پرولتاريا از تولد تا پيکار حماسی مه ١٨٨٦

پارسا نيک جو

پرولتاريا و بورژوازی ،دو طبقه ی اصلی و دو قطب متضاد صورتبندی تاريخی -اجتماعی سرمايه داری
ھستند .دو طبقه ای که ھستی پويا و متعين اجتماعی -طبقاتی آنان̊ محصول و سازنده ی زايش و پويش
سرمايه و پيکار طبقاتی می باشد .از نظر تاريخی̊ پرولتاريا ھم زمان و ھم پای پروسه ی تاريخی زوال و
فروپاشی فئوداليسم و زايش و گسترش و تکامل شيوه ی توليد سرمايه داری ،تولد و تکامل يافت .سرف ھای
ت زمين و ابزار توليد خود
آزاد شده و فراری و ھم چنين دھقانان و پيشه ورانی که در پروسه ی سلب مالکي ̊
را از دست داده بودند ،از نخستين گروه ھای اجتماعی بودند که با وارد شدن در بازار کار و فروش نيروی
کار خويش به استخدام سرمايه در آمدند و پايه ھای اجتماعی تکوين و گسترش پرولتاريا را شکل دادند .در
نخستين سال ھای صنعت کارخانه ای در انگلستان ،دو سوم کارگران̊ زنان و کودکان بودند .کارگران،
روزانه̊ چھارده ،شانزده و حتا ھيجده ساعت کار می کردند.
از آن جا که طبقات اجتماعی به مثابه رابطه و فرايند ِ تاريخی -توليدی ،بر بستر تضادھای مناسبات توليدی
و پيکار طبقاتی شکل گرفته و تکامل می يابند ،در نتيجه می توان گفت توده ی پرولتاريا نيز در کشاکش
توسعه ی تضادھای مناسبات بورژوايی و پيکار طبقاتی است که به آگاھی ،تشکل ،اراده ی مستقل و ابتکار
عمل طبقاتی دست می يابد و به طبقه تبديل می شود .در واقع پرولتاريا از توده ای به صف شده̊ پشت سر
بورژوازی در نبرد عليه فئوداليسم؛ تا تبديل شدن به نيروی پيشبرنده و تعميق دھنده ی خواست ھای
دموکراتيک و مدنی و رفاھی؛ و سرانجام تبديل شدن به طبقه ای با صف و افق تاريخی مستقل و تبديل
شدن به نيروی ھژمونيک جنبش الغای نظام سرمايه و کارمزدی ،راھی پُر نشيب و فراز را پشت سرگذاشته
است و ھم چنان راھی پُر نشيب و فراز در پيش دارد؛ راھی که ھنوز کرانه اش پيدا نيست.

پرولتاريای صنعتی از بدو پيدايش خود تا کنون به پيکاری بی امان عليه سرمايه داری پرداخته است.
پيکاری که در ابتدا با شورش ھای پراکنده ی کارگران کارخانه ھای مختلف عليه شرايط تحمل ناپذير کار
آغاز شد .در اين مرحله کارگران ھنوز به مثابه يک طبقه ،با افق و بديل مستقل تاريخی خود در برابر
بورژوازی صف آرايی نکرده بودند .آنان بيش تر به سان توده ای پراکنده بودند که ھر گاه̊ کارد سرمايه به
استخوان شان می رسيد ،دست به شورش می زدند و حتا گاه کار̊ افزارھای توليدی کارخانه را نيز در ھم
می شکستند .نخستين اعتصاب ھای کارگری در اواخر سده ی ھيجدھم در اروپای غربی رخ داد .کشف و
خلق اعتصاب به مثابه سالح پيکار طبقاتی ،بيان گر و نشانه ی رشد جوانه ھای آگاھی طبقاتی در صفوف
پرولتاريا بود .درھمان اواخر سده ی ھيجدھم بود که نخستين تشکل ھای توده ای و اقتصادی کارگران شکل
گرفتند .اين تشکل ھا نخست به صورت صندوق تعاون و کمک متقابل ،صندوق کمک به بيماران و نظاير
اين ھا بود .با گذشت زمان ،کارگران دريافتند که اين گونه تشکل ھا پاسخ گوی خواست ھا و مسائل رو به
افزايش آنان در جامعه ی بورژوايی نيستند .به ھمين علت برای دفاع از حقوق و خواست ھای اقتصادی و
صنفی خويش ،يا به بيان ديگر برای بھتر زيستن در جامعه ی بورژوايی ،اتحاديه ھای کارگری را به وجود
آوردند .اتحاديه ھا ظرف تشکل يابی کارگران در شرايطی بود که افق حاکم برجنبش کارگری ،افق بھتر
زيستن در جامعه ی سرمايه داری بود ،نه الغای نظام سرمايه و کارمزدی .بی سبب نبود که بعدھا با ظھور
و عروج افق الغای سرمايه ،ھمين اتحاديه ھا به ابزار و پرچم گرايش ھای سوسيال -رفرميست و ناسيونال-
رفرميست تبديل شدند .تشکل يابی کارگران از ھمان ابتدا با مقاومت بسيار سرمايه داران روبرو شد .دولت
ھای بورژوايی با تصويب انواع قوانين و آيين نامه ھا ،ھر گونه تشکل کارگری را ممنوع و با توسل به
نيروی قھر ارتجاعی تشکل ھای کارگری موجود را سرکوب می کردند .دولت بورژوايی فرانسه که با
شعار "آزادی و برادری و برابری" به ميدان آمده بود ،در چھارده ژوئن  ١٧٩١به موجب تصويب نامه
ای،ھرگونه تشکل کارگری را ممنوع اعالم کرد ،زيرا به گفته ی اين دولت بورژوايی ھر گونه تشکل و
اتحاد کارگری " سوء قصدی عليه آزادی و اعالميه حقوق بشر" است .حتا راديکال ترين دولت
بورژوايی ،يعنی دولت ژاکوبن ھا نيز حاضر نشد اين تصويب نامه را لغو کند.

