اگر در ماه مارس گذشته اخبار هیجانانگیز انتخابات ریاستجمهوری مرص را در خار ِج کشور از دست دادهاید،
خیلی به خود سخت نگیرید 96 :میلیون مرصی هم آن را از دست دادهاند .بله! تعداد کمی از مرصیها در
شعبههای اخذ رای حارض شدند تا چیزی را مترین کنند که شباهت چندانی به انتخابات نداشت ،اما این اتفاق فاقد
عنارص کلیدیای -نظیر کاندیداهای اپوزیسیون واقعی -بود .عبدلالفتاح السیسی ،ژنرالی که رییسجمهور فعلی
[مرص] است ،پنج رقیب خود را با بازداشت یا تهدید از دور رقابت بیرون راند و بعد تنها چند ساعت پیش از پایان
مهلت ثبتنام ،به یک کاندیدای اپوزیسیون (یکی از اعضای کمپین خودش) اجازهی ثبت نام داد .هامنطور که
انتظار میرفت السیسی به شیوهی [حسنی] مبارک پیروزی قاطع خود را با کسب  %97آراء اعالم کرد.
این انتخابات یکی از بسیار مواردی در مرص پسابهار عربی است که شباهت چشمگیری به مرص پیشابهار عربی
دارند .دوباره محفلی نظامی بر مرص حکمفرماست که دولت را همچون باشگاه رسمایهگذاران خصوصی اداره
میکند ،انتخابات منایشی است برای مرصف بیناملللی و هر نشانی از استقالل سیاسی در ان.جی.اوها ،رسانهها
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یا نیروی کار بیرحامنه خاموش میشود .رصفن کاندیداهای اپوزیسیون زندانی نشدند :در گزارش دیدهبان حقوق
برش در سال  2018آمده است که از زمان به قدرت رسیدن السیسی در سال  2013دهها هزار مرصی دستگیر،
بازداشت ،شکنجه و ناپدید شدهاند .تنها تغییر قابل توجه نسبت به دورهی مبارک این است که السیسی دیگر برای
توجیه رسکوب و استحکام روابطش با واشنگنت به «خطر کمونیستی» تکیه منیکند؛ در عوض برای توجیه رسکوب
جمعی معرکهی جدیدی[ ،به نام] جنگ با تروریسم را به راه انداخته .این هامن ماشین کهنهی مبارک در لباس
ضدیت با تروریسم است.
ممکن است ضدیت با تروریسم برندهی جنگ علیه تروریسم در مرص نباشد (در ماه نوامرب  310تن در مرص در
طول حملهی مسلحانه به مسجدی در العریش توسط [مسلامنان] افراطی کشته شدند) ،اما توانسته به خوبی
[اذهان را از] توجه به رسکوب حقوق مدنی منحرف کند .برای مثال در فوریهی  2018ارتش مرص عملیات
ضدتروریستی گسرتدهای در [صحرای] سینا انجام داد و اخبار از داستانهایی در مورد لشگر رسبازان ،عملیات
مبباران و حمالت مسلحانه پر شد .مسلمن سکوت رسانهای به این معنا بود که اخبار موجود فقط از جانب منابع
حکومتی پخش شده و این پرسش که دقیقن چه کسی و به چه نحوی هدف [این حمالت] بوده را بدون پاسخ باقی
میگذاشت .با این وجود تصاویر نیروهای نظامی مرص در حال جنگ با افراطیگری [اسالمی] ،رژیم را در داخل
و خارج به هدفش رساند .بسیاری از مرصیها ،با آگاهی از جهنم جنگ داخلیای که لیبی و سوریه را فرا گرفته
است ،حمالت نظامی در [صحرای] سینا را متاشا کرده و با خود حساب کردند که حاال وقت [مناسبی] برای آزادی
بیان و تجمع نیست ،حتی اگر اینها ،چیزهای قشنگی باشند که در طول یک ما ِه پیش از انتخابات ریاستجمهوری
از آن برخورداریم.
عملیات نظامی همراهی مرص در جنگ علیه تروریسم را نیز به یاد ایاالت متحده آورده و بعضی منتقدان السیسی
[در درون] کنگره را ساکت کرد .منتقدینی که مسئلهی بستهی کمکی  1.6بیلیون دالری ایاالت متحده برای [انجام]
اصالحات سیاسی را به بحث کشیده بودند.
