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متشکل شویم،
سازماندهی کنیم !
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران دفاع از خواسته ها ،مبارزات و تشکالت مستقل کارگری در همه اشکال آن را
مهمترین وظیفه خود می دانند .انعکاس اخبار و مبارزات کارگری و سایر جنبش های اجتماعی در ایران از دیگر وظائف این
نهادها است.
نهادهای همبستگی ،در مقابل نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی و کلیه نیروهای ارتجاعی و ضد کارگری و عوامل آنها در
سطح کشوری و بین المللی مرزبندی قاطع و روشن دارند .افشا و مبارزه بر علیه این نیروهای ارتجاعی و همچنین افشا و
جلوگیری از بهره برداری های نیروها و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری از جمله دیگر وظائف این نهادها
می باشد.
تالش برای ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و جلب حمایت و همبستگی وسیعترین
نیروهای مترقی بین المللی از جنبش کارگری ایران  ،دفاع از مبارزات ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی کارگران و سایر
اقشارمحروم اجتماعی در سطح جهان و شرکت فعال در این مبارزات وظیفه نهادهای همبستگی با کارگران ایران است .تبلیغ
ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و حاکمیت سرمایه در ایران نیز از جمله وظائف ماست.
تبادل نظر و اطالعات در جهت خدمت به کار مشترک و نیز حفاظت از نهادهای همبستگی کارگری در خارج از کشور به صورت
مشترک در برابر دشمنان طبقه کارگر و به ویژه رژیم جمهوری اسالمی ازجمله وظائف مشترک ماست.
جمع آوری کمک مالی برای تشکالت مستقل کارگری در ایران یکی دیگر از وظائف نهادهای همبستگی با کارگران ایران است.
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مردم در ایران ازهرفرصت و مناسبتی برای بیان اعتراض ،مقاومت و تنفر خود از جمهوری اسالمی استفاده نموده
و ترسی از رودر روئی با چماقداران حکومتی ندارند .دیگر زندان ،شکنجه ،تجاوز و مرگ عزم آنها را از مبارزه
بازنمی دارد.
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یادی ازجانباختگان دهه ی شصت
خبرکوتاه بود
اعدام شان کردند
خروش دخترک برخاست
لب اش لرزید
دوچشم خسته اش از اشک پرشد
گریه راسرداد
ومن باکوششی پردرد
اشکم را نهان کردم
چرا اعدام شان کردند؟
میپرسد ز من  ،با چشم اشک آلود
….........

عزیزم  ،دخترم
آنان برای دشمنی بامن
برای دشمنی با تو
برای دشمنی با راستی  ،اعدام شان کردند

رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی از نخستین روزحاکمیت خود،دشمنی باراستی ،دشمنی با
زحمتکشان وکمونسیها وتمامی دیگرآزادیخواهان رادرصدربرنامه خودداشت.این رژیم ازهمان
ماههای نخست به کشتار مبارزان کردونرکمن دست زد و یار وفادارطبقه کارگر ،تقی شهرام رااعدام
.کرد
هزاران مبارز  61و60اوج توحش این رژیم ضداتساتی ،دردهه ی شصت میباشد.درسالهای
کمونیست و از دیگر تیروهای اپوزیسیون آزادیخواه به دارآویخته ویا تیرباران شدند.دهها مبارز ،جان
انتقام جوئی حکومت اسالمی ازکمونستها 67 ،خودرادرزیرشکنجه ازدست دادتد.درشهریورماه
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مجاهدین وسایرمخالفین رژیم فساد ،ستم وخیانت ،به وحشیانه ترین شکل تظاهریافت  .دراین ماه
هزاران زندانی آزادیخواه دیگر اعدام شدند .بسیاری ازاین زندانیان یا در دوران پایانی محکومیت
8فرمایشی ویادرمواردی درشرف آزادی اززندان بودند  .خمینی مجبوربه پذیرش شکست درجنگ
ساله باعراق وامضای توافقنامه سازمان ملل مبنی برپایان جنگ وبنابرگفته خود مجبوربه نوشیدن جام
زهرشده بود.جامعه بحرانی بودو نارضایتی مردم که تمامی نابسامانی های ناشی ازجنگ وسیاستهای
ویرانگر اسالمگرایان برشانه آنهاسنگینی میکرد ،فزونی گسترده داشت .جمهوری اسالمی آزادی
هزاران زندانی سیاسی مقاوم راخطری برای خوداحساس میکرد.این رژیم ازروشنگری وحشت داشت
،بخصوص اینکه این روشنگری ازجانب زندانی سیاسی مقاوم ،کمونیست وشکنجه شده باشد.با دستور
خمینی حکم قتل عام زندانیان سیاسی دربیدادگاههای یک دقیقهای آغازشدودرمدتی کمتراریکماه
هزاران مبارزبه قتلگاه اسالمی سپرده ودرگورهای دستهجمعی به زیرخاک شدند.رژیم اسالمی غافل
ازاین بود که از این گورهای دستهجمعی دهه ی شصت  ،خاوران آفریده خواهد شد که هم نمونه ای
از ادامه مبارزه
علیه حاکمیت اسالمی و هم یادآورمقاومت حماسه ای هزاران کمونیست ودیگرآزادیخواهان شده است .
تالش مادران وسایربستگان جانباختگان دهه ی شصت دربزرگداشت یاداین اعدام شدگان وگلباران
کردن هرساله خاوران یکی ازدرخشان ترین صفحات تاریخ مبارزه علیه جنایات جمهوری اسالمی
است  .ادامه
بزرگداشت یادجانباختگان دهه ی شصت وهمچنان گلباران کردن خاوران  ،بهترین سپاس ازمادران
وبستگان سالخورده داغدیده ای است که اولین پویندگان بودند
از یاد نبایدبردکه تمامی گردانندگان دیروزی وامروزی جمهوری اسالمی درقتل عام زندانیان سیاسی
دهه ی شصت به نحوی ازانحاء دست داشته اند.ازخامنه ای گرفته تارفسنجانی  ،ازموسوی تا روحانی
 ،ازگنجی تا سازگارا،اززندانبانان تا سران سپاه وباالخره تمامی دست اندرکاران پیشین وکنونی
حکومتی  ،می بایست به پاسخگوئی کشیده شوند.هم اکنون پورمحمدی ،یکی ازبزرگترین جنایتکاران
دهه ی شصت که حکم اعدام صدها مبارز سیاسی راداد بعنوان وزیردادگستری رژیم اسالمی
درمصدرکارقرارگرفته است  .حتی آنانی ازحزب توده واکثریت نیز که دراوایل دهه ی شصت به
دفاع ازجنایات رژیم سرمایه داری اسالمی برخاسته بودند وبرضرورت اعدام های انقالبیون صحه
میگذاشتند،میباید درروزآزادی ایران ازشرجمهوری اسالمی  ،دردادگاه خلقی به محاکمه کشیده
شوند.برخی ازجنایتکاران دیروزی رانده شده ارحکومت ،بمنظور فراراز پاسخگوئی دردادگاه فردای
سرنگونی جمهوری اسالمی ،نوحه سرمیدهند که آن جنایات رافراموش نکنیم لیکن ببخشیم .پاسخ به
اینان چنین است  :هرجنایتکاری می باید پاسخگوی اعمال خود باشد و حداقل اینکه درضمن توضیح
کامل نقش خود درجنایت ،خواهان پوزش ازمردم و براین مبنی پذیرای مجازات درخور باسد  .پس
درپاسخ به اینان باید گفت  :نه فراموش میکنیم ونه میبخشیم
جمهوری اسالمی دردهه ی شصت اقدام به یکی ازکم نمونه ترین جنایات تاریخ بشریت کرد.این یک
سویه از این رویداد دهه ی شصت میباشد.سویه ی دیگر،پایداری هزاران زندانی سیاسی برباورهای
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خود و تحمل وحشیانه ترین شکنجه ها است.مقاومت حماسه آمیزهزارانی که ماهها شالق،قیامت،قپان
،توهین و سایر انواع شکنجه هاراتحمل کردند و ازمواضع انقالبی خوددست برنداشتند و حتی
درسخت ترین شرایط زندان  ،روز اول ماه مه یعنی روزجهانی کارگرراگرامی داشتند،صفحه
.درخشانی ازتاریخ مبارزاتی خلقهای ایران است .یادشان گرامی باد
و هنگامی که یاران
با سرود زندگی برلب
به سوی مرگ میرفتند
امید آشنا میزد چوگل درچشمشان لبخند
به شوق زندگی  ،آوازمی خواندند
وتاپایان به راه روشن خود  ،باوفا ماندند
عزیزم
پاک کن ازچهره ات اشک را ،زجابرخیز
تو درمن زندهای  ،من درتو
ماهرگز نمی میریم
من وتو باهزاران دگر
این راه رادنبال میگیریم
ازآن ماست پیروزی
ازآن ماست فردا
باهمه شادی وبهروزی
عزیزم
کاردنبا رو به آبادی است
و هرالله که ازخون شهیدان می دمد امروز
نوید روز آزادی ست
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پیام ششمین
مجمع عمومی نهادهای همبستگی
به کارگران در بند و زندانیان سیاسی
کارگران در بند ،یاران و رفقا!
رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی در صدد است برای حفظ بقای خود با تکیه بر نیروهای
سرکوبگر و دستگاه قضایی ،اطالعاتی و امنیتی مخوفش ،درصدد است بی حقوقی و موقعیت نازل
کارگران را تداوم بخشد .تالش های شورانگیز شما برای کسب حقوق خود ،مبارزات پر خطر شما
برای ایجاد تشکالت مستقل کارگری و جنب و جوش شما در راستای استقالل رای و استقالل طبقاتی
خویش ،سیاست های ضد کارگری رژیم سرمایه را برای تداوم و تحکیم بی حقوقی کارگران در
جامعه مختل می کند .به همین دلیل با اخراج نمودن و سلب زندگی ازشما ،با تحت تعقیب قرار دادن و
به بند کشیدن شما فعالین کارگری ،از تالشهای فداکارانه شما به سختی انتقام می گیرد.
اما کارنامه شما ،کارگران دربند ،به راستی درخشان است .در عرصه های گوناگون مبارزه ،همگان
شاهد رشادت ها ،فداکاری ها و هم چنین هوشیاری انقالبی شما بوده و هستند .شما در سیاه چال های
رژیم اسالمی حماسه می آفرینید .آوازه مقاومت و پشتکار شما در سراسر ایران زبان زد صدها هزار
انسان حق طلب گشته و طنین صدای شما از مرزهای ایران گذشته و جهانی شده است .چه در بند و
چه در بیرون از زندان سرسختی و پافشاری تان برای کسب حقوق کارگران ،افکار عمومی مترقی را
به حقانیت مبارزه تان بیش از پیش جلب کرده است .برگزاری مراسم بزرگداشت اول ماه مه سال
0233در زندان ،به کارگران حق طلب ،انگیزه مبارزاتی بیشتری بخشیده است.
زندانیان سیاسی ،یاران و رفقا!
مبارزه و مقاومت شما علیه بی عدالتی ،خفقان و استبداد سیستماتیک رژیم سرمایه داری جمهوری
اسالمی ،استقامت شما در برابر سکوت قبرستانی ای که رژیم مستبد می کوشد بر جامعه تحمیل نماید،
تالشهای شورانگیز شما در سیاه چالهای جمهوری اسالمی ،استواری و تحمل رنج ها و شکنجه از
سوی شما ،پروژه رژیم برای به شکست کشاندن مبارزه برای آزادی و برابری را عقیم ساخته است و
شور و شعف مبارزه را در سر هزاران انسان بیدار کرده و باور به دگرگونی شرایط فالکت بار
موجود را در اعماق جامعه جوشانده است.
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ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران -خارج کشور ،با احترام عمیق به تالش های شما
کارگران در بند و زندانیان سیاسی ،به عظمت مقاومت شما درود می فرستیم ،و خود را جزء کوچکی