با بسط مناسبات سرمايه داری و انباشت تجربه ی انقالبی ،پيکار طبقاتی کارگران وارد مرحله ی تازه ای
شد .قيام ھای کارگران نساجی ليون فرانسه و سيلزی پروس و جنبش چارتيست ھا ی انگلستان ،در دھه ی
سی سده ی نوزدھم اروپا ،گواھی است بر اين مدعا .بر بستر ھمين شرايط تاريخی بود که انديشه ھای
مارکس و انگلس به سان بيان نظری جنبش ضد سرمايه داری طبقه ی کارگر ،شکل گرفت و بسط يافت.
مارکس و انگلس با نقد تصورات و پندارھای سوسياليسم بورژوايی و خرده بورژوايی و نقد مناسبات
بورژوايی از موضع درک شرايط رھايی طبقه ی کارگر ،و ھم چنين کوشش خسته گی ناپذير در سازمان
يابی طبقه ی کارگر در سطح ملی و بين المللی ،توانستند در فرايند ِھويت يابی تئوريک -برنامه ای طبقه ی
کارگر ،سازمان يابی کارگران به مثابه يک طبقه و تبديل شدن افق سوسياليستی طبقهی کارگر به افق
جنبش ھای اجتماعی -طبقاتی ،نقشی تاريخی ايفا کنند.
ھژمونيكِ
ِ
شعله ھای آتش انقالب ھای  ١٨٤٩ -١٨٤٨که سراسر قاره ی اروپا را فرا گرفت .در واقع از نوامبر
 ١٨٤٧از سوئيس آغاز شد .اين انقالب ھای زنجيره ای که مارکس آن را "انقالب قاره ای" ناميد ،پس از
فرانسه به سرعت آلمان ،اتريش ،ايتاليا ،مجارستان ،بلژيک ،پرتقال و ديگر کشورھای اروپايی را فراگرفت.
ھدف اساسی انقالب ھای  ١٨٤٩ -١٨٤٨در بيشتر کشورھای اروپايی̊ سرنگونی سلطنت مطلقه ،الغای
امتيازھای فئودالی ،آزاد شدن از يوغ خارجی ،تشکيل دولت ھای ملی و در ھم شکستن موانع سياسی توسعه
ی مناسبات سرمايه داری بود .تفاوت انقالب ھای  ١٨٤٨اروپا ،با انقالب ھای کالسيک بورژوايی̊ مانند
انقالب سده ی ھفدھم انگلستان و انقالب کبير فرانسه ،در اين بود که پرولتاريا را به طور مستقيم به عرصه
ی پيکار سياسی کشاند .در پيروزی انقالب فوريه ی فرانسه ،کارگران سھم بسزايی داشتند .در روزھای ٢٢
و  ٢٤فوريه کارگران و ساير اقشار زحمت کش ،تمامی پادگان ھا و اسلحه خانه ھای پاريس را به اشغال
خود درآوردند .کارگران در حالی که شعار "مرگ بر لويی فليپ" ،پادشاه بانک داران ،و "زنده باد
جمھوری" سر می دادند ،به کاخ سلطنتی حمله کرده و آن را به آتش کشيدند .چنين بود که سلطنت ژوييه
سقوط کرد و دولت موقت برخاسته از انقالب ،قدرت را بدست گرفت.

بورژوازی فرانسه چھار ماه پس از انقالب فوريه ،در پی سرکوب تظاھرات ماه مه ،دستگيری و محکوم
کردن بالنکی ،انقالبی بزرگ فرانسه ،و در شرايطی که دھقانان و خرده بورژوازی شھری در نتيجه اقدام
ھا و تبليغ ھای وسيع ضد پرولتری دولت موقت در برابر پرولتاريا قرار گرفته بودند ،بر آن شد تا قدرت
پرولتاريا را در ھم شکند .به ھمين علت در  ٢٢ژوئن " ١٨٤٨کارگاه ھای ملی" را تعطيل و اعالم کرد که
کارگران جوان بايد به عنوان سرباز وارد ارتش شوند و بقيه نيز برای يافتن کار به روستا بروند .با اين
تصميم دولت موقت ،نزديک به صد ھزار نفر کارگر در پاريس بيکار شدند .پرولتاريای پاريس به اين
تصميم دولت موقت با قيام مسلحانه پاسخ داد ٢٣ .ژوئن ،چھل ھزار کارگر به خيابان ھا ريختند و در خيابان
ھا سنگر بستند ،وسيع ترين شعار قيام ،تشکيل "جمھوری اجتماعی" بود .کارگران چھار روز در برابر
يورش نظامی بورژوازی مقاومت کردند ،اما سرانجام قيام کارگران به خاک و خون کشيده شد .ھزاران نفر
کشته و ده ھا ھزار نفر اسير و تبعيد شدند .قيام ژوئن  ١٨٤٨نخستين جنگ داخلی پرولتاريا عليه بورژوازی
بود ،نخستين جنگی که با قھر ارتجاعی سرکوب شد .پرولتاريا دريافت که "تک آوايی او ،آوای مرگ از
کار در خواھد آمد ".شکست انقالب  ١٨۴٨فرانسه از يک سو گرايش انقالبی جنبش کارگری فرانسه̊ يعنی
بالنکيست ھا را نسبت به دھقانان و خرده بورژوازی بدبين ،و آنان را بيش از پيش به يک گروه افراطی
کوچک تبديل کرد؛ و از سوی ديگر زمينه ساز تسلط گرايش پرودونيست ھا در جنبش کارگری شد؛
گرايشی خرده بورژوايی̊ که کارگران را از انقالب و پيکار سياسی می ھراساند.
در پی انقالب ھای  ١٨٤٩ -١٨٤٨اروپا ،مناسبات فئودالی بيش از پيش متزلزل شد و مناسبات سرمايه
داری توسعه يافت .توليد ماشينی به تدريج جای توليد دستی را گرفته و با گسترش دائمی بازار جھانی،
سرمايه به نيرويی جھانی تبديل می شد .رشد سريع سرمايه داری به طور طبيعی رشد کمی و کيفی طبقه ی
کارگر را در پی داشت .دگرگونی ھای کمی و کيفی که در ترکيب و صفوف طبقه ی کارگر حاصل می شد،
دو جنبه ی متناقض داشت ،از يک سو تعداد زيادی از دھقانان و پيشه وران ورشکسته به ترکيب و صفوف
طبقه ی کارگر پرتاب می شدند ،در نتيجه صفوف طبقه ی کارگر از نظر کمی گسترش می يافت ،اما از

