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  های مردمیاز آن مصری و تونسی نقشی اساسی در خیزش  تربیش کارگران مراکشی، بحرینی، اردنی و حتی  

ی  تحقیر، توهین و شکنجه وطنان خود ازایفا کردند. آنان همانند بسیاری از هم  ۲۰۱۱ در   عربی  کشورهای

پهرهای دولت را گرفته بود، تورم و افزایش نابرابری،  ی سنیروهای امنیت داخلی و فسادی که گریبان همه

کرد  شدن خدمات اجتماعی و سیاست خارجی تابع ایاالت متحد که شکاف بین دولت و مردم را تشدید میوخیم

ها مبارزه علیه بازسازی نئولیبرالی  ثیر میراث دههأت چنین تحتها هم مشارکت کارگران در خیزش  به خشم آمدند. 

آن   مالزم  که  بود  منطقه  به  کاریبیاقتصادهای  صدهازیاد،  حذف  جوانان،  میان  و  ویژه  دولتی  شغل  هزار 

بود  کاریثباتبی از  زنان  .  شاغالن  تناسب  آسیب    کاری بیبه  دولتی  بخش  زوال  دیدهتربیشو  زیرا  ی  اند، 

آنسیاست برای  نسبتاً  دولتی  بخش  اشتغال  مطلوبهای  است.ها  کارگران،   [ ۱]تر  برای  بنابراین، 

ها  گیری کرامت خود از دیکتاتوری بود. نگرانی آنچیزی بیش از یک شورش برای بازپس  ۲۰۱۱ هایخیزش

نه«، »کار، آزادی،    علی، شد: »نان، آب، بنانداز شد نیز شنیده میدر شعارهایی که در تونس و قاهره طنین

 . عزت ملی« یا »نان، آزادی، عدالت اجتماعی«

بیان تلویحاً  شعارها  کرهاین  در همه جای  را  خود  که  بود  نئولیبرالیسمی  رد  تحمیل می یگر  کند،  زمین 

های »اجماع واشنگتن« تجسم یافته بود: کاهش ارزش پولی، کاهش  که در سیاست  ایداری وحشی«»سرمایه

های دولتی  سازی شرکتآزادسازی بازار و خصوصی،  اساسی  برای مایحتاجات  هادولتی، حذف یارانه  یبودجه

ی(  المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهان)صندوق بین  شده« تثلیث نفرین»اقداماتی که    یهمه ــ

در جهان عرب، رؤسای  ها  شرکای اصلی آن  [۲.] ترویج کرده است  ۱97۰ یشدت در کشورهای جنوب از دههبه

-۲۰۱۱علی )العابدین بن( در مصر و زین۱98۱-۲۰۱۱) مبارک ( و حسنی۱97۰-۱98۱)  السادات جمهور انوار

 . کنار بگذاریم مراکش و اردن را  هایکه پادشاهی، بدون اینبودند( در تونس ۱987

آغاز دهه  مزدهای در این کشورها   یا کم  ۱99۰  یواقعی در صنعت در  از  مشابه    ۱97۰سال    مزدهای تر 

در    مزدها  [ 4]ی یافته بود.تر بیشکاهش  ،  ۱988 مقایسه با سالدر  ،  ۲۰۰6 درها  واقعی مصری  مزدهای  [3]بود.

در سطوح باال   کاریبیدرصد در سال افزایش یافت، در حالی که  ۲تنها  ۲۰۰7 و  ۲۰۰4 هایتونس، بین سال

بود. مانده  به عنوان »شورش  [ 5]باقی  اغلب  ریاضتی، که  اقدامات  اعتراضات علیه  های ضد صندوق  طغیان 

،  ۱984،  ۱99۰)  (، مراکش۱978،  ۱984) (، تونس ۱997،  ۲۰۰8) شوند، در مصر المللی پول« شناخته میبین

 [ 6]( رخ داد.۱989، ۱996)  ( و اردن۱988) (، الجزایر۱979، ۱98۲، ۱985) ، سودان( ۱965، ۱978،  ۱98۱
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، با این حال، ابعاد سیاسی مهمی گرفتندرا به خود  های مردمی  ها شکل شورشکه برخی از این جنبشاین با

مقدم بر    ،برخوردار بودای  سابقهشدت بیاز    که   هاکارگران و محافل مرتبط با آن  معیهای جکنشداشتند.  

. این اقدامات  از آن در مصر بود  تر بیشدر تونس و حتی  به ترتیب  مبارک   علی و حسنیالعابدین بنسقوط زین

  ی نشدهدهیسازمانجوش اما  یعنی اقدامات خود  ،نامدها« میناجنبشچه بیات »نه شورش محض بود و نه آن

حضور خود در فضای  بر  کنند، زنانی که  درازی میفضای شهر دستنشینان شهری که به  روزانه از سوی حاشیه

خیر، این اعتراضات    [7].کنند« استفاده میکردن یا جوانانی که از حق خود برای »تفریح  ورزنداصرار میعمومی  

محکوم هدف  »برنامهبا  تصویب  زمان  از  زندگی  شرایط  وخامت  تعدیل  کردن  و  اقتصادی  اصالحات  های 

از یک جنبش ۱99۱ و سپس مصر در سال  ۱986 توسط تونس در سال  «ساختاری با تعریف تیلی و تارو   ،

دارداجتماعی   بازنمایی  طرفداری پایدار    »کارزار:  مطابقت  از  میکه  استفاده  مکرر  به  های  را  خود  تا  کند 

 [ 8]«ها متکی است. یها و همبستگها، سنتها، شبکهبشناساند و بر سازمان مخاطبان ممکنترین  گسترده

با   یادشدههاها، بسیجرژیماین  به دلیل ضعف کارگران در مواجهه  دفاعی داشتند و به    یعمدتاً جنبه  ی 

بهمتکی  های محلی غیررسمی  شبکه بود. کارگران  نادر  با رژیم  اینبودند. درگیری مستقیم  آشکارا  جای  که 

بگیرند  قدرت چالش  به  را  میقانونی  سعی  اغلب  نماینده،  از  دعوت  با  شنیدن کردند  برای  دولت  از  ای 

ها اغلب حول محور منافع و  »جنبش ــ. مطابق با تز تیلی  به سوی خود جلب کنندها را  آن  هایشانْنارضایتی

خاصدرگیری می  یهای  نه  ،گیرندشکل  دموکراسی  و  برای  خواستی  اساس  بهبر  این    ــ خود«خودیسازی 

 [ 9]ها به ندرت خواستار دموکراسی یا تغییر رژیم بودند.جنبش 

 ی جنبش اجتماعی و کارگران عرب نظریه

دینامیک  به بعد، در کتاب    ۱98۰ یهای اجتماعی از دههشناسی جنبشآدام، تارو و تیلی، رهبران جامعهمک

آنان    [ ۱۰] .اند که در آثار قبلی خود بسط داده بودندهای مفاهیمی انداختهنگاهی انتقادی به محدودیت  جدال

خودْاکنون   پیشین  ساختارگرایی  »رابطه  به جای مدل  را مطرح میرویکرد  میان  کنند که »شبکهای«  های 

ها و خطرات عامالن اعتراض  انداز جدید بر درک فرصتدهد. این چشمها جای میافراد« را در مرکز بسیج

های بسیج« به جای ساختارهای موجود؛  ی محلکند و نه امکانات سیاسی موجود؛ »تصاحب فعاالنهتأکید می

چارچوب دینامیکی  »مرحلهبرساخت  بسیج؛  ذخایر  در  نوآوری  جمعی؛  کنش  جای  های  به  اعتراض«  بندی 

گستردههای  شیوه همه  از  و  همثابت؛  بسیج  تحلیل  جست  چونتر  جای  به  فرایند  یافتن  یک  برای  وجو 

 اعتراضی.   اقداماتهای دقیق  خاستگاه 
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؛ او معتقد بود  های متراکم« که توسط برودبنت مطرح شد غنی کردتوان با مفهوم »شبکهاین رویکرد را می

شبکه تراکم  زیستکه  اعتراضی  جنبش  بسیج  امکان  اجتماعی  دههمحیطی  های  در  ژاپن  در    ۱96۰ های را 

کرد.    ۱97۰ و را  فراهم  معترضان  »برودبنت  جماعت همشورشیان  و  می«  رنگ  نداشتند  اعتقاد  که  دانست 

که به زندگی    یمتراکم خانواده و دوستان  یاز شبکهی بدل شوند که  افراد کامالً خودمختارخواستند به  نمی

اعتر  جدا شوند.  بخشدها معنا میآن برای  او »آخرین عنصر الزم  که    ایاز درون جامعهرهبری    اضْاز نظر 

ها  ها و روابط قدرتی که آنشبکه  ارقدرت« )یعنی بافت  اجتماعی  ی« این توجه به »جنبه. ردی داجایگاه رفیع

متکی بر عوامل مادی یا  قالنیت فردی  ع  قبولغیرقابل  تنگنای دهد تا بر  به ما اجازه می  د( بخشنتجسم میرا  

های کارگری مصر و تونس  جنبش  در خصوصچنین دیدگاهی    [۱۱].یمغلبه کنعوامل سوبژکتیو و فرهنگی  

کنند.  و با هم زندگی می  کنندمیهای کارگری کار  های شرکتی یا در محلهکند. همین افراد یا در خانهصدق می

خانوادگی در این یا آن  کنند و به دلیل روابط  دیگر ازدواج میروند، با یکها با هم به مدرسه میفرزندان آن

 [ ۱۲.]شوندمحل کار استخدام می

های سیاسی« بسیار  پدید آمدند که فقط »فرصت  یدار های استبدادی ریشههای عربی در میان رژیمشورش

المسلمین  به استثنای اخوانهای مخالف مصر و تونس، جنبش. گذاشتندمیمردم در اختیار محدود یا نامطمئن 

عالوه بر این،    داشتند.  یمنابع بسیار کمی برای بسیج و ساختارهای سازمانی بسیار ضعیف و النهضه، عموماً  

های کارگری که مدعی نمایندگی منافع کارگران بودند، با سرکوب و وفاداری خود به  احزاب سیاسی و اتحادیه

 رژیم تضعیف شدند.

 کارگران در مصر نئولیبرالی 

توسط رژیم جمالETUF) سندیکاهای کارگران مصر  ی عمومیاتحادیه زمان تأسیس آن  از  عبدالناصر   ( 

اگرچه در دوران سوسیالیسم عربی متولد    این اتحادیهیک نهاد دولتی بوده است.    ۱957 ( در سال۱97۰-۱954)

، و سپس با  کرداعالم    ۱974 مهور سادات در مارسجس« اقتصادی که رئیگشایششد، با سیاست جدید »

علیه  مرتباً    مردمی در پاسخ طبقات    های بخششدید این سیاست در زمان مبارک سازگار شد. کارگران و سایر  ت

پیشرفتعقب از  حاصلنشینی  اجتماعی  و  اقتصادی  ناصر  های  دوران  در  میسشده  مسلماً،  خن  گفتند. 

