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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

د مبارزه باز مى گرددانيچپ مصر به م  
  ١٣٨٧ آبان همدزسي هشنبدو                                                                               یري جهانگدريح :برگردان

 
  

تامار می . دوار استيستی مصر، به ارتباط مستحکم چپ مصر و اروپا امياليه، از مرکز مطالعات سوسيتامار وجو

ن المللی در مواقعی بمثابه يرا همبستگی بيار مهم است، زيوندها برای ما بسين پيصر اژه کشور ميط ويل شرايد بدليگو

  .حفاظی در مقابل سرکوب عمل می کند

ه کارگران يبرطبق گزارش اتحاد. ابديه دولت آنکشور قدرت می يجنبش کارگری مصر در مبارزات جاری برعل

ست و هفت حرکت اعتراضی را ي کارگری مصر ب جنبش٢٠٠٨ع در هفته های اول سال يمصر، فقط در بخش صنا

  .سازمان داده است

ن موج اعتصابات و اعتراضات کارگری بعد از يبزرگتر.  سال جنبش های اجتماعی در کشور مصر بود٢٠٠٧سال 

نده را در يد به آين حضور اميا. دان مبارزه استين کشور از عالئم بارز بازگشت جنبش کارگری به مي در ا٤٠دهه 

  .ت کرده استين چپ مصر تقويفعالنزد 

ستی معتقد است که امروز تمامی آنچه در سطح يالياز مرکز مطالعات سوس ) Tamaer Waguih(ه يتامار وجو

  .جامعه مطرح است در ارتباط با جنبش های اجتماعی و جنبش کارگری است

ن اعتراضات اجتماعی يا اين است که آياسئوال اساسی . مين کننده قرار گرفتييک دو راهی تعيما بر سر : دياو می گو

  وسته مبدل سازد؟ياسی منظم و پيک جنبش سيو اعتصابات کارگری می تواند خود را به 

جنبش . ن بوديت با جنبش اخوان المسلمياسی مصر مدتها تحت پوشش برخوردهای سرکوبگرانه حاکميعرصه س

با آغاز سال دوهزار برای . ن حرکت های اعتراضی بودنددان داراين جنبش مين و توده های هواخواه اياخوان المسلم

نان اغلب به مثابه يدور دوم انتفاضه فلسط. دين بار پس از مدت ها جنبش پراکنده چپ شروع به رشد و نمو می نماياول

ان اعتراضات ضد جنگ عراق در طول سال يز از ميانه تلقی می شود و نيکالسم نسل جوانان در خاورميعامل راد

  .، متولد شد)گر بس استيد(ه ي جنبش کفا٢٠٠٤

داتوری مکّرر حسنی مبارک در انتخابات ين مستقل حول مخالفت با کانديون و فعاليه از اتحاد گروهای اپوزسيکفا

ن بار ياست جمهوری برای پنجميحسنی مبارک پس از چهار دوره در پست ر. است جمهوری مصر شکل گرفتير

سی و سرکوبگر مصر را به چالش يم پليبا تظاهرات گسترده خود رژ) گر بس استيد(ه يجنبش کفا. د شده بوديکاند

  .ده و تابوی اعتراضات علنی به حسنی مبارک را شکستيکش

کا در يد آمرياست جديهم زمان با اعالم س. دي به اوج خود رس٢٠٠٥ن تظاهرات و اعتراضات در طول سال يا

ن منطقه، يک در دولت های تحت سلطه اش در اي رفورم های دمکراتکائی ها در جهتيز فشار آمريانه و نيخاورم

اما در ماه نوامبر همان . است جمهوری شونديدای پست ريز اجازه داده شد که کانديگری نين بار به افراد ديبرای اول

مصر، تحّمل ندگی در پارلمان ين برای نمايدای وابسته به جنبش اخوان المسلمي کاند٨٨ت يسال و در پی احراز موفق
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خته يبرال که با احراز هفت در صد آرای به صندوق ريدای ليمان نور کانديری ايدستگ. ديان رسيم مبارک به پايرژ

ک انتخاباتی با تعداد معدود شرکت کننده و تقلبات گسترده، ين ارقام به تعداد آراء حسنی مبارک را در يک تريشده نزد

