
 
 

   کارگري در مصر، دوره اي نوین از مبارزات طبقاتیموج اعتصابات
  

  جرج مارتین:                                                                      نوشته
   سعد اهللا محمدي:                                                   ترجمه

   افشین شمس قهفرخی:ویرایش
 "موجه غیرمسبوقه من االضربات العمالیه فـی مـصر    "رگرفته از مقاله اي تحت عنوان     این مطلب ب  

 "آزادي" روزنامـه  23 منتشر گردیده و در شـماره        "المناضل"به قلم جورج مارتین که در سایت        
ایـن ترجمـه از روي مـتن کـردي تنظـیم            .شدهچاپ کردستان عراق را به کردي ترجمه و چاپ          

  .گردید است
 علیه حمالت جدید حکومت مبارك براي       موجی از اعتصابات کارگري    شاهداخیر سال   3مصر در   

و  اکثریت این اعتـصابات بـدون مجـوز برپـا شـده           . است بوده )دولتی(خصوصی کردن بخش ملی   
سر آغاز طوفان این اعتصابات از . چندین بار هم موجب کنترل کارخانه ها و کارگاهها گردیده اند      

شروع شد و به بخشهاي دیگر را هم در نوردید که اکثرشـان هـم               کارگران ریسندگی و بافندگی     
  .پیروزمند بودند

تا این اعتراضات را به      ، حکومت تالش کرد   ] است دولتهاي سرمایه داري  که شیوه    [مانند همیشه 
 که به زبان انگلیسی چاپ می شود در مقالـه           "االهرام"هفته نامه ي    . مشکوك بودن متهم نماید   

  ."ها این اعتصابات را دامن میزنندکمونیست": اي نوشت
 و جالدان و سـازمانهاي مخفـی همگـی  بـا ایـن       پلیس ]عالیرتبه[بلند پایگان حکومتی ، افسران    

ایـن  :  زیرا به عقل ناقص آنهـا خطـور نمـی کنـد کـه     . تئوري  برنامه ریزي شده هم راي هستند    
 همین خاطر فکـر مـی کننـد    به.وضعیت زندگی کارگران است که آنها را وادار به مبارزه می کند     

که همیشه فعاالن کمونیست یا اسالمگرا به این اعتراضات دامن می زنند در حالی کـه ریـشه ي        
   .تحرکات اخیر کارگران مصري براي همه مشخص شده است

 بیـشتري در اجـراي برنامـه    ]وتالش [ میالدي حکومت مبارك پایبندي    90 از آغاز سالهاي دهه     
 پول در مورد خصوصی کردن صنایع مصرداشته و انها را بـه کـار بـسته           هاي صندوق بین المللی   

 صـنایع    در این خصوصی سـازي      کارخانه ي بخش ملی فروخته شده اند که        100 بیش از     .است
 از  "پنبه ریـسی هـا    "در این راستا خصوصی کردن      . ریسندگی آماج بیشترین حمالت بوده است     



 
 

مصر یورش تازه اي را بـراي خـصوصی کـردن           در حال حاضر حکومت     . رسیده است % 58به  % 8
کارگران از این می ترسند کـه مزایـایی کـه در    . این دلیل اصلی امواج اعتصاب است . شروع کرده 

از کـار  ) که طبعا هم همین طور خواهد بود(بخش ملی دارند در بخش خصوصی از دست بدهند   
 میالدي زیر سایه حکومت     60 اکثریت صنایع مصر در سالهاي دهه     .(گرفته تا حقوق مزایاي دیگر    

 کارخانه بخش ملی فروختـه      100 بیش از    1999اواخر سال ِ    ز  ا .)جمال عبد اناصر ملی شده بود     
  .شده اند 

 در صنایع ریسندگی شروع شـد و بعـدا بخـشهاي دیگـر              2004این اعتصابات که در اواخر سال       
 7-2006بـه خـصوص کـه در سـالهاي     .صنایع را  فرا گرفت در تاریخ سیاسی مصر بیمانند است         

ارگران یـک کارخانـه ریـسندگی و        کـ  2006در مـاه دسـامبر      .  روند صعودي داشـته اسـت      200
بـه  ] کـار [اي که وزیر  *"منحه" واقع شده مطلع شدند که آن        "دلتا نیل "بافندگی که در منطقه     