اتحادیهسیاست ناصرْ های  اما رژیم  رستهغیردموکراتیک و    های کارگری  بود،  اقتدارگرا و    هم  درقاو هر  گرا 

یاد می نیکی  به  او  از  بود که  بهبود بخشیده  را  از کارگران  بود، سطح زندگی بسیاری  کردند. در  پوپولیستی 

عبدالناصر گفت:  »  زدند:فریاد می  دادند یاظاهرکنندگان نام او را سر میآمد که تکم پیش نمی،  ۱97۰ یدهه

 .“« به فکر کارگران باشید”
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و از    ۱984-۱994،  ۱975- ۱977:  رخ داد  گشایش اقتصادیاز زمان اعالم سیاست  ی اعتراضی  سه چرخه

علیه  سندیکاهای کارگران مصر    ی عمومیاتحادیهموارد،    ی تقریباً در همه    [۱3]تا به امروز.   ۱99۰اواخر دهه  

چندحزبی ، سادات یک نظام  ۱975 سال. در  ها باشد در کنار رژیم قرار گرفت آن  یکارگرانی که قرار بود نماینده

( تنها حزب مجاز چپ شد.  جمع گرای ملی مترقی )ت شده را تأسیس کرد. حزب اتحادمحدود و کامالً کنترل

دلیل هژمونی  کردند، اما چپ بهشرکت می ۱98۰و   ۱97۰ هایکارگری دهه هایحرکتگاه در اعضای آن گه

شدت تضعیف شده بود. حزب کمونیست  به  ۱965 مونیست درسوسیالیسم عرب ناصری و با انحالل دو حزب ک

های مارکسیستی که از چپ دانشجویی جدید پدید آمدند، سازمان  تأسیس شد، و  ۱975 در سال مصر دوباره  

ها یا  سربازان مبارزات کارگری، فعال در شرکتکهنه.  فقط از حمایت محدودی میان کارگران برخوردار بودند

  ۱95۲و    ۱93۰ یمستقل کارگری را که بین پایان دهه  گرایی سنت اتحادیه  ا مستقل،بازنشسته، عضو حزب ی

 حفظ کردند. بهتر از احزاب سیاسی شکوفا شده بود، 

»اجماع واشنگتن« توصیه کرد   از مصر بازدید کرد و بنا به  ۱976المللی پول در پاییز هیئتی از صندوق بین

یارانه نیازهای اساسی تا  که دولت  را برای  و    ۱8درصد کاهش دهد. دولت موافقت کرد و در   5۰های خود 

کارگران صنعتی نقشی اساسی در برپایی    های گسترده شد.ها باعث شورشاعالم این کاهش  ۱977 ژانویه ۱9

چه  یزی نمانده بود که رژیم را سرنگون کند. اما برخالف آنو تداوم این شورش داشتند که بنا به نظر برخی چ

 [ ۱4]ها باقی ماند.ی این جنبشرخ داده بود، چپ نهادگرا در حاشیه  ۱975- ۱976در اعتصابات 

با افزایش قیمت جهانی    را  خشم مردم از افول سوسیالیسم عربی در خالل »هفت سال گاو فربه« که اقتصاد

نفت، انتقال درآمد کارگران مهاجر به خلیج فارس یا لیبی، عوارض مربوط به بازگشایی کانال سوئز در سال  

  ی پس از امضای معاهدهسرپا نگه داشته شد، فروکش کرد.  نفت    ناچیز و افزایش درآمد دولت از صادرات    ۱975

های ایاالت متحده در طول دوران رونق نفت و  کمک  یه، جریان پیوست۱979 صلح اسرائیل و مصر در سال

از آن آغاز چرخه  ،پس  این رونق  پایان  اما  فراهم کرد.  برای مصر  را  استراتژیک جدیدی  اعتراضی    یرانت 

 یکنیم، میانگین ساالنه  ترکیب متناقض را    های بعضاً. اگر دادهادامه یافت  ۱994 تا   ۱984 جدیدی بود که از

سالج  هایکنشتعداد   بین  موج(    ۱993 تا  ۱986 هایمعی  سی)اوج  بود  سه   و حدود  باالترین  کنش  که 

  ۲۰۰۰ یشده از آغاز دهههای جمعی مشاهدهاما از تعداد کنش  آید،به شمار میبه بعد    ۱95۲ میانگین ساالنه از

 [ ۱5]تر است.به نحو مشخصی پایین
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را در نظام سالمت    کارمندانسهم    84 تابستان   در  که   یهای شدید به قانوناعتراضی با واکنش  ی این چرخه

برابر   دو  بازنشستگی  رهبری  کردو  شد.  آغاز  عمومی اتحادیه،  کارگران مصر  ی  اصالح    سندیکاهای  این  با 

ای که متعلق  رویه  ــخودداری کردند    شانچندین شرکت از دریافت حقوق  در  موافقت کرده بود، اما کارمندان

دادند.  میپرستی خود به تولید ادامه  کارگران معترض برای نشان دادن میهنکه    ناصری بود  ی دوره  سنت   به

کارگر نساجی را در    هزار  8۰الدعوار )شهری که بیش از   در سپتامبر تا اکتبر، زمانی که قانون جدید در کفر

ه کارگران و مردم شهر  حدود پانزده کیلومتری جنوب شرقی اسکندریه در خود جای داده بود( اعمال شد، انبو

های قطار  واگنج  ا به تارونقل را مسدود کردند و  کردند، حملایجاد  سوزی  خطوط تلفن را قطع کردند، آتش

سرکوب شدید سه تظاهرکننده  که نیروهای امنیتی با    زمانی برگشت  . نظم تنهاپرداختند  طی سه روز شورش

 [ ۱6] .نفر را دستگیر کردند ۲۲۰را کشتند و بیش از  

الخیمه و   های نساجی ایسکو در شبرهنفر از کارگران شرکت  هزار  4۰، نزدیک به  ۱986ر ژانویه و فوریه  د

المحله( دست به اعتصاب گسترده  شرکت ریسندگی و بافندگی مصر در محله الکبری )کارخانه معروف به غزل

که آن    ۱98۱ که با وجود قانون  ایمرخصی  ،زدند و خواستار مرخصی هفتگی با حقوق در روزهای جمعه شدند

در هر دو  دستگاه امنیتی ند. ه بودمند نشدکرد، هنوز از آن بهرهرا برای کارکنان بخش دولتی صنعتی مجاز می

های دولتی در این بخش در نهایت مرخصی هفتگی با  با خشونت پاسخ داد. اما تمام کارگران شرکت  مورد

لغو کمک هزینه۱988 رسپتامبدر  .  حقوق دریافت کردند آغاز سال تحصیلی به کارمندان بخش  ،  ای که در 

نیاز فرزندان خود را بخرند، منجر به اعتصاب کارگران  ها بتوانند لباس و لوازم موردشد تا آن دولتی پرداخت می

 [ ۱7].دتعطیل کربه مدت سه روز را کارخانه محله شد که ال  غزل

اعتراضی را رقم    یآمیز این چرخهاوج خشونت  ۱989 هلوان در ژوئیه و اوتدو تحصن در مجتمع فوالد  

گلوله  [ ۱8].زد به  مسلح  ضدشورش  اشکپلیس  گاز  و  الستیکی  کارخانههای  به  اشغالآور  توسط  ی  شده 

افزایش دستمزد و یک وعدهاعتصاب روزکنندگان که خواستار  در طول  یورش   ی غذایی  بودند،  کاری خود 

برجسته، به دلیل   یعباس، رهبر ارگر کشته، صدها نفر مجروح و صدها نفر دستگیر شدند. کمالیک ک بردند.

مسئول  ،  ۱99۰ در سالاو  شرکت در یک اعتصاب غیرقانونی بارها دستگیر، شکنجه و در نهایت اخراج شد.  

بیست سال  طی  ( شد که  CTUWS) های کارگری و خدمات کارگریاتحادیهمرکز  هماهنگی عمومی در  

 بدل شد. کارگری پیشرو به سازمان غیردولتی  پس از آن
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{  }حزب التجمع الوطنی التقدمی الوحدوی  حزب تجمعبا رسیدن    ۱984-۱994اعتراضی دوره    رخدادهای

آغاز شد.   از    ایعضو و هسته  هزار ۱5۰، حدود  ۱98۰ ی در اواسط دههاین حزب  به اوج نفوذ خود  متشکل 

.  نسخه بودهزار   ۱۲۰  ،االهلی  ،نامه آنیهفتهتیراژ    ، داشت.از جمله تعداد زیادی کارگر،  کنشگر فعال  هزار ۲۰

از    های مادی و حقوقیْ کمک  دهیسازماندر برخی موارد، با  تفرم و  یک پال  یبا ارائهاین حزب  در آن زمان،  

این اقدامات بودند. کارگران در عوض    خود مبتکرندرت  کرد. اما اعضای آن بهمیحمایت    های صنعتیکنش

  ی عمومیاتحادیهکارگری،    ی مرکز رسمی اتحادیه  به  واکنشکردند که در  های خود تکیه میبه سازمانعموماً  

  ۱984 کنندگانی را که در سال، دادستان عمومی اعتصابسانبدینایجاد شده بودند.    ، سندیکاهای کارگران مصر

کفر شده در  دستگیر  هرگونه    الدعوار  از  بی   دخالتبودند،  صنایایه  سیاسی  سازمان  نه  کرد.  اعالم  گناه 

، که اعتصاب بزرگی را توسط  آهنی کارگران راهاتحادیه( در مجتمع آهن و فوالد هلوان، و نه  »کارگران«)

المحله   دفاع کارگران غزل  یمرتبط نبودند. کمیته  حزب تجمعبه راه انداخت، به    ۱986 رانندگان قطار در ژوئیه

ایجاد شده بود،    حزب تجمعتحت حمایت    ۱98۰ یرا بر عهده داشت، در اوایل دهه  ۱986 که رهبری اعتصاب

 [۱9].تری اتخاذ کردمواضع رادیکال ارتباطات خود را با آن قطع و اما در زمان اعتصاب،  

بودند، نقش اساسی در    حزب تجمع با این وجود، چندین مستمری بگیر که از لحاظ نظری عضو یا هوادار  

کارگران نساجی،   یالچراوی، مبارزان سابق اتحادیه متولی عثمان و محمد سعد های محلی داشتند. طهاتحادیه

با انتقاد از    العمل صوت آغاز شد.    ۱985در    ش)صدای کارگر( بودند که انتشار   العمل صوت از سردبیران  

