
ضرورت تشکیل صندوق های اعتصاب

 سرمایه داری نظامی اجتماعی است که در آن اقلیت )سرمایه داران( همواره در رفاه هستند، و اکثریت توده ی مردم متش��کل از میلیون ه��ا ک��ارگر
 مال و اندوخته ای ندارند و یا اگر دارند بسیار اندک است. کارگران تنها با کار روزانه ی خود می توانند به زندگی ادامه دهند. سرمایه داری نظامی

  اس��ت. س��رمایه داران، ک��ارگران را اس��تخدامس��رمایه داراناست  که هر ابزاری که می توان با آن کار کرد و نانی به دست آورد، تنها در م��الکیت 
می کنند تا برایشان کار کنند. با کار کارگران سودهای عظیمی نصیب سرمایه دار می شود و نان شبی هم نصیب کارگران.

 کارفرما می کوشد که هرچه کمتر به کارگر پرداخت کند تا سود بیشتری به جیب بزند. در مقابل، ک��ارگران ک��ه تولیدکنن��ده ی ث��روت جامعه ان��د
 تالش می کنند که دستمزدشان بیشتر شود تا بتوانند غذا و رفاه بیشتری برای خود و خانواده تامین کنند و رفاه نسبی به دست بیاورن��د ت��ا زن��دگی

حداقلی و در شأن یک انسان داشته باشند. 

 این نبرد مداوم بر سر دستمزد و شرایط کار، کارگران و کارفرمایان شان را همیشه در مقابل هم قرار می دهد. به اندازه ی سطح فشار کارفرم��ا ب��ه
 کارگران و از طرفی میزان اتحاد کارگران با هم به شکل های گوناگون در محیط کار اتفاق می افتد. یکی از این شکل ها اعتص��اب اس��ت. م��ا ب��ه
 مسئله ی اعتصاب و چند و چون آن در این نوشته نمی پردازیم. آن چه در این جا موضوع بحث ماست مسئله ای ست که در این سال ها به وض��وح
 اعتصابات کارگران را تحت تأثیر خود قرار داده است و به راحتی می تواند باعث شکستن آن شود. مشکلی که تقریبا تمامی  ک��ارگراِن اعتص��ابی

با آن دست و پنجه نرم می کنند. بله! مشکِل مالی کارگران در زمان اعتصاب.

 کارگر تقریبا هیچ منبع درآمدی به جز دستمزِد کارش ندارد. وقتی کارگران یک مجموعه اعتصاب می کنند، در زمان اعتصاب به آن ه��ا دس��تمزد
 نمی دهند. قطعا کارگر و خانواده اش با مشکل مواجه می شوند و ادامه ی روند مبارزه و اعتصاب ب��رای ک��ارگر س��خت می ش��ود. خ��وب متوج��ه
 هستیم که در رویارویی اتحاد کارگران با اتحاد کارفرمایی )مدیریت کارفرمایی، دستگاه حراستی و پلیس، به همراه نهاده��ای دول��تی( ب��ه ط��ور
 مثال در قامت یک اعتصاب، مشکالت مالی کارگران و این که اتح��اد ک��ارگران نس��بت ب��ه اتح��اد کارفرم��ایی آس��یب پذیرتر اس��ت، ش��رایط را
 سخت تر می کند. سرمایه دار هم که شرایط زندگی و ندارِی کارگر را می داند تمام تالشش را می کند که شرایط را برای آن ها سخت تر کند تا ب��ه

آن ها بفهماند اعتصابشان بی فایده است. این را هم می داند که کارگر خیلی نمی تواند در اعتصاب بماند.

اندازی ندارد و از تمامی مزایای کار اعم از دستمزد و مساعده و امکان خرید شرایطی از فروشگاه ها، مح��روم اس��ت  حال کارگری که غالبًا پس 
چطور می تواند زمان اعتصاب را دوام بیاورد و مجبور به بازگشت به کار زود هنگام )و در واقع شکسته شدن اعتصاب( نشود؟ 

 اگر شرایط مالی و زیستی بخش فقیرتر کارگران از جمله کارگران زحمتکش غیرماهر )کارگر ساده( و همچنین وضعیت خانواده های ک��ارگری
 توسط گروه رهبری اعتصاب یا اتحادیه شان در نظر گرفته نشود و از قبل چاره ای برای آن اندیشیده نشود، خود عاملی خواهد شد ب��رای متف��رق
 شدن صف متحد کارگراِن اعتصابی و ناکام ماندن اعتصاب. عدم دوراندیشی و چاره اندیشی در این باره از عوامل مهم خدشه دار شدن مبارزه ی

طبقاتی خواهد شد.