ایـن  .  کارگر قول داده بود پرداخت نمی گردد،آنها فورا دست به اعتـصاب بزرگـی زدنـد                24000
اعتـصاب بـر علیـه    پلـیس روز دوم   . روز به طول انجامید و بخش صنعتی را فلج کـرد          4اعتصاب  

کارگران نیز در بیانیه اي از کارگران دیگر بخش ها و مردم خواستند تـا       .کارگران وارد صحنه شد   
 نفـر بـه دور   20000در انجام این فراخـوان    . به اعتصاب آن ها بپیوندند و از آن ها حمایت کنند          

پلیس فهمیـد  . ندکارگران جمع شده و کارگران این مرکز تولیدي را در حلقه حمایتی خود گرفت  
بـه دلیـل ایـن همبـستگی اعتـصابیون پیـروز           . که نمی تواند بر علیه کارگران هیچ اقدامی کنـد         

اعتـصاب  . زنان نیز در این اعتصاب نقش به سزایی داشتند که از نقش مـردان مهمتـر بـود      .شدند
 زن کارگر کارهاي خود را تعطیل کردنـد و بـراي بـه دسـت           3000وقتی در عمل شروع شد که       

زنـان  ": وردن حمایت بیشتراعتصابیون به بخشهاي دیگر می رفتند و یک صدا فریاد مـی زدنـد             آ
  "مردان کجا هستند؟! اینجایند

زنان کارگر تعهدنامه اي را که مدیر کارگاه براي راضی کردنشان به آنها داده بود را پاره کردنـد و   
مالنش چندین ساعت تالش کردند کارفرما و عا. تصمیم گرفتند شب را هم در کارگاه به سر برند         

وجود همه تهدیـد هـا و فـشار هـا     با . تا آنها را راضی کنندکارگاه را ترك نمایند و صبح برگردند      
زنان کارگر جسورانه و محکم بر ماندن در کارگاه مصمم بودند و حـرف خـود را هـم بـه کرسـی            

در دلتا نیل و اسکندریه به این موفقیت موجب شد تا دهها هزار کارگر ریسندگی دیگر   . نشانیدند
این اعتصاب در میان بخشهاي دیگر نیز تـاثیر گذاشـت بـراي نمونـه کـارگران                 . اتصاب بپیوندند 



 
 

 هم دست به اعتصاب زدند و مهندسین راه آهن هم به اعتصاب پیوسـتند       "حلوان و طره  "سیمان
 اسکندریه که بیشتر سـرمایه داران از ان اسـتفاده   -سریع السیر میان قاهره    و رفت آمد قطارهاي   

مینمایند به کلی قطع شد و بعدا تهدید کردند که اگذ جواب خواسته هایشان را ندهند اعتـصاب    
در موقع اعتـصاب لوکوموتیـو رانـان متـروي قـاهره بـه عنـوان                . سراسري به راه خواهند انداخت    

قابـل ذکـر   .  مایل در ساعت کاهش دادند   20 مایل به    55ارها را از    حمایت از اعتصاب سرعت قط    
.. است رانندگان کامیون و اتوبوس رانان، کارگران مرغداري ها و باغبانـان، کـارگران شـهرداري و         

منظورسرکوب اعتصابات و اعتراضات دست زد  حکومت به بهانه تراش. نیز دست به اعتصاب زدند    
کـارگران هـم   .  در ایت اعتصابات و اعتراضات دست دارند      **"یناخوان المسلم "و اعالم کرد که     

  یکـی از  کارگري که مالکش278ادعاي دولت رعکس ب. در مقابل به شدت این اتهام را رد کردند    
   .اعتصاب کردند اعضاي جمعیت اخوان المسلمین بود

ارز این اعتصاب این بود که کارگران خواسته هایشان تنها صنفی نبود بلکه     یکی از خصوصیات ب     
در همین راستا کـارگران خواسـتار      . بر علیه سیاستهاي عمومی دولت هم وارد مبارزه شده بودند         

 به صـورتی کـه     را محکم ترنمایند     ]علیه سندیکاهاي زرد  [آن بودند تا این متشکل شدن مستقل      
یه سندیکاهاي دست نشانده دولتی باشند، سـندیکاهاي دولتـی را بـه             بتوانند رقیبی جدي بر عل    

  .رسمیت نشناسند و اجازه دخالت در کارهایشان را به آنها ندهند
  هماهنگی سراسريکارگران ریسندگی در حال تالش براي ایجاد 

