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 یابیسازمان معضل و کارگری جنبش: 

 توانمی را کنونی مقطع در ایران کارگری جنبش بارز ویژگی

 و اعتراضات تعدّد منظر از که معنی این به دانست؛ آن بودنِنامتوازن

 است، زدنیمثال و جدی و پرهیبت جنبش یک خودانگیخته، اعتصابات

 موضوع رو این از. است جنینی مرحلۀ در یابیسازمان منظر از اما

 پچ فعالین روی به گشوده چنانهم و کلیدی ایمسأله یابی،سازمان

 ینفعال اختالفاتِ و هابندیصف تعدد واقع در. است جنبش این درون

 جنبش تناقضِ همین از بازتابی بخشاً نیز چپ طیف در کارگری

 وجه .دارد وجود یابیسازمان شیوۀ سر بر که است وشکافی کارگری

 اب تقابل به را هاگرایش از ایپاره کارگری، اعتراضات خودانگیختۀ

 قضاقدری برخوردهای عوض در و تشکیالت و دهیسازمان هرگونه

 را ایپاره اش،نیافتگیسازمان وجه و کشاندمی جنبش سرنوشت با

 خود و کنند انتخاب را میانبر راهِ معضل، این حل برای که کرده مجاب

 نبدو- کارگران برای باال از احزابی و تشکالت ایجاد به اقدام رأساً

 هک بوده آن وضعیت این ازای به ما. کنند-پایه از هاآن کردن درگیر

 عملی رهبرانِ) کارگری روانِپیش که هرقدر گذشته هایسال طی در

 در ،اندبوده ضعیف یابیتشکل حوزۀ در( اعتصاب دهندگانسازمان و

 هک بطن از نه «کارگری فعال» زمرۀ در متنابهی تعداد ساالنه عوض

 .آورندمی بر سر کارگری جنبش حاشیۀ از

 مشکل بر غلبه در «کارگری فعالین» تجربۀ شکست 

 :هشتاد دهۀ از یابیسازمان

 دهۀ یک کمدست در کارگری فعاالن یابیتشکل تجربۀ بندیجمع

 وییس از که دهدمی نشان را هاییکمیته کارِسبک بستبن گذشته،

 از و دارندمی نگه قانونی و علنی چهارچوبِ در را خود هایفعالیت

 از عمالً ،سیاسی و صنفی مطالبات بین دیواری کشیدن با دیگر سوی

 در آنکه حال. زنندمی درجا نیز اولی حوزۀ در دستاورد کسب

 صدای کوچکترین به پاسخش که ایران استبدادی داریسرمایه

 اجباراً مه صنفی مطالبات ترینابتدایی تحقق است، سرکوب اعتراض

 هک ایجدایی دیوار ترتیب بدین. گذردمی سیاسی مبارزۀ مسیر از

 و کاییسندی فعالین سوی از سیاسی و صنفی مطالبات بین معموالً

 ایران همچون مناطقی در اساساً شود،می کشیده علنی هایکمیته

 مبارزۀ اسمِ به کالم، در هاکمیته این از بخشی. است ناموجود

 درجا حداقلی هایرفرم و مطالبات سطحِ در عمالً داریضدسرمایه

 دولت اب مستقیم رویارویی برای شرایط بعدتر شانزعم به تا زنندمی

 تجربۀ. شود فراهم نامعلوم ایآینده در اشسرنگونی و داریسرمایه

 به درقا حتی علنی هایتشکل این که استکرده ثابت اخیر دهۀ یک

 قانونی، و علنی چهارچوبِ پذیرش خاطر به و نیستند هم خود حفظ

 و هادادگاه راهروهای در آمد و رفت درگیر و ضرب زیر چنان فعالینش

. دشومی سلب هاآن از عمالً مبارزه مجال که هستند کردن جور وثیقه

 ترینپاافتادهپیش بابت افراد که استبدادی شرایط در توانمی مگر

 نسازما هسته و اعتصاب ،تشکل شوند،می حبس هم فرعی مسائل

 داد؟

 نهاییت به دهه این فعالیت کارنامۀ اما باال، حقایق نه اگر صورت هر به

 حققت هاکمیته این شدۀتعریف اهداف از یکهیچ چرا که کندمی ثابت

 و یبندجمع بدون هاتشکل این کنونی حیات و تداوم. استنیافته

 یازهاین به پاسخ در کهآن از بیش نیز، پیشین تجارب از گیریدرس

 نبی در بوروکراتیک هایسختیجان از ناشی باشد، جنبش واقعی

 کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری دربارۀ 
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 دلب جنبش پیشرَوی موانع از یکی به خود و است مذکور فعالین

 نبشج خودانگیختۀ اعتراضات تشدید که درحالیست این. استشده

 ملی، سطح در داریسرمایه عدیدۀ هایبحران کنار در کارگری،

 نیروهای فعالیت ضرورت چیز هر از بیش المللیبین و ایمنطقه

 .کندمی گوشزد را کارگری جنبش اول صفّ در انقالبی

 کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ: 

 جموعهم کردن فرموله با خود سهم به کارگری سازماندۀ کمیتۀ اعضای

 پیشین هایدخالت محصولِ که ایران کارگری جنبش تجارب

 کارگری جنبش تجارب با را تجارب این اندکرده سعی ؛[۱]استبوده

 ۀسازماند عمل کمیتۀ ظرف درون را آن و بزنند پیوند المللیبین

 .کنند متمرکز و زنده کارگری

 از هم و استراتژیک اندازچشم حیث از هم کمیته این اعتبار این به

 و هاکمیته دیگر با اساسی هایتفاوت سازماندهی شیوۀ حیث

 ثالًم.  دارد هاآن در مشغول «کارگری فعالین» و گراعلنی هایتشکل

 ادرج رفرم سطح در که کشور داخل علنی هایتشکل عموم برخالف

 چندهر  نیست، رفرم به محدود اشافق کارگری عمل کمیتۀ زنند،می

 سمیتر به کامالً را کارگری جنبش در پایین از فشار از ناشی هایرفرم

 آن انداختن جا جهتِ در اما کند،می هم حمایت آن از و شناسدمی

 که ندکمی فعالیت کارگری اعتراضات در مطالباتی و شعارها از دسته

 و مهحاک طبقۀ علیه مبارزه به را کارگری جنبش گام به گام بتواند

 .کند هدایت داریسرمایه نظام کلیت

 شتاز،پی کمیتۀ یک عنوان به کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ مخاطب

 اول ردیف در که هستند هاییپیشروترین بلکه کارگران تمامی نه

 چنین در داشتن قرار خاطر به و درگیرند اعتراضات و اعتصابات

 دیگر به نسبت باالتری طبقاتیسیاسی آگاهی از موقعیتی

 همچنین کمیته این. برخوردارند کارگران عموم یا شانهمکاران

 عبارت هرچند. است چپ طیف در رایج هایگراییجایگزین مخالف

 و ردهک پیدا ایکلیشه صورت «خودش دست به کارگر طبقۀ رهایی»

 جنبش در «پیشرو» عنصر راندنعقب برای حتی آن از برخی گاهی

 اینست لاص این به پایبندی واقعی معنای اما کنند،می استفادهسوء هم

 را اسیسی قدرت کنیم، انقالب کارگر طبقۀ جای به ما نیست قرار که

 و سندیکا» ،«کارگری عمومی تشکل» هاآن اسمِ به یا بگیریم

 سازماندۀ عمل کمیتۀ. »بسازیم غیره یا کارگران حزب ،«اتحادیه

 پیشروی تشکل یک نیست، کارگری عمومی تشکل یک نیز «کارگری

 شمخاطبین. است داریسرمایه دولت سرنگونی اندازِچشم با کارگری

 در تهکمی که است اندازچشم این با. هستند کارگری پیشروهای نیز

 شجنب اعتراضات و اعتصابات عملی رهبران تا کرد خواهد تالش عمل

 شانهشان به شانه کند، برخاست و نشست هاآن با بیابد، را کارگری

 جاک تا مشترک مبارزۀ در که دهد نشان و باشد عملی اقدامات درگیر

. دشو پذیرفته و دیده عملی رهبران همین سوی از  تا رود،می پیش

 جنبش تاریخی تجربیات و نظری وجه عملی، هایدخالت این در

 ارگریک جنبش تا کندمی تزریق عملی رهبران به نیز را المللیبین

 و آزمون روش به و صفر از را طبقاتی مبارزۀ از گام هر نباشد مجبور

 و سازدمی پیشروها با ارگانیک ایپیکره ترتیب این به. بردارد خطا

 هایهسته و شده سازماندهی مشغول پایین از که هاستآن همراه

 .دهدمی شکل جنبش اول صفّ در را سوسیالیستی مخفی

 از متشکل و مشخص برنامۀ یک حول کمیته این سازماندهی

 بسب جنبش در جاانداختنش که است روزیبه مطالباتِ از ایمجموعه

 دیگر تمایز وجه این. شد خواهد آن داریِضدسرمایه وجه ارتقای

 لداخ در فعال هایکمیته دیگر با «کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ»

 لکهب اند،نیامده کاغذ روی بر ذهن سطح از برنامه این مطالباتِ. است

 شجنب هم و المللیبین کارگری جنبش تجارب مشترک چکیدۀ هم

 دلیل به هاآن از مهمی بخش انتقال که تجاربی) هستند ایران کارگری

 این از تریمهم بخش ،(اندشده منقطع سیاسی خفقان و سرکوب

 ودِخ فعالینِ پیشینِ عملی هایدخالت محصول حال عین در تجارب،

 از شخطوط و برنامه انتقال واسط است قرار کمیته این. است کمیته

 ۀنشری توزیع و تولید اعالمیه، پخش تن، به تن ارتباطات طریق

 و تاایس تواندنمی کمیته برنامۀ جهت این از. باشد غیره و کارگری

 تضمین کمیته بودن روز به و پویایی آنکه برای و باشد تغییرناپذیر
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 .است ضروری و چرا و چونبی اصلی درونی، دموکراسی حفظ شود،

 مختلف هایحوزه در شاندخالتگری به بسته مختلف افراد که چرا

 و محدود الجرم منفرد صورتِ به که هستند ایویژه تجارب دارای

 و تمرکزم جایی در منفرد، تجربیات این کلیۀ کهآن برای است؛ نسبی

 و وندش گذاشته بحث به آزادانه و مفصالً که است الزم شود، ارزیابی

 الیت،فع بعدی دور در تا گردد برنامه وارد آن چکیدۀ و بندیجمع سپس

 .بخورد محک عمل در صحتش

 بکِس در داخل، در موجود هایکمیته سایر با کمیته این دیگر تفاوت

 دنش سوخت سریع، شناسایی از جلوگیری برای. است آن مخفی کارِ

 هایکمیته که است ضروری جنبش، نیروهای بهترین شدنزندانی و

 استبدادی شرایط در را کاریمخفی از ایمالحظه قابل حد پیشتاز

 یک برگزاری مثالً -آن مختلف نمودهای و جنبش اما. کنند رعایت

 یعلن همگی -اعتصاب یا خیابانی اعتراض در شرکت یا آکسیون

 ینزیرزم در را اعتراض یا اعتصاب تواننمی که است بدیهی هستند؛

 علنی لزوماً آن «سازماندهی» اما. انداخت راه به خانه پستوهای یا

 که است ایران استبدادی شرایط و عینی وضعیت این نتیجه در. نیست

 .طلبدمی را مخفی و علنی فعالیت ترکیبِ

 در گریدخالت را خود اصلی فعالیت باید پیشرو کارگریِ کمیتۀ یک

 یفتعر عمومی اعتراضی هایجنبش سایر و کارگری جنبش اول صف

 بلکه عملدستورال و فراخوان صدور با نه نیز ایکمیته چنین اعتبار. کند

 در موقعبه و عملی دخالت با و صحیح جای در صحیح گیریموضع با

 .آیدمی دست به اعتراضات درون

 ای دو هایهسته ساخت «کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ» کار سبک

