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 نیویورک در در حاشیۀ اعتصاب پرستاران

 

و آنچه  نشستهفرو  کرونا پاندمیغبار  رفتهرفته نوردد.فرودست جهان را درمی طبقاتِ از مبارزاتِای موج تازه

مواجهه با  برای دارانهنظم سرمایه و همیشگی همان سازوکارهای تکراری شده استمرئی  در افق بیش از پیش

سود  از سوی دیگر بر گردۀ کارگران و در پوشش بحران تحمیل فشارهای مضاعفیعنی از سویی است:  بحران

پوِش نظم سرمایه و ایدئولوژی پردهدارانه. های سرمایهزدن به رقابتجُستن از بحران همچون فرصتی برای دامن

روانشناختی خود پنهان -شبه و اخالقی-های شبهبافیافسانه هزارتویکوشد تا استثمار نیروی کار را در آن می

زمانی که های متبوع ایشان همو دولت کند. هنوز به یاد داریم که چطور در بحبوحۀ پاندمی کرونا صاحبان سرمایه

درمانی و سایر مقتضیات مادی ـارگر برای تولید کاالهای بهداشتیخود را برای استثمار روزافزون طبقۀ جهانی ک

های اخالقی تا سر حد تا با تحریر روایترا به کار انداختند  های ریاکارشانکردند، رسانهعبور از بحران آماده می

درمانی شانه خالی کنند. ـشاغل در مراکز بهداشتی هایبه ویژه بخش ،ممکن از مسئولیت خود در قبال نیروی کار

های پایانی سال اعتصاباتی که در هفتهرسد ـکه از شمال جهان به گوش میاما امروز، در میان اخبار اعتصاباتی 

... رقم خورد و رشتۀ آن هنوز  در انگلستان، امریکا، فرانسه، کرۀ جنوبی و 2023های سال و نخستین هفته2022

که داللت بر آن دارد که پردۀ ریاکاری سرمایه از پیش چشم طبقۀ جهانی  شنویممیشعارهایی  ـنگسسته است

 افتاده است.زمین  بر کارگر بار دیگر

. در هفتۀ دوم در اعتصابات اخیر چشمگیر بودمشارکت فعال پرستاران و دیگر کارگران حوزۀ بهداشت و درمان 

مانتفیور مرکز پزشکی های یویورک به نامپرستار شاغل در دو بیمارستان بزرگ شهر ن 7000بیش از  2023ژانویۀ 

خواستۀ پرستاران اعتصابی افزایش حقوق  زماندهی کردند.ابی سه روزه را سا، اعتصماونت ساینایبیمارستان و 

فرسای ایشان بود. به گفتۀ نمایندگان ایشان برخی به علت شدت کار طاقت دیگر و افزایش استخدام پرستاران

ها برای های طوالنی خود فرصتی برای غذا خوردن یا دستشویی رفتن ندارند. این روایتپرستاران در مدت شیفت

اند البته که آشناست. هنوز پرستاران ایرانی که توحش سرمایه را با پوست و گوشت خود تجربه کرده کارگران و

با  روزه را 89ایم که چطور وزارت بهداشت دولت سرمایه در ایران در دوران کرونا قراردادهای از یاد نبرده

تعهدی را نسبت به حقوق بدیهی ایشان  ترینکوچکخود،  ساالرِباب کرد تا حتی مطابق قوانین سرمایه پرستاران
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، کندمین امتناعروای خود که سرمایه در همه جای جهان از پیاده کردن منطق جهانچنانیهم بر خود هموار نکند.

 در این رویارویی به یگانه ابزار خود متوسل شود: مبارزۀ طبقاتی. تا ای جز آن نداردطبقۀ کارگر نیز چاره

هایی است که دستگاه ایدئولوژیک سرمایه پیوسته پردازیدر گرو از هم گسستن افسانهمبارزۀ طبقات فرودست 

قدر پُرخلل، خودمتناقض و ریاکارانه هستند که اگر ها آنتند. این افسانههای آحاد کارگری میپیرامون هویت

شدند. ر از یکدیگر گسسته میکرد تار به تاشان نمیترمیم وارعنکبوت های مزدورْروزی رسانههای شبانهبازنمایی

های جهانی بندیهای ایدئولوژیک بودیم. از یک سو قطبدر همین مورد کرونا شاهد انواع و اقسام این دستکاری

، و از تحمیل سلسله مراتب آشکار کرد( «چینی»های سرمایه تنش خود را در شیوۀ نامیدن ویروس )ویروس دولت

. از سوی دیگر، برخورد یحتاج درمانی از جمله واکسن و دارو مضایقه نکردهای توزیع جهانی ماخود به زنجیره

« سربازان»پزشکان، پرستاران و کارگران بهداشت و درمان  که شد ودهبازنم« یجنگ»با پاندمی مکرراً همچون 