سوی ديگر آنان با پرتاب شدن به صف طبقه ی کارگر ،تمامی آمال و اميال و توھم ھای سياسی -اجتماعی
پيشا سرمايه داری و خرده بورژوايی خود را به درون کارگران می آوردند؛ امری که خود زمينه ساز رشد
و تقويت گرايش ھای خرده بورژوايی و بورژوايی در درون جنبش کارگری می شد.
در پی سرکوب و شکست جنبش کارگری در انقالب ھای  ١٨٤٩ -١٨٤٨وھم چنين توسعه و رونق
اقتصادی پس از آن ،نزديک به يک دھه شاھد رکود نسبی جنبش کارگری ھستيم .اما ھم زمان با وقوع
نخستين بحران اقتصادی در سال  ،١٨٥٧بار ديگر جھان شاھد رشد و اعتالی جنبش کارگری در اروپا و
امريکا بود .بورژوازی با تمام توان خود کوشيد ،سنگينی بار بحران را به دوش کارگران و زحمت کشان
بيندازد ،درنتيجه بسياری از کارگران بيکار شدند ،دستمزدھا در ھمه جا کاھش يافت و شرايط زنده گی
کارگران بدتر از گذشته شد .در پی تشديد و فعال شدن تضاد کار و سرمايه ،جنبش کارگری وارد مرحله ی
نوينی از حيات خود شد .جنبش کارگری انگلستان که پس از شکست جنبش چارتيست ھا فروکش کرده بود،
بار ديگر حياتی دوباره يافت .در پی اعتصاب کارگران ساختمانی در سال " ،١٨٥٩شورای اتحاديه ھای
لندن"" ،انجمن کارگران چوب"" ،اتحاديه ی کارگران معدن" و ديگر سازمان ھای کارگری پای به عرصه
ی حيات نھادند .جنبش کارگری در فرانسه نيز به نوبه ی خود چھره ی جديدی از خود نشان داد .در سال
 ،١٨٦٣در پاريس و مارسی" ،جمعيت کمک متقابل"" ،انجمن کارگران فوالد" و "اتحاديه ی کارگران
نجار" تاسيس شد .اين تشکل ھای کارگری با اعتصاب ھای پی در پی خود  ،دولت ناپلئون بناپارت را
ناگزير کردند که قانون ضد کارگری ممنوعيت اعتصاب و تشکيل اتحاديه ھای کارگری را لغو کند.
کارگران آلمان در سال  ١٨٦٣در اليپزيک "انجمن عمومی کارگران آلمانی" را ايجاد کردند .در امريکا،
ی
کارگران "کلوپ کمونيست ھا" و "انجمن ملی زحمت کشان" را پايه گذاری کردند و در جنگ ھای داخل ̊
عليه برده داران شرکت کردند .در ديگر کشورھای اروپايی ،مانند ايتاليا ،بلژيک ،سوئيس ،اسپانيا و
دانمارک نيز تشکل ھای کارگری گوناگونی يکی پس از ديگری ايجاد شده و به فعاليت پرداختند.

