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نتابيست و پنجمين سالگرد اعتصاب تاريخی معدنچيان انگلس  

  ١٣٨٧ اسفند ٢١شنبه چهار                                                                                               یمراد عظيم
 
 

شغلشان دست به اعتصاب نامحدود زدند و به مدت يک سال با  معدنچيان انگلستان برای دفاع از،١٩٨٤سال در

  .دولت سرمايه داری انگلستان جنگيدند

در اين زمان سرمايه داری انگلستان در يک . ، دولت دست راستی خانم تاچر به قدرت رسيد١٩٧٩مه سال  ٤رد

رکود توليد، کسری بودجه، کسری موازنه صادرات و واردات، و تنزل قابل . ته بودبحران عميق اقتصادی فرو رف

را واداشت که همچون کشورهای جهان سوم آن زمان دست گدايی به " حزب کارگر"مالحظه ارزش پوند دولت 

ان جنگ از سوی ديگر، طبقه کارگر دوره ای از روحيه تعرضی بعد از پاي. سوی صندوق بين المللی پول دراز کند

، تالش دولت محافظه کار ادوارد هيث برای تصويب ١٩٧۴معدنچيان، در سال . جهانی دوم را تجربه می کرد

پيشتر، تالش دولت حزب .  را خنثی کرده و دولت را به زير کشيدند- در حقيقت ضد کارگری-قوانين ضد اتحاديه ی

 آن زمان که کنگره اتحاديه های کارگری از. کارگر برای تصويب قوانين ضد اتحاديه ای شکست خورده بود

 سرمايه دار فروخت و اعتصاب معدنچيان را به شکست کشاند پنجاه سال می   را به طبقه١٩٢۶اعتصاب عمومی

  .اکنون معدنچيان دوباره اعتماد به نفس يافته و روحيه تهاجمی کسب کرده بودند. گذشت

 به اقتصاد خصوصی يا مکانيسم بازار آزاد - دولتی و خصوصی-مارگارت تاچر با برنامه چرخش از اقتصاد مختلط

موفقيت حزب محافظه کار در عملی کردن پروژه باال منوط به شکست دادن طبقه کارگر و بستن . به قدرت رسيد

 و در راس آن ها کنگره -تاچر با صالبت خطاب به حزب کارگر و اتحاديه های کارگری رفرميست. کارخانه ها بود

حزب کارگر و اتحاديه های .  می گفت کارخانه ای که ضرر می کند بايد درش را بست-ه های کارگریاتحادي

اما، برای شکست طبقه کارگر، . کارگری جوابی به اين چالش دولت محافظه کار و طبقه سرمايه دار نداشتند

يکم، تصويب قوانين :  اتحاديه ها و حزب کارگر نياز داشت مارگارت تاچر در دو مورد به حمايت رهبری

  .ضدکارگری و دوم، بستن کارخانه ها و اخراج ميليونی کارگران

، دولت تاچر با دسيسه و تحريک موجب شروع اعتصاب تاريخی معدنچيان شد، طرح و ١٩٨٤وقتی، در سال 

بران حزب يکی از ره) (Howe Geoffreyهو جفری . برنامه برای مقابله و شکست معدنچيان از قبل مهيا شده بود

متاسفانه رهبری . محافظه کار، چند سال پيشتر، استراتژی شکست دادن معدنچيان را درمقاله ای منتشر کرده بود

اين سند روی داليل . اتحاديه معدنچيان و آرتور اسکارگيل اين سند را يا نديدند و يا نسبت به آن بی توجهی کردند

  :شته بود و به نتايج زير می رسيد شکست دولت ادوارد هيث از معدنچيان انگشت گذا

  . در خالل اعتصاب، بايد برای تامين سوخت نيروگاه های برق به اندازه کافی ذغال ذخيره می شد-١

  . معضل همبستگی رانندگان لوکوموتيوهای حمل ذغال با معدنچيان بايد حل می شد-٢



تيب، دولت محافظه کار می بايستی هم قوانين ضد به اين تر.  بايد از اسلحه قوانين سرمايه داری استفاده می شد-٣

آغازگر تصويب قوانين ضد . کارگری تصويب می کرد و هم از قوانين جاری عليه اعتصاب استفاده می نمود

کارگری، پيشتراز تالش ناموفق ادوارد هيث، خانم باربارا کاسل، وزير کار به اصطالح دست چپی از حزب 