 است غیره و دانشگاه محالت، ها،کارخانه کار، هایمحیط در نفره چند

 تفادهاس هاهسته این کردن مرتبط و گسترش و ایجاد برای که ابزاری و

 انارگ و ابزار بولتن. است( بولتن) سازمانده نشریۀ یک کند،می

 و البهمط جنبش، نیازهای مبنای بر که معنی این به است؛ سازماندهی

 درون هب را مواضع ترینصحیح و ترینسریع و کندمی طرح دخالتگری

 هایش،دخالت انعکاس با و بیندمی را بازخوردش برد،می جنبش

 ها،دخالت این تداوم با ترتیب این به. کندمی پیدا نفوذ و مخاطب

 و نبود زنده کافیست تنها و شوندمی جمع بولتن این حول افرادی

 ودخ روزمرۀ مبارزات با ارتباط در را بولتن این محتوای بودن مرتبط

 یعنی. انندبد خود آنِ از که «بیرونی» اینشریه نه را آن دیگر تا ببینند

 ولتنب این در را صحیح گیریموضع اعتراض، یک بروز هنگام در مثالً

 ارند،د اعتصاب انجام قصد کارگرانی که زمانی در یا. بکشند انتظار

 تنبول از را اعتصاب یک موفق تدارک هایشیوه انتقال است کافی

 به را ابیاعتص بسادگی بولتن کار، این انجام با ترتیببدین بخواهند،

 اختیار در که است ظرفی بولتن. کندمی سازماندهی غیرمستقیم طور

 را خطوط هم است، کارگری پیشروهای برای و کارگری پیشروهای

 ایرابطه یعنی. گیردمی خط آن از هم و بردمی جنبش درون به

 رابطۀ یک نه کندمی برقرار کارگری پیشروهای با ارگانیک و دوسویه

 همین قطری از نیز کمیته حول هایهسته گذشته این از. شاگردیاستاد

 و تجربیات دهند،سازمان می را مشترک اقداماتی که است بولتن

. هغیر و کنندمی منتقل هاهسته دیگر به را خود نقدهای و هاگزارش

 هاتههس ساخت یعنی تشکیالتی سازماندهی به مربوط تاجائیکه

 یک در است، پشتکار و صبر نیازمند سخت سازماندهی این شود،می

 آهنگ و رسی و مستمر فعالیت محصول که ایهسته پیشرو، تشکیالت

 ایهجمع به دهیشکل از تربیش بار هاده باشد، مبارزه این طبیعی

 هایهسته آنکه مجرد به. داشت خواهد ازامابه عجوالنه و شتابزده

 هاهسته این ارتباط سر بر مسأله بعد به اینجا از شدند، ساخته کارگری

 عنوان هب بولتن است، فعالیت در کمیته مادامیکه. ماندمی یکدیگر با

 تگریدخال کلی سطح در تنها یکدیگر با هاهسته این ارتباطی ارگان

 هافعالیت گسترش و استمرار از پس نهایتاً[. ۲]باشد اثربخش تواندمی

 یازن شدند، ترجدی هایشانفعالیت و زیادتر هاهسته اینکه مجرد به و

 تربطمنض و ترمنسجم و ترعالی سیاسی تشکیالتی ظرف یک به

 .کارگری پیشتاز حزب بود؛ خواهد

 مشخص هدفِ یک حول که است موقتی نهادی «کمیته» یک واقع در

 این حال د؛شو منحل باید طبیعتاً فعالیت مدتی از پس و گیردمی شکل

 هکزمانی یا و شده محقق تماماً هدفش که دهدمی رخ زمانی یا انحالل



 

4 

 

 هر در .است تجدیدنظر نیازمند و بازمانده شدهتعریف هدفِ از بالعکس

 ار جدیدتر ظرفی به استحاله یا انحالل اندازچشم کمیته یک حال

 نیز کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ نهایی هدفِ.  داشت خواهد

 لعم برنامۀ یک حول سوسیالیستی مخفی هایهسته سازماندهی

 یهمگ یا هاتماس که نیست معنا این به این البته. است مشخص

 کهبل بود، خواهند انقالبی هایسوسیالیست بدواً کمیته اعضای

 رد عمل، برنامۀ حولِ متشکل فعالینِ این سازماندهی ما، اندازِچشم

 هدف، این تحقق با. است انقالبی سوسیالیستی مخفی هایهسته قالب

 پیشتاز حزب هایپایه مثابۀبه هاهسته سازماندهی و ایجاد یعنی

 یحزب فرم وارد و شد خواهد فراهم کمیته انحالل هایزمینه انقالبی،

 تِسوسیالیس پیشروهای خودِ تشخیصِ به بنا که حزبی. شد خواهد

 لتحلی با و اوضاع نبض داشتن دست در با و کمیته در متشکل

. کرد خواهد موجودیت اعالم و بنیان مشخص شرایط از مشخص

 ناشی دۀآبدی و پیشرو و باتجربه و برجسته کادرهای با انقالبی حزبی

 دافعم دموکراتیک، اما قوی مرکزیت یک از برخوردار فعالیت، هاسال از

 از که ،کارگر طبقۀ سیاسی قدرت تسخیر برنامۀ به مجهز گرایش، حق

 پی االترب کیفیتاً سطحی در را پیشین هایفعالیت تواندمی پس این

 دستاوردهای تمامی زود یا دیر حزبی، چنین وجود بدون. بگیرد

 چنین هرچند. شد خواهد شکسته درهم بورژوازی سوی از کارگران

 شرایط زا پیش تا حداقل اما است کارگر طبقۀ کل منافع نمایندۀ حزبی

 و کارگری پیشروهای از متشکل صرفاً انقالبی اعتالی

 نامیده تازپیش حزب دلیل این به و بود خواهد انقالبی هایسوسیالیست

 .شودمی

 ۱۹۳۱ مهر ۱

 برخی درون دخالت اول سطح: اندبوده سطح سه در هادخالت این[ ۱]

 دوم سطح رفت، ذکرش باال در که هاییکمیته و هاتشکل از

 طحس و کشور داخل «کارگری فعالین» برخی با مقطعی هایهمکاری

 .کارگری اقدام کمیتۀ با مستقیم همکاری ، مدتیسوم

 

 یرهغ و تحصیل و زندگی محل یا کارخانه ویژۀ هایبولتن هرچند[ . ۲]

 خاص ائلمس به پاسخگویی برای و هسته یک تشخیص مبنای بر نیز

 .شود منتشر هسته همان سوی از تواندمی

 

**** 

Komite.sazmandeh@gmail.com :                ایمیل  

 هب عالقمند که را افرادی یا فرد دست کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ
 فشاردمی صمیمانه باشند کمیته عملی هایحوزه از یک هر در فعالیت

 تهکمی با همکاری از سطح سه کل طور به. کندمی استقبال آن از و
 :دارد وجود

 آزادانه همکاری قالب در ارتباط-1

 به مایل هرچند که استشده تعریف افرادی برای ارتباط از سطح این
 بارزۀم حوزۀ در زیادی تعلیمات هنوز یا ولی هستند، کمیته با همکاری
 حفظ رایب دالیلی سیاسی، خط با نزدیکی علیرغم یا اندندیده کارگری

 قتمو و مقطعی هایهمکاری به مایل اساساً یا دارند ارتباط در فاصله
 کارگر یک توانیدمی شما. هستند خاص عملی هایحوزه برخی در

 وزآمدانش یا دارخانه زنِ حتی پرستار، بیکار، معلم، دانشجو، ساده،
 محل) شما پیرامونِ اجتماعی محیط را شما دخالتگری حوزۀ باشید؛

 شما همکاری. کندمی تعیین( سکونت محل یا درس محل کار،
 سکونت محل یا درس کار، محیط شرایط از گزارش ارسال از تواندمی

 تگریِدخال حوزۀ به گام به گام نقطه این از شروع با سپس و شده شروع
 عواق در. برسد آن با مرتبط مبارزاتی و طبقاتی هایآموزش و عملی

 خودِ آن در که است ایرابطه بلکه شاگردی،استاد ارتباط یک نه این
 به که یکسان ملموسِ و واقعی تجربیات این از بیشتر، بسا چه کمیته

 .آموزدمی شوندمی نزدیک آن

 ادافر از یک هر گیریارتباط هایگام اولین از یکی مثال، عنوان به
 هک باشد این تواندمی( غیره و دستفروش معلم، ساده، کارگرِ خواه)

 ندک مطالعه کمیته عمل برنامۀ از را  خود شغلی حوزۀ به مربوط بخش

 کنیم؟ همکاری کمیته با چگونه 
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 بحث به( همکارانش سایر و) ما با را آن در شدهمنعکس مطالبات و
 مطالبات این پرورشِ و تدوین در او خودِ بود الزم چنانچه و بگذارد

 .ذاردبگ بحث به شفاهاً یا کند توزیع  همکارانش میان در و مشارکت

 

 بود، نیاز که زمانی هر که داند،می متعهد را خود کمیته همچنین
 رد روزمره مبارزۀ دلیل به که بگذارد مخاطبینی اختیار در را خودش
 وفقم کارگری اعتصابات و اعتراضات تجارب دارند نیاز کار هایمحیط

 هاآن به کارگری المللیبین جنبش و ایران کارگری جنبش درون در
 هب مخاطبین، این به تجارب این انتقال و وقت صَرفِ. شود منتقل
 انتقال لکهب. نیست آنان برای تشکیالتی تعهد و الزام گونه هیچ معنای

 اب ارتباطی راه و بود خواهد کمیته همیشگی وظایف جزو تجارب این
 .است باز همیشه ما

 نامهبر خطوط پذیرش با متعهدانه و منظم ارگانیک، ارتباط-2

 عضویت()

 به تمایل اوالً که است کسانی به مختص ارتباط از سطح این
 با ار برنامه خطوط ثانیاً و باشند داشته خود هایهمکاری کردندائمی
 در صرفاً آگاهی که استبدیهی. باشندپذیرفته داوطلبانه و کامل آگاهی
 اهیآگ این از مهمی بخش بلکه نیست، منظور مفهومی یا نظری حوزۀ

 رگیرد آن با کمیته که شودمی طبقاتی مبارزۀ عملی حوزۀ به مربوط
 یادز انگیزۀ و تعهد نیازمند همکاری از سطح این به رسیدن. بود خواهد

 با عمل در همکاری از سطح این به مربوط خطوط. است مبارزه در
 .رفت خواهد پیش افراد

 عمل( اتحاد قالب در) هاتشکل دیگر با ارتباط -1

 از اعدف در خود همیشگی موضع به بنا کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ
 و کارزارها در گرایی،فرقه از گیریفاصله و «عمل اتحاد» ضرورت
 تعیین موعد مه، ماه اول مراسم مانند جنبش، مبارزاتی هایمناسبت
 روهاینی با غیره و سیاسی زندانیان از دفاع کارزارهای دستمزد، حداقل

 ارزیابی هب بنا مشخص، مسائل سرِ بر عالقمند، غیرمتشکلِ و متشکل
 سازماندۀ عمل کمیتۀ هایاتحادعمل. زد خواهد عمل اتحاد به دست

 .دبو خواهد کشور داخل به محدود صرفاً( مرحله این در فعالً) کارگری

 

 اماقد کارگری، سازماندۀ عمل کمیتۀ که است ذکر به الزم همچنین
 دفاعِ رد «سیاسی زندانی تریبون: خیابان» دفاعی کارزارِ اندازیراه به

 ارزارک این در و استکرده کشور داخل در سیاسی زندانیان از متحدانه
 فضاهای و هاخیابان تبدیل سرِ بر عمل اتحاد و همکاری نوع هر از

 .کرد خواهد استقبال سیاسی زندانیانِ تریبونِ به عمومی

 

**** 

 سِروه جلودار و آسام کیانی

شهریورماه تیراندازی مأموران مرزی حکومت در روز سیزدهم 
جمهوری اسالمی به کولبران کرد در منطقۀ بانه منجر به قتل دو تن 
از آنان شد. در اعتراض به این قتل که تنها یک نمونه از زنجیره 

داری ایران نسبت به هایی است که از سوی حاکمیت سرمایهقتل
عمومی در بانه شکل  شود، شورش و اعتراضیکولبران کرد اعمال می

د. رو شگرفت که با سرکوب شدید نیروهای گارد ویژۀ حکومت روبه
در پی این سرکوب فراخوانی به اعتصاب عمومی در سایر شهرهای 

زمان با اعتراضات کردستان داده شد. از طرفی وقوع این اعتراض هم
روی مجلس( با مطالبۀ آزادی رضا شهابی دیگری در پایتخت )روبه

چه در کردستان رخ داده بود. اما بین این اعتراض در پایتخت و آنشده
بود، شکاف بارزی چه از حیث شدت اعتراض و چه سرکوب وجود 

تری را از اخبار حال اعتراض کردستان سهم بسیار کمداشت. با این
جنبش به خود اختصاص داد. فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان 

به  های استاناعتراض از بانه به سایر بخشهای گسترش این و بارقه
های دهد و ضرورت همبستگی کارگرانِ استانای میآن اهمیت ویژه

 کند.وچندان میدیگر با این اعتراضات را د

  کولبری و قتل کولبران؛ منفذی به انبوه مطالبات طبقاتی

 کردهای ایران

رواج پدیدۀ پرخطر کولبری در مناطق کردنشین، محصول تالقی 
 داری جمهوریطبقاتی حکومت مرکزی سرمایههای اقتصادیسیاست