در آغاز دھه ی شصت سده ی نوزدھم ،پيوند کارگران کشورھای اروپای غربی پيوسته افزايش می يافت؛
به ويژه پيوند کارگران فرانسوی و انگليسی بيش از پيش استوار می شد .در سال  ،١٨٦٢در جريان
نمايشگاه جھانی که در لندن برگزار شد ،گروھی از کارگران فرانسوی با کارگران انگليسی ديدار کردند و
درباره ی مساله ی وحدت بين المللی پرولتاريا به گفت و گو پرداختند .در نامه ای از کارگران انگليسی،
خطاب به کارگران فرانسوی نوشته شده بود " :برادری خلق ھا برای تامين منافع کارگران بسيار ضروری
است ".در ھمين راستا کارگران فرانسوی و انگليسی ،برای نشان دادن ھم بسته گی بين المللی پرولتاريا ،به
طور مشترک ميتينگ ھايی در پشتيبانی از پيکار دموکراتيک مردم لھستان ،عليه سلطه ی استبدای روسيه
ی تزاری برگزار کردند.
در  ٢٨سپتامبر  ،١٨٦٤کارگران انگليسی ،فرانسوی ،ايتاليايی ،لھستانی و ايرلندی در تاالر سنت مارتين
لندن نشستی برگزار کردند .ھيئت نماينده گی فرانسه در اين نشست̊ پيشنھاد ايجاد تشکل بين المللی کارگری
را مطرح کرد .پس از گفت و گو و تبادل نظر ،برنامه ی پيشنھادی کارگران فرانسوی به اتفاق آرا به
تصويب ھمه ی نماينده گان حاضر در نشست رسيد .در خطابه ی افتتاحيه ای که مارکس آن را تھيه کرده
بود ،سياست استعماری و جنگ افروزانه ی طبقات حاکم کشورھای مختلف محکوم شده بود و کارگران را
برای پيکار در راه اجرای يک سياست خارجی واحد فرا می خواند ،و از آن ھا می خواست تا اين پيکار را
به صورت بخش جدايی ناپذيری از پيکار عمومی در راه رھايی طبقه ی کارگر تلقی کنند .و سرانجام نيز
با شعار "پرولتاريای ھمه ی کشورھا متحد شويد!" بر ضرورت و امکان سازمان يابی جھانی پرولتاريا
تاکيد شده بود .در اساسنامه ی عمومی که آن را نيز مارکس نوشته بود به روشنی تاکيد شده است که :
"رھايی طبقه ی کارگر بايد به دست خود کارگران صورت گيرد؛ پيکار برای رھايی طبقه ی کارگر نه به
معنی پيکاری برای امتيازھا و انحصارھای طبقاتی ،بل برای حقوق و وظايف برابر و الغای ھرگونه نظام
طبقاتی است؛ انقياد اقتصادی انسان کارکن به انحصارگران وسايل کار ،يعنی منابع زنده گی ،بنياد ھرگونه
برده گی درھمه ی اشکال آن ،سيه روزی ھای اجتماعی ،تباھی فکری و وابسته گی سياسی است؛ بنابر

اين رھايی اقتصادی طبقه کارگر آن ھدف بزرگی است که ھر جنبش سياسی بايد ھم چون وسيله ای به
تبعيت آن در آيد؛ ھمه ی کوشش ھای تاکنونی در راستای اين ھدف بزرگ ،به علت نبود ھم بسته گی بين
کارگران حرفه ھای مختلف در يک کشور و نبود پيوند و وحدت برادارانه ی بين طبقات کارگر کشورھای
مختلف شکست خورده است ،رھايی کار نه مساله ای محلی و ملی ،بل مساله ای اجتماعی است ،مساله
ای که ھمه ی کشورھايی را که در آن جامعه ی مدرن مستقر شده دربرمی گيرد و حل اين مساله به
ھمکاری نظری و عملی پيشرفته ترين کشورھا بسته گی دارد؛ تجديد حيات جنبش کنونی کارگران صنعتی
کشورھای اروپا ،ضمن بيدار کردن اميدھای تازه ،بيان گر ھشداری رسمی برای پرھيز از اشتباه ھای کھن
و فراخوانی فوری به منظور متحد کردن جنبش ھايی است که ھنوز جدا از ھم و پراکنده اند؛ بنابه اين
داليل اتحاديه ی بين المللی کارگران بنا نھاده شده است ".در نوامبر " ١٨٦٤خطابه ی افتتاحيه" و
"اساسنامه ی عمومی" انجمن بين المللی کارگران̊ -که بعدھا به انترناسيونال اول معروف شد -به اتفاق آرا
به وسيله ی مجمع شورای عمومی به تصويب رسيد.
جنبش کارگری فرانسه و انگليس̊ ستون فقرات انترناسيونال اول را تشکيل می داد .دو کشوری که در آن
برھه ی زمانی̊ پراتيک و تئوری حاکم بر جنبش کارگری اش با سوسياليسم کارگری مارکس فاصله ی
بسياری داشت .ھنر مارکس در آن بود که توانست چنان عمل کند که اين گرايش ھای مختلف کارگری
بتوانند ،سرانجام حول يک پالتفرم سياسی مشترک کارگری ،اتفاق نظر بدست آورند .مارکس خود در اين
باره می گويد " :بسيار دشوار بود که نظريه ھای ما در چنان شکلی بيان شود که برای سطح معاصر
جنبش کارگری پذيرفتنی باشد ...زمان الزم است تا جنبش از نو بيدار شود و بيان دليرانه ی گذشته را
ممکن سازد .بايد در محتوا دلير و در شکل نرم بود".
گردھم آمدن و پيوند کارگران اروپا در يک سازمان واحد ،برای مارکس و انگلس امکان و فرصت مقابله با
رھبران فکری گرايش ھای مختلف جنبش کارگری را در سطحی غير قابل مقايسه با گذشته فراھم آورد .به