. را انتشار داده بود In place of strifeبه جای کشمکش،  ’س اليحه ضد کارگری، پيش نوي١٩۶٩کارگر، در سال 

ولی عدم همراهی کنگره اتحاديه های کارگری، و در حقيقت مخالفت طبقه کارگر پيش نويس را با شکست مواجه 

فالين ’ا استفاده از پيکت سيار ي. در خصوص بهره گيری از قوانين جاری موردی را مثال می آورم. کرده بود

، برای اعتصاباتی نظير اعتصاب معدنچيان، که فراتر از يک کارگاه يا کارخانه بود، ‘Flying Picketپيکت، 

در صورتی که کارگران بخش های ديگر همان صنعت اعتصاب را شکسته و به اعتصاب نمی . اهميت حياتی داشت

معدنچيان می بايستی .  سياراستفاده می کردندپيوستند، اعتصابيون برای به تعطيل کشاندن آن بخش ها از پيکت

عليه رانندگان اعتصاب شکن، که ذغال را از دپوها به ) يکم: اسلحه پيکت سيار را در دو جبهه به کار می گرفتند 

ناتينگ هام، ’مانع کار معدنچيان اعتصاب شکن اقليت در معادن ) دوم. نيروگاه های برق حمل می کردند

Nottingham ‘اتومبيل های معدنچيان پيکت ! در اعتصاب معدنچيان، پليس به ضرب قانون سد معبر. می شدند

  . شناسائی کرده و آن ها را متوقف می کرد- از روی قراضه بودن اتومبيل و قيافه های معدنچيان -سيار را

 کردند، بايد از  با توجه به اين که رانندگان لوکوموتيو در همبستگی با معدنچيان از حمل ذغال خودداری می-۴

دولت . (رانندگان اعتصاب شکن غيراتحاديه ای برای ايجاد يک ناوگان کافی از کاميون های شخصی استفاده می شد

برای جلوگيری از حمله پيکت به کاميون ها، با نصب يک ). به اين رانندگان خصوصی دستمزدهای بسيار باال داد

  .از آن چيزی شبيه يک زره پوش ساخته شد در اطراف و جلو کاميون - از سيم کلفت-توری

آری، از کشور لهستان .  در صورت عدم تکافوی ذغال ذخيره شده، بايد امکان ورود ذغال از خارج فراهم شود-۵

 فراموش نشود که در آن زمان لهستان بخشی از اردوگاه به اصطالح سوسياليستی بود و هنوز -ذغال وارد کردند

  .متالشی نشده بود

موضوع اين بود که دولت ادوارد هيث، با زندانی کردن چهار نفر از . د از قهرمان پروری جلوگيری می شد باي-۶

فراگير موفقيت آميز برای آزادی   ، زمينه ساز يک مبارزه ١٩٧۴رهبران باراندازان در اعتصاب عمومی سال 

ندانی کرده بود، طبق ماده قانونی گفتنی است که همان دادگاهی که فعاالن بارانداز را ز. فعاالن کارگری شد

با اين تجربه، و با شروع اعتصاب معدنچيان، دولت تاچر اگرچه دارايی مالی اتحاديه . نامعلومی آن ها را آزاد کرد

 ولی رهبران اتحاديه و مخصوصا آرتور - که باعث فشار مالی شديد به معدنچيان شد-معدنچيان را ضبط کرد

  .انی نکرداسکارگيل را دادگاهی و زند

سازمان امنيت، ام آی ’ بايد از نيروی قهر فيزيکی پليس، فعاليت تخريبی و جاسوسی شعبه اطالعات پليس و -٧

قهر، خشونت، توحش و سرکوب پليس چنان نفرتی در تمام دهکده های معدنچيان . استفاده می شد‘  M I 5فايو، 

ه در دهکده های معدنچيان غرفه هايی تشکيل داد و سعی ايجاد کرده بود که بعد از شکست اعتصاب، پليس رياکاران

اتحاديه تا درون کميته رهبری ‘ M I 5سازمان امنيت، ام آی فايو، ’. کرد محبت خانواده های معدنچيان را جلب کند

شکست باالی سازمان امنيت، که عهده داررهبری اين طرح بود، بعد ازاعضای رتبه زنی ازرخنه کرده بود، و



چيان، به پاس خدماتش به سرمايه داری انگلستان، اولين زنی شد که به رياست سازمان امنيت انگلستان معدن

  . گرديدمنصوب

با نوشتن ‘ Sunسان،’ورق پاره .  بايد از وسايل ارتباط جمعی، مطبوعات، راديو و تلويزيون استفاده می شد-٨

