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ر به مبارزات کارگران مصینگاه  

 
   دهم ارديبهشت ماه هشتاد و هفتنوز                                                                             یمحمدرضا شالگون

  

به همين . است سه سال اخير در مصر جريان داشته -پر تحرک ترين جنبش کارگری خاورميانه و شمال افريقا در دو

مبارزات، نگاهی به تجارب و ايرانشرايط جنبش کارگری مصرمسائل ومشابهت های قابل توجه دربه خاطرنيزدليل و  

ر کارگران مصر می تواند برای فعاالن کارگری ايران آموزنده باشداخي    

عمًال به حالت شهرهای مصر، بسياری ازبال فراخوان اعتصاب عمومی کارگری به دن٢٠٠٨يکشنبه ، ششم آوريل روز

  تا دانش آموزانکارگران گرفته، از، اکثر مردمقاهرهمخصوصًا در  وشهرهای بزرگ در ظهر پيش از. آمدندتعطيل در

 خيابان های شهر قاهره که معموالً  خانه های شان ماندند ؛ تا حدی که، درکارکنان دولتیحتی بخش بزرگی ازمدارس و

 مسالمت آميزی  هایه پيماييراچند هيچ يک ازهر.گيری خلوت شدچشم، به نحوعبورناپذيری دارد کالفه کننده وترافيک

و نقل  در سيستم حمل  ، اختالل گسترده مردم، ولی در خانه ماندن ، صورت نگرفت شده بودروزهای پيش اعالمکه در

مناطق مصر سفلی که آمد و شد در . را فلج کرد، زندگی عادی تقريبًا تمام کشورمومی و بسته شدن غالب فروشگاه هاع

گيرتر خشن تر بود ، فضای اعتصاب چشم و اقدامات پليس و نيروهای امنيتی ، تظاهرات و تجمعات مردم بزرگترکمتر

 صورت "بافندگی مصرشرکت ريسندگی و“ ابتکار کارگران ، فراخوان اعتصاب عمومی بهبنا به گزارشات متعدد. بود

خواست های شان برآورده نشود، در ششم آوريل دست به اعتصاب گسترده ژانويه اعالم کرده بودند که اگرگرفت که از

، سعی کردند ن شرکت در ميان مردم وحشت داشتند ايا مقامات رژيم که از اعتبار مبارزاتی کارگرانام. ای خواهند زد

کارگران هرگز در اين نوع اخالل گری ها و اقدامات مخرب شرکت "همه اين خبرها را تکذيب کنند و اعالم کردند که 

 داشت و  فرق کارگری آشکارا   پيشين  تاعتراضا  و  با اعتصاباتب عمومی ششم آوريلفراخوان اعتصا. ”نمی کنند

.  کردندآن حمايتاحزاب و جريان های سياسی ازی ازائتالفبود وائل صرفًا اقتصادی کارگران فراترمسهای آن ازخواست

حمل  ، سيستم آموزش شايسته فرزندان مان، وخواهان دستمزدهای مناسب هستيمما"کرد که فراخوان اعتصاب اعالم مي

تقل و ايمنی و مساتکا   قابل ، نظام قضايی کودکان مان برایدرمان و، دارو، نظام بهداشتی پاسخ گوانسانیروونقل درخ

شکنجه  ما . خواهيمدگی نميزنما افزايش هزينه . های جوانزوج خواهيم و مسکن برایسربلندی ميما آزادی و. و امنيت

."ميهخواينم یي قضاستميساعمال نفوذ در و بخواهیهای دلبازداشت ،واریرشوه خفساد ما.هيماخونمي پليسمراکزشدن در  

وزارت کشور اعالم کرد که با هر نوع . رژيم برای جلوگيری از شکل گيری اعتصاب در چند سطح دست به کار شد

اشين های پليس ، تجمع و راه پيمايی غير قانونی با شدت تمام برخورد خواهد شد و از اولين ساعات روز يکشنبه ، م

تمام خيابان های اصلی ره پوش های کوماندوهای ضدشورش در، و زامنيتی با يونيفورم يا لباس شخصیانبوه نيروهای 

و به اين ترتيب سازماندهی . شهرهای بزرگ و مخصوصًا در مناطقی که احتمال رويارويی می رفت،  متمرکز شدند

در سطح ديگر با تهديد و تطميع سعی کردند کارگران شرکت . اممکن کردندراه پيمايی ها و گردهمايی ها را عمًال ن

 آوريل شرکت اعالم کرد که تمام تعهدات انجام نشده اش را در مورد افزايش ۵روز . مصر را از اعتصاب باز دارند
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ن و هم برای بنابراين کارگران مجبور شدند هم برای متحد نگهداشتن صفوف شا. دستمزد کارگران انجام خواهد داد

اعالم کنند که ) که سازمان دهندگان اعتصاب را به توطئه عليه امنيت کشور متهم می کرد ( بهانه ندادن به دست رژيم 

و به اين ترتيب هسته مرکزی ائتالف برای . به دليل برآورده شدن خواست های شان ، دست به اعتصاب نخواهند زد

 برای خواباندن ، شخصًا، نخست وزير، احمد نظيفدو روز بعد. بيايداعتصاب عمومی ناگزير شد از حرکت بيرون 

فدراسيون اتحاديه های کارگری "، رئيس ومهاجرت و بهداشت و حسين مجاور، همراه وزيران کارنارضايی کارگران

