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کارت عضویت در بینالملل اول «انجمن بینالمللی کارگران»

اسنادی از فرایند تشکیل «انجمن بینالمللی کارگران»

مقدمهی مترجم
«انجمن بینالمللی کارگران» که به «بینالملل اول» معروف شدددد ای اسلاسدددی از
کارگران و فعالان رادیکال از چند کشور اروپایی در تالار سنتمارتین شهر لندن در 82
سدتاامرر  4281تشدکیل شددد «بینالملل اول»  48سددال دواآ رورد و بهعنوان کانونی
برای بحد و ترادل نظرات در سنرش کارگری سهت اتخاذ سدددیاسدددتهای کارگری
بینالمللی عمدل کرد «بینالملل اول» در مرارزات برای اصدددلاق رأ رعی عمومی در
انگلیس ،برای کسب رقوق قانونی برای کارگران ،در رمایت از موج اعاصاباتی که بعد
از بحران  4288بهراه افااد ،در سهت ایجاد اتحادیههای کارگری در کشورهای گوناگون
و در همرسدداگی با مرارزات تودهای  -از مرارزات ضدددب بردهداری در امریکا تا مرارزات
اسدداقلالالرانهی ملی در ایرلند و در لهسدداان تا کمون پاریس – شددرکت داشددت
سرانجاآ تعمیأ اخالافات بین ارفداران نظریات مارکس و ارفداران نظریات باکونین،
رنارشدیسدت روسدی ،باع شد که بینالملل در کنگرهی  88ستاامرر که در شهر لاهه
هلند ،با شددرکت  86نماینده از کشددورهای رلمان ،انگلیس ،اتریش ،اسددارالیا ،امریکا،
بلژیک ،پرتغال ،دانمارک و سددوسیس برگرار شددد ،به انشددعاه کشددیده شددود رهرری
مناخب این کنگره که مقرش در نیویورک تعیین شدددده بود ،در اسلاسدددی در شدددهر
فیلادلفیا به تاریخ  48ژوسیه  4288به انحلال بینالملل رعی داد

