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 .1رهاورد مارکس برای بينالملل
انجمن بينالمللی کارگران ــ که در  28ﺳﭙﺘاﻣﺒر  1864در لندن پايهگذاری شد ــ ﺳازﻣانی بود با چندين جريان
ﻣﺨﺘلﻒ ﺳياﺳی که توان همزيسﺘی با يکديگر را داشﺘند .اتحاديهگرايان رفرﻣيست از انگلسﺘان ،همياران
) (mutualistsفرانسوی ﻣﺘأثر از نظريههای پیير ژوزف پرودون ،ﻣﺨالفان ﺳرﻣايهداری ،و ﻣلغمهای از
گروههای ديگر ،از جمله افرادی تحت تأثير ﺳوﺳياليستهای »تﺨيلی« ،هشت ﺳال دشوار همکاری کردند تا
نﺨسﺘين تجربهی ﺳياﺳی فراﻣليﺘی جنﺒش کارگری را شکل دهند[1].
تضمين همراهی تماﻣی اين جريانها در يک تشکيﻼت واحد ،حول برناﻣهای بسيار ﻣﺘفاوت با رويکردی
که هريک از اين جريانها از آن آغاز کرده بودند ،دﺳﺘاورد بزرگ کارل ﻣارکس بود .توانايیهای ﺳياﺳی
ﻣارکس او را قادر ﺳاﺧت جريانهايی را آشﺘی دهد که آشﺘیناپذير جلوه ﻣیکردند ،و ﻣراقب باشد بينالملل
همچون بسياری از انجمنهای پيشين کارگری بهﺳرﻋت به بوتهی فراﻣوشی ﺳﭙرده نشود .ﻣارکس بود که
هدفی روشن به بينالملل بﺨشيد و به برناﻣهای ﺳياﺳی با درهای گشوده ،اﻣا بهطور قاطع طﺒقهبنياد دﺳت
يافت که به آن ﺧصلﺘی تودهای ورای هرگونه فرقهگرايی ﻣیبﺨشيد .ﻣارکس همواره روح ﺳياﺳی شورای
ﻋموﻣی بينالملل بود :پيشنويس تمام بيانيههای اصلی بينالملل را نوشت و گزارش تمام کنگرهها را تهيه
کرد.
ﻣارکس همچنين نويسندهی خطابهی افتتاحيه و اساسنامهی موقت بينالملل بود .ﻣارکس در اين ﻣﺘنهای
بنيادين ،همانند بسياری ﻣﺘنهای ديگری که پس از آن نوشت ،قاطعانه ﻣﺒارزهی اقﺘصادی و ﺳياﺳی را به
يکديگر پيوند داد ،تفکر بينالمللی و کنش بينالمللی را گزينهای برگشتناپذير توصيﻒ کرد .ﻋمدتا ً به لﻄﻒ
توانايیهای ﻣارکس بود که بينالملل کارکرد ﺳنﺘز ﺳياﺳی ﺧود را بسط داد ،و ﺧاﺳﺘگاههای ﻣلی ﻣﺨﺘلﻒ را
در پروژهای برای ﻣﺒارزهی ﻣشﺘرک ﻣﺘحد کرد که ﺧودﻣﺨﺘاری قابلتوجه ،اﻣا نه اﺳﺘقﻼل کاﻣ ِل آنها را از
ﻣرکز فرﻣاندهی به رﺳميت ﻣیشناﺧت .حفﻆ وحدت گاهی اوقات فرﺳاينده بود ،بهويژه از آن رو که ديدگاه
ضدﺳرﻣايهداری ﻣارکس هيچگاه ﻣوقعيت ﺳياﺳی غالﺒی درون تشکيﻼت نداشت .با اينحال بهتدريج ،تا حدی
از طريق ﺳرﺳﺨﺘی ﺧودش ،و تا حدی از طريق انشعابهای گاه و بيگاه ،انديشهی ﻣارکس به آﻣوزهای
هژﻣونيک بدل شد .اين کاری طاقتفرﺳا بود ،اﻣا تﻼش برای شرح و بسط ﻣوضوﻋات ﺳياﺳی بهگونهای
قابلتوجه از ﻣﺒارزات ﺳياﺳی آن دوران ﺳود برد .ﺳرشت تحرکات کارگری ،چالش ضدنظام کمون پاريس،
وظيفهی بیﻣانند ﺳر پا نگه داشﺘن چنين تشکيﻼت بزرگ و پيچيدهای ،و ﻣجادﻻت پیدرپی با ديگر گرايشها
در جنﺒش کارگری پيراﻣون ﻣوضوﻋات نظری و ﺳياﺳی ﻣﺘعدد ،تمام اين ﻣوارد ﻣارکس را به ورای ﻣرزهای
اقﺘصاد ﺳياﺳی صرف ﺳوق داد ،حوزهای که پس از شکست انقﻼب  1848و تضعيﻒ اغلب نيروهای ﺳياﺳی
بﺨش اﻋظم توجه ﻣارکس به آن جلب شده بود.