طور کلی نقد مارکس و انگلس عليه گرايش ھای بورژوايی و خرده بورژوايی در انترناسيونال اول را می
توان به دو دوره تقسيم کرد:
دوره ی نخست ،از بدو تاسيس انترناسيونال تا کنگره ی بروکسل در سال  .١٨۶٨اين دوره در اصل با نقد
و افشای گرايش ھا و آموزه ھای پرودونيستی ،تريديونيونيستی و الساليستی مشخص می شود .در نيمه ی
دوم دھه ی  ۶٠انترناسيونال در کنگره ھای خود مصوباتی را به تصويب رساند که به روشنی ايده ی
پرودونيستی بی تفاوتی سياسی کارگران را محکوم می کرد و با وجود تمايل پرودونيست ھا در دفاع از
مالکيت خصوصی کوچک ،از ملی کردن اراضی ،راه آھن ،جاده ھا ،معادن و جنگل ھا دفاع می کرد.
دوره ی دوم ،از کنگره ی بال در سال  ١٨۶٩آغاز و تا کنگره ی الھه ادامه می يابد .اين دوره به وسيله ی
قيام حماسی کمون پاريس در سال  ،١٨٧١تشکيل کنفرانس لندن در سپتامبر  ١٨٧١و کنگره ی الھه در
سپتامبر  ١٨٧٢مشخص می شود .نقد نظريه ھای آنارشيستی باکونين و پشتيبانی از کمون پاريس ،اخراج
باکونين و طرف داران آن سه رويداد مھم اين دوره است.
کمون پاريس̊ رخ دادی تعيين کننده در حيات و تجربه ی انقالبی جنبش کارگری فرانسه و اروپا بود .کمون
پاريس̊ آذرخشی اميد بخش در دل شب تيره ی سرمايه بود .طنين شعار زنده باد کمون در  ١٨مارس )١٨٧١
 ٢٨اسفند  ١٢۴٩خورشيدی( کاخ بيداد̊ بنياد حکومت سرمايه را به لرزه درآورد .کمون پاريس با وجود تمامی
ضعف ھا و اشتباھات اش و با ھمه ی مستعجل بودن عمر حکومت اش ٧٢ -روز -نخستين تجربه ی درخشان
پی افکندن خود̊ رھانی و خود̊ حکومتی پرولتاريا بود .تجربه ای که طی آن پرولتاريا توانست "کمون" را به
مثابه شکل سياسی اعمال حکومت خود کشف کرده و در عمل به کار بندد .کمون به گفته ی مارکس اھرم
رھايی کار از سلطه ی سرمايه و ابزار الغای پايه ھای اقتصادی وجود طبقات و الغای ذات ِ خود سلطه ی
طبقاتی است .ژول واله يکی از کمونارھا در خاطرات اش ،ضمن گفت و گو با پسر بچه ای که در نزديکی
سنگر ھا بازی می کرد ،روحيه ،آرمان و آرزوی کارگران پاريس را اين گونه توصيف می کند »:پسرم١٨ ،
مارس ،آينده ای بس درخشان به روی تو گشوده است .تونيز ممکن بود مانند ما در سياھی و تباھی بزرگ

شوی ،در کثافت غوطه ور شوی ،در خون بغلتی ،از شرم سرخ شوی و به عذاب پستی ھا ،تن در دھی .اما
اين ھا ديگر پايان يافته است! ما برای تو اشک و خون ريخته ايم .از ميراثت خوب نگھداری کن .تو ای
فرزند ستم ديده گان ،انسانی آزاد خواھی شد!«
نخستين اقدام کمون الغای ارتش و پليس دائمی و سربازی اجباری بود .کارگران انقالبی و ھم چنين خرده
بورژواھای راديکال از اين فرمان با شور و ھيجان فراوان استقبال کردند .به محض الغای ارتش و پليس
دائمی ،اين دو ابزار مادی اعمال نظم و قھر قدرت بورژوازی ،کمون برآن شد تا ابزار معنوی سرکوب و
کنترل ،يعنی قدرت کشيشان و دستگاه کليسا را نيز براندازد؛ در اين راستا فرمانی مبنی بر جدايی کامل کليسا
از دولت و خلع مالکيت از تمامی کليسا ھا صادر گرديد .در پی صدور اين فرمان ،ورود به ھمه ی نھادھای
آموزشی به صورت رايگان برای ھمه ی مردم آزاد شد ،و خود آن نھادھا نيز از ھرگونه دست اندازی دولت
و کليسا مصون ماندند .بدين سان نه تنھا از اين پس آموزش در دسترس ھمه گان قرار می گرفت ،بل خود علم
نيز از قيد زنجيرھای اسارت بار پيشداوری ھای طبقاتی قدرت حاکم و آموزه ھای ارتجاعی کليسا رھايی می
يافت .تصميم ھای اجتماعی کمون در آن مدت کوتاه ،بسيار قابل توجه بود .در  ٣٠مارس کمون تصويب نامه
ای در مورد بی اعتبار ساختن پرداخت تمام اجاره ھای معوقه صادر کرد .ھم چنين ،سه روز پس از اعالم
کمون ،يعنی در اول آوريل ،کمون تصويب نامه ای صادر می کند که بر اساس آن ،حقوق ھيچ يک از
کارمندان دولتی و اداری نبايد بيشتر از شش ھزار فرانک باشد .در  ١۶آوريل ،تصويب نامه ای مبنی بر
مصادره ی کارخانه ھايی که مالکان شان آن ھا را رھا کرده بودند ،صادر می کند .اين کارخانه ھا به سازمان
ھای تعاونی کارگرانی که تا آن ھنگام در آن ھا به کار اشتغال داشتند ،سپرده شد .در  ٢٠آوريل کمون کار
شبانه ی شاگرد نانواھا را ممنوع می کند .کمون سيستم جريمه ی پولی را لغو و فروش اشيای به وديعه
گذاشته شده در بانک کار گشايی را ممنوع می کند .کمون برای نشان دادن بيزاری خود از ھرگونه برتری
طلبی ملی و پای بندی به ھم بسته گی جھانی ،در روز ١۶ماه مه ستون واندوم را تخريب کرد .اين ستون که