 هخودانگیخت جنبش ملی، ستم: بانه شورش 

 ما وظایف و
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های اش علیه اقلیتگرایانههای ایدئولوژیک و ملیاسالمی و سیاست
های گسترده نصیب کل که هرچند بیکارسازیطوریملی است. به

ممانعت از توسعۀ اقتصادی مناطق شود، اما طبقۀ کارگر ایران می
ها، ماندگی زیرساخت، عقب۰۵%های بیکاری باالی غیرفارس، نرخ

ت های وابسته به دولهای استخدامی غیربومی از سوی شرکتگزینش
ها سیاست دیگر سبب شده است که طبقۀ کارگر ساکن در این و ده

ف اول صمناطق )از سیستان و بلوچستان تا خوزستان و کردستان( در 
ا ستم ترتیب ستم ملی وقتی بداری ایران قرار گیرند. بدینگزندِ سرمایه

شود، وضعیت استثمار و سرکوب را برای کارگران طبقاتی آمیخته می
 کند. شکاف بارز بین توسعۀو زحمتکشان ملل غیرفارس دوچندان می

ن، نشیهای مرکزی کشور و استانهای غیرفارساقتصادی در استان
ت از حق تحصیل به زبان مادری )که سبب افت تحصیلی محرومی

شود(، تبعیض و آموزان غیرفارس میشدید یا ترک تحصیل دانش
گرایی، تحقیر قومیتی، شکاف انداختن بین طبقۀ کارگر به اسم ملی

برخوردهای فوق امنیتی در قبال کوچکترین صدای اعتراض، صدور 
تنیدگی دو تجلی درهم ای احکام اعدام و غیره همگی بخشی ازفله

ستم طبقاتی و ملی با یکدیگر علیه زحمتکشان ملل تحت ستم هستند 
 کند.که در این مناطق بیداد می

داری )مثالً کردهای یرامونی سرمایهنشدن مسألۀ ملی در مناطق پحل
ونی ها که در برهۀ کنخاورمیانه( و تثبیت ستم ملی علیه این اقلیت

کند، به همان میزان که وابسته به شرایط سختی میامپریالیسم جان
مادی دورۀ امپریالیسم است، در عین حال انعکاسی از ناتوانی ذاتی 
بورژوازی مرکزی و بومی از رهبری حل مسأئل دموکراتیک مربوط به 
این ملل است. کارنامۀ بلندباالیی از خیانت بورژوازی کُرد به مبارزات 

م ستی قاسملو با خمینی و امپریالیسکارگران و زحمتکشان کُرد )از همد
ها( در حافظۀ ها و بارزانیهای طالبانیحامی آن، تا سوابق خیانت

زۀ انداز و سبک مبارطور نه چشماست. دیدیم که چهتاریخی ثبت شده
چون مبارزات پارلمانی به سرانجام رسید و نه الگویی هم« پ ک ک»
ت. دیدیم که چگونه در در نقطۀ مقابل این اولی قرار داش« ه د پ»

های مثال زدنی مبارزین کوبانی در برابر مقابل چشمانمان رشادت
داعش فدا شد و نهایتاً رهبری سازشکار سر از همدستی با کارزارهای 

 هایی هستند که باز نشانترین نمونهها تازهامپریالیسم درآورد(، این

تواند کارگر می دهند که چرا تنها یک رهبری انقالبی به دست طبقۀمی
با نشاندن مسألۀ ملی در مدار مبارزۀ طبقاتی از پس حل آن یکبار برای 
همیشه برآید. تحقق این هدف نیز بدون مبارزۀ توأمان با امپریالیسم 

بارزه با حال برای مو ناسیونالیسم حاکم بر منطقه ممکن نیست. با این
هرگز های ناسیونالیستی و راست درون ملل تحت ستم جریان

به  نه»توان صرفاً با انداختن شعارهای یک خطی و زمختی مثل نمی
ها باید ای را پیش برد. بلکه دخالتگریچنین مبارزه« ناسیونالیسم

باشند، باید نبض جنبش را در دست داشت و با حرکت از داشتهظرافت
سطح آگاهی کنونی زحمتکشان کُرد )و دیگر ملل تحت ستم( مستقیماً 

اعتراضات را تشدید کرد تا نتیجتاً خودِ نیروهای « قاتیطنین طب»
بورژوازی کُرد، گام به گام خودشان را در تقابل با این شعارهای طبقاتی 

 افشا کنند.

 فعالین »تا بازماندن « احزاب چپ کُرد»روی از راست

 از سرعت اعتراضات« کارگریمدنی

 کردستان عراق:روی اپوزیسیون چپِ کُرد و مسألۀ رفراندوم راست

ی نشده روی زمین باقدر کشوری که انبوهی از مسائل دموکراتیکِ حل
های اعتراضی، بالقوه ظرفیت تبدیل شدن است، کوچکترین جرقهمانده

به یک شورش همه جانبۀ سیاسی را دارند. این بالقوگی وقتی به 
رسد که جوالنگاه ستم ملی هستند چندین و چند بار مناطقی می

ه بارها های گذشتو تیزتر است. به همین دلیل است که در سالتر بیش
مسائلی ظاهراً فرعی از خودکشی یک کارمند هتل در مهاباد گرفته تا 

ها یا واکنش به ساخت یک سریال تلویزیونی که اشاراتی به بختیاری
های جمعی در مناطقی که در آن ملل ها دارد، تبدیل به شورشترک

است. قتل دو کولبر کُرد در مرز بانه از سوی شده تحت ستم قرار دارند
هاست به همین منوال حاکمیت در شهریورماه امسال )که البته سال

رساند(، کولبر را به قتل می ۱۰۰جریان دارد و به طور متوسط سالیانه 
این بار نیز شورشی جمعی را ابتدا در بانه )که به آتش کشیدن درب 

سپس در همبستگی با این اعتراض در سایر  فرمانداری شهر انجامید( و
ها و اعتراضات حال این شورششهرهای کردستان رقم زد. بااین

 روند؛خودانگیخته در غیاب یک رهبری انقالبی به سرعت هرز می
لیل بندی و تحکه جمعآنشوند، بییعنی خشمی هستند که خالی می

 شوند.که در یک ظرف صحیح انباشته شوند، چه رسد به این
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راً هایی که منحصها و گروهدر مناطق کردنشین جدای از ناسیونالیست
کنند )مانند پژاک(، احزاب های تروریستی استفاده میاز تاکتیک

کومله هم هستند که اصطالح چپی مانند حزب کمونیست ایرانبه
وقت نه هرچند ادعای نفوذ زیادی در مناطق کردنشین دارند، اما هیچ

های خودانگیختۀ اعتراضی هستند و نه حتی جنبش در پیشتازی
 های طبقاتیموقع جنبهاند با طرح شعارها و مطالبات بهتوانسته

اعتراضات را تشدید کنند، بلکه در بهترین حالت در عقبِ آن در حرکتند 
که  کنند. در حالیو صرفاً با صدور اطالعیه و بیانیه رفع تکلیف می

سازی «حزب»واقعاً نیازی به « خالتگرید»برای این سطح نازل از 
 نیست.

خالصه در یک کالم، نبود ارتباط ارگانیک این احزاب با زحمتکشان 
ها که به تنهایی به ها در این سالکُرد را اگر نه به گواهِ کارنامۀ آن

های فَوران اعتراضات خوانگیخته در ها در بزنگاهگواهِ انفعالی بودنِ آن
های اجتماعی و دریافت. دقیقاً همین غیاب پایهتوان این مناطق می

ورشکستگی در جبران این وظیفۀ سیاسی است که این احزاب را به 
اش را در دارد که نمونهائتالف با نیروهای راست و ناسیونالیستی وا می

اصطالح که برخی از احزاب بهبهار همین سال شاهد بودیم. این
اصطالح زمۀ دوبارۀ طرح بهبا شروع زم« کارگری»و « کمونیست»

رفراندوم استقالل کردستان عراق، دست از پا نشناختند و سراسیمه 
 چنان برایش تبلیغ کردند که گویی چنین استقاللی قرار است رهایی

ها از مفهوم واقعی زحمتکشان کرد را به بار آورد، نه فقط دوری آن
طلبی صتفراستقالل و تعیین سرنوشت در یک جامعۀ طبقاتی، بلکه 

دهد؛ به طوری که با این مواضع عمالً شان را نشان میرویو راست
اند و بورژوازی کُرد به ترجمه کرده« رهایی ملی»را به « استقالل»

رهبری بارزانی و شرکا، این نمایندگان امپراتوری مالی اقلیم کردستان، 
 دقراول رهایی ملت کُرد! اینکه بارزانی با یک چشمک موفق شپیش

را به دنبال خود بکشد، تکلیف و افق این قبیل « چپ»همۀ این احزاب 
 ند.کاکنون روشن میهای سیاسی آتی کشور از هماحزاب را در بزنگاه

« ملت»در دورۀ استعمار که هنوز بسیاری از مردمان مستعمرات به 
های خودشان بودند و از سویی هنوز ملتتبدیل نشده و فاقد دولت

جنبش کارگری چندان در این مستعمرات پا نگرفته بود، استقالل 
سیاسی به معنی خالصی از سلطۀ استعمار و حق حاکمیت ملی بود. 

خصوص از جنگ جهانی دوم به این سو و به اما با پایان عصر استعمار

های در همه جای دنیا و از جمله در درون مستعمرات سابق، نقداً دولت
دارانِ حاکم در بودند. سرمایهشکل گرفته« ملی»داری سرمایه

ای با امپریالیسم مانده رابطۀ دوگانهداریِ واپسکشورهای سرمایه
د و سرکوب هر نوع جنبش داشتند، اوالً برای بقای استبدادی خو

بخش نیازمند پشتیبانی امپریالیسم بودند و ثانیاً چون تاریخاً رهایی
سلطه و دخالت امپریالیسم در حوزۀ اقتصادی و سیاسی عرصۀ 

و « ملی»شان در حوزۀ کرد و پیگیری منافعشان را تنگ میفعالیت
کرد، گاهی با رقیب قلندری به نام امپریالیسم برخورد می« المللیبین»

کردند و زدنِ این رقیب بلند میرا برای عقب« استقالل»پرچمِ 
دند؛ کشیهای خشمگین از ستم ملی و طبقاتی را پشت خود میتوده

ند یک ککه بورژوازی پرچم آن را بلند می« استقاللی»جا سولی در این
خواهان سهم بیشتر از « بومی»دارانِ تر ندارد: سرمایهمعنی بیش

« قاللاست»هستند. در این حالت « خودشان»کار و منابع کشور نیروی 
ای ندارد. این داستان جنبش استقالل به رهبری هیچ وجه مترقی

داری در سراسر کشورهای سرمایه ۲۰بورژوازی بارها در طول قرن 
 است.پیرامونی تکرار شده

ترین جمعیتی در دنیا هستند که هنوز یک کشور کردها بزرگ
رای خود ندارند. تشکیل یک کشور، تشکیل یک ب« مستقل»

طور که وچراست. اما همانچونملت، یک حق دمکراتیک بیدولت
ان و سایر تجربیات مشابه نش« اقلیم کردستان»گیری تجربۀ شکل

ملت هم مطالبات مهم و نیازهای گیری یک دولتاند، حتی با شکلداده
رد پاسخ نخواهند ستمِ کهای تحتاجتماعی اساسی اکثریت توده

 «استقالل»های کرد پیش و پس از رفراندوم گرفت. وضعیت توده
ری گیطور که پیش و پس از شکلتغییری نخواهد کرد، درست همان

 تغییر نکرد.« خودمختاری اقلیم»
یک کشور تنها به چهارچوب مرزهای « استقالل»اگر مفهومِ 

باز هم به مراوده  زمانهم« خودی»جغرافیایی خالصه شود، بورژوازیِ 
رای ب« داخلی»بار تشدید استثمارِ داری جهانی و اینبا بازار سرمایه

رقابت ادامه خواهد داد. به این دلیل است که توسعه و رشد 
ها، تأمین امکانات رایگان در زمینۀ مسکن، آموزش، درمان زیرساخت

های که تودهو غیره، همه و همه ممکن نخواهند بود مگر این
پیدا  «استقالل»تکش کُرد از سلطۀ امپریالیسم و بورژوازیِ خودی زحم

دهد داری معنی میکنند. به این اعتبار استقالل تنها از دولت سرمایه
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و نیروی اجتماعی تحقق این استقالل نیز طبقۀ کارگر و زنان و جوانان 
ستم و زحمتکشان کُرد هستند که تنها در پیوند با جنبش کارگری تحت

توانند آن را محقق کنند. چرا که در این حالت دیگر نه این می جهانی
داری در مقابل داری، بلکه کلّ جهان سرمایهیا آن حکومت سرمایه

خواست چنین استقاللی خواهد ایستاد. چنین استقاللی هم هرگز از 
های حقوقی بورژوازی به درون صندوق رأی یا رفراندوم یا تبصره