اين ورق پاره، عکس . ه معدنچيان تبديل شده بوداکاذيب و تحريف واقعيات، به اسلحه وحشتناکی عليه مبارز

در يکی از سخنرانی های معدنچيان، يک فعال معدنچی به حاميان . آرتوراسکارگيل را در هيات هيتلر چاپ کرد

  .اعتصاب می گفت يکی از بزرگ ترين مشکالتمان مقابله با مطبوعات است، ما نمي دانيم با اين چکار کنيم

م تر از اقدمات باال، دولت تاچر بعد از حمالت مداوم به جنبش کارگری، بستن کارخانه ها و  باالخره و شايد مه-٩

 اين -بيکار کردن ميليونی کارگران، از يک سو، يک فضای روانی شکست و نااميدی را به طبقه کارگر تحميل کرد

   .يدان مبارزه تنها ماندند و از سوی ديگر، معدنچيان عمال در م-روحيه به وجود آمد که مقاومت ثمری ندارد

   شرايط کار و محل زندگی معدنچيان
   شرايط کار-١

هر بار که معدنچی به زير زمين می رود، . نياز به شرح ندارد که کار معدن خطرناک ترين و شاق ترين کار است 

اين دو . ی نياز دارداين شرايط، هم به قدرت بدنی و هم روحيه قو. همانند اين است که گام در کام مرگ می گذارد

 Northumberland andتاريخ معدنچيان نورثامبرلند و دارم، ’خصيصه را می توان با دو مثال از کتاب 

Durham ‘  ريچد فين، ’ نوشتهRichard Fyne ‘فين می نويسد کار در معدن آن چنان سخت و . ، نقل کرد١٨٧٣

 آبی عبور کرده و   توگويی انسان از جوی. پر می شدمحيط زير زمين آن قدر گرم بود که کفش معدنچی از عرق 

يک بار در ريزش معدن، پنج انگشت  :  کتاب داستان ديگری را تعريف می کند  .کفش اش پر از آب شده است

قبل از اين که کل معدن ريزش کند، رفيقش فرصت . دست يک معدنچی بين دو قطعه سنگ بزرگ گير می کند

نا اميد از بيرون کشيدن دست رفيقش از زير سنگ، مته را روی انگشتان گير .  استکوتاهی برای نجات او داشته

  .کرده او می گذارد و يک به يک انگشتانش را قطع می کند

   محل زندگی-٢

صاحبان معادن، از چند قرن . معادن ذغال تا مقطع دولتی کردن آن ها در بعد از جنگ جهانی دوم، خصوصی بودند

عادن ذغال سنگ مسکن يا بيغوله هايی برای معدنچيان ساخته بودند و اجاره ا ی گزاف بابت پيش، در نزديکی م

در مقطع اعتصاب تاريخی . اين اماکن به دهکده های معادن مشهور شدند. سکونت از معدنچيان می گرفتند

 مغازه نان فروشی -ه خانه معادل قهو-معدنچيان، بود و نبود اين دهکده ها از مدرسه و معلم، مغازه، پست خانه، پاپ

به اين . بنابراين روح همبستگی در دهکده های معادن باال بود. وجودشان به معدن و کار معدنچی بستگی داشت... و

به سهم خود به اعتصاب دليل، در اعتصاب معدنچيان، کل ساکنان دهکده با اعتصاب ابراز همبستگی کرده و فعاالنه 

   .شکست اعتصاب معدنچيان همه را در کام بيکاری و فقر فرو می برد. ياری می رساندند

  صف بندی نيرو های متخاصم
همچون صف آرايی تاريخی لژيون های کراسوس، کنسول روم برده دار، در مقابل سپاه برده ها به فرماندهی 

 معدنچی مصمم، ۵٧٠٠٠با تمام قدرتش، آگاه به منافع طبقاتی، در مقابل اسپارتاکوس، دولت سرمايه داری انگلستان 



اولی، با آگاهی طبقاتی، . دلير، ولی با افق محدود سنديکاليسم، به رهبری آرتور اسکارگيل، صف آرايی کرده بود

بحران   می کند، می دانست اگر جنگ را ببازد، تمام رشته ها پنبه می شود، دوباره طبقه کارگر اعتماد به نفس پيدا

