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می منتشر 28ما اين بيانيه را به دنبال حوادث کوبرگ در شنبه 
 .می کنيم؛ که نمونه ای تکان دهنده از عدم اتحاد چپ هاست

 

Solidarity در لندن، از زبان  1848، در نشست چارتيست ها، آوريل
يعنی » ی مردم روزنامه«. فرانسوی وارد زبان انگليسی شد

ی ارنست جونز و جوليان هارنی، اين اصطالح را رواج  روزنامه
ها و موسسان ليگ  رهبران جناح چپ چارتيست ]ها آن[. داد

کمونيست بودند، که مارکس و انگلس برای آنان مانيفست حزب 
 .کمونيست را نوشتند

 

با اين شعار آغاز  1864المللی کارگری در  قوانين انجمن بين
بايست توسط خود طبقات کارگر  رهايی طبقات کارگر می: "شد

بخش  های رهايی ی تالش ، و در ادامه گفته شد، همه"محقق شود
ی کارگر بدون خواست همبستگی تاکنون محکوم به شکست  طبقه

ی کارگر و  قهبخشی طب رهايی-اين دو اصل خود. بوده است
ناپذير  همبستگی، با يکديگر پايه های جدايی ناپذير و تقليل

 .جنبش کارگری را می سازند

ی  را در اولين قيام طبقه solidaritéی  کارگران فرانسوی کلمه
. کارگر عليه بورژواها در سنگرهای پاريس ابداع کردند

ی سختشان آموخته بودند که بدون  فرانسوی ها از تجربه
همبستگی، ارتش می تواند آن ها را سنگر به سنگر شکست دهد 

جنبش چارتيست ها  1848در . اتفاق افتاد 1832همانطوری که در 
ی  تانيا را درمقابل حکمرانی طبقهکه پنج ششم جمعيت بري

دار متحد کرده بودند نيز درس سخت خود را آموخته  سرمايه
ی مردم در تجليل از قهرمانی کارگران  روزنامه. بودند
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همبستگی کلمه ای با ريشه ی فرانسوی است، : "فرانسوی نوشت
 ". که طبيعی سازی آن در کشور ما مطلوب است

ی کارگر و  بخشی طبقه رهايی-دخو–ای کمونيسم  دو اصل پايه
-تقريبا بديهيست که خود. جدايی ناپذيرند _همبستگی
خواهد قدرت سياسی               ی کارگر می                     اگر طبقه. بخشی ضروری است رهايی

عمومی را به دست آورد، برای دست يابی به اين قدرت، تنها 
ش و لغو شرايط استثماری، تواند از طريق کاِر آزادسازیِ خوي می

هيچ کس نمی تواند اين کار را از . خويش را آموزش دهد و تجهيز کند

اين فرايند خودرهايی بخشی راهيست که در . طرف آنها انجام دهد
. آگاهی را می سازد-آن طبقه ی کارگر خودآگاهی، يعنی طبقه

بدون خودرهايی بخشی طبقه ی کارگری وجود ندارد؛ تنها 
ا کارگران مزدی فردی وجود دارند که توسط ميليارده

 .اربابانشان بصورت سياسی و اجتماعی کنترل می شوند

 

متضاد خودرهايی بخشی، دست يابی به آزادی به عنوان هديه ای 
الواقع ناممکن است؛ طبقه ای  چنين چيزی فی. از حزب ديگريست

که بوسيله ی کنش طبقه يا گروه ديگری آزاد شده باشد تنها 
سط آزادکنندگانش تحت انقياد قرار گرفته است؛ حتی اگر تو

 اگر که آزادی طبقه ی کارگر. اين ها از سر خيرخواهی باشد
، پس چگونه يک گروه سوسياليست، بايد دستاورد خودشان باشد

خواه گروهی از کمونيست ها مانند ليگ کمونيست يا يک سازمان 
ش طبقه ی کارگر امداد متقابل مانند بين الملل اول، در پرور

جواب در مفهوم تواند تالش کند؟  برای رسيدن به آزادی می
 .همبستگی قرار دارد

نياز به همبستگی از اين واقعيت بر می خيزد که طبقه ی 
کارگر حی و حاضر، بعنوان يک قشر واحد، يک دست و سازمان 