خانجات مختلفِ از کار) ، يک دستگاه دولتی است و نهاد های دور و بر آن در ايران” خانه کارگر“که مانند  ( "مصر

، د شرايط زندگی کارگران اقدام کندشرکت مصر در شهر صنعتی محله الکبری بازديد کرد وقول داد برای بهبو

، خطوط حمل ونقل مدرن و متخصصان کارآمد تجهيز شودبيمارستان عمومی شهر محله الکبری با امکانات درمانی 

ای برای کارگران شرکت ايجاد داث شود ، نانوايی های ويژه عمومی منطقه بهبود يابد و خطوط راه آهن بيشتری اح

، روغن وشکر و آردای مانند برنج و، سيستم فروشگاه های تعاونی کارگری برای تأمين مواد غذايی ارزان يارانه گردد

 به کل روز ١٥معادل حقوق  ويک ماه حقوق به کارگران شرکت مصرماه ژوئيه پاداشی ويژه معادل دراحيا شود و

، کوشيدند تمام های تبليغاتی رژيمامات و دستگاه، مقاين تهديد و تطميع هاکناردر. رگران نساجی کشور پرداخت شودکا

ايی تهاجم بنياد گربا خطراين طريق اوًال بتوانندقلمداد کنند تا از” وان المسلميناخ“حرکت را محصول تحريکات 

به  سی مختلف های سياجريانکردن احزاب و ، ثانيًا با وادارخارج بترسانند داخل ورا در مخالفان خود اسالمی منتقدان و  

  .باشند حرکت داشته بعدیسرکوب برای بهانه مناسبی  ثالثًا ،کنند را منزویآن،گيری عليه حرکتموضع ندهندگانسازما

اميدوار به لطف و بردباری رژيم ، شروع کردند همه جريان های سياسی . اين تبليغاِت بی پايه البته کامًال بی ثمر نبود

از آن فاصله گرفت و محمد ” اخوان المسلمين“مثًال خوِد . به فاصله گرفتن و اعالم برائت از سازمان دهندگان اعتصاب

سازمان دهندگان آن ” حبيب ، معاون قائد اعظم آن ، اعالم کرد که حزب او در اين حرکت شرکت نکرده ، زيرا 

و منير . ”يده شويم بودند و به نظر می رسيد هدف شان ايجاد هرج و مرج است که ما حاضر نيستيم به آن کشناشناخته

ما خواهان تغيير . ما حزب مسؤولی هستيم “اعالم کرد که ” وفد“، دبير کل حزب ملی گرای ليبرال فخری عبدالنور

. ت سراسری و نافرمانی مدنی فوق العاده خطرناکنداين فراخوان های به اعتصابا. هستيم ولی نه از طريق هرج و مرج

 عوام ما نمی توانيم اين نوع.  ساعت به آتش کشيده ميشود٢٤اگر دستجات اراذل و اوباش راه بيفتند قاهره در عرض 

فقط حزب ناصری . فراخوان اعتصاب عمومی حمايت نکردندازاحزاب اپوزيسيون نيزاکثرو. ”فريبی ها را تحمل کنيم  

.زب کرامه ، جبهه دموکراتيک ، جنبش کفايه و البته بعضی جريان های چپ از آن پشتيبانی کردند، ح  

اما علی رغم تمام تالش ها و تدبيرهای رژيم ، همان انتشار فراخوان اعتصاب عمومی حرکت را برگشت ناپذير کرده 

د بر اين که تمام ادارات و موسسات دولتی حتی برخالف تصور مقامات رژيم ، خوِد تهديدات وزارت کشور با تأکي. بود

همه آشوب گران و حرکات غير قانونی وشايعه پراکنی های دروغ برای برپايی “به روال معمول باز خواهند بود و 

به شدت مجازات خواهند شد ، باعث شد که بخش بزرگی از ” اعتراضات و تظاهرات و اعتصاب در روز يک شنبه 

ای احتمالی نيروهای سرکوب در خانه بمانند و خانواده ها حاضر نشوند بچه های شان را مردم از ترس وحشی گری ه

مخصوصًا در شهر محله . درگيری مردم با نيروهای پليس در بعضی جاها به خشونت کشيده شد. به مدرسه بفرستند

ی داد و مردم خشمگين الکبری ، يعنی کانون مرکزی حرکت ، درگيری های خونينی ميان تظاهر کنندگان و پليس رو
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از تيراندازی پليس چندين ساختمان دولتی را آتش زدند و نيروهای پليس به چندين مدرسه تيراندازی کردند ، و در 

 ساله ١٥و نوجوانی .  نفر از آنها بسيار وخيم گزارش شده است٩جريان درگيری ها صدها نفر زخمی شدند که حال 

از قول سيدحبيب ، يکی از ” االهرام“فائزه رضی خبرنگار روزنامه . ته شددر جلو خانه خودش با گلوله پليس کش

دقيق زخمی ها ممکن شمارنقل کرده است که اطالع از ”  مصربافندگی شرکت ريسندگی و“ان اصلی کارگران نمايندگ  

.ل داده اندنيست ، زيرا بسياری از آنها را از بيمارستان محله الکبری به بيمارستان عمومی شهر طنطا انتقا  