افت، يسی شدت يسرکوب پل. در مصر بود) سفارشی(مر کوتاه بهار دمکراسی ان عيکسب کرده بود، نشان آشکار از پا

  .ز فروکش کرديز عالقه مطبوعات به درج اخبار جنبش نيه کاسته شد و نيبه مرور از تعدد تظاهرات جنبش کفا

جنبش ن يه هنوز فعال است اما ايجنبش کفا: ديه است می گويته هماهنگی جنبش کفايه که خود عضو کميتامار وجو

کا يانه ای اعالم شده آمريد خاورمياست جدي و زمانی که س٢٠٠٤/٢٠٠٥نقش اساسی خود را در طی سال های 

ن ياکار مصر اياما برخالف ادعای دولت ر. فا نمودياسی مصر بوجود آورده بود، ايشی جزئی در فضای سيگشا

ه با بحران مواجه ين، جنبش کفايابات فلسطابی جنبش حماس در انتخيبا قدرت . ی ها نبوديکايجنبش ابزار دست آمر

د و در يانه دست کشيک خود برای خاورمياست رفرم های دمکراتيروزی حماس کامال از سيکا در پی پيرا آمريشد ز

گر بحران در يل دين دليه همچنيتامار وجو. ن خود را بدست آورديم مصر آزادی کامل برای سرکوب مخالفيپی آن رژ

را که يل شود، زيک جنبش اعتراضی توده ای تبدين جنبش هرگز نتوانست به ين می داند که اياه را در يجنبش کفا

عنی حوزه های گسترش دهد که توده ينکه خواسته های خود را به حوزه اجتماعی و اقتصادی يه، به جای ايجنبش کفا

است يسی مربوط به انتخابات رايخواسته خود را حول مسائل س, ها در زندگی روزمره خود با آن سر و کار دارند

ن يل شدن اين جنبش در تبديت ايل عدم موفقين را تامار، دليراتی در قانون اساسی معطوف داشت و ايجمهوری و تغ

  .حرکت به جنبش توده ها می داند

ر ان کايات دولتی در فکر اعالم مرگ و پاياری از جمله نشريل گران بسي تحل٢٠٠٦ز ييدر طول پا:ديتامار مى گو

در روز . می در مقابل دولت قد برافراشتيار عظين و بسين زمان جنبش نوياما درست در هم, ه بودنديجنبش کفا

. دنديک کارخانه نساجی دولتی در منطقه محل الکبری دست از کار کشي سی هزار کارگر در ٢٠٠٦هشتم دسامبر 

 موفق شد به اغلب خواسته های خود دست ن اعتصاب پس از سه روزيا.  بود١٩٩٤ن اعتصاب بعد از ين بزرگتريا

ع نساجی و بمدت کوتاهی بعد از آن يز، اعتصابات کارگری به سرعت ابتدا در صنايت آمين حرکت موفقيبدنبال ا. ابدي

  .افتيدر تمامی بخش ها و اصناف گسترش 

و حتا دستگاه ارتباط مطبوعات . ان داشته استيه ای بطور روزانه جريدر طی سال گذشته اعتراضات کارگری اتحاد

ن موج اعتراضات بعداز ي، بزرگتریت که اعتراضات کارگری کنونين واقعيز برايت دولت نيجمعی در کنترل و مالک

  .الدی است، معترفندي م٤٠دهه 

. عنی دو برابر سال قبل از آنيم، ي ما با چهارصد حرکت اعتراضی کارگری مواجه بوده ا٢٠٠٧در طول سال 

ان بوده طوالنی تر يافته و هم مدت زمانی که اعتراض در جريت گسترش ياعتراضات کارگری فوق هم به لحاظ کم

ج ثمربخشی داشته و به بخشی از ين حرکات اعتراضی و اعتصابات نتايشده است و عالوه بر آن در اغلب موارد ا

  .افته استيخواسته های خود دست 

الدی که هر گونه اعتصاب و اعتراض کارگری با يسه با دهه هفتاد و هشتاد ميه معتقد است که در مقايار وجوتام