زمینهی تاریخی
تشددکیل بینالملل ناشددی از یک سددلسددله شددرای تاریخی بود در ابادا ،بینالملل در
انگلیس پایهگذاری شدد چرا که این کشدور خود در مسیر فرایندهای تاریخی به مهد
سدرمایهداری صدنعای تردیل شدده بود اریک هابرباآ تاریخنگار صاربناآ با اساناد به
دادلی باکسددار میگوید که در سددال  4288از 81میلیون سمعیت بریاانیای کریر 88
درصددد را «ارقهی کارگری که به کار یدی مشددغول اسددت» تشددکیل میداد  1دادلی
باکسدددار کارمندان ،مغازهداران و فروشدددندگان ،سدددرپرسددداان کارگران و مراشدددرین
1اریک هابرباآ ،صنعت و امترااوری ،ترسمه عرداله کوثری ،چاپ اول اناشارات ماهی  4828ص 468
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سدرمایهداران را سرء «ارقهی ماوس » بهشمار رورده بود درنایجه رویارویی ارقاتی
بین بورژوازی و پرولااریا اولین شواهد مسامرش را دراین کشور به منصه ظهور گذارد
چارتیسم ،سنرش سیاسی کارگران بریاانیای کریر که در ای دهههای  4281تا اوایل
دههی  4261رول شددعار «منشددور مردآ» برای تحقأ خواسددتهایی چون رأ رعی
(برای مردان) مرارزه میکرد  -اولین سنرش سیاسی ارقهی کارگر در تاریخ است در
انگلسدداان ایب بررگی از رهرران کارگری بودند که به چشددمانداز مرارزهی ارقاتی به
معنی یک اصددل مرارزاتی و همینین یک عامل تاریخی دسددت یافاه بودند به همین
سدددرب درانگلسددداان بود که ایب وسدددیعی از کارگران با اولین ادراک از مهم بودن
همرسداگی انارناسدیونالیسم پرولاری رشنا و به نیاز به عمل سیاسی ماحد و همرساه
علیه سرمایهداری واقب شدند
بر این اسدداب بود که پیشددگامان سنرش کارگری ماشددکل شدددند بین سددالهای
 4216تا  4281اقدامات ماعددی برای ایجاد تشدددکلهای ارقهی کارگر انجاآ شدددد
بهعنوان مثال ،سه نمونهی عمده را میتوان برشمرد به سال  ،4216سولیانهارنی در
لنددن «سدامعدهی دموکراتهدای برادر» را ایجدداد کرد در رن سدددالهدا لنددن مرکر
پناهجویان سیاسی اروپا بود و اینها نیر در ایجاد این تشکل نقش ایفا کردند همگرایی
کارگران کمونیسدت که در «انجمن عادلان» ماشکل بودند با مارکس و انگلس به سال
« 4218انجمن کمونیسدددت» را بهوسود روردند و برای اولین بار مرارزان کارگری را با
برنامه و اسداراتژی سوسیالیسای انقلابی مسل کرد که زمینهساز مرارزه برای رکومت
کارگری شدد ارنست سونر ،از رهرران چارتیستها« ،کمیاهی بینالمللی کارگران» را
در لندن به وسود رورد و ای سددالهای راکمیت ارتجاعی  4261با برگراری سلسددات
بررگ خیابانی تلاشهای کارگری را زنده نگهداشددت این عوامل دراواخر دههی 4261
بدا یک سدددری رویدادهای تاریخی ترکیب شددددند و به اریای سنرش کارگری کمک
کردند
از مهمترین رویدادهای تاریخی میتوان از بحران اقاصددادی  ،4268که عمیأترین
بحران در قرن نوزدهم بود ،سنگ اساقلال ایاالیا به سال  4261و سنگ داخلی ایالات
ماحده که در سددال  4284-4281رغاز شددد ناآ برد تیثیر این رویدادها بر انگلسدداان،
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فرانسه ،و کشورهای اروپایی که در مسیر صنعایشدن بودند ،چشمگیر بود در فرانسه
دیکااتوری ناپلئون تضعیب شد و کارگران فرانسوی توانساند رأ شرکت در اناخابات
را بهدسددت رورند ،سددندیکا بسددازند و در شددرای کار بهرود ایجاد کنند اما مهمترین
تحولدات در انگلسددداان رد داد اگرچه کارگران رأ ایجاد اتحادیههای کارگری را در
سدال  4286به دسدت رورده بودند ،اما توده ی زرماکشدان کماکان رأ رعی نداشت
درعین رال فرایند توسدعهی رواب سدرمایهداری در قارهی اروپا و صدنعایشدن چند
کشدددور امکان رقابت کارگرانی را که دسدددامردی ناچیر دریافت میکردند با کارگران
انگلیسددی محرق میکرد زمانی که کارگران انگلیسددی برای افرایش دسددامرد یا کاهش
سدداعات کار مرارزه میکردند ،سددرمایهداران تهدید به اسددافاده از کارگران فرانسددوی،
بلژیکی یدا رلمدانی میکردند! از سانب دیگر سنگ داخلی در امریکا به تحریم صددددور
پنره از رن کشدور انجامید که صنعت نساسی انگلساان را فلج و کارگران بسیاری را به
بیکاری کشددید این اوضدداح اتحادیههای کارگری انگلیس را دسدداخوش تحول کرد و
سنرشددی به ناآ «اتحادیه گرایی نوین» ماشددکل از رهرران مرارزی از اصددناف ماعدد
چون کدارگران فنی (انجینیر) ،لولهکشها ،بناها و کفاشها بهوسود رمد این سنرش به
چشددمانداز مرارزهی سددیاسددی از سانب اتحادیههای کارگری دسددت یافت و خواهان
شرکت فعال در بح و اراسهی نظر پیرامون سیاست داخلی و خارسی بود رهرران این
سنرش تظاهرات بررگی را برای کسب رأ رعی عمومی (برای مردان) و علیه توائهی
نخستوزیر پالمرسون ،که خواهان رمایت از بردهداران سنوه در سنگ داخلی امریکا
بود ،سدددازمان دادند و سلسدددهی خوشرمدی به سدددال  4281در لندن برای سنرش
اساقلالالب ایاالیا ،سوزپه مازینی برپا کردند