لی تحت های مارزۀ انقالبی در کنار دیگر اقلیتآید، بلکه مبدست نمی
داری و ایجاد یک فدراسیون های سرمایهستم برای سرنگونی دولت

نی که کند، فدراسیوداوطلبانۀ سوسیالیستی در منطقه آن را ممکن می
ریزی دموکراتیکِ منابع طبیعی و امکانات، زمینۀ جهش در آن با برنامه

ها و ه نیازهای اجتماعی حاد تودهاز فقر و فالکت و پاسخگویی ب
 شان تأمین شود.تضمین حقوق دموکراتیک

  کُرد از سرعت اعتراضات « کارگریِفعالین مدنی»بازماندن

 :کردستان

های فعالین کارگری و مدنی در گذشته از احزاب اپوزیسیون، کمیته 
های علنی در چنان با فعالیتمناطق کُردنشین را شاهدیم که هم

 زنند، اما درستدرجا می« حق ساخت سندیکا»حداقلی مثل  مطالبات
وقتی که جنبشِ خودانگیخته نقداً فراتر از این مطالبات رفته و در 
عطش طرح مطالبات سیاسی و اقتصادی رادیکال است، غایب هستند 

دهند. روی خود را نسبت به جنبش نشان میربطی و عقبو بی
ات به بندی مطالبد که چرا تقسیمدهنتجربیاتی مانند بانه نشان می

پایه است و چرا حتی اگر تشکل مستقلی هم حداقلی و اکثری بی
های عمومی در بهترین حالت روی ساخته شود، در شرایط بروز شورش

 تواند سهمی ایفا کند.ماند و نمیدست سازندگانش می
کل این وضعیت را باید به خأل رهبری انقالبی ترجمه کرد؛ امری که 
حضورش تنها ضامن جلوگیری از هرز رفتن و خاموشی چنین 
اعتراضاتی و ارتقای آن به یک مبارزۀ طبقاتی واحد علیه دولت 

ترین وظیفۀ پیش روی داری است. حل این مسأله، مهمسرمایه
پیشروهای سوسیالیست است. چنین رهبری انقالبی هم تنها با تدارک 

 شود.یبرای ساخت حزب پیشتاز انقالبی حاصل م
با وقوع دوبارۀ اعتراضات در کردستان، نیروهای رنگارنگ اپوزیسیون 

ها رالطلبان و لیبناسیونالیستِ جمهوری اسالمی اعم از سلطنتبورژوا
د انو غیره عمالً در صف حکومت مرکزی جمهوری اسالمی قرار گرفته

و اگر دومی به سرکوب فیزیکی مشغول است، اولی با بایکوت خبری 
 کند. به دلیلوت و حمایت ضمنی از سرکوبِ رژیم حمایت میو سک

دست باالی این نیروهای ارتجاعی، شورش بانه و گسترشش به سایر 
ای فرورفت. در چنین شرایطی کمیتۀ عمل شهرها در سکوتِ کرکننده

های پایتخت را سازمانده کارگری تالش کرد تا به سهم خود خیابان
ات هر روزه در حقّ کولبران و همبستگی به تریبونی برای افشای جنای

با اعتراضات کردستان بدل کند و این تناقضِ ساده را برجسته کند که 
وقتی یک رژیم ناتوان از تأمین کار شایسته و اشتغال همگانی است و 
با وجود تحمیل بیکاری و رنج به خیل وسیعی از جوانانِ کُرد باز هم 

م وله ببندد و بعد هم اعتراضشان را هشان را به گلابایی ندارد که سینه
غایت ارتجاعی است که باید از خفه کند، پس رژیمی ورشکسته و به

سر راه کنار برود؛ کمیتۀ عمل سازمانده کارگری ضمن مقابله با 
های ناسیونالیستی فارس علیه هر اعتراض در کردستان و داوریپیش

بقۀ کارگر از حاد طتشویق همبستگی طبقاتی به جای ناسیونالیسم و ات
 داری، این شعار کلیدیهر ملیت علیه دشمن واحد یعنی دولت سرمایه

کند که رفع ستم ملی، تنها در گروی تعیین تکلیف با را برجسته می
داری در کلیت خود است. تا جایی که به استثمار نظام سرمایه

، دگردد، بورژوازی کُرد اختالفی ماهوی با بورژوازی فارس نداربرمی
بلکه تنها رقیب آن است. در عوض منافع طبقاتی مشترک کارگران و 

های ملی تحت ستم است که زحمتکشان کُرد و فارس و دیگر اقلیت
 دهد.داری قرار میآنان را در یک جبهۀ واحد، علیه دولت سرمایه

  دفاع از خود در اعتراضات با هر سالح ممکن یک حق
 وچراست!چونبی

  عمومی در کردستان با کشاندنِ اعتراض حمایت از اعتصاب
 و اعتصاب به دیگر شهرهای غیرکُردنشین!

 المللی با اعتراضات!همبستگی عملی داخلی و بین 

 
 ۱۹۳۱شهریور  ۱۱
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 جلودار سِروه

 طرح به اعتراض در پرستاران سوی از بزرگی تجمع مرداد %۱ روز در
. فتگر صورت بهداشت وزارت روبروی بیمارستانی پرستار تربیت

 ،رشت شهرهای در نیز دیگری مشابه اعتراضات تجمع این با زمانهم
 طرح. شد داده ترتیب تهران پرستاری هایدانشکده و اهواز اصفهان،

 «المتس تحول» ترکلی برنامۀ از جزوی بیمارستانی پرستار تربیت
 آن نوانع صرفاً که استبوده کشور سالمت نظام کردن لیبرالیزه برای

 که بود سال هشت مدت به این از پیش. استکرده تغییر دولت هر در
 علیرغم هک بود برانگیخته مشابهی اعتراضات پرستارکمک تربیت طرح

 نای. نکرد نشینیعقب آن اجرای از هرگز دولت اعتراضات این شدت
 تجربی؛ تارِپرس) بیمارستانی پرستار تربیت طرح به سیاست همین بار

 .است یافته گسترش نیز( دانشگاهی نه

 و پرستاری التحصیالنفارغ میان در بیکاری باالی آمار علیرغم
 اقدام ،دولت سبز چراغ با بیمارستانی و خصوصی هایشرکت بهیاری،

 عنوان تحت غیررسمی بیمارستانی کارگران جذب و تربیت به
 عهداتت و هاهزینه تا میکنند «تجربی پرستاران» و «پرستارانکمک»

 ینا. دهند کاهش را پرستاری یدیدهآموزش کارگران استخدام قانونی
 برگزاری با آنکه اول: دارد هدف دو درمانیآموزشی نظام اخیر اقدام
 متقاضیان، از قیمتگران هایشهریه گرفتن و مدتکوتاه هایدوره
 فطر از و بَرَدمی پیش را بالینی آموزش سازیِخصوصی پروژه عمال
 سمیر التحصیالنفارغ بیکارسازی با نیز اشتغال یحوزه در دیگر

 گاهیدانش ندیدۀآموزش کارگران استخدام از بیشتری سود ها،دانشگاه
 ،غیررسمی کارگران این واسطۀ به نهایت در سپس زند؛می جیب به

 استسی این دودِ. داردمی نگه پایین امکان حد تا را رسمی دستمزدهای
 از ناراضی مردم عموم یعنی) بیماران چشم در هم واحد آنِ در البته

 هم و بیکار پرستاران از عظیمی خیل هم و( کیفیتبی درمانی خدمات
 مشمول که رفت خواهد غیررسمی کارگران این یبدنه خودِ البته

 .شد خواهند حصر و حدبی استثمارهای و موقت قراردادهای و بیگاری

 هایبیمارستان در ایپراکنده اعتراضات تجمع، این از پیش هاهفته
 ایهکاریاضافه و مزدی معوقات به نسبت پرستاران سوی از کشور

 نظام در پرستاران هایدشواری. بود گرفته صورت … و اجباری
 امضا،دسفی و پیمانی قراردادهای رواج است؛ بسیار ایران درمانِ شکنندۀ
 فشار پرستاران، به بیمارستانی اجباری هایکاریخرده تحمیل
 یزن پرستاران مرگ حد سر تا که مهلکی و طوالنی هایکاریاضافه
 کاناتام تأمین عدم پرستاری، خدمات تعرفۀ تعیین عدم رود،می پیش
 پرستاران خوردن چاقو و خوردنکتک شیفت، حین استراحت و خواب

 گیهم غیره و بیمارستانی خدمات از ناراضی کنندگانمراجعه سوی از
 است. فاجعه این از ایگوشه تنها

 یدرون موانع متحمل آن کنونی وضع در پرستاران اعتراضی جنبش
 ابیدستی از بازماندن و زدن درجا عامل تریناساسی به که است زیادی

 دس چونان و استشده بدل اعتراضات این در عینی دستاوردهای به
 دارد. قرار آن ارتقای برابر در محکمی

 موانع: مهمترین 

 یابغ اعتراضات؛ بر فرمایشی صنفی هایتشکل یسلطه: الف

 پرستاری مستقل تشکل

 خانه» و «پرستاری نظام» دولتی و فرمایشی تشکل دو حاضر حال در
 تدس در را پرستاری اعتراضات به دهیجهت و هدایت افسار «پرستار

 یخانه. »گرفتند شکل ۰۰ دهۀ در دو هر تشکل دو این. اندگرفته خود
 از یکی سوی از کشور وزارت از مجوز اخذ با ۰۰ سال در «پرستار

 أسیست طرح و شد تأسیس تهران در پرستاری مدیریتی باالی هایرده
 رانای داریسرمایه مجلس سوی از سال همان در نیز «پرستاری نظام»
 ینا یاساسنامه. شد تصویب!( پرستاران مستقل انجمن عنوان به)

 ورایش در را حاکمیت دستگاه از نماینده پنج رأی حق و حضور تشکل،
 ،(است ادنه این سازتصمیم هیئت ترینعالی که) پرستاری نظام عالی

 در انتخابات سازوکار این برعالوه[. ۱]استداشته اذعان صراحت به
 نیروهای واقعی یبدنه مشارکت از مانع و[ ۲]نیست آزاد انجمن این

 نظام» ترتیببدین. میشود تشکلی چنین رهبری در پرستاری
 اگر. است یفرمایش تشکلی که پرستاری مستقل تشکلِ نه «پرستاری

 معترض جنبش هایتـظرفی و موانع بر روریـم 

 ایران در تاریـپرس
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 را آن رهبری بودن دولتی که «پرستاری نظام» خودِ نامۀآئین از
 این بین واقعی شکاف دادن نشان برای بگذریم، استکرده تضمین

 ترکیب هب نگاهی است کافی پرستاری کارگری بدنۀ و فرمایشی نهاد
 هایبخش یمدیره هایهیئت  و پرستاری نظام عالی شورای مقامات

 دولتی هایرسانه در مستمراً که افرادی بیندازیم؛ اششهرستانی
 این با و ودمیش داده آنها به تریبون «پرستاری صنفی فعالین» عنوانبه

 استثناءبال همگی میشوند، قالب پرستاری جامعۀ به پرکندهان عناوین
[. ۹]اندفعالیت به مشغول درمان نظام مدیریتی باالی هایرده در

 خود هک بیمارستانی مدیران چطور که بپرسند خود از باید پرستاران
 رایب آنها دستمزد از بخشی و) هستند درمانی کادر استثمار منتفع

 نافعم میتوانند( است بیشتر سود جهت پرستاران کنترل و سرکوب
 یستندامی شیفت سرپا طوالتی هایساعت که را پاییخُرده پرستاران

 !کنند؟ نمایندگی

 ودِخ سوی از پرستاری مستقل واقعاً تشکل ساخت که اینجاست در
 لتدو از مستقل تشکلِ) دارد هاآن مبارزۀ در اساسی اهمیت پرستاران

 .سیاسی احزاب از مستقل و

 رستاریپ نظام نشود، ساخته عمل در کارگری مستقل تشکل چنین اگر
 هدایت افسار و کرد خواهد دخالت اعتراضات و اعتصابات در همیشه

 سود و دولت منافع که جایی هر و گرفت خواهد دست به را اعتراض
 توقفم برای دخالتی هر از بیافتد خطر به «سالمت نظام» دارانسرمایه
 تاعتراضا بدلیل گذشته سال چند در. نخواهدکرد کوتاهی آن کردن

 رضمعت بدنۀ این سوی از که فشاری و پرستاران پراکندۀ و خودجوش
( تارپرس خانۀ و پرستاری نظام) فرمایشی هایتشکل این شد،می وارد
 هک دلیل بدین اتفاقا و داده اعتراضات از کالمی هایحمایت به تن