گناهی کارگران کارخانه  مقاالتی را در دفاع از بی ، سلسلهایی رژیم ناصر بر جنبش اتحادیهای رستهسلطه

طرز  رژیم جدید افسران آزاد به  توسط  ۱95۲ اوت  ۱3 و   ۱۲ شان درکه اعتصابمنتشر کرد  الدعور   نساجی کفر

قرار داد    حزب تجمعاین مواضع روزنامه را در تقابل با بسیاری از روشنفکران    شده بود.ای سرکوب  وحشیانه

 دادند.میی نشان  تربیشکه نسبت به ناصر نرمش 

و همچنین  السعید،   ، رفعتآنزمانی که رهبر واقعی    ۱99۰  ی در اوایل دههنظامی حزب تجمع  پایگاه شبه

و    در کنار رژیم مبارک قرار گرفتتأثیرگذارترین عضو آن نیز بود،    شحزب کمونیست که او تا زمان استعفای

.  به مبارزه پرداخت، فروپاشید  های غیررسمی قاهره علیا و در شهرک گرایان در مصرشورش اسالم  با  سپس

های  و سازمان  نداز سیاست حزبی روی گرداند،  ۱98۰ یدر اواسط دههبسیاری از روشنفکران چپ شهری  

  که دستگاه امنیتی از اعطای وضعیت سازمان غیردولتیق بشری را تأسیس کردند. با وجود اینغیردولتی حقو
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این  تعطیل کرد،    ۲۰۰7 خودداری و آن را برای یک سال درهای کارگری و خدمات کارگری  مرکز اتحادیه  به

 بود.  ۲۰۰۰و   ۱99۰ های روشنفکران و کارگران مبارز در دهه ارتباطاصلی  ی چنان نقطهمرکز هم

 به سوی تشدید نئولیبرالیسم 

»طرح    یالمللی پول و بانک جهانی دربارههایی را با صندوق بیننامهتوافق  ۱99۱ ژوئن   دردولت حسنی مبارک  

قانون   کرد.  امضا  ساختاری«  تعدیل  و  اقتصادی  ساختار  برای    ۲۰3تجدید  را  چارچوبی  سال  همان  مصوب 

این اقدامات را   سندیکاهای کارگران مصر  ی عمومی اتحادیه. کردشرکت دولتی تعریف  3۱4خصوصی سازی 

ر اساسی شرایط تصدی  موافقت کرد که به طونیز    ۲۰۰3پذیرفت و در نهایت با اصالح قانون کار در سال  

ند کارمندان  ستتوان ها میاز این پس، شرکت[  ۲۰]داد.میساله تغییر    ۲۰آزمایشی    یکارکنان را پس از یک دوره

و در پایان یکی از این قراردادها،    استخدام کنندمدت معین    موقتی با  اساس قراردادهایبر  طور نامحدود  را به

دانستند میخود  . این ماده که امنیت شغلی را که کارگران »حق«  راج کننداخدانند  ها را هر طور که صالح میآن

 های متعددی شد. های دولتی باعث درگیریسازی شرکتبا پیشرفت خصوصی و کردلغو می

طور که نام مستعار آن بود، روی کار آمد. مأموریت  ، همانوکار«صاحبان کسبدولت  »،  ۲۰۰4  یدر ژوئیه

نظیف تسریع دگرگونی نئولیبرالی اقتصاد مصر و انحالل بخش عمومی بود. او تا حد زیادی   وزیر احمدنخست

اند،  ین پیشرفت را داشتهتربیشمصر را در میان ده کشوری که    موفق شد: برای سه سال متوالی، بانک جهانیْ

کرد درآورد،  [  ۲۱] .معرفی  اجرا  به  نظیف  که  و  آتشاقداماتی  شد  معرکه  اعتراضیبیار  پیش  جنبش  که  تر را 

اینک  ،  هم پرشمار بود  . اقدامات اعتراضی جمعی که قبالًای تشدید کردسابقهبه نسبت بیبرانگیخته شده بود  

داد؛ این  رخ  در سال  اقدام جمعی اعتراضی   ۱۱8طور میانگین  به،  ۲۰۰3 و  ۱998 های چند برابر شد. بین سال

میلیون کارگر )رقم واقعی   دو  کم دست،  ۲۰۱۰و    ۱998 هایبین سال  [ ۲۲]بود.  مورد ۲65،  ۲۰۰4 در سال  رقم

اعتصاب و سایر اقدامات جمعی شرکت   4۰۰۰یا    34۰۰ تقریباً در(  نفر استمیلیون   احتماالً نزدیک به چهار

تقریباً بر سایر  سازی بود،  بر صنعت نساجی متمرکز بود که هدف آن خصوصی  ۲۰۰7 اگرچه جنبش  [۲3]کردند.

 تأثیر گذاشت.  نیز های اقتصادبخش

جمعی   بر  اقدامات  که  عالوه  سال  اوجی  موج آن  به    ۲۰۰4در  به  نسبت  چرخشی  رسید،  قبلی  های 

تر  بدون وقفه در تولید( زیادتر و همچنین طوالنیها،  تصابات )برخالف اشغال کارخانهپیدا کرد. اع  ترجویانهمبارزه

های  که اقدامات جمعی قبلی عمدتاً مربوط به شرکت حالی در[  ۲4].ندادامه داشتمتمادی    ی هاماهبودند و برخی  

به بعد، تعداد    ۲۰۰4 دولتی بود که کارکنان آن به دنبال حفظ دستاوردهای اجتماعی دوران ناصر بودند، از سال
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درصد از اقدامات   37،  ۲۰۰9 در سال  ای به آن پیوستند.نحو گستردهای از کارمندان بخش خصوصی بهفزاینده

زنانی که در گذشته  [  ۲5].درصد رسید 46این رقم به    ۲۰۱۰ جمعی مربوط به بخش خصوصی بود. در سال

فقط در کارکردهای کمکی در اقدامات جمعی شرکت می کردند، اینک بیش از پیش خود را مطرح کردند.  

چه در  اما برخالف آن[  ۲6].شدند  آن  حتی سخنگویرهبری این اقدامات را برعهده گرفتند و    هااز آن  برخی

حمایت روشنفکران  ها نقشی نداشت.  این جنبش  های قبلی اعتراضات رخ داده بود، هیچ سازمان سیاسی دردوره

 نگار، محدود و نامنظم بود. شماری روزنامهبه جز تعداد انگشتشهری، 

جدید    یروحیه  های تجلینخستین نمونه، شمال قاهره، یکی از  قلیوبدر    ریسندگی ایسکو  تعطیلی کارخانه 

این شرکت بخشی از یک شرکت    [۲7]بود.سازی شتابان بخش دولتی  مخالفت با خصوصی  دراقدام جمعی  

گذار مصری،  ، یک سرمایه۲۰۰3 در سال  هزار کارمند در استخدام داشت.  ۲4هلدینگ دولتی بود که زمانی  

میلیون پوند مصری در سال اجاره کرد. یک سال بعد، او   ۲/ 5  ه مبلغالدغری، آن را به مدت سه سال ب هاشم

به دلیل   شرکت  نیروی کار  قلیوب ــ، چهارصد کارمند آخر  ۲۰۰4 بر. در اکتخریدمیلیون   4آن را به قیمت  

ـ یافته بود  گیری  چشمش  کاه  آنفروش   خصوصی نشود.    شان تا شرکت  اعتصاب کردندبرای مدت کوتاهی    ـ

ها خواستار یک  شان تضمین شود. و اگر این امکان وجود نداشت، آنخواستند شغل در غیر این صورت، می

برای  ،  هنگامی که نتوانستند مطالبات خود را تحقق بخشندنشستگی پیش از موعد شدند.  صحیح باز  ی برنامه

 کردند. اعتصاب  ۲۰۰5 فوریه ۱3دوم در  بار

به جنبش  مردم  که از جلب توجه    در مسائل کارگریمتخصص    ینگارروزنامهاز طریق  مدت کوتاهی بعد،  

ها معتقد بودند این  آنکنندگان بازدید کردم.  از اعتصاب  اطالع یافتم واز این اعتصاب    بودناامید شده  ها  آن

چابان، کارگر ماهری که   جمال  شده. ها و مردم مصر است و نه به مدیران دولتی منصوبشرکت متعلق به آن

شرکت    با کارکنان  در واقع  « »این فروش به چه حقی انجام شد؟پرسید:  کار داشت، می بیست و سه سال سابقه

. »]محسن عبدالوهاب[ گیالنی ]مدیر عامل  هیچ مشورتی نشدرا در اختیار داشتند،    آنام  درصد سه ۱۰که  

مردم؟  مال  یا  بود  او  مال  شرکت  آیا  کرد.  موافقت  فروش  با  منسوجات[  و  پنبه  فعال    ی هسته  «هلدینگ 

ها در  آنابراز کرد و از من خواستند تا از    کنندگان موافقت خود را با این تصور ناصری از بنگاه دولتیاعتصاب

  ی . پس از اعتصاب غذا و دو روز اشغال محوطهعکس بگیرمعبدالناصر در حیاط کارخانه   پای مجسمه جمال

، اعتصاب با پیروزی نسبی  اتحادیه، در اعتراض به عدم حمایت  سندیکاهای کارگران مصر  ی عمومیاتحادیه

یورو( به جای طرح   ۱37۰پوندی برای هر کارمند )تقریباً    هزار ۱۰خت پاداش  اصلی پردا  دستاوردپایان یافت:  

اعتصاب بازنشستگی پیش از موعد و همچنین پرداخت حقوق معوقه سه باعث    پیروزیاین  [  ۲8]. بود  ماهه 
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نتوانسته بودند    ایسکوهای دولتی ایجاد کرد: مطمئناً کارکنان  ازی بنگاهساعتصابات متعددی شد که خصوصی

که در اواسط  دادند  کمتر از پاداش بازنشستگی پیش از موعدی  مبلغی  ها  و به آنشوند  فروش شرکت خود  مانع  

  ی تربیشبسیار    که دستاوردهای  ارائه شده بود، اما نیروهای امنیتی این جنبش را سرکوب نکردند  ۱99۰  یدهه

ها دولت را مجبور به داوری در  ند. عالوه بر این، آند رآوبه دست    ۱99۰یا    ۱98۰ هایدهه  از اکثر اعتصاب

رکت قبال فروخته شده بود. سایر کارگران این پیام را دریافت کردند: اقدام  شکه    هر چندمناقشه کرده بودند،  

 جمعی می تواند به نتایج ملموس منجر شود. 