مظھر و نماد برتری طلبی ملی بود ،به دستور ناپلئون اول در سال  ،١٨٠۵با ذوب کردن توپ ھايی که در
جنگ با ساير کشورھا به غنيمت گرفته شده بود ،ساخته شده بود.
سرانجام اما در روز ٢٨ماه مه  ،١٨٧١کمون پاريس ،زير آتش دشمن آزادی و برابری ،سقوط کرد ،و پاريس
به زير تيغ شوم ارتجاع افتاد .بيش از صد ھزار نفر کشته و تبعيد شدند ،و اين سرآغاز کارنامه ی خونين
بازگشت حکومت بورژوازی بود.
شکست کمون پاريس̊ سترونی و نارسايی گرايش ھای پرودونيستی و آنارشيستی را بيش از پيش آشکار
کرد .شکست ايده ھای پرودونيستی و آنارشيستی ،زمينه ساز رشد و تقويت گرايش سوسياليسم کارگری
مارکس شد .رخ داد کمون پاريس̊ بورژوازی اروپا را بيش از پيش متوجه خطرناک بودن قدرت
انترناسيونال کارگران کرده بود .به ھمين علت در ژوئن  ١٨٧٢وزير امور خارجه ی فرانسه ،تمام دولت
ھای بورژوازی اروپا را برای پيشبرد سياستی مشترک عليه انترناسيونال فراخواند .بيسمارک ،صدراعظم
آلمان نيز يک ماه پس از اين فراخوان ھمه بورژوازی اروپا را به ايجاد ائتالفی گسترده عليه انترناسيونال
دعوت کرد .سال بعد صدر اعظم ھای آلمان و اتريش ،دو کنفرانس مشترک برای بررسی اقدام ھای
ضروری عليه انترناسيونال تشکيل دادند و در ھمان سال پاپ نيز به اين کمپين گسترده ی بورژوازی
پيوست .بدين سان ،شورای عمومی انترناسيونال در سال  ١٨٧٢به ناچار مقر خود را به نيويورک منتقل
کرد .اين امر در عمل به فعاليت ھای انترناسيونال خاتمه داد .در ادامه نيز با توجه به رشد تضادھا و تناقض
ھای گرايش ھای طبقاتی مختلف درون جنبش کارگری اروپا ،ديگر انترناسيونال نمی توانست به حيات خود
ادامه دھد ،به ھمين علت شورای عمومی ،به پيشنھاد مارکس ،در آخرين کنفرانس خود در  ١۵ژوئيه ی
 ١٨٧۶در فيالدلفيا ،طی قطعنامه ای انحالل انترناسيونال اول را به طور رسمی اعالم کرد.
در پی شکست کمون پاريس و انحالل انترناسيونال ،جنبش کارگری اروپا در يک موقعيت تدافعی قرار
گرفت .رھبران جنبش کارگری به ھيچ وجه کارگران کشور خود را در موقعيتی نمی ديدند که بتوانند به

رويارويی سراسری با بورژوازی بپردازند .چنين به نظر می رسيد که دوران انقالبی به سر آمده و تا خيز
بعدی ،کارگران بايد به کسب دست آوردھای جزيی اکتفا کنند.
دھه ی  ،١٨٧٠ھم برای جنبش کارگری ھم برای جامعه ی بورژوايی دھه ی پُر تحولی بود .در اين دھه تا
آن جا که به کشورھای اروپای غربی بر می گشت با توسعه ی فنآوری و انقالب صنعتی ،از سويی شاھد
رشد چشم گير بارآوری نيروی کار و توسعه ی اقتصادی ھستيم؛ از سوی ديگر با به سرانجام رسيدن
پروسه ی شکل گيری دولت ملی در آلمان و ايتاليا ،شاھد فراگير و ھمه گانی شدن پديده ی دولت ملی ھستيم.
تکميل اين پروسه ،جنبش ھای ملی سده ی نوزدھم اروپای غربی را به سرانجام رساند و شور تازه ای در
کالبد ناسيوناليسم دميد .عالوه بر اين برخورداری کارگران مرد از حق رأی ھمه گانی ھمراه با بھبود نسبی
موقعيت کارگران ماھر و تصويب قوانينی درباره ی حق تشکل ،حداقل ساعات کار روزانه ،حداقل سطح
دستمزد و ...به تدريج زمينه ی بسط و گسترش گرايش ناسيونال -رفرميسم را در جنبش کارگری اروپا
فراھم کرد .گرايشی که افق جنبش کارگری را در چارچوب سرمايه داری کشور خود ،و تعديل شرايط
استثمار و بھبود شريط زنده گی کارگر کشور خود محبوس و محدود کرد.
پس از انحالل انترناسيونال اول ،سازمان ھای تشکيل دھنده ی انترناسيونال در سطح ھر کشور به ايجاد
احزاب سياسی کارگری پرداختند .احزابی که بايد تجسم سازمان يابی سوسياليستی کارگران به مثابه يک
طبقه ی می بودند ،در عمل به نماينده و سپس جانشين طبقه تبديل شدند .احزابی که بايد تجسم تشکل يابی
جنبش الغای نظام کارمزدی و سرمايه داری می بودند ،در عمل به تجسم تشکل يابی جنبش دموکراتيزه
کردن مناسبات سرمايه و الگوی توسعه ی سرمايه داری تبديل شدند.
در دھه ی  ١٨٨٠اعتصاب ھای بسياری در روسيه ،فرانسه ،امريکا ،بلژيک و انگلستان صورت گرفت .در
بسياری از موارد ،اين اعتصاب ھا تنھا برای دست يابی به مزد بيشتر نبود ،بل بھبود شرايط کار و حتا گاه
خواست ھای سياسی نيز مورد نظر بود .در ميان خواست ھای کارگران " ،کاھش ساعت کار به ھشت
ساعت در روز ،بدون کاھش دستمزد" از جمله خواست ھای ثابت بود .سازمان ھای کارگری امريکا ،در