اعلام ایجاد بینالملل
یکی از نادایج سدددیداسدددی بیدداری کدارگران انگلیسدددی و فرانسدددوی اریای ایدهی
انارناسددیونالیسددم بود رهرران کارگران در این دو کشددور ای بازدید هییت نمایندگی
کارگران فرانسه از نمایشگاه سهانی در لندن به سال  ، 4288با یکدیگر دیدار و مذاکره
کردند بهدنرال توائهی مشارک فرانسه ،انگلیس و روسیه علیه قیاآ اساقلالالرانهی
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لهساانیها به سال  ،4288این تمابها از اریأ مکاتره ادامه یافت سرانجاآ سلسهی
مشدارکی از هییت نمایندگی کارگران انگلیس و فرانسدوی در تالار سنت مارتین لندن
در  82سدددتاامرر  4281برگرار شدددد که دررن نمایندگانی از تشدددکلهای کارگری و
دموکراتِ گروههای مهاسر و پناهنده از کشدورهای مخالب نیر رضور داشاند مارصل
گفاگوهای این نشددسددت توافقی سمعی برای اعلاآ وسود «انجمن بینالمللی کارگران»
بود در همین نشددسددت ،بدنهای بهعنوان «کمیاه» اناخاه شددد که موظب به تدوین
رییننامهای برای این تشدکل سدید شد که با اولین کنگرهی بینالملل که قرار شد در
سال  4286در بروکسل برگرار شود ،برای بح و تصویب تقدیم شود
راضران در این نشست تاریخی زمینههای سیاسی گوناگون داشاند :انگلیسیهای
ارفدار اوون ،چارتیسددتها ،فرانسددویان ارفدار پرودون (ژوزف پییر پرودون -4211
 ،4286نویسدنده و اقاصداددان و سامعهشناب فرانسوی و از بنیانگذاران رنارشیسم)،
بلدانکیسدددتهدا ،ملیگرایدان ایرلندی و لهسددداانی ،ارفداران مازینی (سوزپه مازینی
( ،4288 -4216انقلابی دموکرات ایاالیایی و رهرر سنرش رزادیبخش ملی ان کشددور
کده بده مقداآ رهرری رکومدت موقدت «سمهوری روآ» درسدددال  4211رسدددید) و
سوسیالیستهای رلمانی درنایجه ،چشمانداز مشارکی برای بینالملل وسود نداشت
رهرران کارگران از لندن ،خواهان یک تشدددکل بینالمللی از اتحادیههای کارگری
بودند که دسدامردها را تنظیم کند ،ساعات کار را تقلیل دهد و اعاصابات را هماهنگ
سددازد نمایندگانی که از پاریس رمده بودند ،امیدوار بودند که بینالملل به ایجاد تفاهم
ارقداتی کمدک کندد و به تشدددکلی برای اعحای اعارار مالی بدون بهره و گسدددارش
تعداونیها تردیل شدددود تنها یوهان گئورگ اکاریوب خیال رلمانی مقیم لندن که به
پیشددنهاد کارل کارکس به سلسدده دعوت شددده بود و به نمایندگی از سانب کارگران
رلمان سخن میگفت ،اظهار امیدواری کرد که بین الملل به تشکل پرولاری انقلابی که
علیه نظاآ اسددداثمارگر موسود مرارزه کند تردیل شدددود مارکس که به دعوت ویکاور
لولوه ،سمهوریخواه رادیکدال فرانسدددوی مقیم لنددن ،بدهعنوان نمایندهای از سانب
کدارگران رلمدانی بده سلسددده دعوت شدددده بود – بهگفاهی انگلس – امیدوار بود که
بینالملل به انجمن کارگری سهانی بدل شدددود که «خصدددیصدددهی بینالمللی سنرش
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سددوسددیالیسددای را هم به خود کارگران و هم به بورژواها و رکومتها نشددان دهد ،تا
کارگران تشویأ و تقویت شوند و در دل دشمن ورشت بیفاد »1

نقش مارکس
شددکسددت انقلاههای  4212انحلال «اتحادیهی کمونیسددای» را قحعی کرد مارکس و
انگلس چشماناظار تحولات سیاسی محلوه و اریای سنرش کارگری ،سالهای ارتجاح
را بده کدارهدای پژوهش گذراندند زمانی که «کمیاهی بینالمللی کارگران » به اباکار
ارنسددت سونر شددکل گرفت مارکس به دوسدداانش در امریکا در نامهای چنین نوشددت:
«اگرچه ای این سدالها مرتب از شدرکت در هر "تشدکلی" سر باز زدهاآ ،اینبار (این
دعوت) را میپذیرآ چرا که امکان فعالیای واقعاً مثرت وسود دارد » 2با انراشت شواهد
اریای سنرش کارگری انقلابی ،مارکس در تاریخ  48فوریه  4288به انگلس نوشدددت:
«اکنون عصر انقلاهها در اروپا دوباره رغازشده است»3
مارکس که در سلسدهی  82سدتاامرر  4281بنا به قول خودش «چهرهای ساکت
در سکوی خحابه» بود بهاعارارفعالیتهای کارگری – سوسیالیسایاش به عضویت در
«کمیاه» اناخاه شددد ناآ این بدنهی رهرری بینالملل بعداً به «شددورای مرکری» و
سددتس به «شددورای عمومی» تغییر یافت و مارکس و اکاریوب تنها افراد راضددر در
سلسدددهی اعلداآ وسود بینالملدل بودندد که در این بدنهی رهرری تا به رخر رضدددور
داشاند
در اباددای کار مارکس محل شدددد که او را برای کمیسدددیون تدوین رییننامهی
بینالملل نیر اناخاه کردهاند در نایجه زمانی که مارکس موفأ به شرکت در سلسهی
کمیسیون شد ،سان وساون ازارفداران اوون «اساسنامه» بلندبالایی را رماده کرده بود
و رییننامهای هم به قلم لوسیجی ولب از هواداران مازینی در دسدددت بود پس از مدتی
بح ویکاور لولوه میمور شددد تا دو سددند را درهم ادغاآ کند در نامهای به تاریخ 48
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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اکارر  ، 4281اکاریوب از مارکس خواست که پا پیش گذارد و در تدوین اسناد پایهای
بینالملل شرکت فعال کند اما زمانی که مارکس برای اولین بار در سلسهی «کمیاه»
به تاریخ  42اکارر  4281شدددرکت کرد ،ارق لولوه مورد بح بود مارکس این ارق
را «مملو از کلیشده» و «سانیفااده» که «افکار مازینی از رن ساا است» و«پوساهای
از بیمحاواترین سوسیالیسم فرانسوی» بر رن نشساه است ،ارزیابی کرد  1در سلسهی
 42اکارر مارکس این ارق را مورد نقد مؤدبانهای قرار داد و سلسه رن را برای ویرایش
نهایی به کمیسیون برگرداند در سلسهی کمیسیون که در  81اکارر در منرل مارکس
برگرار شددد و در رن ویلیاآ کریمر اتحادیهگر انگلیسددی ،لولوه و گیوپ فاناانا ایاالیایی
نیر شدددرکت دارند به پیشدددنهاد مارکس به بح مفاد  11گانهی رییننامه میپردازند
سلسه به پیشنهاد کریمر و توافأ همگی از مارکس میخواهد این مان را ویرایش کند
و توصیه میکند که سلسهی بعدی کمیسیون در  88اکارر تشکیل شود و مان نهایی
دراول نوامرر به «کمیاه» اراسه شدود مارکس ارق لولوه را اساساً از نو نوشت درواق
تنهدا باقیمانده از ارق قرلی در مان رییننامهای که مارکس نوشدددت ناآ تشدددکیلات
سددیدد و تاریخ و مکان برگراری کنگرهی رغازین بینالملل بود بهعلاوه ،مارکس ارق
دیگری را تحت عنوان «نحأ افاااریهی انجمن بینالمللی کارگران» تهیه کرد که قرلاً
از ارف کمیسددیون یا «کمیاه» پیشبینی نشددده بود دو ارق پیشددنهادی مارکس