 ست،ا خودجوشی اعتراضات چنین کنترل و مداخله شاناصلی کارکرد
 جهت سازشکاری سوی به را اعتراضی جریان و شده عمل وارد
 رانپرستا اعتراضات چون اخیر سال دو در خصوصاً و اساساً یا دادندمی
 و باعتصا و تجمع از ممانعت در سعی نبود کنترل قابل شانسوی از

 هب نسبت پراکنیتوهم و طومارنویسی ،نگارینامه سیاستِ رواج
 ۀکارنام. اندداشته پرستاری یبدنه در «پرده پشت جاری مذاکرات»

 %۱۹۳ بهمن ۲ اعتراضی تجمع لغو در را پرستارینظام هایدخالت این

 در ،باشد داشته را خود مستقل تشکل اگر معترض پرستار. دیدیم
 مبهوت و مات نیست مجبور دیگر اعتراضی حساس هایبزنگاه
 باال زا پرستاری نظام اشارۀ انگشت با اعتراض یافتن پایان گرنظاره
 خودش پرستاری، نظام «مدیران» جای به بار این بلکه. شود

 را نآ تداوم یا دادن پایان سر بر اقدام و تصمیم و اعتراض سازماندهی

 .گرفت خواهد دست به

 کرد؛ مطالبه دولت از تواننمی را پرستاران مستقل تشکل ساخت حق
 خواهد سبب ایران داریسرمایه حاکمیت استبدادی ماهیت آنکه چه
 ستنده ناگزیر پرستاران. شود مقاومت ابزاری هر با حق این برابر در شد

 .کنند اقدام تشکل این ساخت برای مستقیماً و رأساً

 راه هابیمارستان در که اعتصاباتی و پرستاران اعتراضات بحبوحۀ در
 ایتهد و سازماندهی درگیر پرستاران بدنۀ از بخشی محققاً افتد،می

 تشکل غیاب در اینحال با شوند،می عمل در اعتراض و اعتصاب
 هایین تحلیل در که است «پرستاری نظام» این پرستاران، مستقل
 اعتراضی هایبزنگاه. داشت خواهد اعتراضات هدایت در را باال دست

 زمانی بهترین اعتراضات و اعتصابات سایر و مرداد %۱ روز همچون
 تهدای و سازماندهی درگیر نقداً که پرستارانی از دسته آن که است

 به تبدیل را شاننفره چند هایجمع هستند، میدان در اعتراضات
 دل از هگرفت شکل پیوند. کنند اعتراض و اعتصاب دائمی هایکمیته

 بطن در هک دلیل این به دقیقاً -امکانات کمترین با هرچندهاکمیته این
 ارۀب هر تجارب که شوندمی سبب اندگرفته شکل موجود اعتراضات
 فظح نشود، سپرده فراموشی دست به پرستاران اعتراض و اعتصاب

 که دهستن دست این از هاییکمیته. آید کار به بعدی مرحلۀ در و شود
 و هندد شکل عمل در را پرستاری مستقل تشکل هاینطفه میتوانند

 .بخشند تحقق را پرستاران سراسری مستقل تشکل یک ایدۀ

 هب پزشکان علیه پرستاران خشم کانون هدایت: ب 

 دولت و دارانسرمایه جای

 سازمان این که است شده سبب «پرستاری نظام» جوییمماشات
 ایمونهن .باشد پرستاران میان پراکنیتوهم و فریفتن حال در مستمراً
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 استثمار هایریشه افشای جایبه که آنست هاپاشیدنخاک این از
 به را دعوا  اشتباه آدرس دادن با درمانی، بخش کارکنان
 اهم چندین برای) دهدمی تقلیل پرستارپزشک جنگ هایگریهوچی

 و ودب انداخته راه «وزیر پزشک به نه» نام با کارزاری پرستاری،منظا
 همصران نهاد همین ،!(کردمی متشکل مطالبه این حول را پرستاران

 نهادی خودشان بقول که) «بهداشت وزارت» هایسیاست بین
 ذاردمیگ تمایز کل بطور «دولت» هایسیاست و( است«ساالرپزشک»
 نگه یآت هایرانت کسب برای را اشطلباصالح سیاسی مؤتلفین تا

 عمناف بین عامدانه گری،قشری طبل بر کوبیدن با همچنین! دارد
 کهآن مهمتر. اندازدمی فاصله درمان بخش کارگران مختلف هایبخش

 حاکم ایهسیاست از جداناپذیری بخش بعنوان نه را پرستاری استثمار
 عنوانهب که -ایران سیاسی اقتصاد نظام ترکلی بطور ودرمان نظام بر

 توانیم گویی که میدهد جلوه مسائل سایر از مستقل و اتفاقی امری
 جلسم ینماینده بهمان یا وزیر فالن رضایت جلب با را مشکالت این

 .کرد حلش

 خصوصاً و) باال از برخوردهای و تبعیض ستم، کاری، فشارهای
 مسیست یک در که( زن پرستاران علیه سکسیستی برخوردهای
 سوی از فشار و اتوریته که شودمی سبب دارد رواج خراب بیمارستانی

 ارهافش این با روزه هر که پرستارانی برای( پزشک) باالتر مسئول
 کنار رد فشارها این وقتی باشد؛ برجسته خودبخود گریبانند به دست

 رخیب چندصدمیلیونی هایفیش افشای و دولت آمیزتبعیض قوانین
 به ودبخودخ گیرد،می قرار پرستارینظام تبلیغات و متخصص پزشکان

 از ایران درمانی نظام کل مشکل که ساده فرمول این
 وجود که است درحالی این. شودمی زده دامن است اشساالریپزشک

 «شاغلی» پزشکِ هزاران و جوان بیکار عمومی پزشک هزار ده از بیش
 و هستد فعالیت مشغول وقتنیمه شکلبه اجباراً کار، نبود دلیل به که

 رد وقتی خدمت؛ حین جانی و مالی مشکالت از انبوهی با درگیری
 شود،می گذاشته پزشکان برخی چندصدمیلیونی دستمزدهای کنار

 قاتیطب از که ساالریپزشک از نه کشور درمانی نظام که دهدمی نشان
 .بردمی رنج بودن

 شور،ک در درمانی کارکنان سایر و پرستار و پزشک هزار هزاران بیکاری
 اقسا در مردم سوی از درمانی خدمات به مبرمی نیازهای حالیکه در

 در مشکالت این ریشۀ چرا که دهدمی نشان دارد، وجود کشور نقاط
 لیرغمع که مناسباتی. است درمان نظام بر حاکم دارانۀسرمایه مناسبات

 هب آمادۀ که بیکارانی و بیمارستان ایجاد مادی امکانات بودن فراهم
 هایبیمارستان صاحبان میلیاردی سودهای» تحقق هستند، فعالیت

 .دهدمی ترجیح مردم، عمومی نیازهای رفع به را «خصوصی

 کارکنان دیگر و پرستاران بین انداختن شکاف: ج 

 بیمارستانی

 کافش کارگر طبقۀ بین اعتراضات، کنترل برای همیشه داریسرمایه
 لوهج دیگری با تضاد در را آنها از بخشی منافع و اندازدمی اختالف و

 و ترینشکننده پرستاران کنار در بهیاران درحالیکه مثالً. دهدمی
 دارند؛ ار بیمارستانی کارکنان سایر به نسبت وضعیت ترینسخت
 بهیاران ییعن بیمارستانی کارگران از بخش ترینضعیف از داریسرمایه

 را پرستاران و کندمی استفاده پرستاران دستمزد داشتننگه پایین برای
 شانۀ هب شانه بیمارستانی محیط در روزشبانه که کارگرانی این علیه
 رستارپ بین انشقاق و رقابت ایجاد. شوراندمی کنندمی سخت کارِ آنها

 درگیر بایکدیگر چنان بخش دو این تا است اصلی هدف پرستارکمک و
 تریاس علیه شانمطالبات سر بر اتحاد برای مجالی هرگز که شوند

 و هادشواری ریشۀ داران،سرمایه حال عین در.  نکنند پیدا بیمارستان
 قطریبدین تا دهندمی جلوه پزشکان را پرستاران روزمرۀ مشکالت
 و نندک یکدیگر به نسبت نفرت از پر همیشه را درمان بخشِ کارکنانِ

 از تانیبیمارس کارکنان اعتراضات و مطالبات کردن تکه تکه با  ثانیاً
 بیمارستان رؤسای همان که ستم واقعی منبع علیه هاآن متحدشدن

 است( داریسرمایه حاکمیت) دولت و( خصوصی دارانسرمایه)
 .کند جلوگیری

 پرستاران اعتراضی جنبش هایظرفیت: 

 هاییربیما و هاسرطان انواع شیوع مردم، سالمتی افولِ به رو وضعیت
 رکنا در غیره و تغذیهسوء و هاپارازیت و هوا آلودگی ناشی مختلف
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 ۀطبق هایبخش همۀ درمان، بخشِ در ایبیمه و خدماتی نظام پسرفت
 ایشپ کشور این در فردی ندارد امکان. استکرده خود درگیر را کارگر

 بزرگی اجعۀف و باشد شده کشیده ایران دولتی هایبیمارستان از یکی به
 صعودی رشد از. بماند پوشیده او بر رودمی ایران درمان نظام بر که

 و خصوصی هایبیمارستان گونۀقارچ ظهور و درمانی خدمات یهزینه
 انبیمارست از بیمار غیرقانونی ارجاع و پزشکان فربۀ هایزیرمیزی

 ردیف و اورژانس طوالنی هایصف تا گرفته، خصوصی به دولتی
 سوی از دولتی هایبیمارستان محوطۀ بیرون و درون چادرهای

 و بوق تا اند؛محروم هم اتاق یک تأمین از حتی که کنندگانمراجعه
 تنها ری،نفمیلیون چند شهرستان یک در که سالمت بیمۀ طرح کرنای

 مهه این. دهدمی تخصیص بیمه آن پوشش برای را بیمارستان یک
 دتعدا و شدت قطعاً نکند، عیان کسی بر را رسوایی این عمق اگر

 با ناراضی و مستأصل مردم بین هابیمارستان در که خطیری دعواهای
 اویر تواندمی گیرد،می صورت( پرستاران علیه مشخصاً) درمانی کادر

 و وردنخکتک بر مبنی اخباری نشر مثالً باشد؛ فاجعه این از بخشی
 ریداسرمایه. ناراضی کنندگانمراجعه سوی از پرستاران خوردن چاقو
 تیِنارضای این هایریشه به رسیدگی جای به سالمت، نظام بر حاکم
 و رمانید محیط بیشترِ کردنپلیسی را وضعیتی چنین حل راهِ مردم،

 وقعیتِم مسبب که مشترکی ریشۀ. دانندمی نگهبانی گاردهای افزایش
 استهشد خراب پایه از درمان نظام این در بیماران و پرستاران شکنندۀ

 این. هدد قرار( هم علیه نه و) یکدیگر کنار در را دو این بالقوه تواندمی
 یسوی از که است درمان نظام بر حاکم داریسرمایه مناسبات دقیقاً

 هانآ درمانی، بخش کارگرانِ از اضافه ارزش بیشترین استخراج بخاطر
 از و کندمی استثمار طوالنی هایشیفت در و رسمی قرارداد بدون را

 بیشترین الدنب به خدمات ترینکیفیتبی و ترینکم ارائۀ با دیگر سوی
 نمیا این در. است شاندرمانی امور بخاطر کارگر طبقۀ جیب از سهم

 یمارانب نارضایتی کانون و معرض در است پیشخوان جلوی که پرستار
 کودکی صورت از بخیه کشیدن ماجرای در. است پزشکی خدمات از

 که دیمدی داد، رخ شهرخمینی بیمارستان در پول نداشتن دلیل به که
 مجری و پیاده سرباز که «پرستار» متوجه مسئولیت بار چطور

 شکلی هب که ساختاری به عوض در و شد بود، بیمارستانی هایپروتکل
 رداختهپ ترکم کندمی تولید را مذکور خبر با مشابه واقعۀ هزاران روزمره

 . شد

 ماندر نظام. است حق یک که امتیاز یک نه درمانی خدمات از استفاده
 پرستاران دتوانمی که است اینقطه همان دقیقاً این. باشد انتفاعی نباید

 یمل» مثل شعارهایی از دفاع. دهد قرار یکدیگر کنار در را بیماران و
 خدمات کردنرایگان و سازیهمگانی و بیمه صنعت کردن اعالم

 به «همگانی و رایگان هایغربالگری وسیع اجرای» و «بیمارستانی
 دهد، را مردم همۀ کفاف باید درمانی خدمات که بود خواهد آن معنای
 پرستار و پزشک و شود ایجاد کافی اندازۀ به درمانگاه و بیمارستان یعنی

 این گردی معنای. شوند استخدام کافی قدر به بهیار و پرستار کمک و
 شود تیاف کار پس این از پرستاران تمامی برای باید که آنست شعار

