
  ۲۳         ۱۳۸۱آبان ماه            ۱۰۲شماره  اتحاد كار 
 

 

مجله همبستگي كه از دو سال پيش ، گروهي     
از سنديكاليست هاي بريتانيايي ، اقدام به     
انتشار آن نموده اند اقدام جديدي است كه       
فعالين كارگري در سنديكاي كارگران راه آهن    

»RMT«  هزار نفر كارگر راه  ٢٠ هزار از  ٨ ، كه 
آهن در لندن را تحت پوشش خود دارد و از  

يان كارگران برخوردار نفوذ بسياري در م
 .است ، شروع نموده اند 

ي كه پيش روي داريد گفتگويي گونه امصاحبه 
 در دفتر سنديكاي ٢٠٠١است كه در ماه اوت 

 (  »مارتين ويكس «ن با هن راه آاكارگر
 »اليكس گوردون« و ) سردبير مجله همبستگي 

درباره موقعيت  ) عضو هيات اجرائيه سنديكا   ( 
ر بريتانيا ، در سايه     جنبش سنديكايي د 

 .حكومت حزب كارگر ، انجام گرفته است
 عضو كميته ١٣، يكي از  »اليكس گوردون«

 هزار  ٦٠اجرائيه سنديكاي كارگراه راه آهن با      
 وی در اين مصاحبه بر روند .عضو مي باشد

جديدی که در حرکت سنديکايي آغاز شده   
تاکيد دارد و برجسته شدن سياست های  

و   » تونی بلر « بل حکومت کارگری در مقا
 .کمپانی های بزرگ را عنوان می دارد  

بر پايه اساسنامه سنديکای کارگران ، انتخاب     
اعضای هيات اجرائيه محدود به سه سال بوده       
و آن ها پس از انجام وظايف خود  در اين 
ارگان رهبری ، ادامه فعاليت خود را در راه     

يات  آهن دنبال کرده و نيروهای جديدتری در ه   
مصاحبه انجام شده    . اجرائيه انتخاب می گردند

از آن جا که با دو نفر از فعالين جنبش   
کارگری با چشم انداز سوسياليستی انجام   
شده ، ترسيم گر سياست روشنی است که در 
حال حاضر در سنديکای کارگران راه آهن   

 .دنبال می گردد
 !از محافظه کاران بدتر است » بلر « 

 که در برابر سنديکاليست در مسئله اصلی ای
بريتانيای امروز قرار دارد چگونگی برخورد با 

و برنامه سرمايه  » تونی بلر « سياست های 
دارانه ای است که بر عليه طبقه کارگر و  

کشمکشی  . مطالباتش قرار گرفته است 
سرنوشت ساز که به يک استراتژی نوين  

به ويژه در مقطعی که برخی از   . نيازمند است
ئولين سنديکاهای دولتی رسما با سرمايه    مس

داران همکاری می کنند ،که اين خود سبب       
گرديده که از تعداد کارگران عضو در 
سنديکاها به شکل آشکاری کاسته شده و     
شمار آن ها از سيزده ميليون عضو در دهه       

 هشتاد به هفت ميليون  نفر در حال حاضر 

 
هاي  سنديكاليست
 بريتانيايي

ويانه جه روندي مبارز
 !را آغاز كرده اند 

 
 اساف اديب

 ينژه.  ت : برگردان
 
 

% ٢٩اين به آن معناست که تنها      . رسيده است
نيروی کار را ستديکاها توانسته اند متشکل  

 .نمايند
، نقش مخرب حکومت » اليکس گوردون « 

در مورد طبقه کارگر » تونی بلر « حزب کارگر 
ديکاهارا  به طور عام و به ويژه در برابر سن

عنوان می نمايد و در اين رابطه نمونه ای را       
 در ١٩٩٤زمانی که بلر در سال « : ذکر نمود

اپوزيسيون بود ، طی يک سخنرانی در پارلمان   
به سياست های تاچر که محدوديت های  
بيشتری را در رابطه با حقوق کارگران به   
تصويب رسانده بود ، حمله نمود و از حق    