با این حال جنگ واقعی در [صحرای] سینا جریان نخواهد داشت .این جنگ در کارخانههای نساجی ،راهآهن و
اتاق اسرتاحت معلمین ،در میان عموم مردم برافروخته خواهد شد .در سالهای قبل از  ،2011اتحادیههای مرص
با خلق فضایی برای اعرتاضات عمومی مردم را به سمت بهار عربی هدایت کردند و در حال حارض تنها بخشی از
جامعهی مدنی هستند که حکومت را به چالش میکشند.
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بهار کارگریِ سالِ 2008
در حالی که در بهار عربیِ سال  2011جوانان آشنا به تکنولوژی [انفورماتیک] در قاهره تصور جهانی [از این
اتفاقات] را رقم میزدند ،در واقع جنبش کارگری مرص بود که در این سال رژیم سی سالهی حسنی مبارک را بیرون
راند .بین سالهای  2004تا  2010بیش از  4000اعتصاب غیرقانونی در رسارس مرص شکل گرفت .رشایط کاری
فاجعهبار بود و [مدام] بدتر میشد .دستمزد ماهیانهی رسمی شش دالر بود ( 34پوند مرصی ،که در سال 1984
تصویب شده بود) ،و اکرثیت مردم مرص با روزی کمرت از یک دالر زندگی میکردند .بعضی کارگران درآمد بیشرتی
داشتند (بین  45تا  117دالر در ماه) ،ولی از آنجایی که دولت تالش میکرد در جنگل رسمایهداری نئولیربال ،رسمایه
و وام خارجی جذب کند ،وضعیت معیشتی به شکل فزایندهای بیثبات بود .قراردادهای موقت به [شیوههای]
محافظت سنتی از کارگران پایان داد و دولت از تعهدات خود به [پرداخت] یارانه روی اقالم مرصفی اساسی عدول
کرد.
مرکز اعتصاباتی که دولت مبارک را رسنگون کرد ،در صنعت نساجی واقع در شهر املحلهالکربی بود .بیش از
بیستهزار کارگر چندینبار تولید را متوقف کرده و در حالی که مطالبات حول مسائل محل کار (افزایش دستمزد،
مزایا ،ایمنی کار و حق تاسیس اتحادیهی مستقل ازکنرتل دولتی) مترکز داشت ،همکاری روز به روز نیازمند مدیریت
ِ
مباحثات به ناگزیر سیاسیشدهی اعتصابات بود .از دههی پنجاه میالدی سندیکاها در کنرتل
زندگی جمعی در طول
دولت بودند ،سندیکاهایی که همهی افراد از وکال گرفته تا رفتگران را سازماندهی کرده و منفعت [کارگران] را با
حامیت سیاسی تاخت میزد .اما در دههی اول قرن حارض دولت از این توافق دست شسته و رسکوب خشونتآمیز
را جایگزین چانهزنی کرده بود .در سال  2008اعتصابکنندگان در املحله از طومارنویسی به رودررویی با دولت
تغییر رویکرد دادند.
به دلیل کنرتل دولتی رسانهها ،اعتصابات املحله در ابعاد وسیعی از چشم اکرثیت مردم مرص پنهان ماند ،اما در
ماه آوریل  2008ویدیوهایی به رسعت در همهجا پخش شد که با موبایل ضبط شده بود و اعتصابکنندگانی
را نشان میداد که پوسرت مبارک را تخریب میکردند .این ویدیوها خشم دولت را برانگیخته (دولت به رسعت
به منظور دستیابی به راهحلی برای اعتصابها وارد مذاکره شد) و آن دستهی قلیلی از مردم را که به شبکههای
اقدام برنامهریزینشده خرب از دورهی جدیدی در سیاست مرص
اجتامعی دسرتسی داشتند را مجذوب خود کرد.این ِ
میداد .سه سال بعد [اینطور نشان داده شد که] افتخار بیرون انداخنت مبارک از آن جوانان شهرنشین است ،ولی
این اتحادیهها -وکال ،معلمین ،کارگران بخش حمل و نقل ،کارگران نساجی و غیره بودند که این مسیر را گشودند.