 یا ردازندبپ رقابت به شغل برای یکدیگر با مدام نباشند مجبور آنان و
 نترلِک» شعارِ از دفاع همچنین. کنند تحمل را مدتطوالنی هایشیفت

 بیمارستانی هایمحیط بر بیماران و درمانی کارکنان دموکراتیک
 منافع تحادا این دیگر تجلی تواندمی(« باال از انتصابی مدیریت جایبه)

 .باشد

 نآ معنای به «خصوصی هایبیمارستان کردنعمومی» شعارِ همچنین
 پرستاران با که نیست قادر داریسرمایه هیچ دیگر که بود خواهد

 تن به مجبور اخراج تهدیدِ با را هاآن و کند امضا سفید قراردادهای
 کنار رد پرستاران دموکراتیک نظارت که چرا کند؛ ویژه شرایط به دادن
 و خداماست سرِ بر که است بیمارستان بر درمان بخشِ کارکنان دیگر

 .گیردمی تصمیم افراد کار شرایط

 امع مطالبات با پرستاری جنبش اقدامات و شعارها مطالبات، پیوند
 فمختل بازوهای که دارد استراتژیک ضرورتی نیز کارگری جنبش

 دهیسازمان. کندمی هدایت جنبش کردن طبقاتی سوی به را کارگری
 قۀطب صنفی مطالبات دیگر و دستمزد حداقل جنبش در پرستاران

 الغای اعتصاب، حقّ کارگری، مستقل تشکل حق مانند) کارگر
 اعتصابی و اعتراضی مشترک هایآکسیون ،(…و موقت قراردادهای

 .مه ماه اول مراسم در شرکت یا

 :پرستاران به کارگری سازماندۀ عمل کمیتۀ پیشنهادیِ برنامۀ

 کنانکار دیگر همچنین و) پرستاران مستقل تشکل ساخت 
 (درمان بخش
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 ظامن شدنبرچیده و خصوصی هایبیمارستان کردن عمومی 
 مردم بیماری از انتفاع هرگونه لغو پزشکان، داریسهام

 دموکراتیک نظارت زیر هابیمارستان مدیریت و کنترل 
 بیماران و بیمارستانی کارگران

 یعمل پرستار» و «پرستار کمک» هایمسئولیت تعریف 
 با تطابق در و پرستاران خودِ دخالتِ با باید «بیمارستانی

 .شود تعیین درمان بخش واقعی نیازهای

 کاهش برای باید پرستارانکمک بیمارستانی واحدهای در 
 تانبیمارس ریاست که ربطیبی وظایفخرده از انبوهی فشار

 طشر این با شوند، استخدام گذارند،می پرستاران عهدۀ بر
 ایهمسئولیت با همپوشانی هیچ پرستارانکمک ورود که

 برای اهرمی عنوان به هاآن از و باشد نداشته پرستاران

 .نشود استفاده پرستاران علیه دستمزدشکنی

 شامل) رسمی قراردادهای باید درمان بخش کارگران تمامی 

 .باشند داشته( بازنشستگی جمله از مزایا تمامی

 ارگرانک سایر و پرستاران کمک پرستاران، دستمزد تعیین 
 تمامی از متشکل ایکمیته طریق از باید درمان، بخش

 افزایش آنکه بدون شود، تعیین درمان بخش کارگران
 .بیانجامد دیگری دستمزد کاهش به یکی دستمزد

 پانوشت:

 پرستاری نظام قانون ب بند -پنج ماده. [ ۱]

 هم و کاندیداها صالحیت تأئید یمرحله در هم دولت نفوذ .[۲]
 دهش ذکر اساسنامه در صراحت به انتخابات، اجرای بر نظارت یمرحله

 .است

 متس در ،(آدابی محمدعلی) پرستاری نظام سازمان کنونی رئیس[ . ۹]
 زاهد طاهره  میکند، فعالیت یزد صدوقی شهید بیمارستان مدیریت

 سمت در) صفری عبداهلل ،(والیت بیمارستان مدیریت سمت در) صفت
 سینح ،(تبریز پزشکی دانشگاه تخصصی هایکلینیک مدیریت

 انشکدهد رییس و اراک ولیعصر بیمارستان ریاست سمت در) سرمدیان

 وادثح مدیریت مرکز ریاست سمت در) کلیانی نجفی مجید ،(پزشکی
 …و( فسا پزشکی علوم دانشگاه پزشکی هایفوریت و
 
 

**** 

 

 امیتم که ایران استبدادی و الخلقهناقص داریسرمایه شرایط در -۱

 خواهتتمامی حکومت سوی از شان،ترینابتدایی ولو دموکراتیک، حقوق

 زا فارغ سیاسی، زندانیان از دفاع شوند،می نقض اسالمی جمهوری

 خالفم نیروهای تمامی که باشد اینقطه باید قاعدتاً مواضع، و اندیشه

 جامعه طبقاتی ماهیت حالاین با. زندمی پیوند یکدیگر به را حاکمیت

 مانع و دهدمی بروز را خود جااین در رودمی انتظار کهچنان سیاست و

 یکارزارهای چنین در ترتیببدین. شودمی امر همین آلایده تحقق از

 تیحکوم طلباصالح و( امپریالیستی و داخلی از اعم) راست نیروهای

 دارند دست در انحصاراً را هاتریبون ایرسانه و مالی وافر منابع دلیل به

 چهرۀ یک غذای اعتصاب المثلفی که است ترتیب بدین و

 اعتراضات و اعتصاب از بیش مراتب به اهمیتی طلباصالح

 در بورژوازی استبدادی ماهیتاً خصلت. یابدمی کارگری چندصدنفرۀ

 زندانیان از دفاع معمولِ کارزارهای که شودمی آن مانعِ کنونی عصر

 صدای ۀدهندانعکاس و رادیکال و فراگیر پایین، از کارزارهایی سیاسی،

 ازیرهبرس و سازیچهره هایپروژه. ندارند تریبونی که باشند کسانی

 هم امپریالیسم چه و حکومتیدرون هایجناح سوی از چه باال، از

 ره کندمی سعی و استشده معادله وارد دیگر فاکتور یک عنوانبه

 کهحالی در. کند مبدل ارتجاعی هایپروژه این زائدۀ به را دفاعی کارزار

 یتواقع در آنکه با غیره و مذهبی و قومی هایاقلیت زندانی، کارگران

 بقاتیط استبداد این در بیشتری ستم تحت کیفی و کمی حیث از

 داپی دفاعی کارزارهای و اخبار در کمتر مراتب به صدایی اما هستند

 از ارعیتمام دفاع پیشبرد وظیفۀ حتی که روست همین از. کنندمی

 زندانی تریبون: خیابان» کارزار معرفی 

 «سیاسی
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 هاآن و است انقالبی هایکمونیست دوش بر نیز دموکراتیک حقوق

 اخص طور هب و سیاسی زندانیان تمامی از دفاع پیشگامِ باید که هستند

 .دندارن دست در تریبونی که باشند ستمی تحت نیروهای از دفاع

 که تاس حمایتی کارزاری ،«سیاسی زندانی تریبون: خیابان» کارزار

 همچون) منفعالنه هایتاکتیک راندنعقب برای هاکمونیست

 تبِ و زندان از بیرون غذای اعتصاب و طومارنویسی و نویسیعریضه

 هایوشر نفع به( خانه کنج هایاندازیسِلفی و دست کف شعارنویسیِ

 این. ندبرمی کار به سیاسی زندانیان از دفاع در ترفعاالنه آژیتاتوری

 بود خواهد قادر حال عین در پیش، هدف تحقق به عطف با کارزار

 نفع به را استبدادی ضد مبارزۀ در سازشکار و جومماشات رهبری

 .اندبر عقب به و کند افشا داریسرمایه علیه کارگری مبارزۀ هدایت

 ایجاد را توهم این مجازی سطح در زرد و خنثی مبارزات رواج-۲

 و اینترنتی هایبیانیه صدور یا خبرپراکنی گویی که کندمی

 هیسازماند متشکل، دفاعی هایآکسیون جای تواندمی طومارنویسی

. گیردب را کار محل و خیابان کف در مبارزه کل طوربه و مطالبات سر بر

 ازاییمابه کهمادامی اینترنت سطح به «اعتراض» هدایت کهآن حال

 فعر سر از باشد، ضرورت سر از کهآن از بیش نیابد، واقعی دنیای در

 به اعتراضی انرژی هدایت. است عملیبی از ناشی «وجدانِ عذاب»

 در سازماندهی جای به خبرپراکنی جایگزینی و مجازی فضاهای سوی

 این و سازدمی منفعل یک معترض یک از که است امری واقعیت،

 .است اسالمی جمهوری مطلوبِ همان

 فاعی،د کارزارهای سایر و «سیاسی زندانی تریبون: خیابان» کارزار -۹

 به تواندنمی دیگری گروه هیچ نه و ما نه. نیستند گروه یک به متعلق

 ققتح را آن «جنبش» یک باید قاعدتاً که ایوظیفه عهدۀ از تنهایی

 هاییتاکتیک و هاایده اجرای پیشتازِ توانیممی تنها ما. برآید بخشد

 جنبش پیشرَوی در سهمی تواندمی معتقدیم ارزیابی به بنا که باشیم

 چنین وارد عمل اتحاد در بخواهیم سایرین از سپس و باشد داشته

 چنین خود مستقل هویت با حتی تمایل صورت در و بشوند کارزارهایی

 اضحو. کنند تقویت را جنبش نهایتاً و دهند گسترش را کارزارهایی

 پراکندۀ خصلت اقداماتی چنین برای واحد ظرف یک وجود که است

 بشجن کلیت در صدایش و کارزار تقویت به و کندمی خنثی را هاآن

 ظرفی چنین «سیاسی زندانی تریبون: خیابان» کارزار. شد خواهد منجر

 اشهوظیف سیاسی، زندانیان تمامی حقوق از دفاع اعالم ضمن که است

 به را ایران هایخیابان که داندمی اقداماتی از دسته آن انعکاس را

 صدایب زندانیانِ ترینمحروم و پیشروترین برای واسطهبی تریبونی

 صف در علبالف یا بالقوه که زندانیانی آن تمامی یعنی کند؛می تبدیل

 .دارند قرار داریضدسرمایه مبارزۀ

 ققتح برای ابزاری که النفسهفی هدف یک نه هرگز کارزارها این -۴

 ریبونت: خیابان» چون کارزارهایی تقویت با. هستند بزرگتر هدف یک

 دفاع ازیِپیشت در هاکمونیست شد گفته کهچنان اوالً «سیاسی زندانی

 هایتاکتیک جای ضمناً. گرفت خواهند قرار دموکراتیک حقوق از

 ارب این هستند، اعتراضی نیروی دهندۀاستهالک که را ایمنفعالنه

 هایفعالیت و گراییقانونی از گذر با که گرفت خواهد هاییروش

 نونیک استبدادی حاکمیت و جنبش میان قوای توازن علنی، انحصاراً

 با که پایین از فشار و جنبش تقویت. داد خواهد تغییر اولی نفع به را

 انیانزند وضعیت به نسبت حاکمیت رویعقب هاینشانه اولین ظهور

 شچرخ و نفس به اعتماد کسب سبب داد خواهد نشان را خود سیاسی

 و بدادیاست ضدّ عمومی جنبش و هاکمونیست نفع به مبارزاتی فضای

 .شد خواهد داریسرمایه ضدّ

 نای قِبَل از شوند،می درگیر هافعالیت این در که هاییجمع و افراد

 اصول» مثل) یافت خواهند دست تجربیاتی به عملی اقدامات

( … و «عملی کارهای سازماندهی طریقۀ» و «مبارزه در کاریمخفی

 رد که است باالتر سطحی در سازماندهی شرطپیش و الزمه خود که

 با .دارد قرار داریسرمایه ضدّ -استبدادی ضدّ جنبش روی پیشِ افق

 ارزارک این دخالتگری هایحوزه قطعاً هافعالیت این گسترش و تداوم

 ۀدامن که بود خواهیم روزی شاهد و گرفت خواهد پیشی آن نام از نیز

 زندانی کارگران و سیاسی زندانیان از دفاع از فراتر حمایتی، هایفعالیت

 .بخورد پیوند اجتماعی اعتراضات دیگر به و برود
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 مایل هک را متشکلی یا منفرد نیروی هر دست کارزار، این بنیانگذاران

 ارندفشمی رفیقانه و صمیمانه باشد، عملی کارزارِ این در همکاری به

 در عملی هایفعالیت چنین در مشارکت به مایل افرادی چنانچه و

 تاهیکو آنان به تجربه انتقال برای راهی هیچ از ما بودند، کشور داخل

 و متحدین تمامی روی به همیشه ما با ارتباطی راه و کرد نخواهیم

 .بود خواهد باز عالقمندان

 ۳۱مرداد

**** 

 

با حملۀ وحشیانۀ گارد مأموران زندان گوهردشت کرج به  در مردادماه
زندان، مأموران به ضرب و شتم و تخریب و مصادرۀ اموال  ۱۲بند 

، که مملو از ۱۰زندانیان پرداختند و زندانیان را به بند فوق امنیتی 
های مدار بسته و بدون تهویۀ هوا و محروم های شنود و دوربیندستگاه

از حداقلِ امکاناتِ شستشو و سایر امکانات بهداشتی بود منتقل کردند؛ 
و مالقات  محرومیت از هواخوری، محرومیت و محدودیت در تماس

ان سیاسی تن از زندانی ۱۰نیز به این شرایط اضافه شد. در پی این واقعه 
مرداد دست به اعتصاب غذا زدند. مطالبات این زندانیان،  ۰از روز 

جبران خسارت به اموال، بازگشت به بند پیشین، استفاده از ساعت 

 .. بود.هواخوری، تهویۀ زندان، تحویل داروها و.