يی مردم اعتصاب کامالً در روزهای بعد ، دستگاه های تبليغاتی رژيم تالش کردند وانمود کنند که در نتيجه بی اعتنا

با توجه به اين . ، ولی نتوانستند خالی شدن خيابان ها و فلج شدن عملی زندگی عمومی را الپوشانی کنندشکست خورد

گرچه روز يکشنبه يک اعتصاب عمومی : نوشت” االهرام“عضو هيأت سردبيری حقيقت بود که سالمه احمد سالمه ، 

و يک تاريخ نويس مصری ، طارق . صورت نگرفت ، ولی خوِد فراخوان به اعتصاب عمومی حادثه بسيار مهمی بود

 اما مهم . را آغاز يک نافرمانی مدنی حقيقی ناميد٢٠٠٨ آوريل ٦البشری ، حتی از اين فراتر رفت و وقايع يکشنبه 

مخصوصًا برای ( ترين جنبه حرکت بزرگ ششم آوريل اين بود که ظرفيت های هم بستگی و بسيج کارگران مصر را 

جنبه حرکت بايد آن را در بستر تحوالت سال های گذشته قرار بدهيم و برای فهميدن اين .  نمايش گذاشت به) خود آنها   

.کنيم  اخير نگاهبه ويژه در ارتباط با حرکت های کارگری چند سال    

 
  جنبش کارگری مصر در سال های اخير

 
اعتصاب عمومی ششم آوريل نه يک حرکت تصادفی و بی مقدمه ، بلکه آخرين حلقه در زنجيره طوالنی حرکت های 

 اعتصاب مهم کارگری ٢٧کافی است بدانيم که فقط در هفته اول ژانويه سال جاری . چند سال اخير کارگران مصر بود

شرکت “ هزار نفر از کارگران ١٠ فوريه گذشته در همين شهر محله الکبری بيش از ١٧رفته و در صورت گ

به همراه خانواده های شان و اهالی محل ، با تکان دادن قرص های نانی که در دست ” ريسندگی و بافندگی مصر

 نتيجه تيراندازی پليس به تظاهرات آنها داشتند ، در اعتراض به باال رفتن قيمت ها و کمبود نان راه پيمايی کردند و در

 اعتصاب و راه پيمايی و ٢٢٠ بيش از ٢٠٠٦در سال ” مصر اليوم“به گزارش روزنامه ليبرال .  نفر کشته شدند٧

شمار .  مورد بوده است٥٨٠ شمار اين نوع حرکت ها بيش از ٢٠٠٧اعتراض مهم کارگری صورت گرفته و در سال 

 ٢٠٠٧در سال .  هزار نفر تخمين زده می شود٥٠٠ هزار تا ٣٠٠ا شرکت داشته اند بين کارگرانی که در اين حرکت ه

اعتصابات از کانون اوليه خود در ميان کارگران صنايع نساجی و پوشاک فراتر رفته و کارگران مصالح ساختمانی ، 

ايی ، کارگران بهداشتی ، کارگران حمل ونقل ، کارگران مترو قاهره ، کارگران توليد فرآورده های غذايی ، نانو

 اعتصابات به ميان کارگران يقه سفيد ٢٠٠٧در تابستان . کارگران نفت منطقه سوئز و بسياری ديگر را فرا گرفته است

بزرگ ترين اعتصاب به مأموران جمع آوری ماليات مستغالت  که توسط . و کارمندان دولتی نيز گسترش يافت

 هزار نفر دست به اعتصاب ٥٥ با شرکت بيش از ٢٠٠٧ داشت که در دسامبر شهرداری ها استخدام می شوند ، تعلق

زدند و بعد از ماهها اعتراض و تظاهرات علنی به خواست شان که حقوق برابر با هم رديفان استخدام شده شان از 

به اتحاديه طرف وزارت دارايی بود ، دست يافتند و مهم تر از همه ، توانستند کميته اعتصاب منتخب خودشان را 

. در شهر محله الکبری نيز به همين پيروزی دست يافتند” ريسندگی و بافندگی مصر“کارگران . مستقل تبديل کنند
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کارگران صنايع نساجی محله که جزو سازمان يافته ترين و به لحاظ سياسی آگاه ترين بخش طبقه کارگر کشور هستند ، 

دگان کارگران شرکت های ديگر از بخش عمومی وخصوصی سازمان  نشست های منظمی را با نماين٢٠٠٧در نوامبر 

فدراسيون اتحاديه“دادند که هدف آن باال بردن آگاهی کارگری و تدارک پايه های سازمانی اتحاديه سراسری مستقل از   

.است که يک سازمان دولتی است” های کارگری مصر    

کارگران ، بيش از هر چيز محصول چند اعتصاب بزرگ و در ميان ” ريسندگی و بافندگی مصر“نفوذ کالم کارگران  

اين شرکت که يکی از قديمی ترين کارخانه های صنعتی مصر محسوب می .  به بعد است٢٠٠٦پيروز آنها از دسامبر 

کارگران اين شرکت .  آغاز می شود١٩٣٠ تأسيس شده و سنت مبارزات کارگری آن از دهه ١٩٢٧شود ، در سال 

 برای نخستين بار خواست اتحاديه ١٩٤٧ اکتبر -ق يک اعتصاب پر شور در ماههای سپتامبر بودند که از طري