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متاسفانه بعد از سال  2011کارگران دریافتند که تغییرات زیادی رخ نداده است .از سال  2011به بعد در متامی
مراکز مدیریتی کمپینهای آزار و اذیت رهربان کارگری به ره افتاده که اعرتاضات ،اعتصاب و اتحادیههای مستقل
را جرمانگاری میکنند .قوانین رسکوبگری که برای مبارزه با شبهنظامیان تروریست وضع شده بود ،علیه کارگران
به کار گرفته شد؛ فعالین بداقبال نیمهشبها دستگیر شده و چندین سال بدون حکم در بازداشت میماندند یا
در دادگاههای نظامی به اتهام اخالل در نظم عمومی محاکمه میشدند.
از سال  2013صدها تن مرصی ناپدید شدهاند ،اما در سال  2016ربوده شدن و به قتل رسیدن جولیو ریجینی،
دانشجوی دکرتای اهل ایتالیا که در قاهره روی اتحادیهها تحقیق می کرد 1،سبب به وجود آمدن رسوایی بیناملللیای
شد که وحوشت رژیم را آشکار کرد .آثار شکنجه روی بدن او ،که با شیوههای [رایج] نیروهای امنیتی مرص
تطابق داشت ،پیغام سخت و نگرانکنندهای برای روزنامهنگاران ،فعالین دانشگاهی و حقوق برشی بیناملللی ،که
احتاملن انتظار داشتند پاسپورتشان برایشان امنیت بیاورد ،به همراه داشت :در مرص هیچکس از دست نیروهای
حکومتی در امان نیست.
فصل نوین جهانی در مبارزات کارگری
بحران کارگری در مرص مبارزهی بعیدی که وحشت موجود در کشورهای دورافتاده را به منایش بگذارد ،نیست .این
بحران مسائلی را مطرح میکند که کارگران در هر جایی به طور فزاینده با آن مواجهند :در دورانی که دولتها
تعهدات خود به رفاه عمومی را در خدمت به مناقع برگزیدگان وامیگذارند ،چطور گروههای آسیبپذیر میتوانند
زندگی در خور شانی داشته باشند؟ در زمانی که رسمایه میتواند به راحتی از مرزها عبور کرده و بازارهایی را بیابد
که ضعیفترین مقررات را شامل میشوند؟
در واقع جهانیسازی هیچ راه برگشتی ندارد -تغییرات تکنولوژی و زنجیرههای تولیدات این بازگشت را غیرممکن
ساخته -ولی میتوان دیدگاه آلرتناتیوی برای جهانیسازی احیا کرد که مالحظات مشرتک همهی ما در رابطه با
حقوق اقتصادی و سیاسی را به رسمیت بشناسد .دولت ایاالت متحده که مترکز وسواسگونه روی افراطیهای
-1جولیو ریجینی ،دانشجوی ایتالیایی  28سالهای بود که در دانشگاه کمربیج انگلیس تحصیل میکرد و برای تز
دکرتایش ،که دربارهی جنبش کارگری بود ،در مرص اقامت داشت .او در  25ژانویه ،همزمان با پنجمین سالروز
رسنگونی حکومت حسنی مبارک ،در مرکز قاهره ناپدید و در جسدش  9روز بعد در حالی در کنار اتوبانی در
قاهره پیدا شد که آثار شکنجه به وضوح روی آن دیده میشد.
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اسالمی کورش کرده ،این آزادی و اختیار عمل را به دولت مرص داده که از قدرت سوءاستفاده کرده ،و از سالحهایی
استفاده کند که پول آن را مالیاتدهندگان آمریکایی پرداخت کردهاند .ایاالت متحده دستکم میتوانست آزار و
اذیت روزنامهنگاران ،بازداشتهای شبانهی فعالین حقوق برش ،جرمانگاری از اعرتاض و اعتصاب یا حتی انتخابات
تقلبیای که به تازگی انجام شده را محکوم کند.
رسکوب در مرص امروز به مراتب از دوران مبارک خشونتبارتر است ،ولی کارگران کامکان دولتی را که بیشرت
عالقهمند به جلب تصدیق و رسمایهگذاری خارجی است تا خدمتگذاری به مردمی که ادعای منایندگیشان را دارد،
به چالش میکشند .کارگران مرصی مستحق توجه و حامیت ما هستند.
منبع:
پابلیک
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