صورت اقسامی از  بلکه به . ی جامعه به دنيا نيامده است يافته
ها و گروه های اخالقی، به دنيا آمده  رفه ها، مذهبقشرها،ح

و در سراسر جهان در جوامع زبانی و فرهنگی بی شماری . است
رهايی بخشی تنها درصورت اتحاد بين قسمت های . پخش شده است

مختلف طبقه ی کارگر در قالب يک جنبش با مقاصد و اهداف 
بخش های درطول مسير مقاصد و اهداف . پذير است مشترک امکان

مختلف طبقه کارگر ممکن است تغيير کند؛ اما خودمختاری درون 
جنبش، تاوقتی که آن ها داوطلبانه خودشان را به انضباطی 

 .مشترک متصل نگه دارند؛ باقی می ماند



مشروط بر اینکه بخواهند حمله را پاسخ وقتی گروهی مورد حمله قرار بگيرد؛ 
. ظف اند به کمک بيايند؛ ديگر بخش های طبقه ی کارگر مودهند

نتايج . شود اين وظيفه و پرداختن به آن همبستگی ناميده می
ی اول بعنوان نتيجه ی کمکی  در وحله. همبستگی سه بخش دارند

حتی ازجمله نيروهای (که از ديگران دريافت می کند
ها  دوما، آن. گروه درگير ممکن است نجات بيابد) غيرپرولتری

ه کسانی هستند، و در مواقعی که آموزند دوستانشان چ می
دوستانشان به آن ها نياز دارند؛ آن ها هرگز اين را واقعيت 

 .را فراموش نمی کنند

تر از آن از طريق مبارزاتشان ، چه موفقيت آميز  اما مهم
باشند و چه نباشند، خودآگاهی، اراده و اعتمادبنفس جمعيشان 

ر خودکار طو هر کمکی بهبا اين وجود . افزايش می يابد
به ديگری تجاوز به " کمک کردن"همبستگی نيست؛ برخی مواقع 

 .همبستگی است

اگر گروه ديگری مانند ارتش آمريکا به پيش بيايد و آنان را 
نجات دهد؛ سپس گروه نجات يافته ممکن است سپاسگزار باشد 
اما خودآگاهی طبقه ی کارگر نه تنها افزايش نيافته بلکه 

درواقع چنين داليلی . اجی قرار گرفته استتحت اراده ی گروه ن
برای مثال . برای ماموريت نجات دادن ديگری رايج است

های خيريه ممکن است به افراد دردمند ياری برسانند  سازمان
بی هيچ دليلی جز اينکه آنان را به اصول مذهبی خودشان جذب 

 .کنند

 های دردمند وجود تر در نجات گروه اما خطری نگران کننده
هنگامی که ناجی از بيرون به شرايطی انضمامی وارد . دارد
شود که در آن يک گروه در حال مبارزه است، او اصطالحًا از  می

اطالع است، و اغلب اوقات در تالش های  زمين مبارزه بی
مثال، . اش برای کمک کردن شرايط را بدتر می کند خيرخواهانه

رون جمعی تکيه می اعتصاب کنندگان اغلب بر فشار اجتماعی د
اما وقتی . کنند تا ديگران را از اعتصاب شکنی بازدارند

تواند  کند، می شود و اختالل ايجاد می گروهی از بيرون وارد می
روابط ظريف درون جمعی را تضعيف کند که اعتصاب شکن ها به 

که گروه  همين. توانند اعتصاب را بشکنند اين ترتيب آسانتر می
شود اعتصاب کنندگان خودشان را در موقعيت  میبيرونی خارج 

 .يابند بدتری می 

 



مفهوم همبستگی که بخش های متفاوت جنبش کارگری را در 
چگونگی کمک به يکديگر هدايت می کند، از اين خطرات جلوگيری 

شود که خودآگاهی هر دو گروه پيکار  خواهد کرد و متضمن می
ايند نزديکتر شدن ی همبستگی در فر کننده و پيشنهاددهنده