1سه سند از مناب زیر برگرفاه و ترسمه شده است
«ریینندامهی موقت انجمن بینالمللی کارگران» از کلیات مارکس و انگلس
سلد  81صص 48-41
«ریینندامده» از «رییننامه و مقررات انجمن بینالمللی کارگران» از کلیات
مارکس و انگلس سلد  81صص 114- 114
گراری از سدددخنرانی کارل مارکس به مناسدددرت هفامین سدددالگرد انجمن
بینالمللی کارگران» از سلد  ،88کلیات مارکس و انگلس صص 881- 888
ناشر کلیات مارکس و انگلس به زبان انگلیسی ،اناشارات «پروگرب» است
-

اسنادی از فرایند تشکیل «انجمن بینالمللی کارگران»

درسلسهی کمیسیون بح و تصویب شدند در اول نوامرر « 4281کمیاه» این اسناد
را بررسی و به اتفاق ررا تصویب کرد
در ادامده ،مان «رییننامهی موقت انجمن» به قلم مارکس در دسدددارب خواننده
قرار دارد این مان اولین بدار بده صدددورت سروهای تحت عنوان «خحابه و رییننامهی
موقت انجمن بینالمللی کارگران» در نوامرر  ،4281در لندن به زبان انگلیسدددی چاپ
شدددد در ادامده «ریینندامده و مقررات اداری انجمن بینالمللی کارگران» و همینین
گرارشددی از سددخنرانی کارل مارکس به مناسددرت هفنمین سددالگرد انجمن بینالمللی
کارگران به فارسی برگردانده شده است این گرارش در نشریهی «د-ورلد» (سهان) به
تاریخ  46اکارر  4284چاپ شددد و تنها منرعی اسددت که سددخنرانی مارکس در این
مراسم را منعکس کرد
گفانی اسدددت کده ماون مافداوتی از رییننامه به زبانهای مخالب وسود دارد که
شددامل اشدداراهاتی در ترسمه و گاه تعمد در تغییر رییننامه هسدداند این تفاوتها گاه
باع اخالافاتی نیر شده که پرداخان به رنها از روصلهی این یادداشت خارج است