ﻣارکس همچنين برانگيﺨﺘه ﻣیشد که ايدههايش را بسط دهد و گاهی اوقات بازبينی کند ،يقينهای قديمی
را به بحث بگذارد و پرﺳشهای جديدی برای ﺧود طرح کند ،و بهويژه نقدش از ﺳرﻣايهداری را با ترﺳيم
طرحوارههای کلی جاﻣعهی کمونيسﺘی تيزتر کند .از اين رو ديدگاه ارتدوکس قديمی پيراﻣون نقش ﻣارکس
در بينالملل که بر اﺳاس آن ﻣارکس بهطور ﻣکانيکی نظريهای ﺳياﺳی را بر تاريخ اﻋمال کرد که پيش از
آن در حصار تنگ پژوهشش ﺳاﺧﺘه و پرداﺧﺘه بود ،ﺳراﺳر دور از واقعيت اﺳت.
در يکی از اﺳناد ﺳياﺳی ـ تشکيﻼتی کليدی بينالملل ،ﻣارکس کارکرد آن را اينگونه ﺧﻼصه کرد» :ترکيب
جنﺒشهای ﺧودانگيﺨﺘهی طﺒقهی کارگر و ﻋموﻣيت دادن به ْ
آن وظيفهی انجمن بينالمللی کارگران اﺳت ،اﻣا

نه اينکه نوﻋی نظام اﻋﺘقادی را ديکﺘه يا تحميل کند [2]«.فارغ از ﺧودﻣﺨﺘاری قابلﻣﻼحظهای که به
فدراﺳيونها و شعﺒههای ﻣحلی داده شد ،بينالملل همواره در جايگاه رهﺒری ﺳياﺳی باقی ﻣاند .شورای ﻋموﻣی
آن بدنهای بود که ﺳنﺘز وحدتبﺨش از طيﻒ گسﺘردهای از ﻣوضوﻋات را در نظر داشت ،ﻣوضوﻋاتی از
قﺒيل شرايط کاری ،تأثيرات ﻣاشينآﻻت جديد ،حمايت از اﻋﺘصابات ،نقش و اهميت اتحاديههای کارگری،
ﻣسئلهی ايرلند ،ﻣوضوﻋات ﺳياﺳت ﺧارجی ،و الﺒﺘه ،چگونگی ايجاد جاﻣعهی آينده.
 .2پيروزی بر همياران
در ﺳﭙﺘاﻣﺒر  1866شهر ژنو ﻣيزبان نﺨسﺘين کنگرهی بينالملل بود .شرکتکنندگان در کنگره اﺳاﺳا ً به دو
اردوگاه تقسيم شدند .نﺨسﺘين اردوگاه شاﻣل نمايندگان بريﺘانيا ،چند آلمانی و اکثريت ﺳوييسیها ،از
بﺨشناﻣههای شورای ﻋموﻣی پيروی ﻣیکردند که نوشﺘهی ﻣارکس بود )که ﺧود در ژنو حضور نداشت(.