 :اين يک قانون ساده است. يابد ها به هم افزايش می آن

خواهند  ها می وقتی به کمک گروه ديگری می آيی، آنطور که آن
 !کمکشان کن

ها انجام  شما اين کار را  نه به روش خودتان بلکه به روش آن
توانيد آنطور که  اگر اعتقاد شما اين است که نمی. دهيد می
ها گمراه شده  کمکشان کنيد ، يا اگر معتقديد که آن خواهند می

ها جزيی از جنبش  اما اگر آن. اند، پس همبستگی غيرممکن است
ها شکست نخورند بسيار  کارگری اند پس اطمينان از اينکه آن

توانيد راهی برای حمايت آنان بر  مهم است، و شما مطمئنا می
مالی به صندوق چنين کاری با کمک . طبق روش خودشان بيابيد

مبارزه يا فرستادن پيام همبستگی يا همچو چيزهايی ممکن 
خواهيد در پيکارهای بخش ديگری از  اما اگر شما می. شود می

کند که  ی کارگر شرکت کنيد،  مفهوم همبستگی اقتضا می طبقه
طبقه کارگر توسط مشارکت . ها انجامش دهيد تحت هدايت آن

 .ا غلبه و تسخيرشود و نه ب داوطلبانه متحد می

های جنبش  هر بخشی از جنبش کارگری موظف است به ديگر بخش
پيمانانش هرچقدر دور، همبستگی را پيشنهاد  کارگری و هم 

های همبستگی، که در باال هم به آن اشاره  اگر محدوديت. دهد
شد، ساختن همبستگی را غيرممکن و دور از دسترس بکند، پس 

 .ردچندين انتخاب ديگر وجود دا

 

ی کارگر يا هم پيمانانش نيست،  اگر گروه مبارز بخشی از طبقه
پس شما ممکن است تصميم بگيريد که از طرقی که خودآگاهيشان 

ها در راستای روش  را از بين ببرد، رفتار کنيد، يا به آن
يا می توانيد به مبارزات در جهت . خودتان کمک کنيد

ابل هم هدفی مشترک در صورتی که طرف مق. مقابلشان بپيونديد
در  -را دنبال کند، اما امکان همبستگی وجود نداشته باشد

اغلب مواردی که احزاب فقط با هم دشمن مشترک دارند، تا چيز 
. يا به ابزار در آوردن متقابل معمول است" مبادله" -ديگری

اين به معنای مذاکره در مورد توافق عمومی برای هماهنگی 
ی توافق شده است، که اهداف هر دو اقدامات يکديگر به شکل



ورزی اتحادگرايانه  اين بنيان سياست. کند طرف را برآورده می
مناسب  است، که برای هدايت رويدادهايی مانند اعتراضات،

های مختلف هيچ چيز  رويدادهايی که در آن شرکت کننده. است
مشترکی جز مثال مخالفت با صندوق بين المللی پول يا چيز 

 .ارندديگری ند

ی خويش تصميم  در نهايت، شما ممکن است آگاهانه و با اراده
اين ديدگاه که . بگيريد، کنش ديگری را از آن خود سازيد

ی مقابل همبستگيست، روش انقيادگرايانه است که بعضا  نقطه
عنوان از آن   تواند به اين می .شود خيرخواهانه نيز ناميده می

درون جنبش کارگری چنين  خودسازی خصمانه توصيف شود، و در
 .شود تصاحبی فقط از طريق مذاکره انجام می

های کارگری، اين  ای بودن همبستگی در جنبش برای توضيح پايه
در کنار برابری، همبستگی : موضوع بايد درنظر گرفته شود

مفهوم هدايتگر رای اکثريت است، که در فرايند تصميم گيری 
ی کارگر،  در هر سازمان طبقه. جنبش کارگری نقشی به سزا دارد

و پس ) اصل برابری(ها براساس نظر اکثريت گرفته می شود تصميم
از ان بر هر عضو سازمان ضروری است که همبستگی را به 

اکثريت پيشنهاد دهد، با پايبندی به تصميم اکثريت خواه 
اقليتی که به همبستگی با . دوست داشته يا نداشته باشند

 .اعتصاب شکن ناميده می شوداکثريت تجاوز کند، 

 

 

 

 