سند یکم
آییننامهی موقت انجمن بینالمللی کارگران  /کارل مارکس
با توسه به این که:
 رهایی ارقات کارگر باید به دسددت خود ارقات کارگر انجاآ شددود ،که مرارزه برایرهایی ارقات کارگر نه به معنی مرارزه برای امایازات و انحصددارات ارقاتی بلکه برای
رقوق و وظایب مساوی و لغو هرگونه سلحهی ارقاتی است
 انقیاد فرد کارگر بهدسددت انحصددارکنندگان ابرار کار ،یعنی انحصددارکنندگان منابریات ،علت اصدلی هر شدکل بردگی و هر بدبخای اساماعی ،تحقیر روانی و وابساگی
سیاسی است
 بنابراین رهایی اقاصددادی ارقات کارگر هدف بررگی اسددت که هر سنرش سددیاسددیمیباید بهعنوان وسیلهای تحتالشعاح رن قرار گیرد
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 همهی تلاشها برای دستیابی به این هدف بررگ تاکنون بهدلیل فقدان همرساگیدر بین بخشهدای گونداگون کارگران هر کشدددور و فقدان پیوند برادرانهی اتحاد بین
ارقات کارگر کشورهای مخالب با نا کامی روبهرو شده است
 رهایی کار نه یک مسددئلهی محلی یا ملی که مسددئلهای اسددت اساماعی که همهیکشددورهای دارای سوام مدرن را دربر میگیرد و برای رل رن به همسددازی عملی و
نظری در بین کشورهای پیشرفاه نیاز است
 اریای کنونی ارقات کارگر در صدددنعایترین کشدددورهای اروپایی در عین رال کهامید سدیدی را به همراه دارد علیه تکرار اشدداراهات گذشدداه هشدددار خحیر میدهد و
نیاز ترکیب فوری سنرشهای هنوز پراکنده را محرق میکند
به این دلایل:
امضداکنندگان ذیل که عضو کمیاهای هساند که اخایاراتش از مصوبهی سلسهی 82
سددتاامرر  4281در تالار سددنت مارتین لندن ناشددی میشددود ،گاآهای لازآ را برای
تیسیس «انجمن بینالمللی کارگران» برداشاند
رندان اعلداآ میکنندد کده این «انجمن بینالمللی» و همهی مجام و افراد هوادار رن
رقیقت ،عدالت و اخلاقیات را پایهی رفاار خود نسددرت به یکدیگر و نسددرت به همهی
انسانها بدون در نظر گرفان رنگ پوست ،اعاقادات یا ملیت قرار میدهند
رنان وظیفهی هر انسان می دانند که خواهان رقوق انسانی و شهروندی ،نه صرف ًا برای
خویش که برای هر انسانی باشد که به وظیفهی خود عمل میکند هیچ رقوقی بدون
وظیفه و هیچ وظیفهای بدون رقوق (نیست)
و بدا همین روریده ،رندان ریینندامدهی موقت زیر را برای «انجمن بینالمللی» تدوین
کردند
انجمن (بینالمللی کدارگران) بدهعنوان مرکر ارتردااددات و همکداری مددابین
-1
سوام کارگران موسود که در کشورهای ماعددی به دنرال اهداف یکسانی هساند ،در
سهت رفاظت از ارقات کارگر و پیشرفت و رهایی کامل رنان عمل میکند
-2

ناآ این سامعه «انجمن بینالمللی کارگران» خواهد بود

اسنادی از فرایند تشکیل «انجمن بینالمللی کارگران»

-3

«کنگرهی عمومی کارگران» با شرکت نمایندگان همهی مجام کارگری که

به «انجمن بینالمللی» پیوساهاند در بلژیک به سال  4286برگرار خواهد شد در برابر
اروپا ،کنگره رمال مشارک ارقهی کارگر را اعلاآ خواهد کرد؛ رییننامه دایم « انجمن
بینالمللی» را تصددویب خواهد کرد؛ ابرار و ارق لازآ برای موفقیت در فعالیتهایش را
بررسی خواهد کرد؛ و«شورای مرکری انجمن» را تعیین خواهد کرد
-4

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

کشددورهای گوناگون که در «انجمن بینالمللی» رضددور دارند ،تشددکیل خواهد شددد
«شددورای مرکری» از بین اعضددایش مسددئولین لازآ را برای انجاآ فعالیتهایش ،چون
یک رسیس ،یک خرانهدار ،یک دبیرکل و دبیران ارترال با کشورهای گوناگون و غیره را
اناخاه خواهد کرد
-5

«کنگرهی عمومی» در سلسدددات سدددالانهاش ،بیلان علنی فعالیتهای مالی

«شدورای مرکری» را دریافت خواهد کرد «شورای مرکری» که هر سال توس کنگره
تعیین می شدود این اخایار را خواهد داشدت که به تعداد اعضدایش بیفراید در شرای
اضحراری« ،شورای مرکری» میتواند «کنگرهی عمومی» را زودتر از موق مقرر برگرار
کند
-6

«شدددورای مرکری» بدهمثابه یک بدنهی بینالمللی از میان گروههای ملی و

محلی «انجمن بینالمللی کارگران» تشدکیل میشدود تا کارگران در یک کشور بهاور
دایم از ررکت ارقهشان در دیگر کشورها باخرر شوند؛ تا کندوکاو در شرای اساماعی
کشدورهای مخالب اروپا بهاور همزمان انجاآ و به اور یکسان هدایت شود؛ تا مسایل
مورد بح در یک کشدور که مورد علاقهی عمومی است از سانب همه به بح گذارده
شددود بهعنوان مثال در درگیریهای بینالمللی« ،مجام » پیوسدداه باوانند همزمان و
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یکسددان عمل کنند هر زمان که مناسددب به نظر رید« ،شددورای مرکری» در اراسهی
پیشنهادها به مجام ملی و محلی پیش قدآ خواهد شد
-7