اردوگاه دوم ،دربرگيرندهی نمايندگان فرانسه و فرانسویزبانهای ﺳوييس ،ﻣﺘشکل از همياران بود .در واقع،
در آن زﻣان ﻣواضع ﻣيانهروانه در بينالملل شايع بود و همياران جاﻣعهای را در نظر داشﺘند که در آن
آن واحد توليدکننده ،ﺳرﻣايهدار و ﻣصرفکننده باشند .آنها اﻋﻄای اﻋﺘﺒار آزاد را ابزاری
کارگران در ِ
تعيينکننده برای دگرگونی جاﻣعه ﻣیدانسﺘند؛ کار زنان را از ﻣنظر اﺧﻼقی و اجﺘماﻋی زننده ﻣیشمردند؛ و
با هرگونه دﺧالت دولت در ﻣناﺳﺒات کاری )شاﻣل قانونگزاری برای کاهش روز کاری به هشت ﺳاﻋت(
نظام
ﻣﺨالﻒ بودند ،به اين ﻋلت که چنين کاری رابﻄهی ﺧصوصی بين کارگران و کارفرﻣايان را تهديد و
ِ
بر ﺳر قدرت را تقويت ﻣیکند.
رهﺒران شورای ﻋموﻣی با تکيه بر برناﻣههايی که ﻣارکس آﻣاده کرده بود ﻣوفق شدند گرو ِه از لحاظ
ﻋددی پرقدرت همياران را در کنگره به حاشيه برانند ،و رأی ﻻزم در حمايت از ﻣداﺧلهی دولت را کسب
کنند .پيراﻣون ﻣوضوع اﺧير ،ﻣارکس در دستورالعملهايی برای نمايندگان شورای عمومی موقت ﻣساﺋل
را به روشنی توضيح داد:
اين اﻣر تنها با تﺒديل انگيزهی اجتماعی به نيروی اجتماعی ﻋملی ﻣیشود ،و تحت شرايﻄی ﻣعين،
هيچ شيوهی ديگری برای انجام اين کار وجود ندارد جز از طريق قوانين عمومی که قدرت دولت آن
را به اجرا در آورد .در اجرای اين قوانين ،طﺒقهی کارگر قدرت دولﺘی را تقويت نمیکند .برﻋکس،
کارگران آن قدرتی را که اکنون ﻋليه آنها اﺳﺘفاده ﻣیشود ،به کارگزار ﺧود بدل ﻣیکنند .آنها با قانون
ﺳراﺳری چيزی را ﻋملی ﻣیکنند که انﺒوهی از تقﻼهای فردی ﻣجزا بی هيچ نﺘيجهای در پی آن
اﺳت[3].
ﻋﻼوه بر اين ،دﺳﺘورالعملهايی که ﻣارکس برای کنگرهی ژنو نوشت ،بر کارکرد اﺳاﺳی اتحاديههای
کارگری تأکيد ﻣیکرد که نه تنها همياران ،که پيروان رابرت اوﺋن در بريﺘانيا و پيروان فرديناند ﻻﺳال در
آلمان هم بهشدت ﻋليه آن ﻣوضع ﻣیگرفﺘند» :اين فعاليت اتحاديههای کارگری نه فقط قانونی ،که ضروری
اﺳت .تا زﻣانی که نظام فعلی توليد پابرجاﺳت نمیتوان از اتحاديهها چشمپوشی کرد .بر ﻋکس ،بايد با تشکيل
و ادغام اتحاديههای کارگری در تماﻣی کشورها آن را ﻋموﻣی کرد[4]«.
در همين ﺳند ،ﻣارکس اتحاديههای ﻣوجود را از نقدش ﻣصون نمیدارد .چرا که آنها »فقط و فقط ﻣصمم
به ﻣﺒارزات ﻣحلی و بیواﺳﻄه با ﺳرﻣايه ]بودند[ و هنوز تماﻣا ً قدرتشان را برای فعاليت ﻋليه ﺧود نظام

بردگی ﻣزدی درک نکرده ]بودند[ .ازاينرو از جنﺒشهای ﻋموﻣی اجﺘماﻋی و ﺳياﺳی بسيار دور
ﻣاندهاند[5]«.
بنابراين ،با وجود تمام دشواریهای ناشی از گوناگونی ﻣليتها ،زبانها و فرهنگهای ﺳياﺳی ،بينالملل
توانست به اتحاد و هماهنگی ﻣيان طيﻒ گسﺘردهای از ﺳازﻣانها و ﻣﺒارزات ﺧودانگيﺨﺘه دﺳت يابد.