 کارگران اين شرکت بود که فضای جديدی در ٢٠٠٦و پيروزی اعتصاب دسامبر . کارگری مستقل را مطرح کردند

رگران کشور نشان  به تمام کا٢٠٠٧و تکرار پيروزی آنها در سپتامبر . جنبش کارگری سراسر مصر به وجود آورد

داد که دوران سکوت سپری شده و آنها می توانند با هم بستگی طبقاتی شان ، پيشروی به ظاهر اجتناب ناپذير سرمايه 

 ماه گذشته توانسته اند اوًال به بخش ١٦کارگران اين شرکت با سه اعتصاب بزرگ پيروز در . داران را درهم بشکنند

ثانيًا طرح رژيم برای خصوصی سازی شرکت را دست کم در شرايط .   برسندبزرگی از خواست های بی واسطه شان

 اين بود که نخست وزير رسمًا اعالم کرد ٢٠٠٦در واقع يکی از پيروزی های اعتصاب دسامبر . کنونی متوقف کنند

ی ايجاد تشکل ثالثًا تالش سازمان يافته وسيعی را برا. که دولت قصد ندارد اين شرکت را به بخش خصوصی منتقل کند

وباالخره مهم تر از همه اين ها ، با مبارزات جسورانه خود ، ضرورت هم بستگی . های مستقل کارگری آغاز کنند

 اين شرکت ، زمينه ٢٠٠٦بعد از اعتصاب دسامبر . طبقاتی را در حافظه و آگاهی همه کارگران کشور حک کنند

و اعتصابات از محله به شهرهای صنعتی .  به وجود آمدمساعدی برای حرکت های مشابه در سراسر صنايع نساجی

گسترش يافت و از نساجی به سيمان ، راه ) مانند منصوره ، کفر الدوار ، شبين الکوم ، حلوان و شبرا الخيمه ( ديگر 

 تلقی ميشوند و اعتصاب درآنها ممنوع” استراتژيک“آهن ، مترو ، حمل نقل عمومی و حتی بخش هايی از اقتصاد که 

در نتيجه اين حرکت های جسورانه کارگری ، . سرايت کرد) مانند بيمارستان ها ، آمبوالنس ها و سيستم پستی ( است 

 هزار نفر از ٥ بيش از ٢٠٠٧استعفاهای کارگران از فدراسيون اتحاديه های دولتی آغاز شد وفقط در ماه مارس 

 دهها هزار ٢٠٠٧و در اول ژوئيه . استعفا دادند” نساجیفدراسيون عمومی اتحاديه های کارگران “کارگران محله از 

کارگری مصر   مسائل تحليل گران  از  بعضی به گفته . اضی شرکت کردندکارگری اعتر پيمايی  يک راه  در کارگر  

محله به دنبال خود بزرگ ترين موج اعتصابات کارگری اين ٢٠٠٦اعتصاب دسامبر) سعيد عمر بسيونی و مصطفی(   

. استه برانگيخت١٩٤٠از دهه کشور را بعد     

، مخصوصاً زمان حکومت جمال عبدالناصراز. تنقطه عطف بوده اسديگر نيزيک نظرمحله از٢٠٠٦اعتصاب دسامبر

بعد ازملی شدن بخش بزرگی از صنايع مصر ، اعتصابات کارگری به اين بهانه که کارخانه ها به همه مردم کشور 

و کارگران به . د باعث پائين آمدن سطح زندگی عمومی مردم می گردد ، ممنوع بودتعلق دارند و متوقف کردن تولي

بنابراين تنها . شرطی می توانستند اعتصاب کنند که اوًال توليد را نخوابانند و ثانيًا از محوطه کارخانه بيرون نيايند

در خوِد محوطه کارخانه به صورت راهی که به روی کارگران معترض باز می ماند اين بود که بعد از ساعات کار ،  
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اين نوع اعتصابات گاهی باعث می شد که کارگران شب ها هم در کارخانه بمانند و در مواردی . نشسته اعتصاب کنند

مثًال در اعتصاب کارگران معترض صنايع فوالد در . در حين اعتصاب راندمان توليد کارخانه حتی افزايش پيدا کند

 تصويب شده ، ٢٠٠٣قانون کار جديد مصر که در  سال .  در صد افزايش يافت١٥ کارخانه  ميانگين توليد١٩٨٩اوت 

 سوم هيأت اجرايی -هر چند ظاهرًا حق اعتصاب کارگران را می پذيرد ، اما در عمل اعمال آن را به تأئيد دو

اما اکنون با روحيه جديدی که در . موکول می کند! ) يعنی به اجازه خوِد دولت( فدراسيون سراسری اتحاديه کارگری 

را به رژيم تحميل کنند و ” غير قانونی“ميان کارگران به وجود آمده ، آنها عمًال توانسته اند اعتصابات به اصطالح 

به)  دولتی   اتحاديه های به جای نمايندگان(  را   اعتصاب  کميته های  منتخب نمايندگان فراتر از آن ، مذاکره با حتی   

.نندال و سرمايه داران بقبومقامات دولتی    

در گذشته اعتصابات . يکی از مشخصات بسياری از اعتصابات کارگری دوره اخير سازمان يافته تر بودن آنهاست

غالبًا خصلت خود به خودی و واکنشی داشتند و به صورت ناگهانی در می گرفتند ، اما اکنون آشکارا با تدارک 