از جبهه پر شکوه شما می دانیم.
درود بر مقاومت و ایستادگی زندانیان سیاسی
کارگر زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرنگون باد رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی ایران
زنده باد سوسیالیسم
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

متشکل شویم،
سازماندهی کنیم!
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پیام گردهمایی نهادهای همبستگی
به مادران مبارزان در بند و جانباختگان سیاسی
اززمان برپائی رژیم سرمایه داری اسالمی تاکنون ،هزاران انسان مبارزو
آزادیخواه زندانی واعدام شده اند .مرگ هرفرزند ویا شاهد دربندبودن فرزند،
برای هرمادری بس ناگواراست .درمرگ فرزند گریستن ویا مالقات با فرزند
دربند وجویای حال وی شدن را هرمادری درهرزمان انجام داده است .اما ما
دردوران رژیمهای سلطنتی پهلوی وجمهوری اسالمی با مادرانی روبروهستیم
که بمراتب فراترازاین عمل کرده ومیکنند .این مادران فریاد اعتراض علیه
بیدادگریها راسرداده اند ،به ماتم درخانه های دربسته بسنده نکرده اند بلکه
تجمع وتظاهرات درجلوی زندانها راه می اندازند و خاوران را گلباران میکنند،
باهم به مشورت برای ابرازدادخواهی مینشینند ومیکوشند افکارعمومی را از
آزاروفشاری که ازجانب دژخیمان اسالمی برفرزندان آنهاروا میشود ،آگاه
سازند .این زنان شجاع  ،مادران زندانیان وجانباختگان سیاسی نام دارند.
مادران زندانیان وجانباختگان سیاسی ،رژیم جمهوری اسالمی رابه چالش
کشیدهاند :هم درزمینه دادخواهی و آزادی طلبی وهم علیه زن ستیزی رژیم
جمهوری اسالمی این مادران سیاست سرکوبگرانه رژیمهای سلطنتی واسالمی
رامحکوم دانسته و احکام بیدادگاههای این دورژیم را غیرانسانی خوانده و
میخوانند .این مادران سیاست زن ستیزی رژیم اسالمی راکه تالش دارد زنان
را ازتجمع اعتراضی درمالء عام برحذردارد به تمسخرگرفته اند وبامشتهائی
گره کرده وفریادهائی رسا درراهروهای ادارات دادگستری ،درجلوی زندانها
ودرگورستانهائی که فرزندانشان به خاک سپرده شدهاند ،شعار آزادی
راسرمیدهند .مبارزات این مادران نمونه ،صفحهای درخشان ازتاریخ مبارزاتی
مردمی پنچاه سال گذشته است .این مادران مبارز با وجود توهینهای اوباشان
حکومتی وبا وجود دستگیری وزندانی شدن ،ازپای ننشسته وهمچنان برای
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آزادی کلیه زندانیان سیاسی وجامعه ای عاری ازبی عدالتی سیاسی بی باکانه
گامهائی ارزشمند برمیدارند.
نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ایران ،یاد مادران درگذشته این جنبش
راگرامی میدارد وبا احترام تمام ،دستهای مبارزپرور مادران درون این جنبش
رابه گرمی میفشارد .ماهمراه وهمدرد شما هستیم.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