 بسیج با منابع محدود 

درست در    دهد که خود را در این واقعیت نشان می  کارگری مصرهای سازمانی جنبش  ضعف منابع و ظرفیت

از جنبش اجتماعی عمدتاً    برخاستهدو سازمان    فقط،  شکل گرفت  اتای از اعتراضسابقهای که موج بیلحظه

های  مرکز اتحادیهتر از نیم دوجین کارمند دائمی داشتند:  کردند و کمکار می  های کارگریاتحادیه  ی در حوزه

  آخری . این  های کارگریهای اتحادیهکننده حقوق و آزادیهماهنگ  یو کمیتهو خدمات کارگری    کارگری

ایجاد  در قالب یک انجمن ماهانه برای تبادل اطالعات و مشاوره    ۲۰۰۰ سال  کارکنان دربرای کنترل انتخابات  

(  CEDESبرای حقوق اقتصادی و اجتماعی )  یبخشی از مرکز مصربه  ، این کمیته  ۲۰۱۰ . در ساله بودشد

 شد.  گری، بدلکاری  ناپذیر در حوزهخستگیوکیل  ،علی به سرپرستی خالد

کنند، تنها موردی که در آن    دهیسازمانمندی را  توانستند اقدامات محلی قدرتدر حالی که کارگران می

اتحادیه شد  ماندگار  نهاد  یک  ایجاد  باعث  بخشی  کار   ی اقدام  زمین  بر  مالیات  بخش  کنان  عمومی 

(IGURETAنماینده که  بود  که    یگیرب مالیاتکارمندان    ی(  محلی  بود  میمقامات  کار  [  ۲9].گرفتندبه 

ابوعیتا تشکیل دادند، آغاز شد. هدف   اعتصاب ملی را به رهبری کمال  یکه کمیته  ۲۰۰7 در پاییز  هاجنبش آن

  دارایی با مقامات مالیاتی بود که مستقیماً وابسته به وزارت    مزدهابرای دستیابی به برابری    ارزاریک  دهیسازمان

مقامات  که  ه بود  چند سال قبل ظاهر شداز  کردند. این نابرابری  های بسیار باالتری دریافت میبودند و حقوق

تری نسبت  که امکانات کم  ناچیزی شکل دادند  با مزدرا  ای از کارگزاران  خدمات، دسته  دهیسازمانمحلی با باز

که  اوج گرفت خیابانی  یهاشغال یازده روزاین کارزار در ، ۲۰۰7 دولت مرکزی داشتند. در دسامبرکارمندان به 

هایشان تصمیم گرفتند تا زمانی  کارمند و خانواده  هزار  5.  در مرکز قاهره در آن قرار داشت  دفتر نخست وزیر 

بزنند. در کمال تعجب، یوسف بوتروس    اردو سویی حقوق شنیده شود، در محل  برای هم  ها که درخواست آن

 درصد افزایش حقوق دریافت کردند. 3۲5غالی وزیر دارایی تسلیم شد و این کارگزاران  
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اعتصاب  کمیته اتحادیهی  تشکیل یک  را صرف  بعد  سال  پیروزی  این  بر  تکیه  در    یبا  و  کرد.  مستقل 

از  ۲۰۰8 دسامبر از    هزار 3۰، بیش  های محلی در سراسر مصر  کارمند مالیاتی که توسط دولت  هزار 5۰نفر 

را ترک کردند تا به  سندیکاهای کارگران مصر    ی عمومیاتحادیهوابسته به    یاستخدام شده بودند، اتحادیه

ای این  به طور غیرمنتظرهوزارت کار و مهاجرت  د.  بپیوندن  ی عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمیناتحادیه

قرن   مستقل برای بیش از نیم  یبه رسمیت شناخت و آن را به اولین اتحادیه  ۲۰۰9 جدید را در آوریل  یاتحادیه

های بهداشت،  تکنسین  ی)اتحادیه  نه چندان باسابقهو    ترکوچکهای مستقل دیگر، بسیار  تبدیل کرد. اتحادیه

ای طوالنی از فعالیت  به وجود آمدند. مقامات مالیاتی گذشته  ۲۰۱۰ لمان( نیز پیش از پایان سالمع  یاتحادیه

، بود  )کرامت(  کرامهالحزب    ،حزب ناصری  یابوعیتا یکی از اعضای برجسته در پشت خود نداشتند، اما کمال

به اماکن حزب و پشتیبانی  ساکن بود  در گیزه، آن سوی نیل از قاهره،    شناختند. ابوعیتا کهکه به رسمیت نمی

ی  اتحادیهتوانستند با سهولت نسبی به رهبران  می  اپوزیسیونلجستیکی دسترسی داشت. روشنفکران نزدیک به  

قل  دانستند، زیرا مرکز ثاتحادیه را می  مطالباتو    دسترسی داشته باشند  عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمین

 بود.  دورتر  ی نیل که در مرکز شهر قاهره بود و نه در شهرهای منسوجات دلتا ۲۰۰7 اعتصاب

مستقلی    یاتحادیهنتوانستند    یک سنت تاریخی مبارزاتیداشتن    رغمکارگران غزل المحله بهاز سوی دیگر،  

با وجود و این    سازندهای نساجی دلتا برقرار  ای بین کارگران کارخانهگونه هماهنگی منطقهایجاد کنند یا هیچ  را

رخ    ۲۰۰7 و سپتامبر  ۲۰۰6 آمیز در دسامبرو موفقیت  چشمگیر که در پی دو اعتصاب    ی بودهای متعددتالش

اعتصاب عمومی در   ــالمحله   ابتکار ملی اصلی کارگران غزل[  3۰.]داده بود   ۲۰۰8 آوریل 6فراخوان برای 

یورو   ۱9یورو، با دانستن اینکه حداقل موجود در آن زمان    ۱6۱پوند یا حدود    ۱۲۰۰ماهانه  مزد  برای حداقل  

ه  درخ داریزی شده برای توقف کار  ها قبل از تاریخ برنامههمچنین یک شکست بود، شکستی که هفته  ــ بود

نطفه خفه  در  به نحو موثری  ، این پروژه را  سیاست هویج و چماقدر محله، با استفاده از  نیروهای امنیتی  .  بود

محلی    مطالبات: ممنوعیت ایجاد ارتباط بین  شدمیرا تعیین کرد که نباید از آن عبور    حدومرزی. رژیم  کردند

  ، و سیاست اقتصادی ملی. داشت ای  ی افسانهجنبه  اشناسیونالیستی  ی بزرگترین کارخانه در مصر که گذشته

[3۱ ] 

  ی اتحادیه که در دهه  رهبرانپوند توسط تعداد نسبتاً کمی از   ۱۲۰۰مبارزه برای حداقل دستمزد ماهیانه  

نامی برای  و روشنفکران دلسوز  مرکز مصری برای حقوق اقتصادی و اجتماعی  علی،   قبل با همکاری با خالد

از ناگوی  مثالًبودند، آغاز شد.    خود به هم زده کارگر کارخانجات آرد جنوب در قاهره، در  اد،  شرا خالد علی 

از دولت خواسته  شد که    یمنجر به صدور حکم  ۲۰۱۰ دادگاهی در مارسکه در  ای حقوقی دفاع کرد  پرونده
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را  منصفانه حداقل دستمزد »تا  بود   به  .  مشخص کند«  را  پایه  افزایش حقوق  پیشنهاد  ملی دستمزد  شورای 

دولت    اما   . دادگیری را نشان میچشمد، افزایش  وکافی نب  هرچندیورو( داد که    8۰/53پوند مصری )حدود  4۰۰

در مقابل پارلمان    ه، چند صد نفر تظاهرکنند۲۰۱۰ می یکم. در واکنش، در  این افزایش را به تعویق انداخت

رقمی   ــن کند  تعییرا  پوند   ۱۲۰۰ند حکم دادگاه را اجرا و حداقل دستمزد ماهانه  بخواهتجمع کردند تا از دولت  

ی تظاهرکنندگان چنین بود:  یافته بود. شعارها  رواج   المحله در غزل   ۲۰۰8 در سال  ناکامکه از زمان اعتصاب  

ها را  کسانی که قیمت یهمه »سرنگون باد مبارک و و    ود«حداقل دستمزد منصفانه، یا این دولت به خانه بر»

و این    ــ  اتحاد قدرت و پول است  یهخالد علی به مطبوعات گفت: »این دولت نمایند  «.دهند!افزایش می

نظیف هستیم زیرا این دولت فقط برای بازرگانان کار   اتحاد باید منحل شود. ما خواهان استعفای دولت احمد

اعتصابات به ویژه  چنین احساساتی گاهی در جریان    [3۲] «که نگران عدالت اجتماعی باشند.کند بدون اینمی

غزل سپتامبر   در  در  می  ۲۰۰7المحله  با  شد.  شنیده  جلسات همبستگی  و  تظاهرات  روشنفکران  گذشته،  در 

وجود،   با این  دادند.ی قرار میجکمک حقوقی در اختیار فعاالن اخرا  یا   کردندمی  دهیسازمانکنندگان را  اعتصاب

صادی محلی با سیاست ملی، یا در اتحاد با اپوزیسیون  جنبش سندیکایی هرگز نتوانست در بیان مطالبات اقت

بود،    ۲۰۰۰ یها در دههقوت این جنبش ها، که نقطهروشنفکر، فراتر از این پیش برود. ماهیت محلی شبکه

نفوذ از  مانع  تاثیر  اکنون  شده  آن  و  ملی  مسائل  بر  شبکهبودها  این  نمی.  که  بزرگها  به  توانستند  شوند،  تر 

کردند. جنبش کارگری که قادر به ایجاد پیوند فراتر از سطح  اعتمادی خاصی نگاه میز با بیروشنفکران نی

  گذار به شد: عمل بدون سازمان یا رهبر ملی، با برنامه اقتصادی حداقلی وارد  ۲۰۱۱ ژانویه  ۲5محلی نبود، در 

 گفت:   لوموند دیپلماتیکدر ماه. همانطور که خالد علی به  ی پوند ۱۲۰۰حداقل مزد 

جنبش   که  نبودند  کارگران  را   ۲5»این  آن  برپاژانویه  زیرا  بتواند  کردند،  که  ندارند  ساختاری  را    خودها 

انقالب زمانی نکن  دهیسازمان این  نقاط عطف  از  ]اما[ یکی  بر  د.  به    بود که عالوه  مطالبات سیاسی دست 

 [ 33]اعتراض زدند و به انقالب رنگ اقتصادی و اجتماعی دادند«.

، به سرعت بسیج  سرنگون کرددر نهایت مبارک را    اینکه امواج اعتراضات با این حال، کارگران به محض  

یرون  نهادی بود که از این قیام ب  نخستین(  EFITUهای مستقل کارگری مصر ) شدند. فدراسیون اتحادیه

مبارک،  علیه    قیامطی یک کنفرانس مطبوعاتی در میدان التحریر، مرکز    ۲۰۱۱ یژانویه 3۰آمد. ایجاد آن در  

ی  اتحادیه،  های کارگری و خدمات کارگریمرکز اتحادیهمندی از حمایت  با بهرهفدراسیون جدید  اعالم شد.  