بزرگترين اﻣﺘياز بينالملل اين بود که بهطور قﻄعی از ﺧصلت ﻣحدود اهداف و اﺳﺘراتژیهای اوليهاش
فراتر رفت و نياز ﻣﻄلق به همﺒسﺘگی طﺒقاتی و همکاری بينالمللی را اثﺒات کرد .پس از  ،1867بينالملل
که از ﻣوفقيت در دﺳﺘيابی به اين اهداف ،شمار فزايندهی اﻋضا و ﺳازﻣاندهی کارآﻣدتر نيرو گرفﺘه بود ،در
ﺳراﺳر اروپای قارهای پيشروی کرد.
در طول چهار ﺳال همياران جناحی پراهميت در بينالملل بودند .ﻣارکس بیشک نقشی کليدی در ﻣﺒارزهی
طوﻻنی برای کاهش اثرگذاری پرودون بر بينالملل داشت .ايدههای ﻣارکس تأثيری اﺳاﺳی بر رشد نظری
رهﺒران بينالملل داشت ،و او با پيروزی در هر کشمکش ﻋمده درون ﺳازﻣان ،توانايی چشمگيری در حمايت
از آنها از ﺧود نشان داد .برای ﻣثال در ﻣورد تعاونی ،او در ﺳال  1866در دستورالعملهايی برای شورای
عمومی موقت :مسائل متفاوت ،به کارگران توصيه کرد که »به توليد تعاونی وارد شوند نه فروشگاههای
تعاونی .دوﻣی تنها به ﺳﻄح نظام اقﺘصادی ﻣوجود آﺳيب ﻣیزند ،اولی به پايه و اﺳاس آن يورش ﻣیبرد[6]«.
کنگرهی بروکسل ،که در ﺳﭙﺘاﻣﺒر  1868برگزار شد ،در نهايت بساط همياران را جمع کرد .نقﻄهی اوج
آنجا بود که ﻣجمع پيشنها ِد ﺳزار دو پاپ را پيراﻣون اجﺘماﻋی کردن وﺳايل توليد پذيرفت ــ گام بزرگی رو
به جلو در توصيﻒ بنيان اقﺘصادی ﺳوﺳياليسم ،که ديگر صرفا ً ايدهای در نوشﺘههای روشنفکرانی ﺧاص
نﺒود بلکه در برناﻣهی تشکيﻼتی فراﻣليﺘی وارد شد .در ﺧصوص زﻣينداری ،ﻣجمع ﻣوافقت کرد که:
»توﺳعهی اقﺘصادی جاﻣعهی ﻣدرن ضرورت اجﺘماﻋی تﺒديل زﻣينهای ﻣزروﻋی به دارايی ﻋموﻣی جاﻣعه،
ْ
دولت تحت شرايﻄی قابلقياس با شرايﻄی که
و اجارهی زﻣين به شرکتهای کشاورزی را بهنيابت از
پيراﻣون ﻣعادن و راهآهن بيان شد ،ﺧلق ﺧواهد کرد[7]«.
در آﺧر ،چند نکﺘهی جالب توجه پيراﻣون ﻣحيط زيست» :از آنجا که اﻋﻄای جنگلها به اشﺨاص به
نابودی درﺧﺘان ﻣیانجاﻣد که برای بقای ﺳرزندگی طﺒيعت ضروری هسﺘند ،و در همين راﺳﺘا ،به از ﻣيان
رفﺘن ﺧاکهای حاصلﺨيز ،و نيز ﺳﻼﻣﺘی و زندگی ﻣردم ﺧﺘم ﻣیشود ،کنگره ﻣعﺘقد اﺳت جنگلها بايد در
تملک جاﻣعه باقی بمانند[8]«.
بنابراين بينالملل در بروکسل نﺨسﺘين اظهار ﻋقيدهی رﺳمی روشنش را دربارهی اجﺘماﻋیﺳازی وﺳايل
توليد توﺳط ﻣقاﻣات دولﺘی انجام داد .اين نشانهی پيروزی پراهميﺘی برای شورای ﻋموﻣی و نﺨسﺘين ظهور
اصول ﺳوﺳياليسﺘی در برناﻣهی ﺳياﺳی يک تشکيﻼت کارگری بزرگ بود.