طرح  ایای براعتصاب غذای زندانیان گوهردشت، بزنگاه و بهانه
افته و ی. این اعتصاب غذای سازمانبودسی مطالبۀ آزادی زندانیان سیا

که زندانیان را حول مطالبات مشخص درون زندان جمعی عالوه بر آن
ر تهای انفرادی اعتصاب غذا را کمرنگمتشکل کرده است و سویه

کرده، در عین حال جنبۀ رو به گسترش آن در درون زندان گوهردشت 
ورد تن دادن به این دهد که هرچند تاکنون حکومت را در منشان می

چه این اعتصاب غذا در بیرون مطالبات به عقب نرانده است، ولی چنان
از زندان با حمایت قاطعانه مواجه شود، بنا به تجارب گذشته حکومت 

نشینی خواهد کرد و اعتماد به نفسِ سیاسی که از این وادار به عقب
ای همی بریافتۀ زندانیان کسب خواهد شد، تجربۀ ماعتصاب سازمان

 .سازماندهی اعتراضات متشکل در درون زندان خواهد بود

دای نیز برای آنکه انعکاس ص« خیابان: تریبون زندانی سیاسی»کارزار 
ر مورد اقدام به پخش پوست سهکنندگان زندانی باشد در این اعتصاب

 .استکردهدر حمایت از این زندانیان و گرافیتی بر دیوارهای شهر 

 
 کارگر زمانی، شاهرخ قتل سالگرد دومین امسال شهریورماه ۲۲

 آغاز رد اسالمی جمهوری داریسرمایه حاکمیت که است سوسیالیستی

 و خنثی ار او مبارزاتی هایفعالیت تا داشت تالش کشیدنش بند به با

 برای جدیدی سکوی که فعالیت مانع نه زندان، وقتی اما کند؛ متوقف

 نیز را زندان سلول حتی زمانی شاهرخ وقتی شد، هایشفعالیت تشدید

 یلتبد زندان بیرون هایفعالیت سازماندهی برای خود کار ستاد به

 اهرخش حضور تداوم چه که بُردمی گمان رژیم ترتیببدین بود،کرده

 بود جااین در. دارد هزینه برایش یکسان به او آزادی چه و زندان در

 صورت این با داد، قرار پیشین دوراهی جای به را او فیزیکی حذف که

. اوست مبارزۀ تداوم و ماندن زنده از ترکم باشد هرچه او حذف بهای که

 فعالینی چون. درآمد آب از نادرست هم باراین حاکمیت محاسبۀ اما

 جدیدی ساحت به هم را او مرگ اینک که هستند جنبش در او چونهم

 ندهز را مبارزاتش و شاهرخ میراث و کنند مبدل حکومت علیه مبارزه از

وظیفۀ یز ن «سیاسی زندانی تریبون: خیابان» کارزار فعالین. دارند نگه

 .دکنن بدل خودش علیه جنگی به را حکومت اقدام این دانندخود می

 

 

 عملی هایفعالیت گزارش: 

 کمیته عملیِ حمایت در «خیابان» کارزار گزارش 

 در غذا اعتصاب درحال سیاسیِ زندانیان از

 گوهردشت زندان

  

 یریپیگ خواست با پوستر توزیع و دیوارنگاری 

 :زمانی شاهرخ قتل
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 به مجدداً خود حبس دوران گذران رغمعلی شهابی رضا ۳۱ مرداد در

 با اسالمی جمهوری داریسرمایه حاکمیت و شد فراخوانده زندان

 مِنامعلو مدت وی که کرد اعالم دادستانی حکم بدون و او دوبارۀ ارعاب

 مجددش ورود بدو از شهابی رضا. بگذراند حبس در باید هم را دیگری

 اباعتص این. زد غذا اعتصاب به دست ابزار آخرین عنوانبه زندان، به

 شهررجایی زندان سیاسی بند به زندان مأمورین یورش با مصادف غذا

 وقف بند به هاآن انتقال و زندانیان وسایل تخریب و شتم و ضرب و

. دزدن جمعیدسته غذای اعتصاب به دست نیز هاآن که شد امنیتی

 و یشهاب رضا از حمایت در «سیاسی زندانی تریبون: خیابان» کارزار

 بر گرافیتی ترسیم و پوستر توزیع به اقدام او فوری آزادی مطالبۀ

 او مطالبات صدای تا کرد واحد شرکت هایاتوبوس و شهر دیوارهای

 .برساند مردم گوش به مستقیماً را

 

 

 

 

 

 مأموران دست به قمی دستفروش یک قتل خبر ،۳۱ ماه مرداد در

 ایران هایشهرداری سیاه کارنامۀ در دیگر قتلی تا شد منتشر شهرداری

 بتث( غیره و عساکره یونس و چراغی علی از پس) دستفروشان علیه

 یشهردار مأموران و دستفروشان بین هایدرگیری و فرار صحنۀ. شود

 رو آمارِ. است شده بدل ایران شهری فضاهای در روزانه ایپدیده به

 ایران داریهسرمای که هاییبیکاری مستقیم نتیجۀ دستفروشی، رشدِ به

 به شدهبیکار کارگران و بیکاران وقتی. استکرده تحمیل کارگران به

 هم جااین در آورند،می روی دستفروشی به معیشت تأمین برای ناچار

 از ار آنان( شهرداری یعنی) دارسرمایه دولت کارگزاران از دیگر یکی

 رد و کندمی منع عمومی فضاهای و هاخیابان در گستریبساط حق

 که هاشهرداری. شودمی متوسل حداکثری هایخشونت به راه این

 امعۀج در باشند، جامعه تمامی نفع برای و عمومی نهادهایی باید قاعدتاً

 داررمایهس طبقۀ منافع و سود حفظ برای ابزاری به بدل کنونی طبقاتی

 و هابفروش و بساز خصوصیِ جوالنگاهِ به شهرها و هستند حاکم

 ند،آیبرمی گزاف هایمالیات پراخت عهدۀ از که شده بدل پاساژدارانی

 و ندارند شهری فضاهای از سهمی ترینکم بیکاران و کارگران اما

 .است بوکس پنجه هاآن پاسخ

 داریسرمایه حکومت ایران، در کارگری متشکل جنبش غیاب در

 خدمات سهم کاهش و تربیش استثمار برای سخت اسالمی، جمهوری

 به شهرداری مأموران حملۀ های متعددصجنه. تازدمی عمومی

 یرزنپ زدن کتک و وسایل تخریب یا بوکس پنجه با دستفروشان

 صورت ندستفروشا قبال در که تعرضاتی و هاقتل یا فومنی دستفروش

 التمداخ گاهی. انگیزدنمی بر جامعه در را باید که واکنشی گیرد،می

 دمنفر رهگذران دخالت یا یکدیگر از حمایت در دستفروشان فردی

 حوم سرعت به نبودن متشکل دلیل به که دهدمی را مقاومتی نوید

 
 های شرکت واحدهای حمایتی کمیته بر اتوبوسگرافیتی

 

 ابیشه رضا از حمایت در پوستر توزیع و گرافیتی 

  

 لقت افشای در و دستفروشان از حمایتی فعالیت 

 شهرداری مأمورین دست به قُمی دستفروش
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 هب واکنش در جمعی اعتراضی قمی، دستفروش قتل مورد در. شودمی

 داشت و موقت صورتی مجدداً که گرفت صورت قم شهر در قتل این

 رایب کارگران دیگر کمک با دستفروشان که مقاومتی راه. گذشت

 هانآ برابر در حاکم داریسرمایه که خشونتی و اندازیدست با مبارزه

 :است شدن متشکل کند،می اعمال

 دستفروشان مستقل تشکل ساخت️

 یکدیگر اعتراضات در کارگران و دستفروشان همبستگی️

 بیکاری به دادن پایان همگانی، اشتغال مطالبۀ️

 مأموران حملۀ زمان در دستفروشان از مردمی دفاع️

 مأموران یورش زمان در دستفروشان جمعی دفاع تدارک️

 

کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری در شهریورماه امسال همچنین در ادامۀ 

در دفاع از « خیابان: تریبون زندانی سیاسی»های کارزار فعالیت

زمان با حبس مجدد محمود بهشتی، اقدام به زندانیان سیاسی، هم

 پوسترهای حمایتی از او در سطح پایتخت کرد.توزیع 

**** 

 المللبخش بین 

هایی از وضعیت الملل انتقال تجارب و گزارش* هدف از بخشِ بین

المللی و مبارزاتش به پیشروهای کارگری داخل کشور طبقۀ کارگر بین

 است.

 

 آسام کیانیترجمه و تلخیص: 

 های آمریکایی در زمینۀ توزیعِآمازون یکی از بزرگترین شرکت مقدمه:

کاال با چندصدهزار کارگر در سرتاسر دنیا است. گزارش زیر نشان 

 داریدهد که وضعیت این کارگران حتی در آمریکای مهدِ سرمایهمی

ای با وضعیت کارگران در کشورهای کنندهدنیا هم شباهت خیره

دارد؛ تحمیل قراردادهای موقت،  همچون ایران« جهان سومی»

های بلندمدت تا سرحدِ نیاز به آمبوالنس، ممنوعیتِ ایجاد شیفت

ها، وصل کردنِ تشکل، اخراج و ممنوعیت هر نوع مصاحبه با رسانه

های این چنینی بیش از هر ردیاب به پای کارگران و غیره. گزارش

رانِ د به کارگچیز اثبات پوچ بودنِ ادعاهای کسانی است که سعی دارن

تفاوت ها مشان از آنایرانی بگویند، کارگران اروپایی و آمریکایی وضع

ها را به این دام بیاندازند که گویی با است تا به این شکل آن

ران را توان رفاه کارگبرداری این الگوها از کشورهای پیشرفته میکپی

تبدیل به  یترتیب کارگران را به جای مبارزۀ طبقاتتضمین کرد! بدین

آنکه  تبدیل کنند! حال داریهای سرمایهسرباز پیادۀ یکی دیگر از جناح

طبقۀ کارگر از هر ملیّت و در هر جغرافیا به هر صورت در حال 

استثمارشدن است و مسیرِ رفعِ این استثمار نیز در اتحاد طبقاتی 

 شان است.دارانکارگران از هر ملیت با هم علیه سرمایه

جای بهبودِ وضعِ کارگران، داری بهتکنولوژی، سرمایه با پیشرفت

تری برای کنترل و استثمار بیشترِ کارگر خلق های هرچه بدیعروش

 گرفته تا در کامپیوترها است.  از رصد کردنِ سرعتِ کارگرانکرده

ها. اگر علم و فناوری آن پای به ردیاب نصب و کار محل شنودگذاری

داری امپریالیستی به داخل کشور ی سرمایهبا تأخیر زیاد از کشورها

های کنترل و استثمار کارگران بسیار شود، اما بدعت در روشوارد می

های مداربسته و شنود در محیط رسد. نصب دوربینسریع به اینجا می

د قوانین گذرانند)ماننکار، کنترل بر زمانی که کارگران در دستشویی می

)در بخش توزیع( و غیره در  کارخانۀ چسب هِل(، نصب ردیاب

 هایهای داخل ایران به سرعت در حال گسترش است. شرکتشرکت

ند شوند، مانتوزیع آنالینِ کاال در ایران که رفته رفته بیشتر می

 بهشتی، محمود دوبارۀ بازداشت به اعتراض در

 معلمان صنفی کانون سخنگوی

  

 ضرورت یادآوری آمازون؛ کارگران وضعیت

 توزیع بخش کارگرانِ سازماندهی
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شان را و غیره مستقیماً الگوی کنترل کارکنان« بامیلو»، «کاالدیجی»

رین فشار را بر دارند و در روزهای حراجی، بیشتاز روی آمازون برمی

کنند. اوالً با توجه به تعداد زیاد کارگرانی که در شان وارد میکارگران

های کنند )پیکبخشِ توزیع کاال و خدمات در ایران فعالیت می

گان کنندداران و توزیعهای آنالین، کامیونموتوری و بادپا، فروشگاه

ل و ثانیاً به دلیها، مناطق بین ِشهری و غیره ( فروشیبه انبوهِ خرده

شدنِ کارگرانِ این اهمیت این بخش برای چرخش تولید، متشکل

کند. یک کارگر شاغل در بخشِ بخش بیش از پیش اهمیت پیدا می

توزیع )مثالً یک پیکِ موتوری( به طور منفرد هیچ نیست اما وقتی در 

های موتوری و یا رانندگانِ بخشِ توزیع  کنار دیگر شاغلین موتوپیک

را  دارانتواند سرمایهار گیرد، با سازماندهی یک اعتصاب ساده میقر

 های کارگرانِ اینمثالً وادار به لغو قرارداد موقت کند. علیرغم تفاوت

دو بخش در ایران و آمریکا، راه حلِ هر دو سازمانیابی است. درحالیکه 

ای ایههای پیکی به دلیلِ سلطۀ سندیکاهای زرد مجبور است کمیته

د را برای مقابله با مماشات رؤسای این سندیکاها شکل دهد، خو

دیگری مجبور است الجرم تالش برای ایجاد و فعالیت درون تشکل 

 مستقلِ خودش را به مبارزۀ سیاسی پیوند زند.