مثًال در اعتصاب محله در سپتامبر . به خودی در آنها محدودتر شده استبيشتری صورت می گيرند و عنصر خود 

در گذشته طول . ، تاريخ شروع حرکت از چند روز پيش اعالم شده بود” گروه سيمان ايتاليا”  يا اعتصاب در ٢٠٠٧

به . شدزمان اعتراضات عمومًا کوتاه بود و گاهی حتی به محض پخش خبر شروع اعتصاب سرکوب آن نيز آغاز می 

مثًال اعتصاب کارگران فوالد حلوان در .  ساعت دوام می آوردند٢٤همين دليل ، اکثريت اعتراضات کارگری کمتر از 

 که به صورت نشسته در داخل کارخانه بود ، بعداز ظهر شروع شد و در سپيده دم صبح روز بعد با حمله ١٩٨٩سال 

دود بودن زمان حرکت ها فرصت باال رفتن سطح آگاهی و توان همين مح. نيروهای امنيتی درهم شکست و پايان يافت

سازمان دهی کارگران را بسيار محدود می ساخت ، بعالوه امکان ارتباط گيری با کارگران کارخانه های ديگر و جلب 

واردی اما بسياری از اعتصابات دوره اخير ، روزها ، بعضی ها هفته ها و در م. حمايت آنها عمًال به وجود نمی آمد

 محله سه روز طول کشيد و قبل از آن نيز سه روز کارگران ٢٠٠٦مثًال اعتصاب دسامبر . حتی ماهها طول می کشد

 روز طول ٦ محله ٢٠٠٧و اعتصاب سپتامبر . در حال اعتراض بودند و نمی خواستند چک های پرداختی را نقد کنند

” شرکت نساجی ابو مکرم“شيد ، و اعتصاب کارگران  نيز روزها طول ک٢٠٠٧اعتصاب کفر الدواردر فوريه . کشيد

ترديدی نيست که هرقدر زمان اعتصاب طوالنی تر باشد ، سازمان دهی . در شهر صنعتی سادات سه هفته ادامه يافت

در گذشته اعتصابات کارگری با سرکوب . پيچيده تری از کارگران می طلبد و ارتباطات آنها را گسترده تر می سازد

  با ٢٠٠٧يک از اعتصابات سال  هيچ  می شد ، اما تقريبًا نين از طرف نيروهای امنيتی روبروخو حتی  ی خشن و گاه

.سرکوب خيلی خشن روبرو نشدند  

 در اعتراضات ١٩٨٠مثًال در دهه . در گذشته نيز در موارد متعددی زنان در اعتصابات کارگری نقش مهمی داشته اند

اما در دوره اخير . ل سبک در حلوان ، زنان کارگر نقش برجسته ای داشتندکارگری محله  و نيز در بخش حمل ونق

شرکت ريسندگی “در حقيقت  سه هزار زن کارگر بخش لباس دوزی . نقش آنها چشم گيرتر و گاه تعيين کننده بوده است

برجسته ای ايفا  محله الکبری را شروع کردند و در تثبيت آن نقش ٢٠٠٦بودند که اعتصاب دسامبر ” و بافندگی مصر

آنها به طور دسته جمعی با ترک بخش خود ، به بخش ريسندگی و بافندگی رفتند و با پيوستن به گردهم آيی . کردند

” ! مردان کجاند! زنان اينجاند“همکاران مرد که هنوز توليد را نخوابانده بودند ، خواهان تعطيل کار شدند و با شعار 
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در (  و محمد عطار ، دو تن از سازمان دهندگان اصلی اعتصابات بزرگ محله سيد حبيب. آنها را شرمنده کردند

آنها را با تهديدهای امنيتی . زنان رزمنده تر از مردان بودند“تأکيد ميکنند که ) مصاحبه با جوئل بنين و حسام الَحَمالوی

زنان که اکثريت کارگران ” اسپانيا -منصوره “هم چنين در اعتصاب کارخانه . ”می ترساندند ، اما آنها مقاومت کردند

ب ها در آنجا را تشکيل می دادند ، با تحصن در کارخانه اعتصاب را ادامه دادند ، و علی رغم انتقادات شديد ش

”هناوی“کارخانه دخانيات ،”قاهره شمالی“،”جيزهقاهره جنوبی و“های آرد نهاعتصابات کارخادرهمين طور. خوابيدند  

.ر جنبش مأموران جمع آوری ماليات مستغالت ، زنان نقش برجسته ای داشتنددر دمنهور و د    

يکی از مشخصات حرکات کارگری دوره اخير ظهور اعتراضات و اعتصابات حمايتی است که کارگرا ن در 

ت کارخانجا“مثًال کارگران . همبستگی با همکاران خود يا حتی خواست های کارگران شرکت های ديگر انجام ميدهند

ود ، به به حمايت از يکی از رهبران حرکات کارگری که از طرف شرکت اخراج شده ب” آرد قاهره جنوبی و جيزه

يا همين. برگرداندکارسرشد او را بريت کارخانه مجبورمحوطه کارخانه دست زدند تا مديراعتصاب نشسته نامحدود در  

.حله دست به اعتصاب زدند کارگران م٢٠٠٧اعتصاب سپتامبر حمايت ازکارگران در    

 بحران سياسی مصر در سال های اخير
:سال های اخير ، هر ناظری را با دو سؤال مهم روبرو می سازددرد گذرا به برآمد جنبش کارگری مصرنگاهی هرچن  