رخۀ حفظ چند. سایر آحاد طبقۀ کارگر همچون نیروهای پشت سنگر به خط شدند تا با بود جان بر کف این نبرد

دت و مدت کار ضمن همین شرایط به خط مقدم از شتاب نیفتد. افزایش ش« رسانیمهمات»کاال  تولید و توزیعِ

 گیجمله نام گرفت، و این تصاویرْ« جانبازی و شهادت»های جانی طبقات کارگر جنگی توجیه شد، آسیبـشبه

قدر که جنگ ادامۀ سیاست است، استعارۀ همان ها دور بماند.چه در حال وقوع بود از دیدهدر فضا چرخید تا آن

غبار  وقتی های استثمار در شرایط بحران از جنبش نیفتد.دندهجنگ نیز همچون ادامۀ سیاست عمل کرد تا چرخ

تر تر و متراکمتودۀ انباشتهجا جابهکرد تا چشم کار می ،جز تلفات جانی و مالی طبقات کارگر ،کرونا فرونشست

  .شدیدیده مسرمایه 

ساالرانه و اخالقیات سرمایهـآموزند که نه با شبهرفته میفتهدر همین فراز و فرودهاست که طبقات کارگر ر

های دروغین آن، بلکه به حکم اخالق بالندۀ طبقاتی خود دست به عمل بزنند. در اعتصاب اخیر پرستاران هویت

کرد. یکی از بود که بر چنین درکی داللت می ایشانن های نمایندگاهای نیویورک مضامینی در گفتهبیمارستان

چیز متوقف شده ما قهرمان بودیم. در حالی که همهتا همین دو سال پیش »پرستاران در جریان اعتصاب گفته بود: 

ها ارزش ما را برای بیماران و بود ما در خط مقدم شهر بودیم، و حاال ما باید کار خود را متوقف کنیم تا آن

طور با این شما حاالقهرمان بودیم،  ما مثالً تا دیروز» ای دیگر گفته بود:نماینده« بیمارستان درک کنند.

داران( بر ارزش پرستاران واقفند. اما این ارزش نزد ایشان ها )بخوانیم سرمایهالبته آن. «کنیدمی تا یتانهاقهرمان

کار  نیروی چون معدنی بالقوه ازبلکه هم انگیزد،دی برمیکه احترام و تعه چون نوعی گوهر ناب اخالقینه هم
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که انتظار چنانهم شود کهآشکار می نکته همین با های سرمایه نیزریاکاری رسانه در معرض استثمار است. انسانیِ

از  های پاندمیو حاال که آب ،پیشین خود در اوج بحران کرونا ندارند هایپردازیقهرمانهیچ تعهدی به  رود،می

 را پروار کنند. ایهای تازهتا قهرمان اندت تازه هماهنگ کردهایخود را با مقتض ،آسیاب افتاده

خورد تأکید پرستاران به وجه اخالقی دست کشیدن از کار بود. در این اعتصابات به چشم می مضمون دیگری که

المثل تعهد به حفظ جان دیگر درمانی، فیـبهداشتی اخالقی کاربار ایدئولوژی سرمایه با تأکید بر وجه آتش

کند. پرستاران در اعتصاب اخیر خود با این شعار دست از ها، اعتصاب کارگران حوزۀ سالمت را تخطئه میانسان

دانند که نباید تسلیم گفتارهای ایشان می«. کنیمبرای حفظ سالمت بیماران اعتصاب می»کار کشیدند که 

های مختلف طبقۀ کوشد تا با در برابر هم قرار دادن منافع بخشئولوژیک سرمایه شوند که به انحاء مختلف میاید

ی که بار سالمت آحاد این طبقه مسلط کارگر مبارزۀ ایشان را مخدوش کند. برای طبقۀ کارگر بدیهی است که نظم

در  فرساید وحمیل کار طوالنی و شدید ایشان را میگذارد، با تهای ایشان میایطبقهرا بر دوش تعداد کمی از هم

گری در برابر هر سنجش شود، بیش از هر چیز خودْهای اخالقی متوسل میاستداللـبرابر اعتراضات ایشان به شبه

های کارگران امروز آن ثروت کافی را در جهان ها کار جمعی و خالق تودهقرناخالقی رسوا و محکوم است. 

به گواه تاریخ، تر هیچ کارگری در گرو استثمار کارگری دیگر نباشد. که شرایط زیست انسانی انباشته است

جای در جایهای کارگری ترین عمل طبقۀ کارگر آن است که با سازماندهی مبارزات خود تا برآمدن دولتاخالقی

 بعدی ایشان باشد.های ساز اعادۀ این ثروت عمومی به تولیدکنندگان حقیقی آن و نسلجهان، زمینه