های بهداشت و معلمان  مستقلی را که از تکنسینهای کوچک  و اتحادیهعمومی کارکنان بخش مالیات بر زمین  

ز کارگران اجازه  کردند گرد هم آورد. در اوایل فوریه، تعطیلی تمام مشاغل توسط دولت به بسیاری ادفاع می
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  به سر کار بازگشتند، اما تا هشتم کارگران فوریه،   6در خیزش مردمی شرکت کنند. در داد تا به صورت فردی 

دهفوریه آنهزار   ها،  از  در شرکتها  نفر  ادارهکه  مانند  بزرگ  استراتژیک  قاهره،  ی حملهای  ونقل عمومی 

کردند،  المحله کار می آهن مصر، شرکت های تابعه اداره کانال سوئز، شرکت برق سراسری یا غزلشرکت راه

و اقدام اعتراضی  فوریه به اوج خود رسید، در تقریباً شصت اعتصاب   ۱۱در طول سه روز که با سقوط مبارک در  

   شرکت کردند. 

 کارگران مصری در دوران پس از مبارک

[  34.] اعتصاب و سایر اقدامات اعتراضی شرکت کردند  489کارگر در    هزار۱5۰ ، حدود  ۲۰۱۱تنها در فوریه  

  ی برای فراتر رفتن از افق محلی که در دهههای مستقل کارگری مصر  کادرها و مبارزان فدراسیون اتحادیه

برقراری دموکراسی در    ی: مسئلهشروع به طرح مطالبات سیاسی کردند،  دادرا تشکیل میقبل افق کارگران  

  »مطالبات ای را تصویب کردند ) میهها اعالفوریه، چهل نفر از آن رژیم. در    یعمق بود و نه فقط تغییر چهره

چنین حق اعتصاب و هم  ، های مستقل کارگریویژه خواستار حق تشکیل اتحادیه( که به« کارگران در انقالب 

ها  . آنبودند  « پیشینیکی از نمادهای اصلی فساد رژیم  »،  سندیکاهای کارگران مصر  ی عمومیاتحادیهانحالل  

  ی، تاکید کردند: »اگر این انقالب به توزیع عادالنهبودند  در میان کارگران و فقرا  احساسات گستردهکه پژواک  

ی طبیعتاً وابسته به  أهای اجتماعی کامل نیست. حق ربدون آزادیآزادی  ارزش است.  ثروت منجر نشود، بی

 [ 35]«حق نان است. 

سیاسی   یتجربه  کهمتوسط    یطبقههای باالیی  الیهخواه  ویژه جوانان ترقیبسیاری از فعاالن انقالبی، به

ند و از حمایت  ستنگری « و نه کامالً »ملی« میصنفی عنوان مطالبات »، این مطالبات را بهی داشتندنسبتاً محدود

جا پیش رفت که گفت: »کارگران  آوریل، تا آن 6جوانان  ها خودداری کردند. احمد ماهر، بنیانگذار جنبش  از آن

و حمایت برخی از روشنفکران    دفاع این امر مانع از    [36]از آن دور بودند.«  هاآن  هیچ نقشی در انقالب نداشتند.

کنفرانسی  های مستقل کارگری مصر  فدراسیون اتحادیهمارس، رهبری   ۲نشد. در    های مستقلسندیکالیستاز  

تشکیل داد. این کنفرانس خواستار انتصاب احمد حسن   «چه کارگران از انقالب انتظار دارندآن»را با موضوع  

ها  شد؛ البورایی سال  و مهاجرت )یعنی کار(  اشتغالالبورایی، استاد حقوق کار در دانشگاه قاهره به عنوان وزیر  

دانشگ کثرتدر  از  قاهره  اتحادیهاه  میگرایی  حمایت  کارگری  سازمان    هاینامهپیمانمصر    چون.  کردهای 

(، و  87 یشماره  ی نامهپیمان)  دهیسازمانکه آزادی تشکل و حمایت از حق  تایید کرده بود  را  المللی کار  بین

استدالل البورایی  ،  کردرا تضمین می  ( 98 یشماره  ینامهپیمانزنی جمعی )و چانه  دهیسازمانهمچنین حق  

ند و بنابراین بر  اهالمللی تبدیل شدبه این ترتیب به تعهداتی برخاسته از معاهدات بینها نامهپیمانکرد که این 
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را تنها اتحادیه مجاز معرفی می کرد، اولویت  سندیکاهای کارگران مصر    ی عمومیاتحادیهقوانین ملی که  

تازگی  و صدها اتحادیه مستقل شرکتی را که به  های مستقل کارگری مصر فدراسیون اتحادیهنتیجه، او   دارند. در 

ماه   ایجاد شده بودند به رسمیت شناخت. با این حال، نه شورای عالی نیروهای مسلح، که عمالً برای هجده

ت کوتاهی قبل از انحالل در  ، که برای مدالمسلمینکشور را اداره کرد، و نه پارلمان تحت تسلط اخوان  بعد

تهیه شده بود وزارت البورایی  های کارگری را که توسط  تشکیل جلسه داد، قانون اصالح اتحادیه  ۲۰۱۲ سال

های  و به کنترل اتحادیه  کردهای کارگری را قانونی میتصویب نکردند، قانونی که به طور کامل تکثر اتحادیه

 .دادمیکارگری توسط دولت پایان  

 شدن جنبش کارگری سوی نهادیبه

ایفا    ر برکناری مبارکی که جنبش کارگری دنقش آشکار  ی مرتبط باوجههقانونی رسمی و    جایگاهکسب  

ها  ها و فدراسیوناتحادیه  یعنی  جنبش کارگری را تغییر داد. اکنون امکان ایجاد نهادهای مستقل  خصوصیت ،  کرد

وجود،   این  با  داشت.  نظروجود  به  مایرمن  بنا  جان تقدان  نظریهمک زالد،  سایر  و  نقشی  کارتی  که  پردازانی 

عموماً    هاییسازمان  چنینایجاد    قائل هستند،های جنبش اجتماعی«  ای شدن »سازمانحرفه  برایکننده  تعیین

باعث ایجاد اختالف بین   این اتفاق[  37.]شودی خود میاز بدنههای کارگری جنبشرهبران  ارتباط  قطع   باعث

 بود.  ناپذیرشد که در دوران مبارک تصور یهای استراتژیکبحث  مسئول در خصوص مقامات 

اتحادیه مصر  فدراسیون  کارگری  مستقل  نظر    ۲۰۱۱ تابستان  خاللدر  های  اختالف  دلیل    پیرامون به 

  این فدراسیون،باور بودند که    استراتژی اتخاذ شده به دو گرایش تقسیم شد. کمال ابوعیتا و حامیانش بر این 

این از  اتحادیهحتی قبل  استواری تأسیس شوند،  که  به نحو  نمایندههای محلی  به عنوان  به سرعت    ی باید 

مند برخورد کند. او خود قبالً در  تا با ارتش و سایر بازیگران سیاسی در موقعیتی قدرت  مل کندعکارگران مصر  

حزب  هایتسیاس در  بود.    الکرامه ملی  کرده  پارلمانی  الکرامه   حزبشرکت  انتخابات  در 

المسلمین پیوست و کمال ابوعیتا تحت  دموکراتیک به رهبری اخوان  ائتالف، به  ۲۰۱۲ ژانویه  -۲۰۱۱ دسامبر

رااین   پارلمان  کرسی  دسترس   به  عنوان  در  محدود  منابع  و  کارکنان  به  توجه  با  آورد.  فدراسیون  دست 

گذاری و بحث سیاسی ملی به  ، اولویت دادن به مشارکت در انتخابات قانونقل کارگری مصرهای مستاتحادیه

 ها بود. آن  رهبرانیا آموزش  فدراسیون   این  های عضوبنگاههای  تر برای تقویت اتحادیهمعنای صرف زمان کم

  آن ابوعیتا را به ریاست    ۲۰۱۲ یدر ژانویههای مستقل کارگری مصر  موسس فدراسیون اتحادیه  یکنگره

اتحادیه و دو میلیون کارگر و کارمند اداری است،   ۲۰۰حدود    یکرد نمایندهانتخاب کرد، فدراسیونی که ادعا می
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قطعاً  که  اتحادیهبودآمیز  اغراق  رقمی  آن  اصلی  اعضای  خدمات.  کارمندان  به    های  قبالً  که  بودند  عمومی 

  ی عمومی کارکنان بخش مالیات بر زمین اتحادیهوابسته بودند:   سندیکاهای کارگران مصر ی عمومیاتحادیه

کارکنان بخش  پست، خلبانان و    یحمل و نقل عمومی قاهره، مخابرات مصر، اداره  یو اتحادیه معلمان، اداره

و  [ 37] هوانوردی عباس  کمال  اتحادیه.  کارگری مرکز  خدمات  و  کارگری  در    های  شدن  درگیر  جای  به 

، ترجیح دادند بر آموزش کارگران در اتحادیه های کارگری دموکراتیک از طریق کار  درازمدتهای  سیاست

آن حامیان  کنند.  تمرکز  اتحادیهها  مردمی  مصر  فدراسیون  کارگری  مستقل  ازهای  و  کردند  ترک    ۲4 را 

 خود را برگزار کرد. این حزب   یکنگره  نخستین(  EDLCدموکراتیک کار مصر )  ی، کنگره۲۰۱3 آوریل ۲6 ات

حمل یسری  شرکت  در  اعتصاب  رهبری  دلیل  به  که  را  محمولهمعروف  و  کانتینر  در    یونقل  اسکندریه 

، حکم دادگاه او را دوباره به  ۲۰۱3 در ژوئن ــبرکنار شده بود، به عنوان رهبر خود انتخاب کرد    ۲۰۱۲ مارس 

از   بسیاری  بازگرداند.  خود  مصر    یکنگرهمؤسس    یاتحادیه 3۰۰کار  کار  در شرکتدموکراتیک  های  اخیراً 

 [ 39] اند.شده  خصوصی در مناطق آزاد ایجاد

 بسیج محلی و ضعف ملی 

که  فدراسیون  انشعابی  دو  آمدن  وجود  به  ادامه  باعث  از  مانع  شد،  که  جنبشی  مستقل  نشد  اعتراضی  های 

اقدام جمعی    ۱4۰۰، بیش از  ۲۰۱۱ . در سالداشتندهای محلی  ها هنوز ریشههای آن، رهبران و شبکهمطالبات

صدها  .  وجود داشت   ــ گذشته  یاز هر سال در دهه  تر بیشدو تا سه برابر   ــ  کارگر  هزار 6۰۰شامل حداقل  

ها  هایی که در آنشرکتی کارکنان  همهاما  [  4۰]تشکیل شد.  ۲۰۱۲و    ۲۰۱۱ هایمستقل در سال  یاتحادیه

ترس از انتقام از سوی کارفرمایان، مانع بزرگی برای تشکیل اتحادیه    اتحادیه ایجاد شده به آن ملحق نشدند. 