  اين برآمد از کجاست؟-يک 

ته را از دست داده است؟ آيا رژيم مبارک به نوعی دموکراسی روی آورده يا توان سرکوب های گذش-دو   

.برای پاسخ به اين دو سؤال بايد به چند تغيير مهم در رابطه رژيم و مردم مصر در دو دهه گذشته توجه کرد  

پايان جنگ اول خليج و دگرگونی های عظيم منطقه ای و جهانی هم زمان با آن .   اجرای برنامه تعديل ساختاری-يک 

موقعيت خوبی برای اجرای سياست های پيشنهادی بانک جهانی و صندوق بين المللی ، رژيم مبارک را متقاعد کرد که 

موج خصوصی سازی ها و حمله های بی امان به . به وجود آمده است” برنامه تعديل ساختاری“پول و در رأس آنها 

ر برجای فراموش نبايد کرد که مص.  شروع شد١٩٩١حقوق کارگران و دارايی های عمومی کشور از همان سال 

می ناميد ، بخش دولتی و سيستم تأمين اجتماعی بسيار ” سوسياليسم عربی“مانده از رژيم ملی ناصر که خود را 

بنابراين ، اکثر کارگران مراکز صنعتی بزرگ قديمی اولين بازندگان برنامه های اقتصادی رژيم . گسترده ای داشت

 رس وسيع ، بخش بزرگی از آنها را خانه خراب کرد و بخش بيکار سازی و بازنشسته سازی های زود. مبارک بودند

ديگری به طور اجباری به مراکز صنعتی جديد منتقل شدند و مشاغل شان را با شرايطی حفظ کردند که هر نوع تشکل 

طبق گزارش های منتشر شده از طرف خوِد نهادهای دولتی ، . های کارگری و تأمين های اجتماعی را بی معنا می کرد

در بخش خصوصی جديدی که به وجود آمده ، شمار . ساعت است١٢يانگين زمان کار روزانه در بخش خصوصی م

بزرگی از کارگران با قراردادهای موقتی استخدام می شوند ، بدون برخورداری از مزايا و تأمين اجتماعی ؛ حتی 

ز اين شرکت های خصوصی ، قانون کار در بسياری ا. بعضی از اين قرارداد ها به صورت هفتگی يا روزانه هستند

مثًال شرايط کار در صنايع نساجی خصوصی واقعًا وحشتناک . حتی در استخدام های دائمی عمًال ناديده گرفته می شود  

:کارگری که در اين شرکت ها استخدام می شود ، بايد سه چيز را امضا کند. است  

نامه استعفای بدون تاريخ -    
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يک چک سفيد -  

.قه قبول شرايط استخدامور -  

درآمد کارگران شرکت های نساجی کامًال موفق خصوصی ، به طور متوسط ، نصف درآمد همکاران شان در بخش 

نئو ليبرالی ، ميانگين دستمزد کارگران صنايع نساجی مصر يکی از ” اصالحات“اکنون از برکت اين . عمومی است

 در صد ٦٠ درصد دستمزدهای نساجی در پاکستان و ٨٥ست ؛ مثًال پائين ترين دستمزد ها در سطح بين المللی ا

صنايع مصر قادر به رقابت در سطح ” مدرن سازی ها“و با وجود همه اين خصوصی سازی ها و . دستمزدهای هند

در سال ) به دليل کمبود سرمايه گذاری ( باز به عنوان نمونه ، بهره وری صنايع نساجی مصر . بين المللی نيست

اکنون يک .  بود و حاال بسيار پائين تر از بهره وری صنايع تونس و ترکيه است١٩٨٥ آشکارا پائين تر از سال ١٩٩٩

برتری های “اين در حالی است که حتی بر مبنای . چهارم ماشين آالت نساجی مصر فرسوده و از کار افتاده است

ر ناپذير مصر محسوب ی يکی از برتری های انکاصنعت نساج) يعنی  اصل طاليی تجارت آزاد بين المللی ( ” نسبی

مرغوبهميشه يکی از پنبه مصربوده وتخصص های کشاورزی مصرقديم ترين ايام يکی ازت پنبه ازکشازير. می شود  

.ترين انواع پنبه در جهان به شمار می رفته است    

ش اجتماعی دولت به سرعت کم شده و يارانه  به اين سو ، نق١٩٩٠در نتيجه اجرای سياست های نئو ليبرالی ، از دهه 

های کاالهای بنيادی ، آموزش ، بهداشت و مسکن به شدت کاهش يافته و در عين حال ، مشاغل مزد و حقوق بگيران 

و برنامه دولت اين . اکنون شمار کارگران بخش عمومی فقط به نيم ميليون کاهش يافته. آشکارا بی ثبات تر شده است

 ميليون از کارکنان ٦ايط استخدام بسياری از کارکنان خدمات کشوری را تغيير بدهد و مشاغل حدود است که حتی شر

اکنون درآمد اکثريت کارگران مصر زير خط فقرمطلق اعالم شده از . دولت را به قراردادهای استخدام موقت تبديل کند

هم حتی در بخش عمومی صنايع نساجی ، آن مثًال درآمد ساالنه يک خانوار کارگری . طرف بانک جهانی قرار دارد