سرکوب خشن روبرو می شد و گاهآ عواقب مرگ باری برای کارگران معترض در پی داشت، اکنون برخوردها 

ه جنبش يم از خشونت سابق بر علي رژديتامار می گو. خته استياری را برانگين مسئله تعجب بسيم تر شده و هميمال
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بنظر تامار، دولتمردان معتقدند تا زمانی که . داندين را خطر اصلی ميرا که اخوان المسلميکارگری استفاده نکرده ز

ن ياسی مجزاء نگه دارند، هردوی اين سيآنان بتوانند جنبش های اجتماعی حول خواسته های صنفی را از جنبش مخالف

ز رشد اقتصادی ين و نيسم نويبراليدولت مردان معتقدند که رفرم های ل.  زمان، مضمحل خواهند شدجنبش ها با گذشت

و صنعتی در مصر باعث نزول و فروکش جنبش کارگری و اعتراضات کارگران خواهد شد، اما تامار معتقد است که 

است يامدهای سين پي طبقاتی که از بارزترش فاصلهياوال افزا. نجا هرگز موفق نخواهد شديسم در ايبراليل نئوليبه دو دل

ن عامل يم و دوميز بوده ايد بحران های اجتماعی شده که ما هم اکنون شاهد آن نيستی است باعث تشديبراليهای نئول

  .انه می باشديط نا امن و متزلزل در خاورميشرا

است جمهوری يدی و از زمان راليستی از دهه هفتاد ميبرالياست اقتصادی ليخصوصی سازی و س: ديتامار مى گو

. شتری گرفتين المللی پول سرعت بيه بانک جهانی و صندوق بيالدی به توصيانور سادات آغاز شده و در دهه نود م

ی که در طی اصالحات اراضی ين هايز زميع دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و در روستاها نياری از صنايبس

  .بود را باز پس گرفته اندالدی واگذار شده يدهه پنجاه و شصت م

ستی در مصر را جمال مبارک فرزند ُحسنی مبارک و حلقه يبرالياست های نئولين سين مدافعينه چاک تريامروزه س

از سود ينان افتخار و امتيا. ل می دهنديالت در رشته اقتصاد در غرب، تشکيای از تجار جوان و گروهی با تحص

ب خود کرده اند اما در مورد رشد فاصله طبقاتی و ناامنی و عواقب يرا نصر يحاصل از رشد اقتصادی سال های اخ

  .است اقتصادی در سطح جامعه سکوت می کنندين سيمخرب ناشی از ا

ک دالر زندگی يطبق آمار سازمان توسعه اقتصادی وابسته به سازمان ملل، تعداد شهروندانی که روزانه با کمتر از 

ن در حالی است که اقتصاد يا. ده استي رس٢٠٠٥ درصد در سال ٦/١٩ به ٢٠٠٠ درصد در سال ٧/١٦می کنند از 

ر ينقش جمال مبارک در حزب حاکم در سال های اخ.  درصد رشد داشته است٢١ه، يناخالص ملی برحسب سرما

  .رديبرجسته تر شده است و انتظار می رود که پس از مرگ پدرش قدرت را بدست گ

، که نگران از ناآرامی ها در یتيماعی به عناصری در درون ارتش و دستگاه امناعتراضات اجت: ديتامار مى گو

  .ت داده استيسم در حاکميبرالين نئوليت برتری را نسبت به مدافعيجامعه هستند موقع

ستی را که به چالش يبرالياست های اقتصادی نئولين جنبش های اجتماعی خواهند توانست سيا ايد که آيد دياکنون با

د ياسی چپ بدون ترديروهای سين جنبش های اجتماعی برای نيدر هر حال اما ا. ز بکشانديه، به شکست کامل نکشاند

  .د مى دهديافق های روشنی را نو

. م کرديجنبش چپ مصر را می توان به سه گروه اصلی تقس: ديه در مورد جنبش چپ در مصر مى گويتاماروجو

گرد آمده , ندگی در پارلمان دارديحزبی قانونی است و دو کرسی نماکه ” تجمع“گروه نخست حول حزب موسوم به 

ون است چون معتقدند يان اپوزسياری در ميزاری بسيد مورد بيدر آن رفعت السعيژه ليرهبری حزب تجمع و بو. است