تصميمهای کنگرهی بروکسل پيراﻣون زﻣينداری بار ديگر در کنگرهی بازل در ﺳﭙﺘاﻣﺒر  1869ﻣورد
تأکيد قرار گرفت .تا آنجا که يازده تن از فرانسویها ﻣﺘنی را تأييد کردند که اﻋﻼم ﻣیکرد جاﻣعه حق دارد
ﻣالکيت ﺧصوصی بر زﻣين را از ﻣيان بﺒرد و آن را بﺨشی از اجﺘماع کند .فرانسویها پس از بازل ،ديگر
در بينالملل پيرو نظريهی همياری نﺒودند.
 .3اهميت حزب سياسی پس از کمون پاريس

پس از پيروزی آلمانیها در نﺒرد ﺳدان و اﺳارت بناپارت ،ﻣردم پاريس ﻋليه آدولﻒ تیير شوريدند ،و کمون
پاريس ،نﺨسﺘين رﺧداد ﺳياﺳی ﻋظيم در حيات جنﺒش کارگری ،را در ﻣارس  1871بنيان نهادند .اﻣا در
ﺧﻼل »هفﺘهی ﺧونين« )21ـ 28ﻣه  ،(1871چند دههزار کمونارد در نﺒرد کشﺘه يا بدون تشريفات قانونی
اﻋدام شدند؛ اين ﺧونﺒارترين کشﺘار در تاريخ فرانسه بود .دﺳتکم  43.000نفر ديگر به زندان افﺘادند،
 13.500نفر از آنان ﻋاقﺒت به ﻣرگ ،حﺒس ،کار اجﺒاری يا تﺒعيد ﻣحکوم شدند .از آن پس بينالملل در ﻣرکز
ﻣناقشات بود و ﻣظنون اصلی هر حرکﺘی ﻋليه نظم ﻣسﺘقر به شمار ﻣیآﻣد .ﻣارکس با طعنهی تلﺨی در اين
فکر بود که »آتشﺳوزی بزرگی در شيکاگو رخ داده ،تلگراف در ﺳراﺳر جهان آن را کردار شريرانهی
بينالملل اﻋﻼم کرده؛ و شگفتآور اﺳت که هنوز طوفانی که هند غربی را ويران کرده به اﻋمال ديوآﺳای
بينالملل نسﺒت ندادهاند[9]«.
پاريس شورشی جنﺒش کارگری را تقويت کرد ،آن را وادار کرد ﻣواضع راديکالتری اتﺨاذ
با اين حال،
ِ
کند و ﻣﺒارزهجويیاش را تشديد کند .تجربه نشان داد که انقﻼب اﻣکانپذير اﺳت ،که هدف ﻣیتواند و بايد بنا
کردن جاﻣعهای باشد بهکلی ﻣﺘفاوت با نظم ﺳرﻣايهداری ،اﻣا کارگران برای دﺳﺘيابی به اين هدف همچنين
ﻣجﺒورند شکلهای پايدار و ﺳازﻣانيافﺘهی جمعيت ﺳياﺳی را ﺧلق کنند .اين ايدهها در اﺳاﺳناﻣهی ﺳازﻣان
در کنفرانس لندن در ﺳﭙﺘاﻣﺒر  1871ﻣﻄرح شد .يکی از اهدافی که در لندن به تصويب رﺳيد اﻋﻼم ﻣیکرد:
ت جمعی طﺒقات ﻣالک نمیتواند کاری کند ،ﻣگر
طﺒقهی کارگر ،بهﻋنوان يک طﺒقه ،در برابر قدر ِ
اينکه ﺧود را در قالب حزبی ﺳياﺳی برگمارد ،ﻣجزا و نيز در ﻣقابل تمام احزاب کهنی که طﺒقات
ﻣالک شکل دادهاند؛ برﺳاﺧﺘن طﺒقهی کارگر در يک حزب ﺳياﺳی برای پيروزی انقﻼب اجﺘماﻋی و
فرجام نهايی آن ــ نابودی طﺒقات ــ اجﺘنابناپذير اﺳت؛ و ترکيب نيروهايی که طﺒقهی کارگر پيشﺘر
توﺳط ﻣﺒارزات اقﺘصادیاش به انجام رﺳانده اﺳت ،همزﻣان بايد در حکم اهرﻣی برای ﻣﺒارزاتش ﻋليه
قدرت ﺳياﺳی زﻣينداران و ﺳرﻣايهداران ﻋمل کند[10].