ابتدای کار می کوشيدند قانون کاھش ساعت کار را به تصويب برسانند .در بسياری از ايالت ھای امريکا،
ساعت کار رسمی کارگران در استخدام دولت ،به ھشت ساعت کار در روز محدود شده بود ،اما اين
مقرارت به مرحله ی اجرا درنيامده بود .مقرارت مزبور پُر بود از موارد استثنايی ،مواردی که خود به
قاعده ی کلی تبديل شده بودند و در عمل ساعات کار طوالنی تری به کارگران تحميل می شد.
"فدراسيون اتحاديه ھای صنعتی و تجاری" ،که بعدھا به "فدراسيون کارگران امريکا " تبديل شد ،در سال
 ١٨٨۴کنگره ای تشکيل داد و در اين کنگره تصميمی تاريخی اتخاذ کرد .بر اساس اين تصميم به منظور
دست يابی به خواست ھشت ساعت کار در روز ،می بايست در اول ماه مه  ١٨٨۶اعتراضی عمومی
تدارک ديده می شد .کارگران حدود  ١٨ماه برای تدارک و سازمان دھی اعتصاب و اعتراض فرصت
داشتند .در ادامه سازمان "شواليه ھای کار" و سازمان ھای سوسياليستی و آنارشيستی نيز با شور فراوان به
اين جنبش پيوستند .درست يک شب پيش از اول ماه مه روزنامه ی "کارگر" نوشت" :با جسارت به پيش.
نبرد آغاز گشته است .ارتش برده گان مزدی بيکارند .سرمايه داری چنگال ھا يش را پشت برج و باروی
نظم پنھان کرده است .کارگران! شعار ما بايد چنين باشد :سازش موقوف .ماه مه فرا رسيده است".
با فرا رسيدن اول ماه مه سال  ،١٨٨۶در سراسر اياالت متحده  ۵٠٠٠اعتصاب با شرکت  ٣۵٠٠٠٠کارگر
آغاز شد .صبح اول ماه مه يکی از روزنامه ھای شيکاگو وضع موجود را اين گونه به تصوير کشيد" :ھيچ
دودی از دودکش کارخانه ھا بيرون نمی آيد .ھمه چيز ،رنگ يک روز تعطيل بخود گرفته است .کارگران
را گويی رتيل بين المللی نيش زده است .آنان را گويی رقص مرگ فرا گرفته است" .اين چنين بود که ١۵
سال پس از کمون ،اکنون نوبت کارگران امريکايی بود که در شھرھای مختلف ،پرچم ھای سرخ حمل کنند
و خيابان ھا را به عرصه ی قدرت نمايی خويش تبديل کنند .کارگرانی که دولت مردان وقت امريکا در
توصيف آنان گفته بودند " :در ميان اين کارگران ،ھم نھيليست ھای روس وجود دارند ،ھم کمونيست ھای
فرانسوی .رنگ پرچم آنان سرخ است" .کارگران امريکايی در اول ماه مه يک اعالميه در دست داشتند،
اعالميه ای که در آن آمده بود" :امروز روز شورش است ،نه آرامش .روزی که ديگر حرف ،حرف سخن

گويان الف زن نھادھای اسير کننده ی کارگر نباشد .روزی که لذت ھشت ساعت کار ،ھشت ساعت
استراحت و ھشت ساعت برای ھر کاری به اختيار خود ما ،احساس شود".
البته با توجه به اين که تعداد کارگران امريکا به  ١۵ميليون نفر می رسيد ،شرکت کننده گان اندک بودند،
اما ترس از ادامه و گسترش جنبش ،بورژوازی را بر آن داشت تا با تمام توان به سرکوب کارگران معترض
بپردازد .در ھمين راستا در روز اول ماه مه̊ پليس به سوی تظاھرات کننده گان در ميلواکی شليک کرد ،در
جريان ھمين تيراندازی ھا  ٩نفر کشته شدند .در روز سوم ماه مه نيز پليس خصوصی در شيکاگو به سوی
اعتصاب کننده گان تيراندازی کردند و  ۶نفر را به قتل رساندند .گروه ھای آنارشيستی در ھمان روز طی
اعالميه ای که بين کارگران معترض پخش کردند ،کارگران را برای برپايی تظاھراتی اعتراضی در فردای
آن روز به خيابان فراخواندند .فردای آن روز تظاھرات به خوبی برپا شد .در پايان تظاھرات اما پليس به
کارگران حمله کرد ،در اين ھنگام از بين کارگران بمبی به سوی افراد پليس پرتاب شد ،با انفجار اين بمب
 ۶۶نفر از اعضای پليس زخمی و ھفت نفر از آنان کشته شدند .در پی اين حادثه افراد پليس ديوانه وار به
سوی کارگران تيراندازی کردند ،در اثر اين تيراندازی  ٢٠٠نفر از کارگران زخمی و تنی چند نيز کشته
شدند .اين واقعه̊ بھانه ای شد تا بورژوازی به سرکوب و اخراج وسيع کارگران بپردازد .در پی اين واقعه
دولت در سراسر اياالت متحده ،اقدام به دستگيری فعاالن محافل آنارشيستی ،سوسياليستی و اتحاديه ای کرد.
در شيکاگو کارفرمايان برای انتقام گرفتن از جنبش کارگری ،تمامی کارگران خود را اخراج و کارگران
جديدی را استخدام کردند .پليس در شيکاگو ھزاران کارگر انقالبی و اعتصابی را دستگيرو روانه ی زندان
کرد .شب بعد از واقعه ،نيروھای انتظامی به دفتر روزنامه ی "کارگر" يورش برده و ھشت نفر از اعضای
آن را دستگير کردند .محاکمه ی اين عده از  ١۶ماه مه شروع شد و تا  ٢٠اوت ادامه يافت .ھيئت منصفه
ھمگی آن ھا را به اعدام محکوم کرد .شواليه ھای کار در کنگره ی خود در شھر ريچموند به اين حکم
اعتراض کردند .حتا در کشورھای ديگر نيز به اين حکم غير انسانی اعتراض کردند .سرانجام حکم اعدام