های بازنشستگی و سایر مزایای اجتماعی دریافتی توسط  است. عالوه بر این، مستمریبوده  و هر گونه اعتراض  

سندیکاهای کارگران    ی عمومیاتحادیهها در  های دولتی مشروط به عضویت آنبسیاری از کارکنان شرکت

 دارد.  گیریچشممالی ی  ست. بنابراین گسست از اتحادیه رسمی هزینها  مصر

تر از شش ماه  پارلمانی که پس از کم ــپس از مبارک    پارلمانین  نخستنمایندگی کارگران در  ضعف در  

دهد که قدرت جنبش هنوز در همان جایی  نشان می  ــ که دستاورد زیادی داشته باشدمنحل شد بدون این

این  که    سیاسی ملی  یدر صحنه  های محلی آن.ریشه  در  یعنی  مبارک بود  حکومتآخر    یدههاست که در  

انتخاب نمایندگان مجلس و اجبار نامزدهای   ،های کارگریاتحادیه یبارهچالش شامل تصویب قانون جدید در

های  فدراسیون اتحادیهکارگری و تعهدات بود،    یبه بررسی مسائل اتحادیه  ۲۰۱۲ انتخابات ریاست جمهوری

تر از شورای عالی نیروهای  ثابت کردند بسیار ضعیف  ی دموکراتیک کار مصرکنگرهو    مستقل کارگری مصر
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اخوان یا  مسلح،  عمومیاتحادیهالمسلمین  مصر    ی  کارگران  آنسندیکاهای  بوروکراتیک  دستگاه  عمل    و 

نتوانسته بودند جنبش اجتماعی محلی را به نیروی سیاسی  ۲۰۱3 اسط سالتا او های مستقل اتحادیه. کنندمی

 ملی تبدیل کنند.

پایان دهه در  باید نوشته شود.   ۱99۰ یبسیج کارگران مصری که  پایان آن  آغاز شد، داستانی است که 

اقدام   ۲۰۱۲ سال شد.  اتبا  مشخص  حدود    [ 4۱] جمعی  ژوئیه،  اواسط  کارگر   35در  نساجی  هزار  کارخانه 

عمدتاً اقتصادی بود: افزایش    ۲۰۰۰ یمانند دههها  ها اعتصاب کردند. مطالبات آنالمحله و سایر شرکت غزل

افزایش   در سود،  ماهانه    حق سنوات خدمت مشارکت  کارمندان غزل ۱۲۰۰و حداقل دستمزد  المحله   پوند. 

که متهم   شدند هلدینگ عمومی و همچنین سایر مدیرانیهمچنین خواستار برکناری فؤاد عبدالعلیم مدیر این 

تنها دو هفته پس از تحلیف    را  بسیج گسترده در یک بخش حیاتیاین    . بسیاریبودندکفایتی و فساد  به بی

اولین رئیس محمد به عنوان  آزادانهمرسی  منتخب  برای    سانبه  مصر   ی جمهور  جدید،   جمهور رئیسچالشی 

و   او  عدالت  و  آزادی  آنحزب  از  که  المسلمین  برخی  اخوان  واقع،  در  کردند.  تلقی  کردند،  حمایت  ها 

  ۲۰۱۱ ندرت پیش از فوریهاند که بهکنندگان تمایل خود را برای نبرد با مرسی با عباراتی ابراز کردهاعتصاب

بودیم و حاضریم  عزالدین در سخنان خود کوتاه نیامد: »ما در سقوط مبارک سهیم   محمد شد.  آشکارا استفاده می

 [ 4۲]هر ظالم دیگری که حقوق ما را پایمال کند از میان برداریم.«

 کارگران در تونس نئولیبرال

عمومیاتحادیه )  ان کارگر  ی  سال  UGTTتونس  در  که  جنبش   ۱946(  در  را  رهبری  نقش  شد،  تأسیس 

داشت.   می  رشد،  سانبدیناستقالل  اجازه  آن  به  گاهی  قوا  تا  داتوازن  اتحادیهد  با  مقایسه  عمومی  در  ی 

کارگران مصر باشد.تر بیشاستقالل    سندیکاهای  داشته  رژیم  از  بین    ی  روابط  که  دیگری  ی  اتحادیهعامل 

های  حقوقمشاغلی که    های اتحادیه  این بود که   کردمیو دولت تک حزبی را پیچیده  کارگران تونس    عمومی

دریافت میتربیش بودند  ایتحصیالت حرفهاز  و    کردندی  برخوردار  و    اساتید) تر  دبیرستان،    دبیراندانشگاه 

اداره پست( اغلب قاطعیت   یا  بانک    ی عمومیاتحادیهی نسبت به رهبری ملی  تربیشمهندسان، کارمندان 

( یا  التجدید حرکةاکنون  کمونیست ) ها به حزب  دادند. برخی از اعضای این اتحادیهمینشان  کارگران تونس  

قفصه  فسفات    ی( نزدیک بودند. فقر شدید حوضهاکنون حزب کارگران تونسکارگران تونس )کمونیست  حزب  

را دریافت  کارگران تونس    ی عمومیاتحادیهرا برانگیخت که چک سفید    هاییجنبشو سایر مناطق جنوب نیز  

 نکرده بودند.
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به دولت توصیه کرد که ارزش دینار را    ۱964 در  خود در تونس  ی ین مداخلهدر اولصندوق بین المللی پول  

توجهی در مزدهای واقعی شد. اگرچه تونس در آن زمان در  درصد کاهش دهد که منجر به کاهش قابل ۲5

خود بود، اما دولت تمایل داشت از این امر پیروی کند. دبیرکل   مدت»آزمایش سوسیالیستی« کوتاه  یبحبوحه

، وفادار به بورقیبه و حزب حاکم )حزب سوسیالیست دستوری  عاشور، حبیب کارگران تونس ی عمومیاتحادیه

از  PSDیا   اما  با افزایش مزدها جبران نمی  پذیرش (،  این  کاهش ارزش پول که    نمود شد، خودداری کرد. 

که  ان فرستاده شد تا اینبرای چندین سال به زند  عاشورشد.    به بورقی  جمهوررئیسباعث خشم    طلبیاستقالل

 [ 43].به مقام قبلی بازگرداندند ۱97۰ دراو را 

و   تورم  تونسی  کارگران  اصلی  نگرانی  زمان،  آن  در    کاریبیاز  است.  فعاالن  ۱97۰ یدهه  خاللبوده   ،

کارگران تونس    ی عمومیاتحادیهبه امید وادار کردن رهبری    سابقه بود غیرمجاز زیادی را که بیاعتصابات  

اقتصادی و سیاسی به راه انداختند. این موج اعتصابات منجر    یبرای به چالش کشیدن دولت در هر دو زمینه

تخمین زد که این افزایش تنها نیمی از  کارگران تونس   ی عمومیاتحادیهتوجه مزدها شد، اما به افزایش قابل

»قرارداد اجتماعی« که بین  [  44.] کردرا جبران می  ۱977 و  ۱97۰ هایهای زندگی بین سالافزایش هزینه

صدها  امضا شد نتوانست به اعتصابات پایان دهد.    ۱977 یکارگران تونس و رژیم در ژانویه  ی عمومی اتحادیه

نمایندگان کنگره از  با آن مخالفت کردند. در ماه    ۱977 در مارس  کارگران تونس  ی عمومیاتحادیهی  نفر 

رمند کارخانه دولتی نساجی کسار هالل در اعتراض به انتصاب مدیریت جدید که اهل منطقه  کا ۱۲۰۰اکتبر،  

چیان شرکت  . ماه بعد، اعتصاب معدندامن زدسه روز شورش را  ها  آننبود، محل را اشغال کردند. سرکوب  

 منجر به پیروزی مهمی شد. ، که متعلق به دولت نیز بود، قفصهفسفات 

به منظور  مدیریت مرکزی  جدیدی نشان داد.    سرسختی  عتصاباتدر مواجهه با ا  ۱978 ی در ژانویهدولت  

ژانویه شده بود  ۲6خواستار توقف کار در  کارگران تونسْ ی عمومیاتحادیهاستقالل مقابله با سرکوب و حفظ 

ی  دیهاتحا  . چنین ابتکاری حاکی از گسست بینآمدبه شمار میکه اولین اعتصاب عمومی پس از استقالل  

دستوری   عمومی حزب سوسیالیست  و  تونس  جریان    کارگران  در  کند.  تحمل  را  آن  نتوانست  رژیم  که  بود 

ها نفر را کشتند، صدها نفر را زخمی کردند  ده   ،کنندگان حمله کردندبه اعتصاب  ، ارتش و پلیس“پنجشنبه سیاه”

کارگران    ی عمومیاتحادیه  اعضای رهبری   ینیز همه، و  عاشورویژه  نفر را دستگیر کردند، به و بیش از هزار

س  أرا در ر  »دست نشانده«جدید    یپس از آن رژیم یک کمیته[  45]تونس به جز دو نفر را دستگیر کردند.