نﺘيجهگيری روشن بود» :جنﺒش اقﺘصادی ]طﺒقهی کارگر[ و کنش ﺳياﺳی آن بهگونهای جدايیناپذير همﺒسﺘه
اﺳت[11]«.
در حالی که کنگرهی ژنو اهميت اتحاديههای کارگری را در ﺳال  1866تثﺒيت کرد ،کنفرانس لندن در
ﺳال  1871تمرکز را به ديگر ابزار جنﺒش کارگری ﻣدرن يعنی حزب ﺳياﺳی ﻣعﻄوف کرد .بهباور ﻣارکس،
ﺧودرهايی طﺒقهی کارگر نيازﻣند فرآيندی طوﻻنی و دشوار بود ــ دقيقا ً برﺧﻼف نظريهها و فعاليتهای
تعاليم يک انقﻼبی اثر ﺳرگئی نچايﻒ ،که نمايندگان در لندن دفاع او از انجمنهای ﻣﺨفی را ﻣحکوم کردند،
اﻣا ﻣيﺨاييل باکونين با شور و حرارت از آن حمايت ﻣیکرد.
ﺳودﻣندی نقﻄهﻋﻄﻒ لندن ،بسياری آن را ﻣداﺧلهای احمقانه دانسﺘند .نه فقط
با وجود نظرات ﻣوافق
ِ
گروههای ﻣرتﺒط با باکونين ،که اغلب اتحاديهها و شعﺒههای ﻣحلی ،اصول ﺧودﻣﺨﺘاری و احﺘرام به
گوناگون پديدآورندهی بينالملل را يکی از بنيادهای بينالملل قلمداد ﻣیکردند .اين برآورد غلط
واقعيتهای
ِ
از نقش ﻣارکس بحران تشکيﻼت را ﺳرﻋت بﺨشيد.
نﺒرد نهايی بين »ﺳانﺘراليستها« و »طرفداران ﺧودﻣﺨﺘاری« در کنگرهی ﻻهه در ﺳﭙﺘاﻣﺒر  1872رخ
داد .اهميت حياتی اين نشست ﻣارکس را وادار کرد شﺨصا ً بههمراه انگلس در آن حضور يابد .در واقع ،اين
ناپذير دو اردوگاه
تنها کنگرهی تشکيﻼت بود که او در آن شرکت کرد .تمام جلسات کنگره ﻣملو از جدال پايان
ِ

بود ،و پذيرش تصميمها تنها به ﻋلت ترکيب کژديسهی آن ﻣمکن شد .بههرحال ،از آن پس حزب برای
ﻣﺒارزهی پرولﺘاريا حياتی شمرده شد :حزب بايد ﻣسﺘقل از تماﻣی نيروهای ﺳياﺳی ﻣیبود و بايد از لحاظ
برناﻣهای و ﺳازﻣانی ﻣﻄابق با شرايط ﻣلی ايجاد ﻣیشد.
 .4رهاورد بينالملل برای مارکس
نﺘيجهی کنفرانسهای لندن و ﻻهه ،با ﻋدمتوجه به روحيات غالب يا در ﻋدمآيندهنگری ﻻزم برای اجﺘناب از
قدرتگيری باکونين و گروهش ،تا حد زيادی به بحران درونی داﻣن زد .اين نﺘيجه برای ﻣارکس پيروزی
زيانباری از آب درآﻣد ــ پيروزیای که ،در تﻼش برای حل ﻣجادﻻت درونی ،با تشديد آن ﻣجادﻻت پايان
گرفت .با اين حال ،اين را نﺒايد از نظر دور داشت که تصميمهای اتﺨاذ شده در لندن تنها فرآيندی را ﺳرﻋت
بﺨشيد که پيش از آن آغاز شده بود و ﻋقب راندن آن اﻣکانپذير نﺒود.