سه نفر از آن ھا لغو شد ،اما بقيه در  ١١نوامبر  ١٨٨٧در زندان شيکاگو اعدام شدند .با وجود حضور
وسيع پليس ،شش ھزار نفر از اھالی شيکاگو در مراسم خاک سپاری اعدام شده گان شرکت کردند.
شش سال بعد فرماندار جديد ايلی نويز پس از بررسی اسناد و مدارک اين محاکمه ،احکام صادر شده را
لغو و سه نفر باقی مانده را از زندان آزاد ساخت .بدين ترتيب جريان حقيقی اين توطئه ی دست ساخت
بورژوازی و اين محکمه ی فرمايشی روشن شد و قضات و شاھدان مزدور و خود فروخته ی آن رسوا
شدند.
از سال  ١٨٨٠به بعد در محافل و تشکل ھای کارگری بتدريج اين ايده رشد و گسترش يافت ،که کارگران
بايد خاطرات مشترک خود با بورژوازی را که به دوره ی پيکار مشترک آنان عليه نظام فئودالی مربوط می
شد کنار گذاشته و جشن ھای خاص خود را داشته باشند .اين ايده نقش بسزايی در تصميم کنگره ی پاريس
درباره ی تعيين يک روز ويژه ی کارگران داشت .شايد بتوان گفت مھم ترين تصميم کنگره ی موسس بين
الملل دوم در سال  ١٨٨٩تصويب اول ماه مه به عنوان روز پيکار و ھم بسته گی جھانی کارگران بود .اين
پيشنھاد از سوی الوينی به حمايت از اعتصاب پيشنھادی فدراسيون کارگران امريکا که قرار بود برای ھشت
ساعت کار در روز ،در اول ماه مه  ١٨٩٠صورت بگيرد ،ارائه شد .در نتيجه کنگره طی يک قطعنامه تمام
کارگران جھان را به اعتصاب و تظاھرات در اول ماه مه  ١٨٩٠فراخواند .انگلس که خود در اجتماع نيم
ميليونی کارگران انگليس در ھايد پارک لندن حضور داشت اين گردھم آيی کارگران را اين گونه توصيف
کرد" :ھم اکنون که دارم اين سطور را می نويسم ،پرولتاريای اروپا و امريکا دارد از نيروھای خود سان
می بيند .اين نيروھا برای نخستين بار مانند يک ارتش̊ حول يک پرچ ̊م بسيج شده اند تا برای يک خواست
فوری ،يعنی ھشت ساعت کار در روز بجنگند".
با آن که قطعنامه ی کنگره ی موسس انترناسيونال دوم فقط برای اول ماه مه  ١٨٩٠صادر شده بود اما با
تکرار اين رويداد در سال ھای بعد ،روز اول ماه مه به روز جھانی پيکار و ھم بسته گی طبقه ی کار تبديل
شد.

اکنون پس از گذشت  ١٢۶سال از قيام تاريخی کارگران امريکا در شرايطی به استقبال اول ماه مه می رويم
که به يُمن انقالب علمی -فنی چند دھه ی گذشته امکان مادی رھايی اقتصادی نيروی کار از سلطه ی
سرمايه و کار طاقت فرسا فراھم شده است .بھره دھی نيروی کار و توسعه ی نيروھای مولده چنان ابعاد
شگفت انگيزی به خود گرفته که می توان به سھولت تمام نيازھای ضروری انسان ھا را برآورده ساخت .به
عبارت ديگر پيش شرط ھای مادی ايجاد جھان انسان ھای برابر و آزاد ،اکنون بيش از ھر زمان ديگری
آماده است ،آن چه در شرايط کنونی می تواند اين امکان را فعليت بخشد ھمانا اراده ی سازمان يافته ی
جھانی اردوی کار و زحمت است .غياب ھمين نيروی سازمان يافته ،به بورژوازی اين امکان را داده است
که زمين را به جھنم اردوی کار و زحمت تبديل کند .اما اکنون به رغم تمام عربده ھای مستانه ای که
سرمايه سر می دھد ،بحران ساختاری ناقوس مرگ آن را به صدا درآورده است ،بحران کنونی به ويژه در
کشورھای پيشرفته ی صنعتی شرايط عينی خيزش جنبش ھای کارگری را فراھم نموده است .خيزش که می
توان در دل آن طبقه ی کارگر را متشکل کرد و بر بحران چشم انداز تاريخی طبقه ی کارگر غلبه کرد!

http://agahbash.blogfa.com

آثاری که در تھيه ی اين نوشته از آنان بھره گرفته ام:
آرمان ھا و توھمات ،بررسی مختصر تاريخ سوسياليسم .نوشته ی جعفر رسا .انتشارات نسيم .چاپ دوم
اساسنامه عمومی اتحاديه بين المللی کارگران .نوشته ی کارل مارکس .ترجمه ی سھراب شباھنگ
روز جھانی کارگر چه گونه زاده شد؟ برگرفته از سخن رانی محسن حکيمی .کميته ی ھماھنگی١٣٨٨ .
شواليه ھای جھان متحد می شوند .نوشته ی مريم شبانی .شھروند امروز ١۵ .ارديبھشت ١٣٨٧

صفحاتی از تاريخ جنبش جھانی کارگری و کمونيستی .نوشته ی م .ف .جوانشير .انتشار مجدد :چاوشان
نوزايی کبير
تاريخ عصر جديد .از انقالب انگلستان تا کمون پاريس .نوشته ی آ .افيموف و ديگران .ترجمه ی فريدون
شايان .انتشارات شباھنگ .تھران ١٣۵٩
تاريخ عصر جديد .از کمون پاريس تا انقالب اکتبر .نوشته ی الکساندر آوريانوف و ديگران .ترجمه ی
محمد تقی فرامرزی .انتشارات شباھنگ .تھران ١٣۵٩