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

و الحاق رنان با یکدیگر میسددر نمیشددود و از رنسا که ثمربخشددی «شددورای مرکری
بینالملل» رشکارا ناشی از این است که ریا با چند مرکر از انجمنهای کارگری در یک
کشور سروکار دارد و یا با تعداد زیادی مجام محلی و پراکنده
اعضدای «بینالملل» تا سررد امکان خواهند کوشید تا در هر کشوری که در رن فعال
هسدداند مجام پراکندهی کارگری را در بدنههای سددراسددری ( کشددوری) که توس د
ارگانهای محلی و مرکری نمایندگی میشدوند ،ادغاآ کنند بههررال ،رشکار است که
انجاآ رن امر در گرو قوانین راکم بر هر کشددور و این امر اسددت که صددرفنظر از موان
قانونی ،هیچ مجم ملی مسدداقلی از تماب مسدداقیم با «شددورای مرکری» لندن من
نخواهد شد
تدا زمدان برگراری اولین کنگره ،کمیادهی برگریده در تاریخ  82سدددتاامرر
-8
 4281بدهعنوان «شدددورای مرکری موقدت» فعدالیدت خواهد کرد تا انجمنهای ملی
کارگران را بههم مربول سازد ،اعضایش در «پادشاهی ماحد» ( انگلیس ،ولر ،اسکاتلند
و ایرلندد) را ثردتنداآ کند ،اقدامات تدارکاتی سهت برگراری «کنگرهی عمومی» را به
انجاآ رسدداند و یا با مجام ملی و محلی در مورد مسددایل اسدداسددی که باید پیشِ روی
کنگره قرار گیرد به گفتوگو بتردازد
-1

هرگاه عضدددوی از «انجمن بینالملل» ،محل اقامت خود را از کشدددوری به

کشدددور دیگر تغییر دهد از رمایت برادرانهی «انجمن بینالمللی کارگران» برخوردار
خواهد شد

اسنادی از فرایند تشکیل «انجمن بینالمللی کارگران»

-41

مجام کارگرانی که به «انجمن بینالمللی» میپیوندند در عین رفظ پیوند

مداوآ همکاری برادرانه ،تشکلهای موسود را دستنخورده رفظ خواهند کرد

سند دوم
«آییننامه و مقررات اداری انجمن بینالمللی کارگران»
«آییننامه»
با توسه به این که:
 رهایی ارقات کارگر باید به دسددت خود ارقات کارگر انجاآ شددود ،که مرارزه برایرهایی ارقات کارگر نه بهمعنی مرارزه برای امایازات و انحصدددارات ارقاتی بلکه برای
رقوق و وظایب مساوی و لغو هرگونه سلحهی ارقاتی است
 انقیاد فرد کارگر به دسددت انحصددارکنندگان ابرار کار ،یعنی انحصددار کنندگان منابریات ،علت اصدلی هر شدکل بردگی و هر بدبخای اساماعی ،تحقیر روانی و وابساگی
سیاسی است
 بنابراین رهایی اقاصددادی ارقات کارگر هدف بررگی اسددت که هر سنرش سددیاسددیمیباید بهعنوان وسیلهای تحتالشعاح رن قرار گیرد
 همهی تلاشها برای دستیابی به این هدف بررگ تاکنون بهدلیل فقدان همرساگیدر بین بخشهدای گونداگون کارگران هر کشدددور و فقدان پیوند برادرانهی اتحاد بین
ارقات کارگر کشورهای مخالب با نا کامی روبهرو شده است
 رهایی کار نه یک مسددئلهی محلی یا ملی که مسددئلهای اسددت اساماعی که همهیکشدورهای صدارب سوام مدرن را دربر میگیرد و برای رل رن به همسازی عملی و
نظری در بین کشورهای پیشرفاه نیاز است
 اریای کنونی ارقات کارگر در صدددنعایترین کشدددورهای اروپایی در عین رال کهامید سدیدی را به همراه دارد علیه تکرار اشدداراهات گذشدداه هشدددار خحیر میدهد و
نیاز ترکیب فوری سنرشهای هنوز پراکنده را محرق میکند
به این دلایل:
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اولین کنگرهی بینالمللی کدارگران اعلداآ میکندد که این انجمن بینالمللی و همهی
مجام و افراد هوادار رن رقیقت و اخلاقیات را پایهی رفاار خود نسدددرت به یکدیگر و
نسددرت به همهی انسددانها بدون در نظر گرفان رنگ پوسددت ،اعاقادات یا ملیت قرار
میدهند
این کنگره وظیفهی هر انسان میدانند که خواهان رقوق انسانی و شهروندی ،نه صرف ًا
برای خویش که برای هر انسدانی باشد که به وظیفهی خود عمل میکند هیچ رقوقی
بدون وظیفه و هیچ وظیفهای بدون رقوق (نیست)
و بدا همین روریده ،رندان ریینندامدهی موقت زیر را برای «انجمن بینالمللی» تدوین
کردهاند
انجمن (بینالمللی کدارگران) بدهعنوان مرکر ارتردااددات و همکداری مددابین
-1
سوام کارگران موسود که در کشورهای ماعددی به دنرال اهداف یکسانی هساند ،در
سهت رفاظت از ارقات کارگر و پیشرفت و رهایی کامل رنان عمل میکند
-2