در کنار تمام اين ﻣﻼحظات تاريﺨی و تشکيﻼتی ،ﻣﻼحظات ديگری نيز در رابﻄه با شﺨصيت اصلی
ﻣاجرا وجود دارد .همانﻄور که ﻣارکس در جلسهی کنفرانس لندن در ﺳال  1871به نمايندگان يادآوری کرده
بود» ،فعاليت شورا بسيار گسﺘرده شده بود ،و اين ضروری بود چرا که بايد هم با ﻣساﺋل ﻋموﻣی و هم با
کوچک ﺳال  1864نﺒود که تنها ﻣرکب
ﻣساﺋل ﻣلی دﺳت و پنجه نرم ﻣیکرد [12]«.بينالملل ديگر تشکيﻼت
ِ
از شاﺧههای انگليسی و فرانسوی باشد؛ اکنون بينالملل در تمام کشورهای اروپا حاضر بود ،کشورهايی که
هر يک ﻣشکﻼت و ﺧصلتهای ويژهی ﺧود را داشﺘند .نه تنها تشکيﻼت در همه جا از کشمکشهای درونی
در ﻋذاب بود ،بلکه رﺳيدن کموناردهای تﺒعيدی به لندن ،با تمايﻼت جديد و رهاورد ناهمگونی از ايدهها،
اجرای وظيفهی ﺳنﺘز ﺳياﺳی را برای شورای ﻋموﻣی دشوارتر ﻣیکرد.
ﻣارکس پس از هشت ﺳال فعاليت فشرده برای بينالملل بهشدت ﺧسﺘه شده بود .او با آگاهی از اينکه
نيروهای کارگری در پی شکست کمون پاريس در حال ﻋقبنشينی بودند ــ ﻣهمترين حقيقت آن دوران بهباور
او ــ تصميم گرفت ﺳالهای پيش رو را به تﻼش برای تکميل سرمايه اﺧﺘصاص دهد .او به هنگام ﻋﺒور از
دريای شمال برای رﺳيدن به هلند ،ﻻبد به اين فکر افﺘاده که نﺒردی که انﺘظارش را ﻣیکشد ﻻجرم آﺧرين
نﺒرد ﻣهم او در ﻣقام شﺨصيت ﻣسﺘقيم ﻣاجراﺳت.
ﻣارکس پس از شﺨصيﺘی آرام که در نﺨسﺘين نشست در تاﻻر ﺳنت ﻣارتين در  1864از ﺧود نشان داد،
نه تنها از جانب نمايندگان کنگره و شورای ﻋموﻣی ،بلکه از ﺳوی افکار ﻋموﻣی بهﻋنوان رهﺒر بينالملل
به رﺳميت شناﺧﺘه شده بود .،از اين رو ،اگرچه بينالملل يقينا ً تا حد زيادی وامدار ﻣارکس بود ،نقش زيادی
نيز در تغيير زندگی او داشت .ﻣارکس را پيش از تأﺳيس بينالملل ،فقط در ﻣحافل کوچک فعاﻻن ﺳياﺳی
ﻣیشناﺧﺘند .بعدها ،و بيش از همه پس از کمون پاريس ــ و نيز قﻄعا ً پس از انﺘشار اثر ﺳﺘرگش در ﺳال
 1867ــ آوازهی او در ﻣيان انقﻼبيون در بسياری از کشورهای اروپا پيچيده بود ،تا جايی که ﻣﻄﺒوﻋات از
او با ﻋنوان »دکﺘر ترور ﺳرخ« نام ﻣیبردند .ﻣسئوليﺘی که ناشی از نقش او در بينالملل بود ــ که به او
اجازه ﻣیداد از نزديک ﻣﺒارزات اقﺘصادی و ﺳياﺳی را تجربه کند ــ ﻣحرکی ديگر برای تأﻣﻼتش پيراﻣون
کل نظريهی ضدﺳرﻣايهداریاش غنای بيشﺘری بﺨشيد.
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