 نصب کرد.   اتحادیه
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اجتناب    کارگران تونس  ی عمومیاتحادیه  ( تالش کرد تا از درگیری با ۱98۰- ۱986دولت محمد مزالی )

، پذیرفت: کاهش  ه بودبازدید کرد  از تونس   ۱983 المللی پول را که در پاییزهیئت صندوق بین  یکند، اما توصیه

، حتی قبل از اعالم رسمی ۱984 یهای مواد غذایی اصلی. در اول ژانویهکاهش یارانه  از طریق بودجه   کسری 

بلغور و   7۰افزایش   درصدی قیمت نان، تظاهرات در شهرهای جنوبی، در   ۱۰8درصدی قیمت ماکارونی و 

همان شکل در تونس  تقریباً به  چیده شده بود  ابس آغاز شد: سناریویی که در مصر هفت سال قبل  قو    قفصه 

ها برپا کردند. حکومت  شهروندان سنگرهایی را در خیابانو  تونس گسترش یافت    در سراسر. تظاهرات  تکرار شد

برقرار    ژانویه اعالم کرد 6ها را در  لغو افزایش قیمت  تا زمانی که بورقیبهم شد و نظم  ژانویه اعال 3نظامی در  

از اعتصاب    تربیشبرابر   شود که ده نفر تخمین زده می هزار گران پانصد. تعداد تظاهرکنندگان و آشوبنشد

 . بود ۱978 عمومی سال

در زندان بودند، بنابراین دولت زمانی که خود را    ۱986 کارگران تونس تا  ی عمومیاتحادیهاکثر رهبران  

وام  دریافت  ازای    به   دولت تونسری داشت.  بازتدید، دست  نمی  اشقادر به پرداخت سررسید بدهی خارجی

اصالحات اقتصادی و تعدیل ساختاری را مطابق با    یالمللی پول، برنامهمیلیون دالری از صندوق بین ۱8۰

علی العابدین بنجماع واشنگتن« به تصویب رساند. اولین اولویت رژیمی که با »کودتای پزشکی« ژنرال زین»ا

بین  ۱987نوامبر   7در   صندوق  طرح  اجرای  شد،  با تأسیس  بعد  سال  شش  نتیجه،  در  بود.  پول  المللی 

بل از اعتصاب عمومی  شده در هفت سال قاعتصاب ثبت ۱76۱از    تر بیشاعتصاب همراه بود که بسیار   ۲586

 کارگران تونس را نداشتند.  ی عمومیاتحادیهکمیته مرکزی   یها تأییدیهاکثر آن  [46] بود. ۱978 ژانویه ۲6

جنبش گرایش اسالمی و سپس جانشین آن النهضه به عنوان نیروی اصلی   ظهور،  ۱99۰ یدر اواسط دهه

که   بر مبنای این اصلرا بر آن داشت تا کارگران تونس  ی عمومیاتحادیهعلی، کادرهای اپوزیسیون رژیم بن

در همان زمان، حزب    تقریباً  [47]شوند.  «مشارکت با دولت »دهند وارد  ترجیح میگرایی  بر اسالماقتدارگرایی را  

در حالی که به  کارگران تونس    ی عمومیاتحادیهمصر نیز سیاست مشابهی را در پیش گرفت.  تجمع مصری  

داد، مقاومت در برابر اصالحات نئولیبرالی را متوقف کرد و با  ها ادامه میدر شرکت زنی جمعیدفاع از حق چانه

های معلمان، کارمندان  ی حمایت کرد. با این وجود، اتحادیهدرپمالیمت از بن علی در انتخابات متقلبانه پی

 های کارگری و رادیکالیسم سیاسی باقی ماندند.های اتحادیهپست و کارمندان دولت، کانون

، و کاهش نرخ فقر باعث  ۲۰۰۰ ی در طول دههدرصد در سال(  6تا    3نرخ رشد تولید ناخالص داخلی )بین 

درصد از تولید ناخالص   8۰با این حال، حدود  [ 48]المللی شد.مؤسسات مالی بینتمجید مداوم تونس از سوی 
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هایی با ارزش افزوده پایین بستگی دارد که نیروی کار ارزان  شود و به بخشتولید می  ی ساحلیناحیهداخلی در  

ایی که  هگری، همه بخشنساجی و پوشاک، کشاورزی، تجارت، گردش گیرند ــو کم مهارت را به کار می

در سطح کشور رسما    کاریبینرخ    ۲۰۰۰ یدر دهه  [ 49]کنند.التحصیالن فراهم نمیشغل کافی برای فارغ

افزایش یافت  درصد   4۰به    قفصهمعدنی    یاما این میزان در حوضهدرصد(  ۲۰شاید  در واقعیت  درصد بود ) ۱5

و   یغرب ، جنوبیغرب -فقر در مناطق مرکزکه  جاییسال سن داشتند. از آن 3۰کاران زیر از بی درصد 7۲که 

ی  ناحیهوجود دارد: یک تونس نسبتاً مرفه در    تونس با دو سرعت«   یک»متمرکز است، عمالً    یغرب  شمال

های شورش  . در این شرایط جای تعجب نیست که اولین لرزههای داخلیسرزمینو یک تونس فقیر در    یساحل

 و سیدی بوزید بود.  قفصهعلی از  علیه رژیم بن

دست  به طور فزاینده ای با رژیم همکارگران تونس    ی عمومیاتحادیه، رهبری  ۲۰۰۰و    ۱99۰در دهه های  

سو«  و نه کامالً »هم  شد  کند، اتحادیه »نه کامالً »تسلیم« طور که بئاتریس هیبو پیشنهاد میشد. اما، همان

بین یک رهبری خنثی و یک پایگاه کنترل    یی ناپایداربود، تا حدی به این دلیل که در درون آن »همزیست

داشت نشده«   تونس    ی عمومیاتحادیه[  5۰].وجود  دولت  کارگران  نظارت  نظر  با  زیر  بار  هر سه سال یک 

درباره  یاتحادیه تونس  بازرگانی و صنایع دستی  مذاکره میتوافقنامه  یصنعت،  مانع    ندکردهای حقوق  که 

، مطبوعات در مورد  ۲۰۰۰ یشد. برخالف مصر در دههیا اعتصاب غذا نمیی غیرمجاز  هااعتصابجویی  مبارزه

ها وجود ندارد. اما، مانند مصر، شکافی  این اقدامات گزارشی ندادند و بنابراین تخمین قابل اعتمادی از تعداد آن

  یو رفتار شایسته بودند( و گفتمان اتحادیه  اکثر کارگران )که خواستار شغل  عادیهای محلی و  میان خواسته

آزادی یعنی سه سازمان    المللی توسعه،برای بدیل بین  تجمعها در تونس و  حقوق بشر تونس، شورای ملی 

و نئولیبرالیسم  های کارگران را به انتقاد خود از رژیم شدند و نگرانی جوترهمبارز ۲۰۰۰ یغیردولتی که در دهه

 [ 5۱]وجود نداشت.جهانی پیوند زدند، 

که خودسوزی محمد بوعزیزی اعتراضی را در تونس و جهان  از این  پیش، تقریباً سه سال  ۲۰۰8در ژانویه  

،  ۲۰۱۰ تا  ۱98۰ از  [ 5۲].ه بودبه راه افتادالردیف  و شهر مجاور آن    قفصه عرب برانگیخت، اعتراضات خیابانی در  

  هزار  5کمتر از   ۲۰۱۰ کاهش داد، تا جایی که در سالشغل را   ۱۰۰۰۰حدود  CPGیا شرکت فسفات قفصه 

فسفات  شرکت  این حال، کارگران  با    [53].شغل از آن زمان دوباره ایجاد شده است(   هزار 3نفر را استخدام کرد )

همقفصه   با  که  کردند  متهم  محلی  را  مقامات  عمومیاتحادیهدستی  تونس    ی  خود  کارگران  استخدام  در 

گسترش یافت زیرا معلمان، زنان، جوانان و برخی از    قفصه می کند. اعتراض در سراسر استان    پروری نوچه

چنین  های استخدام عادالنه در معادن، بلکه همهای اتحادیه محلی به جنبش پیوستند تا نه تنها شیوهشاخه
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تر  ویی از شهرهای مرفههای دانشجرا مطالبه کنند. مطبوعات مخالف، رادیکال  استخدامای جامع برای  برنامه

 ساحلی و دیاسپورای تونس در فرانسه و مونترال حمایت خود را اعالم کردند. 

افزایش یافت و جنبشی اجتماعی را    قفصه   مردم اما حمایت از    [54]اگرچه تظاهرات وحشیانه سرکوب شد،

تظاهرات  الردیف  زندانی در  چیان  آوریل، همسران معدن 4به وجود آورد که از پایگاه وسیعی برخوردار بود. در  

را اشغال    الردیفو    قفصه دادند. نیروهای امنیتی    سازماناقدامات همبستگی را    آن  کردند در حالی که حامیان 

کردند. درگیری ها برای چندین ماه ادامه یافت و در ماه ژوئن یک واحد پلیس نظامی یک معترض را به ضرب  

گلوله کشت. در ماه سپتامبر، دومین نفر بر اثر جراحات جان خود را از دست داد. فعاالن از اینترنت استفاده  

در ماه اوت  رژیم سرانجام  به اطالع عموم برسانند.  افتد،  کردند تا آنچه را که در شهرهای معدنی اتفاق می

در آن زمان مهمترین جنبش اجتماعی از زمان شورش    قفصه بوک را مسدود کرد. شورش  دسترسی به فیس

از اعتراض  کارگران تونس    ی عمومی اتحادیه  ۱984 بود. تفاوت این بود که در سال  ۱984 یژانویهدر  نان  

 هم ها آغاز شد،  که توسط فعاالن اتحادیه، بیکاران و خانواده های آن  ۲۰۰8حمایت کرد، در حالی که جنبش  

 را هدف قرار داد.  کارگران تونس و هم رژیم   ی عمومیاتحادیه

  ی عمومی اتحادیهو پس از خودکشی بوعزیزی آغاز شد. رهبری    ۲۰۱۰موج بزرگ بعدی اعتراض در دسامبر  

،  «گو وگفت»ج گفتمان خود را تغییر داد: پس از درخواست برای  تحت فشار پایگاه خود، به تدریکارگران تونس  

علی از جنبش  هایی در مخالفت با سرکوب تظاهرات منتشر کرد و در نهایت تنها چند روز قبل از سقوط بنبیانیه

که از خارج پول   یعناصر متخاصم»ژانویه خود با تحقیر مخالفان خود را ۱۰علی در سخنرانی حمایت کرد. بن

کننده دفاتر  توصیف کرد. در پاسخ، سی اعتصاب  « گرایی و تروریسم فروخته اند روح خود را به افراط  گیرند و می

د از  را تصرف کردند و از مقامات محلی خواستن  قفصه در  کارگران تونس    ی عمومیاتحادیهای  منطقه  یشعبه

ای  ژانویه اعتصابات عمومی منطقه ۱۱علی فدراسیون ملی را وادار کرد تا در  تظاهرات حمایت کنند. ناشنوایی بن

 علی، صادر کند.روز خروج بن  ژانویه، ۱4سراسری را در    و سپس اعتصاب عمومی توزر  و  لْقَیْرَوَان  ٱ،  صفاقسدر  

ها پشت سر هواداران خود قرار داشتند، عمالً زمانی که  که دههکارگران تونس    ی عمومی اتحادیهرهبران  

اتحادیه در اولین دولت انتقالی پست های وزارتی داشتند.    ی ، دست به کار شدند. سه نمایندهاوضاع برگشت

نون  تجمع قاحزب  ها تنها پس از یک روز، به این دلیل که برخی از اعضای حزب حاکم سابق )استعفای آن

( نفوذ بیش از حد خود را حفظ کردند، منجر به تشکیل دولت جدید و انحالل  RDCاساسی دموکراتیک یا  

کارگران    ی عمومیاتحادیه  ی، کنگره۲۰۱۱ مارس شد. در دسامبر 9در  حزب تجمع قانون اساسی دموکراتیک  
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نتخاب کرد. با این حال، هیچ یک  را ا  ،مرتبط با چپتاریخاً از جمله بسیاری از فعاالن   ،رهبران جدیدیتونس 

 دهد.که یک نقص عمده دموکراتیک را تشکیل می بودندزن نها  از آن

شد، هنوز آثار خود را به پایان    آغاز  ۲۰۱۰ اعتراضی که در سیدی بوزید در دسامبر  یهمانند مصر، چرخه

  کاری بیتر از همیشه است. نرخ  عمیقبود  جنبش مردمی تونس  که خاستگاه  اقتصادی    تنگناینرسانده است.  