ناآ این سامعه «انجمن بینالمللی کارگران» خواهد بود

-3

«شورای عمومی» از کارگران کشورهای گوناگون که در «انجمن بینالمللی»

رضدور دارند ،تشدکیل خواهد شدد «شدورای عمومی» از بین اعضایش مسئولین لازآ
برای فعدالیدتهدایش ،چون یدک رسیس ،یک خرانهدار ،یک دبیرکل و دبیران ارترال با
کشورهای گوناگون و غیره را اناخاه خواهد کرد کنگره مقر «شورای عمومی» را برای
یک سدددال تعیین میکند تعدادی از اعضدددای رن را اناخاه میکند با این اخایار که
باوانندد بر تعدداد اعضدددای این بدنه بیفرایند و مکان و زمان برگراری کنگرهی بعد را
معین میکندد نمداینددگدان مناخدب بددون هیچگونه دعوت ویژهای در زمان و مکان
تعیین شدده (برای شدرکت در کنگره) رضدور خواهند یافت در صدورت نیاز «شورای
عمومی» می تواندد مکان کنگره را تغییر دهد اما قدرت تعویأ زمان برگراری کنگره را
ندارد

اسنادی از فرایند تشکیل «انجمن بینالمللی کارگران»
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«کنگرهی عمومی» در سلسدددات سدددالانهاش ،بیلان علنی فعالیتهای مالی

«شددورای عمومی» را دریافت خواهد کرد و در صددورت اضددحرار «شددورای عمومی»
میتواند «کنگرهی عمومی» را زودتر از موق مقرر برگرار کند
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«شدددورای عمومی» بدهعنوان عداملی بینالمللی در میان انجمنهایی که با

یکدیگر تعاون دارند تشکیل خواهد شد تا کارگران در یک کشور بهاور دایم از ررکت
کارگران در دیگر کشدورها با خرر شددوند؛ تا کندو کاو در شدرای اساماعی کشددورهای
مخالب اروپا بهاور همرمان و بهاور یکسددان هدایت شددوند؛ تا مسددایل مورد بح در
یک کشدور که مورد علاقهی عمومی است از سانب همه به بح گذارده شود ،بهعنوان
مثال در درگیریهای بینالمللی مجام پیوساه باوانند هم زمان و یکسان عمل کنند
هرزمان که مناسدب به نظر رید «شورای عمومی» در اراسهی پیشنهادها به مجام ملی
و محلی پیشقدآ خواهد شد
برای تسدهیل ارترااات« ،شدورای عمومی» بهاور ماناوه گرارشهایی را نشر خواهد
داد
از رنرو که موفقیت سنرش کارگری در هر کشور بدون قدرت ناشی از اتحاد
-6
و الحاق انان با یکدیگر میسددر نمیشددود و از رنسا که ثمربخشددی «شددورای عمومی
بینالملل» بهارزی رشدددکار ناشدددی از این اسدددت که ریا با چند مرکر از انجمنهای
کدارگری در یدک کشدددور سدددروکار دارد و یا با تعداد زیادی مجام محلی کوچک و
پراکنده ،اعضددای «بینالملل» تا سددررد امکان خواهند کوشددید تا مجام پراکندهی
کارگری را در هر کشوری که در رن فعال هساند در بدنههای سراسری ( کشوری) که
توسدد ارگانهای ملی و مرکری نمایندگی میشددوند ،ادغاآ کنند بههررال ،رشددکار
اسدت که انجاآ این امر در گرو قوانین راکم بر هر کشور و این امر است که صرفنظر
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از موان قانونی ،هیچ مجم ملی مسدداقلی از تماب با «شددورای عمومی» من نخواهد
شد
-7

شعرهها و بخشها در روزهی فعالیت خود تا رنسا که نفوذ دارند ،نهتنها در

همهی مواردی که به پیشرفت کلی ریات اساماعی یاری میرساند ،بلکه همچنین در
ایجاد انجمنهای مولد و دیگر نهادهایی که برای ارقهی کارگر مفید باشند اباکارعمل
را بهدست خواهند گرفت
-8

هرگاه عضدددوی از «انجمن بینالمللی» محل اقامت خود را در کشدددوری به

کشدددور دیگر تغییر دهد از رمایت برادرانهی «انجمن بینالمللی کارگران» برخوردار
خواهد شد
-9

هرکس اصددول «انجمن بینالمللی کارگران» را بهرسددمیت بش دناسددد از رن

رمایت کند شدرای عضویت در رن را رایر است هر بخشی مسئول راسای و درسای
اعضایی است که میپذیرد
-11