ولی پس از . فاع نموداعتصاب کارگران د
 ، همان    ١٩٩٧پيروزی اش در انتخابات    

 ». سياست های محافظه کارانه را دنبال نمود  
اعتصاب به عنوان يکی از ابزار اعتراض : س 

کارگران ، حول چه خواست هايي انجام می   
آيا شما فراخوان به اعتصاب می دهيد  .  شود

گردن می » تونی بلر « و يا به سياست های 
 نهيد؟

با وجود محدوديت های دولتی ،  : اليکس 
اعتصابات چه در سطح مناطق و چه سراسری 
هم چنان ادامه داشته و اين حرکت های    
اعتراضی به ويژه در برابر سياست های   
 .حکومتی در رابطه با خصوصی کردن هاست

 
 !خطر خصوصی سازی ها بيشتر می شود 

 درگير شدن کارگران بريتانيا در مقابل برنامه
هايی است که حزب کارگر در رابطه با     

برنامه ای  . خصوصی سازی ها دنبال می کند 
که خطرش کم تر از سياست های محافظه 

تونی بلز   « حکومت . کاران در اين زمينه نيست 

برنامه خصوصی کردن بخش های عمومی    »  
 در بريتانيا بخش های عمومي هميشه   -

 را -بيشتر از بخش خصوصی بوده است  
ال می کند و تصميم دارد که اقتصاد  دنب

بريتانيا را دودستی به کمپانی های خصوصی    
اين اقدام صرفا بر منطق سود . واگذار نمايد

استوار است و به همين خاطر خدمات عمومی 
، اشتغال و محافظت از محيط زيست را با     

اين خصوصی  . خطر جدی مواجه می نمايد
نه اش   سازی ها تا آن جا پيش می رود که دام     

بخش هايی چون راه آهن ، مخابرات ، پست ،     
تلفن ، بيمارستان ها و حتی پروژه های خانه    

با اجرای چنين . سازی را نيز در بر بگيرد
سياستی ، تمامی دستاوردهای اجتماعی و 
تاريخی که کارگران بريتانيا به دست آورده    

 .بودند  تهديد می شود 
ی  هدف ما متوقف کردن کمک ها « : اليکس 

به دولت حزب ) دولتی ( سنديکاهای کور 
کارگر ، تا زمانی  که بر روند خصوصی کردن 
ها پافشاری می کند و منافع طبقه کارگر را  

 ». قربانی می نمايد ، می باشد  
ما در مقابل کارگران اين سئوال را       « : مارتين 

قرار می دهيم که چرا ما عليه خصوصی کردن   
 چه نيروهايي از   ها مبارزه می کنيم و اين که    

ما    . چنين روندی پشتيبانی می نمايند   
خواستاراز بين بردن تمام آن قيدوبندهايي 
هستيم که سرمايه داران برای کنترل کارگران  
ايجاد کرده اند و فاصله گرفتن کارگران از   

 ». حزب کارگر را دنبال می کنيم 
در زمينه مسائل و  » همبستگی « نشريه 

ب متعددی را ارائه مطالبات کارگری ، مطال
برای نمونه درباره مسئله مسکن و . کرده است

در  . حمايت از پروژه های خانه سازی دولتی   
« اين رابطه می توان به نکته ای که در نشريه     

 آمده  در اين رابطه ٢٠٠٠در بهار » همبستگی 
 :اشاره داشت 

 هزار ١٤٠حکومت بلر در عرض يک سال    « 
خش خصوصی  واحد مسکونی دولتی را به ب

موردی که در دوره . واگدار نموده است
حکومت تاچر در عرض ده سال اتفاق افتاده  

 ». بود
هم چنين بر عليه سياست های      » همبستگی « 

نژادپرستانه عليه کارگران خارجی مبارزه می    
 .کند

خصوصی سازی بخش راه آهن ، باعث ايجاد      
  ضايعات فراوان ، از جمله تصادمات و حوادث 
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