جزء ن حزب بصورت فردی مورد احترام بوده و ين برجسته ای در اين حال فعاليوی با دولت همکاری می کند، با ا

  .ون محسوب می شوندياپوزس

ستی ياليکال از حزب سوسين حزب را شاخه ای راديا, نيان فعاليگروهی در م. ست می باشديگروه دوم حزب کمون

افته بود که اغلب يانی بی رمق و منفعل تنزل يالدی به جري م٩٠ان در دهه ين جريا. تجمع به حساب می آورند
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ر دهد و يين روند را تغير موفق شده که اي سال اخ٦/٥ل می شد، اما در طی يکز از افراد سالخورده تشياعضای آن ن

  .ديرو جذب نمايان نسل جوان نياز م

ست های ياليان سوسيجر. ست های انقالبی استياليان موسوم به سوسيروهای چپ مصر، جريان نيمان درين جريسوم

 ٢٠٠٠ج و پس از سال ينی شکل گرفت که بتدريزمر يان زيک جريالدی در ابتدا به شکل ي م٩٠، در دهه یانقالب

ان موسوم يجر. ه حضور فعال دارديژه درجنبش کفايان بوين جريا. شکل علنی بخود گرفت استشتريش بيت هايفعال

  .داشته استان دانشگاهای کشوريان دانشجويمعی دريرشد سرريطی سال های اخست های انقالبی درياليبه سوس

شرفت ها و يپس از پ. ن به موضع دفاعی رانده شده استيان موسوم به اخوان المسلميش چپ، جرهمزمان با رشد جنب

ادی از ين در بدنه و تعداد زي هزاران نفر از فعال٢٠٠٥ان انتخابات ين در جريروزی های نسبی اخوان المسلميپ

م حرکت يش کرده است تا موج عظغاتی آن تاليعالرغم آنکه دولت و دستگاه تبل. ه آن بازداشت شدنديرهبران بلندپا

ن نسبت دهد، اما طبق يان اخوان المسلمير در سطح جامعه مصر را به جريهای اجتماعی معترض سال های اخ

ان اعتراضات اجتماعی فوق ين کننده ای در جريين نقش تعين، اخوان المسلميبرآورد اغلب صاحب نظران و مطلع

روی فعال خود قصد داشت که رهبری جنبش ين با صد هزار ني المسلمبه اعتقاد تامار اگر اخوان. نداشته است

ط به سرعت حاد و بحرانی می شد اما رهبری يرد و در آن فعاالنه شرکت کند شراياجتماعی توده ها را بدست گ

آنکه ان قبل از ين جريده اند که ايجه رسين نتين به وحشت افتاده و به اين از سرنوشت حماس در فلسطياخوان المسلم

انات يز در نزد جرين المللی و نيستی چهره خود را در افکار بيرد ابتدا می بايبتواند قدرت را در کشور مصر بدست گ

  .رفتنی و موجه جلوه دهديون مصر پذياپوزس

بر اساس گزارشات .  داللت دارد٢٠٠٨ل سال يه دولت در اويشواهد و قرائن بر گسترش اعتراضات طبقه کارگر عل

ن ي حرکت اعتراضی کارگری در ا٢٧د يه های کارگری مصر، فقط در هفته اول سال جدياظر بر اتحادسازمان ن

ه يان است تا اعتراضاتی خارج از چارچوب اتحاديی در جريز تالش هايهمزمان ن. وسته استيکشور بوقوع پ

بکه ای از کارگران ن است که شيانات چپ ايهدف محوری تمامی جر. کارگری تحت نفوذ دولت سازمان داده شود

  .ت کننديش برد مبارزات جنبش کارگری سازماندهی کرده و از مبارزات آنان حمايکال را برای پيراد

جاد يراتی اييجامعه تغروی خود درينخواهند بود که به تنهائی و با اتکا به نقادراسی هرگزياحزاب س: تامار معتقد است

ک جنبش گسترده اجتماعی يجاد ين جنبش های اجتماعی رفته و با هدف اد به درويروزی بايدن به پيبرای رس. کنند

  .حول طبقه کارگر تالش کنند
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