هر بخش یا شعره رأ اناخاه دبیر ارترااات خود را دارد

-11

مجام کارگرانی که به «انجمن بینالمللی» میپیوندند در عین رفظ پیوند

مداوآ همکاری برادرانه ،تشکلهای موسود خود را دست نخورده رفظ خواهند کرد
-12

هر رنچه که در رییننامه ی راضر نیامده است از اریأ مقررات ویژهای که

منول به تجدیدنظر در هر کنگره هساند ،تیمین خواهد شد

اسنادی از فرایند تشکیل «انجمن بینالمللی کارگران»

سند سه:

گزارشی از سخنرانی کارل مارکس بهمناسبت هفتمین سالگرد
انجمن بینالمللی کارگران ( 24اکتبر )1871
او (مارکس) گفت که موفقیت بررگ ناشدددی از فعالیتهای تاکنونی بینالملل (انجمن
بینالمللی کارگران) ناشدددی از شدددرایحی اسدددت که از کنارل اعضدددایش خارج بوده
اسددت(رای) پایهگذاری بینالملل ناشددی از این شددرای بود و نه بههیچوسه به دلیل
فعدالیدت مردانی کده درگیر رن بودندد بینالملدل ردداصدددل فعدالیدت هیچ گروهی از
سدیاسدتمداران زیرک نرود؛ (چرا که) همهی سدیاستمداران سهان نیر نمیتوانساند
شدرای لازآ برای موفقیت بینالملل را فراهم رورند بینالملل ریین خاصی را پیشنهاد
نکرد؛ وظیفهاش ماشکل کردن نیروهای کارگری و اتصال سنرشهای کارگران و ادغاآ
رنان بود راز موفقیت بینالملل در شدرایحی نهفاه بود که سام دیدهگی هرچه بیشتر
مردآ کارگر در سراسر سهان را رشکار ساخت و توسعهی چشمگیر رن را باع میشد
وقای چند هفاهی گذشددداه بهارز بارزی به ارقهی کارگر نشدددان داد که باید برای
رهایی (خویش) مرارزه کند پیگرد بینالملل توسددد رکومتها همانند رزار و اذیت
مسیحیان اولیه ،به دست روآ باساان است سامگری امتراتوری روآ را نجات نداد رزار
و اذیت بینالملل نیر باع نجات نظم موسود نخواهد شد
نوروری بینالملل در این بود که بهدست خود کارگران و برای خود رنان انجاآ شده
اسدددت پیش از ایجاد بینالملل ،عدهای رادیکال که از میان ارقات راکم برنخاسددداه
بودندد ،همدهی سدددازمانهای ماعدد را برای ارقات کارگر تیسدددیس کرده بودند اما
بینالملل توسد خود کارگران و برای خود رنان به وسود رمد سنرش چارتیستها در
این کشدور (انگلسداان) با توافأ و یاری رادیکالهای ارقهی ماوس بهوسود رمد ،اگر
چه موفقیتاش مرهون تواناییهای ارقهی کارگر اسدت انگلسداان یگانه کشوری بود
که ارقهی کارگرش به اندازهی کافی رشددد کرده و ماشددکل شددده بود تا به رأ رعی
عمومی مفهومی واقعی بخشد
او (مارکس) ستس به انقلاه فوریهی  ،4212بهعنوان سنرشی که بهنف بخشی از
پورژوازی و برعلیده رره رداکم عمل کرده بود ،پرداخت انقلاه فوریه ضدددمن دادن
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وعددههدایی بده ارقات کارگر( ،صدددرفاً) بخشدددی از ارقهی راکم را با بخش دیگری
سدایگرین کرد اغیدان ژوسن ،قیداآ بر علیده کدل ارقهی راکم ،ازسمله رادیکالترین
بخش رن بود کارگرانی که در سدال  4212افراد سدیدی را به قدرت رساندند ،بهاور
غریری ارسدداب میکردند که با تعویض دسدداهای از سددامگران با دسدداهای دیگر از
سامگران به رنان خیانت شده است
رخرین سنرش و مهمترین رندان ،کمون (پاریس) بود که در مورد رن تنها یک نظر
داشدت؛ کمون تسدخیر قدرت سدیاسی توس ارقات کارگر بود سردرگمی زیادی در
مورد کمون وسود دارد کمون توانسددت شددکل سدیدی از رکومت ارقاتی را بهوسود
رورد با نابودسازی شرای سام از اریأ اناقال همهی ابرار به کارگران مولد و بنابراین
اسرار همهی افراد توانا به کار برای امرار معاش( ،کمون) پایهی رکم ارقاتی و سام را
از بین برد امدا پیش از اینکه چنین تحولی باواند صدددورت پذیرد به یک دیکااتوری
پرولاری نیاز بود که پیششدرل رن یک ارتش پرولاری است ارقات کارگر میبایست
رأ رزادسدازی خود را در میدان سنگ به دست رورند وظیفهی بینالملل این بود که
نیروی کارگری را با تشکل و ترکیب رنان برای چنین مرارزاتی در رینده رماده سازد