*** 

به یکی از  «آمازون»های گذشته شرکت مشهور سال در

ت. اسهای جهان تبدیل شدهالرشدترین و پربهاترین شرکتسریع

از  بعدترین ارزش بازار اکنون چهارمین شرکت با بیشون زآما

 .استل و گوگل و مایکروسافت پِاَ هایشرکت

کم هزار کارمند در دست ۹۴۱به  نزدیکفروشی آنالین ردهاین غول خُ

 رمندِاهزار ک ۱۰۰آمازون تقریباً  ۲۰۱۱کشور دنیا دارد. اواخر سال  ۹۰

فزایشی ا پنج سال پیش از آنوقت در امریکا داشت که در قیاس با تمام

هایی را برای استخدام طرح آمازون امسالداد. شش برابری نشان می

 ۲۰۱۰امریکا تا اواسط سال داخل ر در توقتِ بیشتمام هزار کارگرِ ۱۰۰

 دیبندی جداعالم کرد. قرار است این هدف از طریق ساخت مراکز بسته

زمین  ۲۰معادل با  که هزار متر مربع ۱۰۰تر از کم نبارهایی به وسعت)ا

 رپُکنندگان کاالهای عرضه با این مراکز .( محقق شوداست فوتبال

 یدر همان روز دتوانون میزآما با این حجم جدید از کارگر. شدخواهند 

 دهد، کاال به دستش برساند.میسفارش  که مشتری

 گذار این شرکتبرای بنیان ی راحدوحصربیهای توثر ،عروج آمازون

میلیارد  77 تقریباًبا ثروت  مالک این شرکت. به بارآورد (سجف بزو)

سال  در تنها. استهبه دومین مرد ثروتمند جهان مبدل شد یدالر

آورد که اساساً به یُمن صعود چنگ میلیارد دالر به  ۲77۱بزوس  ۲۰۱۱

 یبادستمزد ساعتی تقر پرداخت ارزش سهام شرکت بود. این مبلغ برای

کافی خواهد بود. به همۀ کارکنان این شرکت در سطح جهان  دالر ۹۳

امری که به دلیل مالکیت خصوصی بر شرکت هرگز به واقعیت 

  درنخواهد آمد.

ل کار کارگران آمازون به دست آمده، بَثروت عظیم انباشتۀ بزوس از قِ

داقل دستمزدی نزدیک به حکارگرانی که در ازای کار سنگین فیزیکی 

ا ت آنکهشوند. این شرکت برای گیرند و به شدت استثمار میمی

استفاده  هاروزترین فناوریکشد از بهبرا کارگران  ۀشیربیشترین حد 

هره شُ هاداستفدلیل نیست که به نقض ایمنی کار و سوءکند و بیمی

شده را برای ارسال ریزیها که اقالم برنامهکارگران انباری به است.

د. این کارگران کنمی کنند، ابزار و ادوات ردیاب وصلمی یآورجمع

اگر  کنند.سرباالیی حرکت باید را  کیلومتر ۲۴، سرجمع هر شیفت در

شان نوری پایین را بهره ، میانگینانکارگر اطالعاتِ ثبتیِ مربوط به

 شوند.تی از سوی کارفرما توبیخ و حتی اخراج میدهد، به راح

ند که کرا این گونه توصیف می آمازون کارگرانخبرنگار تصویر یک 

ود خاقالم را با نیروی جسمی « سرعت برق و باد هب»انبارها کارگرانِ 

ور اندازۀ مناسب هر جعبه از مونیت دستورِ»کنند: بندی میو بسته جابجا

 به همراهِرولِرها کیسۀ بادی محافظ اقالم  . سپس ازشوداعالم می
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مشغول  تیسرعچنان زند. کارگران با ها بیرون میبندی آنچسب بسته

شوند که فقط با روزها و ها میبندی جعبهو بسته وجور کردنجمع

سال  در «.مهارتش را پیدا کنند ها تمرین ممکن استها و سالماه

 ایی صفحاتجساله در اثر برخورد ماشین جابه ۲%زن  کارگر یک ۲۰۱۴

بندی جان باخت. در یک کز بستهامریکی از ها در ت به قفسهپالِ

با وجود آمازون  یکی از شعبمدیر انبار  ۲۰۱۱دیگر در سال  رسوایی

درجه از باز کردن درها برای تهویۀ هوا  ۴۰بیش از ی دمای هوا

کی بر اثر گرما موقع کار از حال خودداری کرد. وقتی کارگران یکی ی

آماده  هایی را به حالتشرکت صرفاً با پرداخت مبلغی آمبوالنس رفتند،

کارگران را به در این حالت خود نگه داشت تا  انبارباش بیرون 

 بیمارستان ببرند.

دهد که مدیر تالش کرده با ایجاد یکی از کارگران آمازون توضیح می

 نشاکاری بد کارگران دربارۀ وضعیت ع افشاگرینفضای رعب، ما

ها به خیلی»گفت:  دکه نامش را بگویبدون این دیگری رگرِاک شود.

 «.نداهاخراج شدهم ها تر از اینخاطر کم

ها شود که صحبت با رسانهبه کارگران گفته می در دورۀ آموزشیِ

گوید وری شود. کارگری میفتواند باعث اخراج است و می ممنوع

شنیده و  "اتحادیه"شناختم که فقط به خاطر گفتن کلمۀ کسی را می»

، همچنین «یکی از مدیرها اخراج شده بود شدنِ این کلمه از سوی

 ساختای دربارۀ شرکت تهدید کرده که اگر کلمه»شود گفته می

بنند و جای دیگری بندی را میوند کل مراکز بستهناتحادیه بش

 «.برندمی

 %۱۹7این شرکت ساعتی  در پایه دستمزدگوید که کارگر دیگری می

نت ناقابل در سِ %۲ به میزانِ دالر است. هر شش ماه دستمزد کارگران

دالر در  %۱کند، در حالی که سقف حقوق ساعت افزایش پیدا می

 رگرانابرای کپایه دستمزدهای  نیز ساعت است. در سطح کشوری

 دالر در ساعت است. ۱۲ الی ۱۱ها آمازون اغلب تن

 کار دربارۀ انگیزترین چیزحیرتبرای من »گوید: کارگر دیگری می

ادی جاهای زی ناست. م کارکنان پایین تشدجا، روحیۀ بهدر این کردن

ران تا گاما هرگز روحیۀ کار ؛های بزرگکار کردم، از جمله در کارخانه

ی و وانمود کنار بیای وضعیت با کنیاین حد پایین نبوده. شما سعی می

ه که همه همیش. اما واقعاً دیدن این"اوضاع گُل و بلبل است"کنی که 

 «.است سختواقعاً  هستندافسرده و عصبانی 

زده و آمازون بسیاری از شعب انبارهای خود را در شهرهای بحران

ر تریسی دشهر بندی انبار بستهافتتاح  اندازد، مثالًورشکسته راه می

نزدیک خود به در شهرِ  یدیگر انبارگشایش  ود بازمان بهم، ۲۰۱۹

سال  ،ویران شد ۲۰۰۰شهر که با بحران مالی این ون. تاستاک اسم

. هرچند سال بعد شهر ورشکستۀ آمریکا بود ترین شهرِبزرگ ۲۰۱۲

 ون شش مرکززآماشرکت  .تدیترویت از این جهت از آن پیشی گرف

از شهرهای مهم ورشکسته )سن  یکی دیگر درهم بندی هتبس

 برناندینو( دارد.

را  مهصدترین گیرد که بیشنقاطی را هدف می مشخصاًاین شرکت 

 رانِگاند و از این رو منبع وافر کاردیده ورشکستگی و تعطیلی صنایعاز 

ای دهزدر ازای دستم چاپیدنبرای  توانای هستند که میشدهبیکار

ای که پول نقدشان ته ها و نواحییالت. اها را استثمار کردآن پایین

 های مالیاتی و سوبسیدهایها معافیتشرکتاین قبیل کشیده، به 

 کنند.« کارآفرینی»دهند تا نانی میچآن

دی بنبرای ساخت مراکز بسته دیگری هم که شرکت نقاط یکی از

 در جنرال موتورز شدۀتعطیل، در محل کارخانۀ انتخاب کردهجدید 

هم در دیگر  انبارقرار است آمازون دو  .است حومۀ غربی دیترویت

 در آن یک شرکت تولیدکنندۀ ابزارآالت صنعتیافتتاح کند که  شهری

شغل  ۰۰۰اش در نتیجه و داردرا  اشکارخانهقصد تعطیلی  (کاترپیالر)

معافیت در قالب میلیون دالر ۱۹تقریباً ایالت این از بین خواهد رفت. 

یت است. معافآمازون در نظر گرفته انباراین  تأسیس برای مالیاتی
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 کور بهایالت مذدیگر این شرکت در  انباربرای هشت  احتمالیتی یامال

 رسد.میلیون دالر می ۱۰۰بیش از 

نسبت به  کارگران آمازون تزیر پوس ،خصومت و خشمی عمیقاما 

دارد. در  وجود جوییمبارزهاز  یرشدروبه شرایط کاری ظالمانه و حسِ

حالی که مدیریت در تقال برای ساکت کردن کارگران آمازون است، 

های اجتماعی به راه نهاما صفحات زیادی در فیسبوک و دیگر رسا

د. کننفعاالنه نظرات خود را ابراز میها در آنکارگران که  ستاافتاده

المللی انجمن بین»های زرد مختلف، از جمله های اتحادیهتالش

 کارگران آمازون همگی به دلیل در میان نفوذ، برای «کاراناشینم

. اتحادیۀ ستاها دفع شدهسازمان قبیل این ها خیانتّدهه سابقۀ

ها به عوض بهبود و دیگر اتحادیه )رانندگان و انبارداران( تیمسترها

ام چنان نظ، همتدارکات کارگران دستمزدها و شرایط کارگران انبارها و

وقت پرمخاطره و غیره را حفظ مشاغل پاره و دستمزد و مزایاناهمسان 

 اند.کرده

یابی هستند. اما نه کارگران آمازون نیازمند تشکل و سازمان

هایی که وابسته به سرمایۀ کالن و احزاب سیاسی تحت کنترل تشکل

قدرتی عظیم  ،ها باشند. کارگران آمازون در امریکا و جهانابرشرکت

رگران کا این تفاده در دست دارند. یک اعتصاب مشترکاما هنوز بالاس

 د.را فلج کنتواند اقتصاد جهانی می

 کارگران یمسائل مهم پیش روی کارگران آمازون، درست مانند تمام

ریزی یک جنبش سیاسی فراگیر و امریکا و سراسر دنیا با پی

سخ تواند پاداری مییافتۀ طبقۀ کارگر در برابر نظام سرمایهسازمان

 آمازون شرکت صاحب مثلشمار نظامی که به اقلیتی انگشت ؛بگیرد

های طبقۀ کارگر، ثروت جمعیِ ل استثمار کارِبَدهد از قِاجازه می

توانند کارگران آمازون در سراسر امریکا و اروپا می د.نبار کلنهنگفت ت

های نخست را برای تشکیل با برقراری خطوط ارتباطی میان خود، گام

تژی مبارزاتی برای دفاع از اتدوین استر و پایین ازی عمل اهکمیته

 منافعشان بردارند.

 

 

 

 