اعتصاب     35۰درصد است. کشور حداقل   4۰هنوز حدود  القصرین  و  تالة  در شهرهای جنوبی مانند سیدی بوزید،  

و مناطق جنوبی، که شورش    کارگران تونس  ی عمومیاتحادیه  [55]شاهد بود.علی  را در سال پس از سقوط بن

انتقالی به رهبری  دند، همچنین کانونعلی را آغاز کرده بونمردمی علیه ب های اعتراضی شدید علیه دولت 

کار، در همان  التحصیل دانشگاه و بیهفت ساله، که اصالتاً جنوبی است، فارغ و النهضه هستند. جمل، بیست

اند. ما  های خود عمل نکردهبه وعده  هاایالنهضهوهوای خود باقی ماند: »هیچ چیز تغییر نکرده است،  حال

 [ 56]«ها را نیز استیضاح کنیم. توانیم آنها را انتخاب کردیم، اما میآن

 گیری  نتیجه چند

ها برای بسیج  . آن برانگیخته شدندها و تهدیدهای محلی  نارضایتی  باکارگرانی که در تونس و مصر قیام کردند  

سیاسی برای بازسازی کشور    ینداشتند و پس از سرنگونی دیکتاتورها هیچ برنامه  ی نیازی به ایدئولوژی مشترک

 ست. جاگرایان از این ها در مقابل سایر نیروها به ویژه اسالمضعف گذشته و حال آنی ریشهنداشتند. 

برای وادار کردن کادرهای خود به  کارگران تونس    ی عمومیاتحادیهاعضای عادی  وانایی  با این وجود، ت

گاه  در مصر پناه  سندیکاهای کارگران مصر  ی عمومیاتحادیهدر حالی که   ــپیوستن به جنبش ضد بن علی  

به همراه    پیامدهای مهمی را نه فقط برای کارگران بلکه برای کل تونس  ــ آخرین بقایای رژیم مبارک بود

میلیون نفر است،   8/3کارمند از مجموع    هزار  5۱7  یکه نمایندهکارگران تونس    ی عمومیاتحادیه.  داشته است

های مجلس مؤسسان  درصد از کرسی ۱3گرای کارگری  ب چپبزرگترین سازمان مدنی در کشور است. احزا

از احزاب مشابه مصر در    تربیشبرابر   تقریباً دو  ؛ این رقمانتخاب شد، به دست آوردند  ۲۰۱۱ را که در اکتبر

که دو ماه بعد انتخاب شد. نه تونس و نه مصر هنوز نتوانسته اند اقتصاد خود  است  اولین پارلمان پس از مبارک  

جوانان را حل کنند یا ثروت کشور را عادالنه تر توزیع کنند. منصف مرزوقی    کاری بیرا بازسازی کنند، مشکل  

 موقت تونس گفت:  رجمهورئیس

ها  انقالب را درو می کنند. بعد از دوران انقالبیون، دوران اپورتونیست  ی»این انقالبیون نیستند که ثمره

گردند و  رسد. فقرای سیدی بوزید به فقر خود بازمیفرا می  سرخوردهآید. پس از حماسه، زمان امیدهای  می
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ای برای مشکالت آنها وجود ندارد،  حل ریشههیچ راه  [ 57]های خود. های قاهره به گورستانساکنان قبرستان

 [ 58]شوند. شوند یا نمیها که یا عملی میفقط انبوهی از وعده

  ی با نقش اتحادیهتوان  را میهای اعتراضی کارگری قبل از سقوط رهبران اقتدارگرای تونس و مصر  جنبش 

المللی  ملی و بین  یزمینهپس  مقایسه کرد.  ۱989در سقوط رژیم کمونیستی لهستان در سال    همبستگیکارگری  

اما اشتراکات واقعی وجود دارد.    تر بود،بسیار مطلوب  ۲۰۱۱ لهستانی ها نسبت به کارگران عرب در سالبرای  

به عنوان نیروی سیاسی    در لهستان، ایدئولوژی مارکسیستی، اگرچه اقتدارگرا و متحجرانه بود، برای کارگران

مقایسه پیدا کنید. کارگران   توانید چیزی قابلدر درجه اول ارزش قائل بود. در هیچ کجای جهان عرب نمی

نشین جنوب  سازی لهستان نسبت به کارگران صنایع نساجی مصر یا تونس یا جمعیت حاشیههای کشتیکارخانه

 تر بودند.کردهتر و تحصیل، در کار خود مستقلماهرارتونس 

غرب  دهد که چرا، برخالف جنبش کارگری لهستان،  المللی تا حد زیادی توضیح میعالوه بر این، زمینه بین

  جنبش همبستگی د. در حالی که  اندکی نشان دا، توجه  ۲۰۱۱ های کارگری عرب، چه قبل و چه پس ازجنبشبه  

ن عرب به طور ضمنی و گاهی به طور  جنگ سرد با یک رژیم کمونیستی مخالف بود، کارگرا  یدر بحبوحه

می مخالفت  نئولیبرالیسم  با  مشکلصریح  غربی  نخبگان  برای  که  در  کنند  حامیانش  و  والسا  لخ  است.  ساز 

داری  بدنام مورد حمایت جفری ساکس برای تبدیل اقتصاد لهستان به سرمایه  »شوک درمانی«از    همبستگی

، بسیاری این دستور کار نئولیبرالی را رد کردند.  های عربیاتحادیه  عادیحمایت کردند. اما در میان اعضای  

های  مانند صنعت نساجی مصر هدف برنامهسازی بالتیک، جایی که همبستگی متولد شد، ههای کشتیکارخانه

شرکت  و    بود  هاچینیبا  رقابت    دستخوش در تونس، صنعت نساجی    ند؛سازی قرار گرفتتعطیلی یا خصوصی

که ثبات شغلی، حقوق    خطراتیدیگر مانند سابق نیست. در هر سه مورد، کارگران در مواجهه با    فسفات قفصه 

آن اجتماعی  موقعیت  و  کانون جنبشمیتهدید    راها  اجتماعی  در  اعکرد،  راههای  و  قرار گرفتند  حل تراضی 

 سازی یا انحالل شرکت خود را رد کردند. خصوصی

ها را  های اعتراضی خود را توسعه دهند و آنتانی دو دهه فرصت داشتند تا شیوه، کارگران لهسبا این همه

های اعتصاب  تشکیل کمیته،  ها)تحصن  جنبش همبستگی  یهدف سیاسی قرار دهند. عناصر کلیدی کارنامه

  ۱97۰ که در اوایل دسامبرهای کارگری مستقل از حزب کمونیست(  ین شرکتی، فراخوان برای ایجاد اتحادیهب

را در واکنش به اعالم  ، گدنیا و شچچین  سازی گدانسکهای کشتیکه کارخانهتدوین شد  در جریان اعتصاباتی  

به عنوان یک سازمان ملی و بیست سال قبل    همبستگی، ده سال قبل از تأسیس  به لرزه آورد  افزایش قیمت
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بود  از سقوط رژیم اتحادیه، گروه۱978 . در سال تشکیل شده  برای  فراخوان  به  از فعاالن شروع  های  هایی 

های کارگری مستقل در سواحل  ای برای اتحادیهکارگری مستقل در سیلسیا و منطقه رادوم کردند و کمیته

با روشنفکران ضدرژیم    همبستگیلخ والسا از بنیانگذاران آن بود.    همبستگی  یرهبر آینده   التیک تأسیس شد.ب

تأسیس کرده بودند،   ۱976دفاع از کارگران را در سپتامبر  یکه کمیته  نیکیاسک کورون و آدام میکمانند  

ستقل به وضوح یک چالش سیاسی برای  های کارگری م اتحاد مؤثری تشکیل داد. فراخوان برای ایجاد اتحادیه

 رژیم بود. 

علی و مبارک رو به پایان  در تونس و مصر، این نوع مطالبات تنها زمانی پدیدار شد که دوران سلطنت بن

برای محبوبیت آن زمانی  بنابراین  یا  بود.  آنایجاد شبکهها  تبلیغ  برای  نداشت. در مصر،  های ملی  ها وجود 

،  ۲۰۰8 آوریل 6ویژه پس از اعتصاب ناقص  و به  ۲۰۰6المحله در دسامبر  اعتصاب غزلروشنفکران تنها پس از  

پیوستند که در در تونس، روشنفکران به سرعت به جنبشکشف کردند.    هنگامجنبش کارگری را دیر هایی 

ی  اتحادیهخودمختاری سیاسی نسبی    یتاریخچهآغاز شد.    ۲۰۱۰ و سیدی بوزید در سال  ۲۰۰8 قفصه در سال

علی به کارگران تونس ظرفیتی برای کنش سیاسی و تبدیل آن به نیروی مخالف بن  کارگران تونس  عمومی

 چه کارگران لهستان داشتند باقی ماند.  تر از آنبرتر از همتایان مصری خود داد، اما این ظرفیت بسیار کم

تیموتی گارتون اش، آلن    چهدر هر سه مورد، کارگران مستقل از نخبگان فکری عمل کردند. برخالف آن

به دلیل تسلیم شدن اتحادیه به رهبری    همبستگیاند، موفقیت  تورن، آدام پرژورسکی و دیگران پیشنهاد کرده

می نشان  البا  رومن  برعکس،  نبود.  دموکراسی  طرفدار  مکانیسمروشنفکران  که  کارنامهدهد  بسیج،    ی های 

تر از  و مخالفت آن با رژیم کامالً مستقل تنظیم شده بود و کارگران گاهی اوقات رادیکال همبستگیاعتراضی  

ی اصلی  ها نتیجهیاسی کارگران مصری، تونسی و لهستانی در این جنبشاستقالل س[  59]روشنفکران بودند.

کارگر    یبا وجود تسلط فزاینده نئولیبرالیسم بر اقتصادهای سراسر جهان، طبقهاین بررسی را نشان می دهد.  

البی  شود که کارگران طبیعتاً پیشاهنگ انق نمی  البته نتیجه  به عنوان یک واقعیت اجتماعی همچنان پابرجاست.

 کنند از پیش تعیین شده است. ها در آن شرکت میی اقدامات اعتراضی که آنکه نتیجههستند یا این
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