متشکل شویم،
سازماندهی کنیم!
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نقش جنبش کارگری مصر
در سرنگونی مبارک
طبقه ی کارگر مصر که از سال ها پیش در دوران خفقان ،علیه گسترش فزاینده ی نابرابری اجتماعی و دستمزدهای بخور و
نمیر و اتحادیه های فرمایشی وارد مبارزه شده بود ،در گرماگرم جنبش عمومی ژانویه  1122نیرو گرفته و وارد پیکار شده
بود .اگر چه کارگران مصر حدود  1هفته پس از  12ژانویه با بر پا نمودن اعتصاب وارد اعتراضات شدند ،اما تا جایی که به
نقش آن ها در جنبش عمومی مربوط می شود ،شرکت آنها در انقالب پیش از اعتصابات آغاز شده بود .در میدان تحریر
کارگران بخشأ به صورت متشکل و غالبا به گونه ی منفرد حضور داشتند .عالوه بر این ناآرامی های وسیعی در گوشه و کنار
کشور مصر ،در همه ی مح یط های کارگری ،از شهرهای اطراف کانال سوئز ،هم چون پورت سعید ،اسماعیلیه و سوئز تا واحه
های توریستی در صحرای غربی وجود داشت .مثأل شهر کارگرنشین سوئز از همان روز  12ژانویه در انقالب فعال بود .در این
روز چند نفر در این شهر کشته شدند .در قیام شهر سوئز درجه ی پیکارجویی باال بود .معترضین به مرکز حزب دموکراتیک
ملی (خزب حسنی مبارک) و پاسگاه های پلیس حمله کردند.
در روزهای  9و  21فوریه اعتصابات و حرکات دسته جمعی کارگران به نقطه اوج خود رسید .مجموعأ در بیش از 211
مؤسسه و کارخانه اعتصاب شد که در آنها حدود  161هزار تن شرکت داشتند .راننده گان اتوبوس های شهری ،کارگران راه
آهن ،کارگران پست و آب و برق ،کارکنان صنایع نفت و گاز ،کارگران کارخانجات تولید تجهیزات نظامی ،صنایع داروسازی،
کارمندان دولتی ،کارگران فوالد ،کارگران صنایع بافندگی ،پزشکان و ...کار را تعطیل کردند و خواهان بر کناری رژیم مبارک
شدند .کارگران سوئز در مبارزات شرکت داشتند  .حضور کارگران سوئز به معنای این بود که تأسیسات مهم اقتصادی مصر در
کانال سوئز در معرض تعطیلی قرار گرفته بودند .کانال سوئز مهم ترین آبراهی است که دریای سرخ را به قسمت شرقی دریای
مدیترانه وصل می کند و دومین منبع درآمد کشور مصر محسوب می شود .نه فقط کارگران تاسیسات "کانال سوئز" بلکه
کارگران صنایع فوالد ،کارگران تعمیرات کشتی و نیز کارگران پارچه بافی این شهر از همان ماه فوریه وارد اعتصاب شدند.
اعتصابات کارگری به جنبش عمومی دموکراتیک جان تازه ای داد .این جا تأثیر متقابل جنبش عمومی و جنبش کارگری نشان
داده می شود .در حالی که جنبش کارگری از جنبش عمومی نیرو گرفته بود و از آن برای بیان مطالبات خویش سود می برد،
در عین حال جنبش ضد مبارک را توان می بخشید .هر اعتصابی درون خود اندوخته ای از پتانسیل سیاسی ذخیره داشت و آن
را به مثابه تکانه ای به جنبش عمومی وارد می کرد .زمانی که کارگران قدرتمند و پر شمار وارد صحنه ی پیکار طبقاتی شدند،
در خواست های سیاسی آنها جالیی تازه یافت.
رشد مطالبات سیاسی کارگران را در بیانیه ای که کارگران آهن و فوالد برای شرکت در تظاهرات بزرگ جمعه  22فوریه 1122
منتشر نمودند ،می توان مشاهده کرد .در بیانیه فوق می خوانیم:
-0
-3
-2
-5
-4
-6

بر کناری فوری مبارک و خلع قدرت همه ی وابستگان وی.
مصادره ی ثروت های همه ی آمران و نماینده گان سیستم گذشته.
انحالل فدراسیون اتحادیه های وابسته به رژیم گذشته؛ انحالل حزب حاکم؛ و فراخوان به برپایی مجامع عمومی کارگران و
کارکنان به منظور ایجاد اتحادیه های مستقل.
بازگرداندن همه ی شرکت های بخش عمومی که فروخته و یا تعطیل و یا خصوصی شده اند به جامعه؛ تعیین مدیریت جدید برای
این شرکت ها ،مدیریتی مرکب از کارگران و تکنیسین های همان شرکت ها.
تأسی س کمیته های نظارت در همه ی محالت کار و تولید ،با هدف نظارت بر تولید ،تعیین قیمت ها و مقدار مواد اولیه ،و نیز
تعیین دستمزدها.
تهیه طرحی برای قانون اساسی جدید کشور مصر ،با مشارکت همه ی جریانات و گرایشات سیاسی مردمی و انتخاب مجلس خلق.

سرانجام در روز جمعه  22فوریه یعنی  21روز پس از  12ژانویه  ،1122رژیم مبارک سقوط کرد.

شماره 54

متشکل شویم ،سازماندهی کنیم!

اکتبر 3102

11

بولتن اخبار کارگری  -متشکل شویم ،سازماندهی کنیم!

سابقه ی مبارزات کارگران مصر در دوره ی مبارک
مبارزات کارگری در مصر در دهه  11و اوایل دهه  91به طرز بی رحمانه ای سرکوب می شد .رژیم مبارک با
دستگیری و شکنجه ی کارگران مبارز و ایجاد جو رعب و وحشت درصدد بود ،حرکات جمعی کارگران را در نطفه خفه کند
و از گسترش آن ها جلوگیری نماید .مثأل اعتراضات کارگری سال  2911در "کفرال -دوار" )،(Kafr Al-Dawwar
اعتصاب کارگران راه آهن در  ،2916اعتصاب کارگران فوالد در سال  2919در "هل وان") (Hellwanو مجددأ مبارزه ی
کارگران در سال  2991در " کفرال -دوار" با بی رحمی توسط نیروهای امنیتی سرکوب شدند .کارگران کتک خوردند،
دستگیر و شکنجه شدند و بعضأ سربه نیست گشتند.
از اواخر دهه  ،91در واکنش علیه رشد فزاینده ی خصوصی سازی ها ،گسترش شتابان کارهای موقت ،برون سپاری
ها ،رشد پیمان کاری ها ،اخراج کارگران تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی و در یک کالم تغییر ساختار کار و تولید بر
اساس مدل اقتصادی نئو لیبرالیستی ،اعتراضات کارگری سیر صعودی یافت .از این مقطع ما شاهد ظهور کیفیت نوینی در
اعتراضات کارگری هستیم .این مبارزات علیرغم سرکوب نقشه مند و سیستماتیک پلیسی ،از حالت موقتی و تک نمودی
خارج شدند و ویژه گی مستمر و پیوسته به خود گرفتند .حرکات جمعی کارگری به کیفیت یک جنبش اجتماعی ارتقاء
یافتند و با وجود همه موانع و عقب نشینی ها ،در مجموع موفقیت هایی برای کارگران به ارمغان آوردند.
طی سال های  2991-1119در مصر  0011اقدام جمعی کارگری  -از جمله اعتصاب ،تظاهرات ،اشغال کارخانه،
تحصن ،تجمع در مقابل ساختمان های دولتی -به وقوع پیوست که در مجموع در آن ها  1میلیون تن شرکت داشتند .این
جنبش مستمر و وسیع به ویژه در کشورهای عربی کم نظیر بوده است .جنبش کارگری مصر ،بعد از جنبش اجتماعی در
جنگ استقالل الجزایر ،طی  61سال اخیر به عنوان بزرگترین جنبش اجتماعی در دنیای عرب به حساب می آید.
مبارزات کارگری در تغییر فضای خفقانی در مصر نقش مهمی داشتند .آنها در تمام بخش ها گسترش یافتند و فرهنگ
انتقاد و مطالبه را در مصر جا انداختند .اندک اندک این درک که "مشکالت من" شخصی نیستند ،بلکه اجتماعی هستند،
گسترش می یافت.

