد 

تنها در سا که نفوذ دارند، نهی فعالیت خود تا رنها در روزهها و بخششعره -7

ر چنین درساند، بلکه همی مواردی که به پیشرفت کلی ریات اساماعی یاری میهمه

ی کارگر مفید باشند اباکارعمل ارقههای مولد و دیگر نهادهایی که برای ایجاد انجمن

 دست خواهند گرفت را به

محل اقامت خود را در کشدددوری به « المللیانجمن بین»هرگاه عضدددوی از  -8

 برخوردار« المللی کارگرانانجمن بین»ی کشدددور دیگر تغییر دهد از رمایت برادرانه

 خواهد شد 

ناسددد  از رن رسددمیت بشددرا به« المللی کارگرانانجمن بین»هرکس اصددول  -9

رمایت کند شدرای  عضویت در رن را رایر است  هر بخشی مسئول راسای و درسای 

 پذیرد اعضایی است که می

 هر بخش یا شعره رأ اناخاه دبیر ارترااات خود را دارد  -11

پیوندند در عین رفظ پیوند می« المللیانجمن بین»مجام  کارگرانی که به  -11

 موسود خود را دست نخورده رفظ خواهند کرد  هایمداوآ همکاری برادرانه، تشکل

ای که ی راضر نیامده است از اریأ مقررات ویژهنامهچه که در ریینهر رن -12

 منول به تجدیدنظر در هر کنگره هساند، تیمین خواهد شد 

 

  



 «المللی کارگرانبین انجمن»اسنادی از فرایند تشکیل  06 

 سند سه:

 مناسبت هفتمین سالگردگزارشی از سخنرانی کارل مارکس به

 (1871اکتبر  24المللی کارگران )انجمن بین
من الملل )انجهای تاکنونی بیناو )مارکس( گفت که موفقیت بررگ ناشدددی از فعالیت

المللی کارگران( ناشدددی از شدددرایحی اسدددت که از کنارل اعضدددایش خارج بوده بین

 وسه به دلیلهیچالملل ناشددی از این شددرای  بود و نه بهگذاری بیناسددت)رای( پایه

الملدل ردداصدددل فعدالیدت هیچ گروهی از بودندد  بینفعدالیدت مردانی کده درگیر رن 

توانساند مداران سهان نیر نمیی سدیاستمداران زیرک نرود؛ )چرا که( همهسدیاسدت

 الملل ریین خاصی را پیشنهادالملل را فراهم رورند  بینشدرای  لازآ برای موفقیت بین

 رگران و ادغاآهای کااش ماشکل کردن نیروهای کارگری و اتصال سنرشنکرد؛ وظیفه

تر شگی هرچه بیالملل در شدرایحی نهفاه بود که سام دیدهرنان بود  راز موفقیت بین

شد  گیر رن را باع  میی چشممردآ کارگر در سراسر سهان را رشکار ساخت و توسعه

ی کارگر نشدددان داد که باید برای ارز بارزی به ارقهی گذشددداه بهوقای  چند هفاه

ها همانند رزار و اذیت الملل توسددد  رکومتگرد بینارزه کند  پیرهایی )خویش( مر

گری امتراتوری روآ را نجات نداد  رزار مسیحیان اولیه، به دست روآ باساان است  سام

 الملل نیر باع  نجات نظم موسود نخواهد شد  و اذیت بین

 ن انجاآ شدهدست خود کارگران و برای خود رناالملل در این بود که بهنوروری بین

ای رادیکال که از میان ارقات راکم برنخاسددداه الملل، عدهاسدددت پیش از ایجاد بین

های ماعدد را برای ارقات کارگر تیسدددیس کرده بودند  اما ی سدددازمانبودندد، همده

ها در الملل توسد  خود کارگران و برای خود رنان به وسود رمد  سنرش چارتیستبین

ر وسود رمد، اگی ماوس  بههای ارقهتوافأ و یاری رادیکالاین کشدور )انگلسداان( با 

ی کارگر اسدت  انگلسداان یگانه کشوری بود های ارقهاش مرهون تواناییچه موفقیت

ی کافی رشددد کرده و ماشددکل شددده بود تا به رأ رعی ی کارگرش به اندازهکه ارقه

 عمومی مفهومی واقعی بخشد 

نف  بخشی از عنوان سنرشی که به، به4212ی او )مارکس( ستس به انقلاه فوریه

پورژوازی و برعلیده رره رداکم عمل کرده بود، پرداخت  انقلاه فوریه ضدددمن دادن 
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ی راکم را با بخش دیگری هدایی بده ارقات کارگر، )صدددرفاً( بخشدددی از ارقهوعدده

 ترینی راکم، ازسمله رادیکالسدایگرین کرد  اغیدان ژوسن، قیداآ بر علیده کدل ارقه

اور افراد سدیدی را به قدرت رساندند، به 4212بخش رن بود  کارگرانی که در سدال 

ای دیگر از ای از سددامگران با دسدداهکردند که با تعویض دسدداهغریری ارسدداب می

 گران به رنان خیانت شده است سام

ترین رندان، کمون )پاریس( بود که در مورد رن تنها یک نظر رخرین سنرش و مهم

کمون تسدخیر قدرت سدیاسی توس  ارقات کارگر بود  سردرگمی زیادی در داشدت؛ 

وسود مورد کمون وسود دارد  کمون توانسددت شددکل سدیدی از رکومت ارقاتی را به

ی ابرار به کارگران مولد و بنابراین رورد  با نابودسازی شرای  سام از اریأ اناقال همه

ی رکم ارقاتی و سام را معاش، )کمون( پایهی افراد توانا به کار برای امرار اسرار همه

که چنین تحولی باواند صدددورت پذیرد به یک دیکااتوری از بین برد  امدا پیش از این

بایست شدرل رن یک ارتش پرولاری است  ارقات کارگر میپرولاری نیاز بود که پیش

بود که الملل این ی بینرأ رزادسدازی خود را در میدان سنگ به دست رورند  وظیفه

 نیروی کارگری را با تشکل و ترکیب رنان برای چنین مرارزاتی در رینده رماده سازد  

 

 