 Coal notشغل، نه حق بيکاری، ’ دومی، آرمان يا هدف بس نازلی را در شعار... سرمايه داری تعميق می يابد و

dole ‘از . با اين شعار، اگر معدنچيان می باختند، حق بيکاری زير خط فقر نصيبشان می شد. فرموله کرده بود

شغل ’شعار صحيح تاکتيکی، . ه مشکل کل طبقه را مطرح نمی کردطرف ديگر، اين شعار فرقه گرايانه بود، چون ک

 کسانی بودند که اين شعار را درحاشيه مطرح -اين شعار پژواک طبقاتی می يافت. بود‘ يا تامين يک زندگی انسانی

از اتخاذ اين شعار برای کارگران شاغل و بيکار ترجمان اين معنا می شد که معدنچيان نه برای دفاع . می کردند

  .شغل و زندگی خود، بلکه برای منافع کل طبقه کارگر مبارزه می کنند

اتحاديه معدنچيان يک نهاد اقتصادی بود، ونه سنگر . بنابراين، نبود آگاهی طبقاتی ضعف اصلی معدنچيان بود

ل دموکرات آقای آرتور اسکارگيل، رهبر معدنچيان و عضو حزب کارگر، يا حزب سوسيا. طبقاتی-مبارزه اقتصادی

 اعتصاب، دهکده ها  با اين نگرش، با شروع. انگلستان، حامل همان افق رفرميسم سرمايه داری اين حزب بود

 نه معدنچيان فراگير، اين وضعيت نوين را درک نکرده و نمی  نه رهبری و. ومعادن به دست معدنچيان افتاد

ان، در مبارزه عليه بسته شدن کارخانه ها، کارگران چهار سال پيش از آغاز اعتصاب معدنچي . توانستند درک کنند

 اسکاتلند، کارگران کاترپيالر، سازنده تراکتور،   در. به دو مورد اشاره می کنم. کارخانه هايی را تصرف کردند

حتی آن ها يک دستگاه لودر را به .  سازی، کارخانه را اشغال کرده و توليد را ادامه دادند   و ماشين های راه لودر

بعد از مدتی دادگاه حکم داد که تصرف کارخانه غيرقانونی است، و حرکت . مردم قحطی زده حبشه هديه دادند

در يک کارخانه توليد موتورهای الکتريکی در منچستر، کارگران در مبارزه عليه بسته . کارگران شکست خورد

در اينجا، پليس با حيله از طريق . دندشدن کارخانه، آن را تصرف کرده و مانع خروج ماشين آالت از کارخانه ش

  .هوائی و با هليکوپتر شبانه موتورها از کارخانه خارج کرد

ابتدای انتخاب به نخست وزيری پيگيرانه به بستن کارخانه ها از جمله بيشترين تعداد کارخانجات حالی که تاچرازدر

رزات تک تک کارخانه ها، يک مقاومت دسته جمعی فوالد سازی ادامه داد، عقل سليم حکم می کرد که به جای مبا

آرتور اسکارگيل و ساير رهبران اتحاديه و . انتظاری اين چنينی از اتحاديه ها توهمی بيش نبود. سازمان داده می شد

   . گذشتند تا نوبت سالخی آن ها فرا رسيد معدنچيان دست روی دست

  آغاز اعتصاب معدنچيان
 مرگ می رود ستايش انگيز است، ولی به گفته ای مبارزه کارگری که به رغم ديو کسی که شجاعانه به استقبال

بيکاری و فقر خود و فرزند و همسرش و تصاحب منزل رهنی اش توسط بانک رهنی و در يک کالم به رغم از بين 

ولت با شروع اعتصاب معدنچيان، د. رفتن هستی اش همچنان در ميدان نبرد می رزمد، ستايش انگيزتر است

در خواست آرتور اسکارگيل از کنگره اتحاديه های .  را ضبط کرد- پشتوانه مالی اعتصاب-صندوق مالی کارگران

 برای هر هفته، به هر يک از اعضای اتحاديه ها رد - کمتراز يک پوند- پنس کمک مالی٧٠کارگری برای دادن 

اعتصاب . ه رای گيری، دستور اعتصاب داده بودبهانه اين آقايان آن بود که آرتور اسکارگيل، بدون رجوع ب. شد

از نظر آن ها، آرتوراسکارگيل و معدنچيان دموکراسی را .  قانون را نقض نمی کنند غيرقانونی بود، و اتحاديه ها



 نفر، اکثريت ۵٧٠٠٠. ولی، رهبران کنگره اتحاديه های کارگری دموکرات های کاذب بودند!! لگدمال کرده بودند