جدول زیراعتراضات جمعی سال های 1111-1111را نشان میدهد

مجموع شرکت کنندگان

مجموع حرکات جمعی

تظاهرات

تحصن

تجمع

اعتصاب

سال

016016

166

16

91

18

10

1111

212282

111

26

29

12

16

1112

291111

111

12

12

69

18

1116

181101

621

10

298

161

221

1118

212110

619

61

281

120

211

1111

2812181

2920

291

612

821

061

جمع

یکی از مراکز کارگری ای که در دهه ( )1111 – 1121نقش مهمی در سازماندهی اعتصابات و طرح مطالبات
کارگری ایفا نمود ،کارخانه ی پارچه بافی واقع در "محله الکبرا" است .شهر محله با حدود  211هزار نفر جمعیت تقریبأ
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در  211کیلومتری قاهره واقع شده است .در منطقه محله 112 ،هزار نفر در بخش نساجی به کار مشغولند ،ولی فقط 12
هزار نفر آنها در کارخانجات دولتی کار می کنند .نخستین مبارزه کارگری در "محله" به سال  1116برای پرداخت پاداش
مربوط به سود کارخانه بر می گردد.
در این حرکت جمعی زنان کارگر پیشتاز بودند .در شرایطی که همکاران مرد آنها دچار تردید بودند ،زنان به حیاط
کارخانه رفتند و آنان را به مبارزه طلبیدند" :مردان کجایند؟ زنان حاضرند! " و مردان نیز وارد مبارزه شدند و یک
اعتصاب  0روزه را پیش بردند .اعتصاب موفقیت آمیز بود .پیروزی این اعتصاب به تمامی کارگران پارچه بافی دلتای نیل
و اسکندریه جرأت داد تا با خواسته های مشابه وارد میدان شوند .طی ماه های بعد موج اعتصابات گسترش یافت و سایر
بخش های صنعتی و خدماتی را در بر گرفت .از جمله راننده گان قطارها ،کارگران سیمان و هم چنین کارمندان دولتی،
پزشکان ،اساتید دانشگاه ها و دانشجویان نیز از الگوی مبارزات و طرح مطالبات "محله" پیروی کردند.
یکی دیگر از فرازهای جنبش کارگری آوریل سال  1111رخ داد .باز هم در محله الکبرا و در کارخانه ی پارچه بافی.
این بار کارگران در نظر داشتند ،در روز  6آوریل  1111فراخوان به اعتصاب عمومی دهند .نیروهای دولتی  0روز قبل از
آغاز اعتصاب به کارخانه هجوم آوردند و آن را اشغال کردند .آن ها با ایجاد جو رعب در کارخانه و فشار کوشیدند،
کارگران را از اعتصاب منصرف نمایند .کارفرما نیز با شتاب بخشی از خواسته های کارگران را پذیرفت .بدین ترتیب
اعتصاب به وقوع نپیوست .ولی در  6آوریل در خیابان ها یک تا چند تظاهرات بر پا شد .در این تظاهرات بیشتر زنان و
کودکان شرکت داشتند .آنان اعتراضات خود را در میدان مرکزی "محله الکبرا" علیه افزایش قیمت مواد غذایی و به ویژه
بهای نان بیان کردند .نان غذای اصلی مردم مصر است و به آن یارانه تعلق می گیرد .نیروهای امنیتی تظاهرات را به
شدت سرکوب کردند .لباس شخصی ها در سرکوب تظاهرات نقش مهمی داشتند و همراه با نیروهای سرکوب رسمی به
طرز بی رحمانه ای به سوی انبوه جمعیت تظاهر کننده سنگ پرتاب می کردند .گروه موسوم به "جنبش  6آوریل" که از
جوانان منشاء گرفته ،عنوان خود را از این خیزش اعتراضی گرفته است .همان گروهی که در  12ژانویه فراخوان به
تظاهرات داد و در پدیداری جرقه های خیزش عمومی مصر نقش داشت.
مبارزات مستقل کارگران اندک اندک شرایطی را فراهم آورد که آن جا که موقعیت و توازن قوا به کارگران پیشرو
امکان می داد ،اتحادیه های مستقل ایجاد کنند .قبل از این که به تالش کارگران و کارکنان در این راستا بپردازیم ،الزم
است نکاتی نیز در مورد فدراسیون اتحادیه های رسمی مصر ذکر شود.

فدراسیون اتحادیه های دولتی (فرمایشی) مصر
)Egyptian Trade Union Federation (ETUF
فدراسیون اتحادیه های مصر در زمان جمال عبدالناصر ( )2921-2981در سال  2928تأسیس شد .این فدراسیون
یک سازمان دولتی بود که از باال تشکیل شده بود .این سازمان از یک سو با هدف بسیج کارگران در خدمت دولت و کسب
رأی آن ها در انتخابات و از سوی دیگر جهت کنترل مبارزات آن ها و سایر شاغلین به وجود آمده بود.
همین فدراسیون در زمان انورالسادات ( )2981 -2912و حسنی مبارک ( )2912 -1122وظیفه ی کنترل و سرکوب
مبارزات کارگری را به عهده داشت .در اساس ) (ETUFبه عنوان چشم و بازوی دولتهای مصر در میان کارگران عمل می
کرد .تأسیس و ایجاد اتحادیه ی مستقل از فدراسیون مذکور و هم چنین فعالیت مستقل سندیکایی در مصر ممنوع بود.
) (ETUFطبق قانون اتحادیه ی کارگری مصر مربوط به سال  2986و قانون کار متحد در سال  1110از حق
انحصاری در ایجاد اتحادیه برخوردار بود .در هر صنعت و یا مؤسسه ای که کارکنان درصدد ایجاد تشکل بر می آمدند ،می
بایست به یکی از  11اتحادیه ی وابسته به فدراسیون مذکور می پیوستند.
ساختار فدراسیون سلسله مراتبی بود و دستورات از باال به پائین ابالغ می شد .رؤسای اتحادیه های  11گانه،
"کمیته ی اجرایی" فدراسیون را تشکیل می دادند .تا زمان سقوط حسنی مبارک تمام آن ها عضو حزب حاکم یعنی "حزب
دموکراتیک ملی" مصر یا نزدیک به آن بودند .حتی بعضی از این افراد جزو مقامات باالی حزبی محسوب می شدند.
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خطر دستگیری و اخراج کارکنانی که مستقل از فدراسیون خود را سازمان می دادند ،وجود داشت .بسیاری از
کارگرانی که جرأت کرده بودند ،خارج از چهارچوب رسمی فعالیت کنند ،اخراج و دستگیر شده بودند .قانون کار سال
 1110کارفرما را مختار می کرد ،بدون ارائه دلیلی کارکنانی که خارج از مقررات رسمی خود را سازمان داده بودند را
اخراج کند .فعالیت سیاسی برای اتحادیه ها قدغن بود.
کاندیداها برای انتخاب در کمیته های محلی اتحادیه ها از سوی فدراسیون معرفی می شدند .فشارها و سرکوب
سیست ماتیک علیه کارگرانی صورت می گرفت که جرأت می کردند ،به عنوان کاندید مستقل در انتخابات محلی شرکت کنند.
بسیاری از کاندیداهای مستقل اخراج شدند و یا تحت پیگیرد قضایی قرار گرفتند.
طی سال های  2991 -1111جنبش کارگری مصر قدم هایی به جلو بر داشت .کارگران مبارز ناچار بودند برای متحد
کردن شاغالن خطر کنند و بعضأ هزینه های سنگینی بپردازند .از یک سو دولت ،سازمان های امنیتی سرکوب گر ،قهر
عریان پلیس ،اتحادیه های فرمایشی ،کمیته های محلی و از سوی دیگر ناامنی شغلی و موقعیت شکننده ی اقتصادی که
کارکنان در آن گرفتار بودند ،همه و همه سد پیش رو مبارزه بودند .ایستادگی در مقابل این موانع و جنب و جوش برای
سازماندهی اعتراضات کارگری ،کاری مشقت بار ،پر خطر ،طاقت فرسا و از این رو احترام برانگیز است .در این مدت
سازمان گران کارگری موفق شدند ،این جا و آن جا ،کمیته های اعتصاب و تشکالت ناپایدار و منفردی در سطح محیط کار
بر پا کنند .نطفه های تشکالت مستقل کارگری نیز در این سازمان های منفرد و موقت بود که باعث نافرمانی توده ای در
محیط کار ،کم کاری ،تعطیل نمودن کار ،تجمع در مقابل کارخانه ،تحصن ،گردهم آیی ،تظاهرات و ...می شد .این تشکالت
در سطح محلی فعا لیت ها را هماهنگ می نمودند و خصلت فرا کارخانه ای و البته سراسری نداشتند.