ایجـاد  "  فراخوانی به امضاي کارگران تحت عنـوان       "کفرالدوار" بعد از این پیروزي ها، در      یک ماه 
کـارگران در ایـن فراخـوان خواهـان همـاهنگی همـه کـارگرا               . منتشرشد "تغییرات در کفرالدوار  

. بخشهاي دیگري شدند که در اعتصابات سهیم بودنـد، تـا بـراي همکاریهـاي دیگرگـام بردارنـد              
 منتـشر  "حـسام الحمـالوي  "گزارش بـا ارزشـی از      org.merip.wwwسایتی تحت عنوان 

ه که در آن گزارش با دهها نفر از کارگرانی که رهبري این اعتصابات را به عهـده داشـته انـد       کرد
، "بوحیره"،  "اسکندریه"،  "جیزه"،  "قیلوبیه"،  "قاهره" این کارگران در شهر هاي       .مصاحبه کرده 

ه و در منطقه هاي اصـلی  ، آمد "بنی یوسف "،  "فیوم"،  "اسماعیلیه"،  "سوئز"،  "شرقیه"،  "غربیه"
، "کفرالـدوار "، "شـیري "، "حلـوان "، "العاشـر مـن رمـضان   "،"میه غمر"،" المحله الکبري "مثل  

 مهندسی و الکترونیـک    - آهن و فوالد   - و در بخشهاي گوناگون مثل ریسندگی و بافندگی        "زفتا"



 
 

 -و الـوار   چـوب    - حمل و نقل زمینی و دریایی      - ساختمان سازي  - نفت - راه اهن  - توتون -معادن
   . و کانال سوئز مشغول به کارندنوشیدنی] کارخانه هاي[شرکتهایی غذایی و

این رهبران کارگري یکی بعد از دیگري اتحادیه عمومی سندیکاهاي باصـطالح کـارگري تحـت                 
فرمان دولت و وزارت کار را به چالش می کشند، پرده از رسوایی هایشان بر میدارنـد و از تـالش       

اد اتحادیه اي مستقل براي جایگزینی آن اتحادیه هـاي فاسـد و تحـت فرمـان              هایشان براي ایج  
به همین دلیل است که حکومت شبح مرگ خود را مجسم کرده            . دولت سخن به میان می آورند     

  .و به کارگران چنگ ودندان نشان می دهد
خـود  سیماي که در این اعتصابات آشکارا به چشم می خورد آن است که طبقه کارگر مـصر بـه                    

یکی ازکـارگرانی   . تکانی داده ، اعتماد به نفسش بیشتر شده و آگاهی سیاسی اش باال رفته است              
کمیتـه  " عـضو  "صـابر البرکـات  "که حسام الحمالوي با ان مصاحبه کرده مطلبـی از سـخنرانی             

مصر آینده در وضعیت  «: ت را می آورد که در مورد مبارزات کارگران گفته اس          "همکاري کارگري 
یم در بحران به سر می برد و مبارك مشغول سپردن خالفتش به پـسرش               ژ ر -ی خواهد بود  انقالب

 است ولی اولین باري است که در مدت دور و درازي می توانیم با اعتماد به نفس کامل                  "جمال"
  ».ي در افق می درخشدرانقالب کارگ: بگوییم

  
  توضیحات

   به احتمال قوي منحه به معناي وام می باشد-*
  از   "حسن البنـا  " است که توسط   ي اسالمی جمعیت اخوان المسلمین یک جریان بنیاد گرا       -**

شـیوه مبـارزه    .  تاسیس گردیده و معتقد به ایجاد حکومت مذهبی است         " محمد عبده  "شاگردان
 نمونـه   1978 سـپتامبر    17 رییس جمهـور مـصر در        "انور سادات "ترور(بوداین جریان مسلحانه    

 شیوه فعالیت خود را تغییر دادند و بـه        1987 از سال    این جریان  ..)ستشیوه مبارزه این جریان ا    
محمـد مهـدي   "در حـال حاضـر رهبـر ایـن گـروه        ).  نماینده 36(پارلمان مصر نماینده فرستادند   

 اخـوان المـسلمین    . کرسی پارلمان مـصر را در اختیـار دارنـد          454 کرسی از    88 است و    "عاکف
  .است ناسیونالیستی و ضد  ضد چپ،ضد غربی   دارايگرایشات