.  دست از کار کشيده و اعتصاب کرده بودند- تحت رهبری خائن- جز اقليت معدنچيان ناتينگهاممعدنچيان، به

  .معدنچيان معنای واقعی دموکراسی را به عمل درآورده بودند. دموکرات های واقعی اين ها بودند

اين . ن دهی کردندبا پشت کردن کنگره اتحاديه های کارگری به معدنچيان، اينان جمع آوری کمک مالی را سازما

گروه های گوناگون همبستگی با معدنچيان تشکيل . اقدام خود بستری برای حمايت از اعتصاب معدنچيان فراهم کرد

گذشته از حمايت داخلی، . کردندمعدنچيان ساخته و اجرا  کنسرت برگزار کرده، آوازهايی درحمايت ازهنرمندان. شد

  .گرچه اين وجوه چندان قابل توجه نبود. های مالی ازخارج کشوردريافت شدمکهمبستگی بين المللی با معدنچيان کدر

جنبش زنان حامی معدنچيان، . يکی از ضعف های اتحاديه گری، تفکر مرد ساالری و عدم توجه به نقش زنان بود

ه ابتکار اتحاديه جنبش زنان حامی معدنچيان، ن. يک ابتکار تاريخی دراعتصاب معدنچيان و طبقه کارگر جهان بود

يا مردان معدنچی برای سازماندهی زنان، بلکه ابتکار خود زنان بود، که دور هم جمع شده و تصميم گرفتند برای 

آن ها وسيع ترين حمايت معنوی و مالی را برای . کمک به همسرانشان دست به دست هم داده و خيز بردارند

چی ديد همسرش سخنرانی می کند، هم حيرت کرد و هم وقتی، در يک متينگ، يک معدن. اعتصاب موجب شدند

در واقعه ای ديگر، يک زن معدنچی تازه در . رفت و در پايان سخنرانی او را بغل کرد و بوسيد. خوشحال شد

می گفت، وقتی ديدم ما در اعتصابيم . او برای خريد اتومبيل پول پس انداز کرده بود. امتحان رانندگی قبول شده بود

 به کمک مالی نيازدارد واگر پول نباشد معدنچيان با ديو گرسنگی روبرو می شوند، قبولی امتحان و اعتصاب

فرزندان معدنچيان جبهه ديگری . رانندگی و خريد اتومبيل را فراموش کردم و تمام پولم را به صندوق اعتصاب دادم

وقتی از . ب را به سينه هايشان سنجاق کردندآن ها با افتخار دگمه های اعتصا. از حمايت از پدرانشان را باز کردند

  ... اين دگمه ها را به سينه زده اند، جواب می دادند پدرانمان در اعتصابند   سئوال می شد چرا آن ها

پليس سوار، ضرب و  با پايداری و ادامه اعتصاب، گذشته از تمام تمهيدات دولت که درباال برشمرديم، چون حمله 

، اکنون دولت سرمايه داری انگلستان اسلحه ...انی کردن بيش از هزار نفر از فعاالن معدنچی وجرح معدنچيان، زند

 چوب دزدی  اين اسلحه، حيله کثيف استفاده از واقعه به اصطالح. ديگری را از زرادخانه اش بيرون می آورد

بر گرسنگی، سرمازدگی را سرمايه داری انگلستان می خواست عالوه .  بود١٨۴٠در اوائل دهه  کشاورز پروسی 

برای قرن ها، معدنچيان برای سوخت و پخت و پز وگرم کردن منزل از معدن ذغال می . نيز به معدنچيان هديه کند

در دفاعش درمقابل . ناگهان معدنچی مسنی را به جرم دزديدن ذغال از معدن دستگير و دادگاهی کردند. آوردند

آن ها . بزرگم آنجا در قبرستان آرميده اندپدرم و پدر: گفترف پنجره کرد ورئيس بی دادگاه، معدنچی رويش را به ط

  !شما می گوئيد من دزدم؟. آن معدن مال ماست آقای رئيس. زندگی شان را به معدن ذغال دادند، چنان که من داده ام

ق شد که غالب صنايع سرمايه داری انگلستان موف. اعتصاب معدنچيان بعداز يک سال حماسه آفرينی شکست خورد

  . گشوده شد١٩٨٠بدين ترتيب جاده خصوصی سازی يا مکانيسم بازار آزاد در دهه . توليدی را تعطيل کند
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