تشکیل فدراسیون اتحادیه های
مستقل مصر
)Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU

در  01ژانویه ی  1122یعنی  2روز پس از اولین تظاهرات گسترده ی مردم مصر و  21روز قبل از برکناری مبارک،
نماینده گان  1اتحادیه ی مستقل یعنی "اتحادیه کارکنان وصول مالیات امالک"" ،اتحادیه کارکنان فنی بیمارستان ها"،
"اتحادیه مستقل معلمان" و "کانون بازنشستگان" به همراه نماینده گان حدود  21مرکز صنعتی مصر از جمله "محله" و
"هل وان" با عزمی راسخ خبر تأسیس فدراسیون اتحادیه های مستقل مصر را اعالم کردند.
تأسیس فدراسیون کارگری با چنین سرعتی ،نشانگر آن است که مجموع شرایط برای پدیداری آن از قبل مهیا بوده
است .عالوه بر این که یکی دو سال قبل از انقالب  1اتحادیه ی مستقل اعالم موجودیت کرده بودند ،شبکه ای از فعالین
کارگری در بخش های گوناگون روابطی میان خود بر قرار نموده بودند .چند صد فعال کارگری به ویژه طی سال های
 1116 – 1122در جریان سازماندهی اعتصابات و سایر حرکات جمعی آبدیده شده بودند .از این ها عده ای با انگیزه ی
ایجاد سندیکای مستقل دستگیر و یا اخراج شده بودند و تجاربی در این گیرودار کسب نموده بودند .همین ها با شروع
خیزش عمومی به سرعت دست به کار شدند .مضافأ زحمات ارزشمند تشکالتی مثل "کانون خدمات به اتحادیه ها و
کارگران که با ارائه خدمات به جنبش کارگری موجب تقویت آن شد را نیز نباید فراموش کرد .این تشکل در سال  2991به
عنوان "ان.جی.او" توسط کمال عباس تأسیس شده بود.
بدین ترتیب فعالین کارگری از قبل طرح و نقشه ی تشکل سراسری را در ذهن خود پخته کرده بودند و تنها دستگاه
سرکوب مانع پدیداری آن بود .وقتی در قدرت حاکمه شکاف افتاد و انقالب گشایشی ایجاد نمود ،با شتاب ،نقشه به عمل در
آمد.
شور و حالی به کارگر تحقیر شده دست داده بود .او احساس زندگی و احساس اعتماد به نفس می کرد .این صحنه ها
آرزوی او برای دسترسی به سازمان مستقل طبقاتی اش را نشان می دهد .به امید دسترسی به ابزاری که او را با سایر هم
طبقه ای هایش همبسته و متشکل کند و راه را برای زندگی شرافتمندانه هموار نماید.
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بیانیه ی فعالین کارگری پس از سقوط مبارک
(مطالبات کارگران)
برکناری رئیس جمهور سابق مصر و آشفتگی در میان قشر ممتاز رژیم او ،به کارگران و مردم تحت ستم مصر قدرت
داد تا صدا و مطالبات خود را رساتر کنند .کارگران مصر در انقالب به اعتماد به نفس دست یافتند .از طریق عمل جمعی به
نیروی قدرتمندی تبدیل شدند .از ماه فوریه تا نوامبر  ،1122بیش از  811مورد حرکت جمعی به صورت اعتصاب ،تحصن
و تظاهرات توسط کارگران بخش های مختلف ،معلمین و سایر شاغلین صورت گرفت .برخی از خواسته هایی که در بیانیه
ی  11فعال کارگری ذکر شده بود ،عینأ در این حرکات جمعی که در مجموع صدها هزار تن در آن ها شرکت داشتند ،نیز
مطرح گشت .و این نشان می دهد که جنبش کارگری مصر مستقیمأ از سازمان دهنده گان اتحادیه های مستقل تأثیر پذیرفته
بود.
مطالبات زیر در حرکات دسته جمعی کارگران و کارکنان بیشتر ذکر و تکرار می شد:
-

دستمزد کافی برای یک زندگی شرافتمندانه
امنیت شغلی
ممنوعیت اخراج خود سرانه ی کارگران توسط مدیریت
دائمی نمودن کارگران پاره وقت و فصلی
بر کناری مدیران فاسد و ناالیق
تصفیه مدیران عالی رتبه ی دولتی که از رژیم ساقط شده منشأ گرفته اند
دولتی کردن مجدد مؤسسات و کارخانجات خصوصی شده
توزیع مجدد ثروت و تعیین سقفی برای حداکثر دریافتی ها
افزایش یارانه های دولتی برای بخش های بهداشت ،آموزش و خدمات عمومی

پس از سقوط مبارک ،رؤسا و مدیران دوران او ،هم چنان در مقامات خود باقی ماندند .مبارزه برای خلع مدیران و
رؤسای دولتی از فردای  22فوریه شدت گرفت .اعتراضات و اعتصابات برای برکناری مدیران فاسد ،بعضأ با موفقیت توأم
بود .مهم تر از این در برخی از موارد ،این جا و آن جا خواسته ی برکناری مدیران فاسد با خواسته ی معرفی مدیران
جدید توسط خود کارگران توأم می شد .معرفی و انتخاب نمودن مدیران جدید توسط توده ی شاغلین -به گونه ی موقتی هم
که شده -درجه قدرت عمل و سلطه ی مدیریت نسبت به کارکنان را محدود می کرد و کنترل مدیر بر زیر دستانش را با
مشکل رو به رو می ساخت.

مبارزات و اعتصابات کارگران
بین ماه فوریه و اکتبر  1122می توان  0مرحله در مبارزات کارگران تشخیص داد:
 -2از فوریه تا آغاز مارس محیط های کار در مقیاس گسترده ای متحول شدند .تا  21فوریه  1122حداقل  161هزار کارگر و
شاغل در اعتصابات مختلف شرکت کردند .مهمترین خواسته ی سیاسی آن ها برکناری حسنی مبارک بود .پس از سقوط
مبارک اعتصابات هم چنان ادامه یافت و هزاران کارگر دیگر وارد اعتصاب ،تحصن و تظاهرات برای کسب حقوق پایمال
شده شان و نیز به ویژه اخراج گماشتگان دوره ی مبارک در محیط های کار شدند.
 -1از ماه مارس شمار اعتصابات و اعتراضات نسبت به دوره ی انفجار اجتماعی فروکش کرد .طبق برآوردها طی ماه های
مارس تا اوت یعنی به مدت  6ماه ،طی هر ماه در بهترین حالت  11هزار تن در حرکات جمعی شرکت داشتند .اما این به
معنای سکون کارگران نبود .زیرا در این مدت  6ماهه ،فعالیت ها و تحرکات پرشوری در درون محیط های کار در راستای
تشکیل ،عضوگیری و تثبیت سازمان های کارگری در جریان بود .تشکالت مستقل کارگری در محیط های کار و تولید در
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حال تأسیس و عضوگیری بودند .به نظر می رسد ،این سازمان یابی پیش شرط اعتصابات بزرگ توده ای در ماه های
سپتامبر و اکتبر باشند.
 -0در ماه سپتامبر ،حداقل  211هزار نفر در اعتصابات و سایر اشکال اعتراضات دسته جمعی شرکت داشتند که این تعداد از
مجموع شرکت کنندگان در حرکات جمعی  6ماه قبل فزون تر بود .اعتصابات ماه سپتامبر نه فقط به لحاظ شرکت تعداد
بیشتری در آن ها ،بلکه هم چنین به لحاظ درجه ی هماهنگی میان مبارزات کارگری ،در سطح محلی و در سطح ملی در
خور توجه است .طی ماه های سپتامبر و اکتبر حداقل  0اعتصاب فرامنطقه ای رخ داد .اعتصاب سراسری معلمان که در
آن صدها هزار نفر شرکت داشتند ،اعتصاب  01هزار کارگر صنعت شکر که  0هفته استمرار داشت و اعتصاب  11هزار
راننده ی اتوبوس که  21روز تداوم داشت .به موازات جنبش کارگری ،اعتراضاتی هم در میدان تحریر و دیگر مراکز شهر
با مطالبه تعیین زمان معینی برای پایان حکومت نظامیان در جریان بود.