ز طرف بانکدر حالی که حد پائين و باالی خط فقر اعالم شده ا. ، زير هزار دالر استبعد از افزايش های  دوره اخير  

. دالر باشد٣٩٢٤و ١٩٧١به ترتيب بايد ) ” قدرت خريدبرابری “بر مبنای ( پنج نفره شهری جهانی برای يک خانوار    

 به مالحظات يادشده ، ترديدی نمی توان داشت که اجرای سياست های نئو ليبرالی ، اکثريت بزرگ کارگران با توجه

کشور را ناخشنود می سازد و بالقوه به يک نيروی انفجاری تبديل می کند، چيزی که رژيم مبارک نمی تواند نسبت به 

 خود را در آن می بينند که جز درموارد کامًال ضروری ، در نتيجه ، مقامات رژيم صالح کار. آن کامًال بی اعتنا بماند

تصادفی نيست.  روبرو سازندبا مکانيسم های بازاررا   و تا حد امکان ، کارگران   خشن اجتناب کنند از سرکوب های  

.شان می دهدخويشتن داری نترمقايسه با دوره های پيش، درهای کارگریحرکتمقابله بايم در، رژبه بعدل١٩٩٤ساکه از    

ه امريکا در  موقعيت رژيم های وابسته ب٢٠٠١ سپتامبر ١١بعد از .   شکننده تر شدن موقعيت سياسی رژيم-دو 

اشغال عراق به خاطراز، و بعدامريکاشدن نو محافظه کاران درمندتررتبه خاطر قدآغاز؛ درگرديدخاورميانه شکننده تر  

.ريکام منطقه عليه ابرانگيخته شدن افکار عمومی مردم    

اين طرح ، . کردن خاورميانه را پيش کشيدند” دموکراتيزه“ سپتامبر نومحافظه کاران طرح به اصطالح ١١بعد از 

هر چند برای مدتی ( صرف نظر از مقاصد واقعی پيشنهاد دهندگان آن ، رژيم های ديکتاتوری وابسته به امريکا را

رژيم مبارک هرچند .  اين رژيم ها برای حفظ ظاهر ناگزير شدند خود را بزک کنندو. زير فشار قرار داد) بسيار کوتاه 
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در آغاز کوشيد در برابر انتقادات نو محافظه کاران و فعال شدن منتقدان و مخالفان داخلی بيايستد ، ولی بعد از اشغال 

 دو نمايش -اط تمام ، يکیعراق برای مهار کردن برانگيختگی احساسات ضد امريکايی مردم ،الزم ديد با احتي

 پارلمان به پيشنهاد مبارک تغييراتی در قانون اساسی داد تا رئيس جمهوری ٢٠٠٤در سال . راه بيندازد” دموکراتيک“

اما معلوم شد اين بار رئيس جمهور مادام العمر می . از طريق يک انتخابات چند کانديدايی با رأی مردم انتخاب شود

خوِد همين بازی نارضايی . وليعهد خودش ، جمال مبارک ، را به رياست جمهوری بنشاند ) مانند حافظ اسد( خواهد 

در همين دوره بود که جنبش سياسی نسبتًا گسترده . عمومی را شدت داد و حتی صدای منتقدان بی نفس  را هم بلند کرد

و . شکل گرفت) ” ايه برای تغييرجنبش کف“يا ( ” کفايه“ای در مخالفت با ادامه حکومت خاندان مبارک ، به نام 

مبارک ناگزير شد تاج گذاری پسر را به وقت مناسبی موکول کند و خودش يک دور ديگر نيز زحمت رياست 

در جريان اين بازی های . ، متحمل شود” دموکراتيک تر“جمهوری را ، البته اين بار از طريق يک انتخابات 

 را آن طور که می خواست ، کنترل کند و در جريان انتخابات پارلمانی بود که رژيم نتوانست همه چيز” دموکراتيک“

که هر چند به لحاظ قانونی حق فعاليت سياسی ندارد ولی از برکت ديکتاتوری ، ( ” اخوان المسلمين “٢٠٠٥سال 

ای مستقلافراد خود را به صورت کانديداهاز نفر٨٨توانست )  محسوب می شودشکيالت سياسی مخالف ت نيرومندترين  

.به پارلمان بفرستد    

  بود که جنبش اعتراضی کارگران مصر جان تازه ای گرفت و ٢٠٠٤-٢٠٠٥در متن رويارويی های سياسی سال های 

.ارتباطات الزم برای برآمد مبارزات کارگری دوره اخير در ميان کارگران پيشرو شکل گرفت  

 بهای مواد غذايی در دو سال گذشته عامل ديگری است که بر افزايش.  افزايش قيمت ها و تشديد فالکت توده ای-سه 

البته بحران مواد غذايی دوره اخير يک پديده جهانی است و بنا به گزارش سازمان . شکنندگی رژيم مبارک افزوده است

  کشور دنيای سوم را در بر گرفته است، اما در متن معجزات اقتصادی نئو ليبراليسم در مصر ،٣٧ملل دست کم 

افزايش بهای مواد غذايی ، جز افزايش هزينه های اصلی زندگی اکثريت جمعيت و بنابراين غير قابل تحمل شدن هزينه 

مخصوصًا برای خانوارهای ) مانند مسکن ، پوشاک ، حمل ونقل ، بهداشت و آموزش ( کاالها و خدمات بنيادی ديگر