تعداد حرکات جمعی و شرکت کنندگان در آن ها در ماه های مارس تا سپتامبر1122
تعداد
حرکات
جمعی

تعداد شرکت کننده گان

ماه

321

02888

مارس

08

00888

آوریل

381

01888

مه

00

01888

ژوئن

10

11888

ژوئیه

00

00888

اوت

00

088888-188888

سپتامبر

کارگران موج موج به اتحادیه ها می پیوندند
بعد از سقوط مبارک در سراسر کشور مصر اتحادیه های مستقل تشکیل شدند .کارگران نه فقط در صنایع و
مؤسسات بزرگ بلکه در کارگاه های کوچک نیز دست به کار ایجاد سندیکا شدند .شور و شوق تأسیس اتحادیه ها محدود
به بخش دولتی اقتصاد نبود ،بلکه شرکت های متعلق به بخش خصوصی را هم در بر گرفت .اصناف نیز به جنبش تشکل
یابی پیوستند و انجمن های صنفی و گروه های شغلی خود را پدیدار نمودند .پیشه وران ،کارکنان صنایع دستی،
مستخدمین خانه ها ،فروشنده گان خیابانی ،کارگران روزمزد و کشاورزان و برزگران متحد شدند و در سازمان های ویژه
خویش متشکل گشتند .خالصه این که ،اقبال به پیشروان کارگری و مروجان وحدت و تشکیالت رو آورده بود و کارگران و
زحمتکشان موج موج بدان ها می پیوستند.
تا مارس  21 ،1122اتحادیه ی بزرگ با  121هزار عضو به فدراسیون اتحادیه های مستقل پیوستند .از جمله این
اتحادیه ها ،اتحادیه ی صنعت حمل و نقل ،صنعت بافندگی ،صنعت کشتی سازی و کارکنان بیمارستان ها بودند .در ماه
اوت  1122فدراسیون اتحادیه های مستقل مصر نخستین نشست وسیع خود را برگزار کرد .در این گردهمایی ،هیئتی برای
اداره ی موقت امور فدراسیون تا برگزاری کنگره ی آتی انتخاب شد .تا پایان ماه اکتبر  ،1122تعداد اعضای فدراسیون -
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بنابه اظهار مؤسسین آن -حدود  201110111تن بود .فدراسیون نه فقط اتحادیه های صنایع و مؤسسات بزرگ دولتی و
خصوصی ،بلکه تشکالت گوناگون شاغلین ،مثل کارگران روزمزدی که در بخش صوری اقتصاد فعالند و صنعت گران
کارگاه های کوچک و نیز بازنشستگان را نیز در بر می گیرد .تا ماه اکتبر بیش از  81اتحادیه که مراحل قانونی خود را
طی کرده بودند ،به فدراسیون پیوستند .عالوه بر این ها تا آن زمان  11اتحادیه ی دیگر نیز در حال طی کردن مراحل
قانونی خود جهت پیوستن به فدراسیون بودند .جدول زیر تعداد اتحادیه های ثبت شده که تا ماه اکتبر به عضویت
فدراسیون در آمده بودند را بر اساس رشته و حوزه شغلی آن ها نشان می دهد.
تعداد اتحادیه های منفرد در رشته های گوناگون که تا اکتبر  1122به فدراسیون اتحادیه های مستقل پیوستند
جدول شماره 0
تعداد اتحادیه

رشته

تعداد اتحادیه

رشته

1

ساختمان

22

حمل و نقل

1

آموزش

21

خدمات عمومی -شهرداری ها

2

رسانه ها

1

نفت و گاز

2

بانک

8

تولیدی ها (بافنده سوزنیها و
غیره)

2

بهداشت

6

صنایع دستی

2

فروشگاه کوچک و
بزرگ

2

تولید مواد غذایی

2

برق-آب

1

کشاورزی و ماهی گیری

2

بازنشستگان

1

توریسم

2

کارگران روزمزد

1

پست و ارتباطات

جمع کل81:

در روز  19ژانویه  ،1121یک سال و  1روز پس از آغاز بر آمد وسیع توده ای در مصر ،فدراسیون اتحادیه های
مستقل مصر ،نخستین کنگره خود را برگزار کرد .تا آن زمان فدراسیون  281اتحادیه ی منفرد را در بر می گرفت .از
سوی این اتحادیه ها  221نماینده که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بودند ،در کنگره حضور داشتند.
از میان نمایندگان حاضر 12 ،تن به عنوان هیئت مدیره ی فدراسیون انتخاب شدند .آن ها در مجموع  28رشته ی
صنعتی و خدمانی را نمایندگی می کنند .پس از پایان کنگره نیز  21اتحادیه ی منفرد دیگر به فدراسیون پیوستند .با این
حساب تا آن زمان فدراسیون  111اتحادیه ی منفرد را نمایندگی می کرد و بنا به گفته ی مسئولین آن حدود  1میلیون نفر
عضو داشت .کمال ابو عطا دبیر کل فدراسیون در میان مردم مصر از محبوبیت برخوردار است .او تنها نماینده ی اتحادیه
هاست که در انتخابات مجلس ملی مصر ،برگزیده شد و به آن راه یافت.
از طریق تعداد اتحادیه های منفرد ،نمی توان به کمیت اعضای آن ها پی برد .برخی از اتحادیه ها ده ها هزار شاغل و
گروهی تنها محدودی از شاغلین یک مؤسسه را متشکل نموده اند .عالوه بر این همه ی اتحادیه های منفرد به عضویت
فدراسیون مستقل در نیامده اند .در کنار فدراسیون یک تشکیالت سراسری و مستقل دیگر به نام "کنگره ی دموکراتیک
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کارگران مصر" اعالم موجودیت نموده است .مبتکران "کنگره ی دموکراتیک" بیشتر دست اندرکاران "کانون خدمات به
اتحادیه ها و کارگران" ( )CTUWSهستند که قبأل همکاری های بی نظیری با فدراسیون داشتند و در تأسیس آن سهیم
بودند" .کنگره ی دموکراتیک" بیشتر در اتحادیه های منفرد بخش خصوصی و مؤسسات کوچک و متوسط نفوذ دارد و
البته توانسته است برخی از اتحادیه ها در صنایع بافندگی و فلز را جذب کند .می توان وجود دو تشکیالت سراسری با یک
کارکرد را انشعاب در جنبش کارگری مصر قلمداد کرد .اگر چه این انشعاب در جنبش اتحادیه ای مصر خوشایند نیست،
ولی واقعیت مبارزه ،جدل و رقابت میان گرایش های مختلف نظری درون جنبش را بیان می کند.
تاکنون  0طرح در باره ی چگونگی سازمان یابی اتحادیه ها وجود دارد .اول طرحی است که فدراسیون اتحادیه های
مستقل و "کنگره ی دموکراتیک" با آن موافقند که در آن آزادی بی قید و شرط تشکل های اتحادیه ای و وجود کثرت
گرایی در آن ها پیش بینی شده است .دوم طرحی است که وابسته گان فدراسیون فرمایشی در نظر دارند که در اساس
بازگشت به سیستم انحصاری گذشته است .سوم طرحی که توسط بخش کارگری اخوان المسلمین مطرح شده است .این
طرح یک فدراسیون واحد و متمرکز را در نظر دارد که همه ی اتحادیه ها -چه اتحادیه های سابق و چه اتحادیه های
مستقل تازه تأسیس -را در بر می گیرد .در هر رشته می توان دو اتحادیه ی موازی تشکیل داد و به رقابت با یکدیگر
پرداخت ،اما در سطح هر مؤسسه یا کارخانه ی منفرد ،تنها یک اتحادیه می تواند رسمیت داشته باشد .بر این اساس
فدراسیون دولتی از برتری و مزیت برخوردار می شود .زیرا اوأل در حالی که فدراسیون دولتی سال ها قدمت دارد و به
عنوان یک نهاد دولتی در سطح جامعه ریشه دوانده است و دارای کارمندان و مأمورین حقوق بگیر است ،فدراسیون
مستقل تازه در مرحله استقرار و در دوره جوانی به سر می برد .ثانیأ :در حالی که هم چنان حق عضویت شمار زیادی از
کارگران و شاغلین به صورت مستمر و حساب شده از دستمزد آن ها کسر و به حساب فدراسیون دولتی واریز می شود،
بانک ها هنوز از گشایش یک حساب رسمی برای فدراسیون مستقل سر باز می زنند .ثالثأ :به دلیل این که حقوق و مزایای
زمان بازنشستگی کارگران بسیاری از شرکت ها در اختیار فدراسیون دولتی است ،آن ها ناچارند علیرغم میل خود هم
چنان عضو فدراسیون دولتی باقی بمانند .اتحادیه های مستقل که اکنون با راه حل عضویت کارگران در دو اتحادیه ،در این
دسته شرکت ها مستقر شده اند ،بر اساس طرح اخوان المسلمین باید حذف شوند و فضا را برای سلطه ی مطلق اتحادیه
های دولتی خالی کنند .اتحادیه های مستقل شدیدأ به طرح اخوان المسلمین معترضند و آن را قاطعانه رد می کنند.
در مصر معادله ای تغییر کرده است .از یک سو کنش اجتماعی و فرهنگی ی طبقات باال مبنی بر تحقیر طبقات پائین
با مقاومت رو به رو شده است .از سوی دیگر نگرش اجتماعی و رفتاری مبنی بر اطاعت کورکورانه از "باالیی ها"
ضربه خورده است .این دگرگونی ها به برکت جنبش انقالبی مصر ایجاد شده است .پدیداری تشکالت مستقل کارگری -با
هر کمبود و محدودیتی -به راستی یکی از دستاوردهای گرانبهای کارگران در این انقالب است .این تشکالت نمایان گر
تصمیم کارگران جهت سازمان دهی مقاومت جمعی در برابر بی حقوقی و رفع آن است ،نمایان گر ارتقای فرهنگ مقاومت
و رواج آن در سطح و عمق جامعه است .با موجودیت این تشکالت ،حاکمان مصر به راحتی قادر نیستند ،مانند سابق
نسبت به کارگران چون قربانیان دست بسته ی خود رفتار کنند .آن ها می توانند شمشیر را از رو بسته و به سرکوب
سیستماتیک و عریان اتحادیه های مستقل بپردازند .می توانند با وعده و وعیدهایی جناح ناپیگیر را در مقابل کارگرانی که
به منافع طبقاتی خود آگاه ترند ،قرار دهند و در اتحادیه ها انشعاب و بحران به وجود آورند .می توانند با نرمش و
زبردستی و گذشتن از امتیازاتی ،در نهایت اتحادیه های مستقل را در نهاد دولت سرمایه داری ادغام کنند و استقالل آن ها
را خدشه دار نمایند .اما آن چه که معلوم است ،اتحادیه های مستقل خود به خود و مطیع کناره گیری نخواهند کرد.
کارگران مصر تشکالت مستقل خود را ایجاد کردند و تا زمانی که این ابزار در خدمت منافع و مصالح طبقاتی شان است،
دفاع از آن را وظیفه ی خود می دانند .اکنون در این میدان بسیاری از کارگران آگاه ایستاده اند و در مقابل کسانی که
آرزوی نابودی تشکالت شان را دارند ،صف بندی کرده اند.
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در ستایش زندگی کوتاه ،اما پر بار
افشین اسانلو
افشین اسانلو از فعالین جنبش کارگری ایران و راننده اتوبوس حمل و نقل شهری و در ابتدا عضو
سندیکای شرکت واحد تهران و حومه بود .او نزدیک به  5سال را در زندانهای گوهر دشت کرج
(رجایی شهر) و اوین دربند و تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی بسر برد.
دستگیری او زمانی اتفاق افتاد که در پائیز  9831به هنگام استراحت در خوابگاه مخصوص رانندگان
مستقر در ترمینال مسافری توسط افراد مسلح دستگیر و به بند  901زندان اوین منتقل شد .به مدت پنج
ماه در سلولهای انفرادی  901زندانی شد و سپس در زندان اطالعات شهر سنندج تحت بازجوئی و
شکنجه های شدید قرار گرفت که منجر به جراحاتی در قسمت پا و شکستن تعدادی از دنده هایش شد.
افشین  29ساله ،متاهل و دارای دو فرزند پسر بود .او ابتدا در جنوب کشور به عنوان راننده ماشین
آالت سنگین در شهرستانهای محروم و جنگ زده کار می کرد .بعد از دوسال با اتمام قرارداد کاریش
بیکار شد.
در سال  9831به استخدام شرکت واحد اتوبوسرانی درآمد و در شلوغترین خطوط اتوبوسرانی یا در
خطوط شبانه روزی در روز  99ساعت مشغول بکار شد .در مدت  2سالی که در شرکت واحد بود
همواره به همراه دیگر کارگران و رانندگان با سابقه برای بهبود شرایط کار خود و هم طبقه ایهایش
ُمدام به اعتراض به سیستم مدیریت و فساد خیلی از مدیران و مسئولین بخشهای شرکت واحد و
نمایندگان شورای اسالمی کار ،عیدی و پاداش های معوقه و بُنهای کارگری ،شرایط سخت و زیان
آور ،قراردادهای موقت ،می پرداخت .او کارگری مبارز و پیگیر به مسادل صنفی بود و به دلیل
اعتراضات روزمره اش دائما از سوی مدیریت و مدیران امنیتی شرکت تحت فشار قرار گرفته و تهدید
به اخراج میشد.
افشین در سال  9830به هنگام جابجایی مسافر در یکی از خطوط شرکت واحد با فردی تصادف کرد
که منجر به فوت وی شد .در این رابطه از مدیریت شرکت خواهان مساعدت و یاری جهت پرداخت دیه
به فرد متوفی شد که مدیریت شرکت در تبانی با شرکت بیمه و خانواده متوفی به عمد باعث شدند که
مبلغ دیه  95میلیون تومانی در آن زمان به هیجده میلیون در سال بعد تبدیل شود.
افشین به علت اینکه قادر نبود این مبلغ  8میلیون تومان ما بالتفاوت را بپردازد ،به زندان افتاد و سپس
مدیریت او را وادار به استعفای اجباری نمود که این امر باعث به هدر رفتن چهار سال سابقه کاریش
شد .اخراخ بدین شکل ناعادالنه لطمه بزرگی برای افشین و خانواده اش بود بطوریکه تا مدتها همسرش
که در آنزمان باردار بود دچار بیماری عصبی شد .از آنزمان به بعد تا لحظه دستگیرش در بخش حمل
و نقل برون شهری مشغول به کار شد .بخش حمل و نقل ،خصوصی بود و مالک این ناوگان عظیم با
استثمار رانندگان به آنها حداقل حقوق و مزایا را پرداخت می نمود .رانندگان به علت فقدان تشکل و
پراکندگی ما بین آنها با مشکالت فراوانی روبرو بودند .آنها به علت دستمزدهای پائین به سختی از
عهده امورات زندگی بر می آمدند .افشین بار دیگر با بسیاری از رانندگان همکارش در پی بهتر شدن
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شرایط کار و زندگیشان بر آمده و به وضع موجودشان اعتراض نمودند و کارفرما را وادار به پذیرش
یکسری از خواسته های خود کردند.
افشین بجرم اینکه کارگر معترض بود و از حق خود و کارگران هم طبقه ایش دفاع می نمود زندانی
شد .زمانیکه او دستگیر شد در شعبه  95دادگاه انقالب اسالمی به ریاست قاضی صلواتی بعد از حدود
یکسال بالتکلیفی در بندهای  901و  850به اتهام اقدام علیه امنیت محاکمه شد و در پروسه دادرسی از
داشتن وکیل محروم بود .دادگاهی او ظرف چند دقیقه صورت گرفت و به  5سال حبس تعزیری محکوم
شد .او و خانواده اش به حکم مزدوران جمهوری اسالمی در دادگاه تجدید نظر اعتراض نمودند اما
پاسخی نگرفتند .افشین مدت محکومیت خود را در محیطی کامال ایزوله شده و تحت شدیدترین
فشارهای روحی و جسمی گذراند ،اما از روحیه ای شاد و رزمنده بر خوردار بود .جسما هم مشکلی
نداشت .در حالیکه هشت ماه بیشتر از محکومیتش باقی نمانده بود که آزاد گردد ناگهان جنایتکاران
رژیم خبر مرگ افشین را در بامداد روز جمعه  89خرداد اعالم نمودند .خبر کوتاه و تکاندهنده بود.
خانواده او ،همکاران و تمامی فعالین کارگری و انسانهای انقالبی و آزاده ای که او را می شناختند این
فاجعه دلخراش را نمی توانستند باور کنند .رژیم سرمایه جمهوری اسالمی که موجودیت و بقای خود را
بیش از سه دهه است بر سرکوب و اختناق ،زندانی نمودن ،شکنجه و کشتار فعالین کارگری و
انقالبیون بنا نهاده است ،در کمال بیشرمی و وقاحت علت مرگ این کارگر فعال و رزمنده را سکته
قلبی اعالم کرد .زندانیان هم بند افشین در نامه ای اعالم داشته اند که آثار متعدد شکنجه را بر بدن او
مشاهده کرده اند .رژیم جمهوری اسالمی مانع کالبد شکافی جسد افشین توسط خانواده وی شد تا علت
قتل را در اثر شکنجه پوشانیده دارد .قتل عمد افشین به دست جمهوری اسالمی بار دیگر پرده از
جنایات رژیمی بر می دارد که زندانی ،شکنجه و به قتل رساندن فعالین کارگری و پیشرو نه از نکته
قوت این رژیم بلکه نشان از ترس و وحشت او از فردای انقالب دارد ،از فردایی که کارگران با اتکاء
به نیروی طبقاتی خود دم و دستگاه جنایت این رژیم جنایتکار اسالمی را برای همیشه به زبالدان تاریخ
بسپارند.

کارگران تنها با اتحاد و متشکل شدنشان خواهند توانست جلوی یکه تازی این جانیان و مرگهای خاموش
فعالین کارگری را در زندان بگیرند و آزادی کلیه زندانیان سیاسی بخصوص فعالین کارگری زندانی را
تحقق بخشند .کارگران ایران با وجود استبداد کم مانند حاکم بر جامعه ،چه از طریق خواسته ها و
مطالبات کارگری خود ،چه از طریق مقاومت درخشان در زندانها و چه با مبارزه در صحنه اجتماعی
جامعه ایران ،نشان داده اند که در رویاروئی با رژیم جمهوری اسالمی هستند .تاریخ جهانی جنبشهای
کارگری و دانش مبارزاتی طبقه کارگر نشان داده است که نه تنها هر گام پیشروی جنبش کارگری در
جهت رسیدن به کسب مطالبات کارگری در گرو ایجاد تشکلهای مستقل و طبقاتی است بلکه جلوگیری
از قتل ،زندانی و شکنجه کارگران نیز به آن گره خورده است.
آگوست 9098
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برای آزادی فوری ،بدون قید و شرط

کارگران زندانی
ودیگر زندانیان سیاسی به هر شکل که میتوانیم ،بکوشیم!
رژیم ضد کارگر در ایران به وحشیانه ترین شکلی
با زندانیان سیاسی رفتار می کند.
رژیم سرمایه داری
شکنجه های جسمی و روحی قرون وسطائی،
علیه زندانیان سیاسی اعمال میکند.
رژیم ضد کارگر در ایران احکام سنگین و
سالها بازداشت برای کارگران زندانی و
شروط و وثیقه های سنگینی
برای آزادی موقتی کارگران تصویب می کند.
رژیم حامی سرمایه برای خالی تر کردن سفره کارگران ،جریمه های نقدی سنگینی را بر
کارگران برای آزادی از زندان تحمیل می کند.
رژیم انسان کش ،زندانی می کند ،شکنجه میکند ،اعدام می کند.
تا طبقه کارگر و جامعه را به سکوت وا دار نماید.
باید بر علیه این وضعیت برخاست .باید و می توان رژیم را بعقب نشینی وا داشت.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
همه کارگران و فعالین کارگری ،سازمانها ،تشکلها  ،گروهها و  ...را فرامیخواند که به
هرشکل و با هر توانی که دارند
کمپینهای سراسری برای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی سازماندهی
نموده و شرکت نمایند،
تا شرایط آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان
سیاسی هرچه بیشتر ،فراهم گردد.
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به کمپینهای آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی بپیوندید!
کمپین آزادی کارگران زندانی را تقویت کنید و خواست آزادی کارگران
را هر چه بیشتر به گوش جهانیان برسانیم!

همبستگی جهانی کارگران مرزی ندارد!
همبستگی و پشتیبانی کارگران،
سندیکا ها ،اتحادیه های کارگری،
نهادهای مترقی و سوسیالیستی و ...
برای آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران زندانی
ضروری است!
باور داریم که در ایران نیز طبقه کارگر متشکل در تشکل های طبقاتی
و توده ای اش ،پایان دهنده زندان ،شکنجه ،اعدام و کلن نظم موجود
اجتماعی است .برای کمک و یاری رساندن به این مبارزه ،در جهت
آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم در خارج و داخل ایران
بکوشیم .این یک گام واقعی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی
سرمایه داری است.

آزادی کارگران زندانی
و تمامی زندانیان سیاسی
درگرو
گسترش مبارزه متحدانه ماست!
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رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی با شکست انقالب ،به اعدام ،زندان ،شکنجه ،ستم ،استثمار و  ...که
در زمان شاه و سلطنت پهلوی نیزرایج بود ،ادامه داد .این رژیم از بدو به قدرت رسیدنش ،حمله و
سرکوب کارگران و تشکلهای کارگری و دیگرنیروهای اجتماعی مترقی را در دستور داشته است و اکنون
در بحران سیاسی و اقتصادی عمیقی فرو رفته است ،اما برای نجات خود بار بحران را با بیکاری،
گرانی ،فقر ،گرسنگی و بی خانمانی بردوش اکثریت جامعه گذاشته است .هیچ جناح و دسته و گروه و
جمعی از این رژیم دوست کارگران و زحمتکشان نیست .کلیت این نظام باید برچیده شود.

زندانهای رژیم مملو از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور ،کارگران و فعالین کارگری ،نهادها،
تشکلها ،سازمانها ،احزاب مترقی و تمامی دوستداران و هواداران جنبش کارگری را فرامیخواند که در
هر محل کار ،منطقه ،شهر و کشوری که هستند ،در همراهی با نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در
ایران–خارج کشور ،آکسیونها ،پیکتهای اعتراضی ،تظاهرات و تجمعات اعتراضی و  ...را سازماندهی
کرده وخواهان آزادی کارگران دستگیر شده ،کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی شویم.

تا آزادی تمامی کارگران دستگیرشده ،سایر زندانیان
سیاسی ،مبارزه بیوقفه ادامه دارد.
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برای همبستگی و همیاری بیشتر با جنبش کارگری در ایران به
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
بپیوندید!
کمپینها و کارزارهای دفاع از آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمام
زندانیان سیاسی ،تا آزادی همگی این عزیزان ،بیوقفه ادامه دارد!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران و دیگر فعالین ،هوادارن و
دوستداران جنبش کارگری تا کنون کمپینها و کارزارهایی بیشماری را با
خواست آزادی بی قید وشرط کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی
برگزارکرده و نیز در جریان است ،سازمانها و نهادهای بین الملی بیشماری به
این کمپینها و کارزارها پیوسته و علیه رژیم ضد کارگر در ایران اعتراض کرده
و میکنند .این کمپنها و کارزارها تا آزادی تمامی کارگران زندانی و تمامی
زندانیان سیاسی ادامه خواهد داشت .نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در
ایران همگان را فرا میخواند که به هرشکل که میتوانند ،در هر کجا که هستند،
با هر توانی که دارند به ایجاد نهادهای همبستگی با جنبش کارگری پرداخته و
به هرشکل که میتوانند به ادامه کمپینها و کارزارهای همبستگی با جنبش
کارگری در خارج کشور یاری رسانند.
برای آزادی کارگران زندانی و دیگر زندانیان سیاسی بیوقفه به هر شکل و
نامی که میتوانیم ،بکوشیم.
به کمپینها ،کارزارها ،آکسیونهای اعتراضی و مبارزاتی ،برای همبستگی
هرچه بیشتربا جنبش کارگری در ایران و نیز آزادی کارگران زندانی و تمامی
زندانیان سیاسی بپیوندید و به هرشکل که می توانید صدای خواسته ها و
اعتراضات جنبش کارگری را به گوش همگان برسانید.

اتحاد مبارزاتی ما ،رمز پیروزی ماست!
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