) وابسته به سازمان ملل ( ” برنامه جهانی غذا“رش ماه مارس بنا به گزا. شهری ، معنای ديگری نمی تواند داشته باشد

 درصد افزايش يافته ٥٠ميانگين هزينه خانوار مصری برای مواد غذايی و خدمات بنيادی از ماه ژانويه به اين سو 

 قلم کاالی ١١١ آوريل ، مبارک برای کاهش قيمت ها فرمان ويژه ای صادر کرد که عوارض گمرکی ٢در . است

اتی را کاهش می دهد وعوارض بعضی کاالها ، مانند برنج ، روغن آشپزی ، پنير ، کره ، سيمان ، تير آهن ، وارد

ترس مقامات رژيم از اين است که مبادا شورش های توده ای نان . لبنيات و بعضی مواد دارويی را کامًال حذف می کند

ياسی حاکم را با بحران های عميق تری روبرو سازد دربگيرد و نظام س١٩٧٧ و ١٩٥٢يک بار ديگر مانند سال های  . 

هنوز عمدتًا برای با توجه به مجموعه اين عوامل ، می توان ديد که اوًال کارگران مصر نيز مانند کارگران ايران ، 

،ر گرفتهرا در بهايی که رژيم ديکتاتوری مصرحرانثانيًا مجموعه ب؛ ودن شرايط زندگی شان می جنگندشمقابله با بدتر  

.به آن اجازه نمی دهد مانند دوره های پيش جنبش کارگری را سرکوب کند    

 چالش های پيش رو برای جنبش کارگری مصر
رای تشکل مستقل سراسری ، مبارزه باکنون با آن روبروستم ترين چالشی که جنبش کارگری مصرمهم ترين و مقد
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داند که پذيرش تشکل واقع رژيم مبارک می در. شودينی رژيم ديده نميعقب نشاينجاست که هنوز نشانه ای ازو در. است

کل نظام سياسی و به هم بريزد واند تعادل رژيم را، به سرعت می توشرايط کنونی، مخصوصًا درمستقل کارگری

رومندتر ياما ضعف رژيم به طور خود به خودی نمی تواند به ن. اقتصادی حاکم را با بحران موجوديت روبرو سازد

های رژيم ديکتاتوری با بحراناگر. سوسياليسم بيانجامدبه ويژه نيروهای دموکراسی وشدن نيروهای اپوزيسيون و

ين تصادفی نيست که بزرگ تر. هنوز به شدت پراکنده اند، نيروهای مترقی اپوزيسيون نيزسياسی دست به گريبان است

راه ” ک سازمان ارتجاعی است که با شعاراست که ي” اخوان المسلمين“، مقابل رژيم تشکيالت سياسی نقدًا موجود در

گرايانتی برخالف اسالم اين سازمان ح. بوقی شريعت اداره کندمبنای احکام عهدرا برخواهد کشورمي” حل اسالم است  

. استهنهان نکردپ دشمنی اش را با جنبش کارگریهرگزای مستضعف پناهانه دوری می کند وشعاره، ازپوپوليست    

تواند تمام نيروهای  است که می مستقل و سراسری تنها مبارزه ای در چنين شرايطی مبارزه برای تشکل کارگری

” وشنفکران مترقی رابطه حياتی ميان، غالب رمانند ايراننيزمصرمتأسفانه در. ترقی را گردهم آورداپوزيسيون م

ناديده می گيرند و گمان می کنند بدون به ميدان آمدن اکثريت زحمتکش جامعه را ” مسأله اجتماعی” و ” مسأله سياسی

دست آورد بزرگ . و بنابراين ، بدون پيکار برای خواست های آنان ، می شود از چنگال ديکتاتوری خالص شد

ه اهميت مبارزات کارگران مصر در دوسال اخير اين بوده است که به تدريج توجه بخش مهمی از نيروهای چپ را ب

البته ترديدی نيست که تشکل مستقل کارگری به خودی خود نمی . مبارزه برای تشکل کارگری  مستقل جلب کرده است

، عليه نابرابری های اجتماعی مختلف در زيرا بدون مبارزه عليه ديکتاتوری. تواند مشکل کارگران مصر را حل کند

ه تنها نمی توانند از زندگی فالکت بار کنونی رهايی يابند ، بلکه ، کارگران نمعه مصر و عليه نظام سرمايه داریجا

در واقع در مصر نيز مانند ايران يا هر جای ديگر ، تنها . حتی نمی توانند به تشکل مستقل پايدار نيز دست يابند

به نظر . دهدديکتاتوری نيست که مانع تشکل مؤثر کارگری می گردد و کارگران را به رقابت در برابر هم قرار می 

، حقيقت بود که محمد عطاردر تأکيد بر اين . می رسد بعضی از رهبران جنبش کارگری مصر به اين حقيقت آگاهند

  شجاعانهسخنان، درزندان ازآزادیگذشته بال فاصله بعد ازسپتامبر٢٧، درسازمان گران اصلی اعتصابات محلهيکی از

حقوقسياست از . هستم مبارک ميی رژمن خواهان برکنار”کرد که  د آوری ، ياخود  رزم  به کارگران هم ای خطاب   

".است ، سياستخوِد کار. گران جدايی ناپذير استکار  
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