 از ضروریات یک اقدام متحد و فعالیت اتحادیه ای جهت پیش برد مبارزه در راستای منافع طبقاتی، دادن ترتیبی برای تشکیل ص��ندوق ک��ارگران
 است. این صندوق می باید توسط خود کارگران آن حوزه شکل بگیرد و با حاصل دسترنج خود آنان تأمین  شود. هر کارگری از اتحادیه یا محیط
 کار مشخص، حق عضویت  ماهانه اش را به صندوق پرداخت می کند تا برای وضعیت های اضطراری کارگران به مصرف برسد و بهتر بتوانند بر
 مشکالت پیش روی شان فایق بیایند و امکانی برای رشدشان باشد. در جایی که اتحادیه ی کارگری وجود ندارد این ک��ار خ��ود می توان��د مبن��ایی

برای فعالیت اتحادیه  به حساب آید.
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برش هایی از تاریخ مبارزاتی طبقه ی کارگر
 تقریبا از ابتدای پیدایش نظام سرمایه داری کارگران ابتدا به طور غریزی و بعدتر در قامت یک عمِل جمعی آگاهانه ب��رای تغی��یر ش��رایط س��خِت

زندگیشان دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. 

 در قرن شانزدهم و مراحل آغازین شکل گیری طبقه ی کارگر ]در اروپا[ اص�لی ترین تش�کل ک�ارگران، »انجمن ه�ای مخفی ش�اگردان« ب�ود ک�ه
 عنوان های مختلفی داشت از جمله »انجمن های اخوت«. اعضای این انجمن ها شاگردان، دستیاران، و گروهی از ک�ارگران کارگاه ه�ا ب�ود. این
 انجمن ها حامی منافعی مانند کاهش ساعات کار، مقابله با بیکاری و سطح پایین دستمزد بودند. همچنین در پیدا کردن ک��ار ب��ه اعض��ای خ��ود
 کمک می کردند. چنان چه  یکی از اعضا دچار بیماری، بیکاری، کهولت، سوانح حین کار و یا م�رگ می ش�د از ف�رد و ی�ا خ�انواده اش حم�ایت

مالی می کردند. 

 به جز این شکل، »انجمن های کمک متقابل« و مقاومت در برابر کارفرما نیز تشکالت کارگری بودند که نطفه های آغازین اتحادیه ه��ا تقریب��ا در
 تمامی  کشو های سرمایه داری را شکل دادند. کلوب هایی که در آغاز هم�ان قهوه خانه ه��ایی بودن�د ک�ه پ�اتوق ک�ارگران محس�وب می ش��د. ه�ر
 کارفرمایی که در جستجوی کارگر بود به سراغ این پاتوق ها می رفت. کارگرانی که در این پاتوق ها رفت و آمد می کردند با هم آش��نا می ش��دند و
 با هم ارتباط می گرفتند. این پاتوق ها مرک�ز »مب�ادله ی ک��ار« ب�ود. در آن ج�ا از اخب��ار ک�ارگری و مس�ائل مرب�وط ب�ه دس�تمزدها و اخراج ه��ا و
 استخدام ها و اقدامات مشترک علیه کارفرما صحبت می شد. در این کلوب ها برای اف��راد نیازمن��د کم��ک جمع آوری می ش��د. در »انجمن ه��ای
 دوستانه« - که باز از نطفه های تشکیل اتحادیه بود - کارگران عضو این انجمن ها به واسطه ی حق عضویتی که پ�رداخت می کردن�د، در ش�رایط
 بیماری و کهولت و غیره کمک مالی دریافت می کردند. از آن جا که حق عضویت ها در صندوق نگهداری می شد به آن ها »کلوب های صندوق«
 می گفتند. این صندوق ها کم کم از حالت صرفًا خیریه ای و کمک متقابل بیرون آمده و به منظور کمک مالی به کارگران اعتصابی م��ورد اس��تفاده
 قرار گرفت. جالب است بدانیم از درون  همین کلوب های کمک متقابل و کلوب های صندوق بود که اولین اتحادیه های کارگری در انگلیس ب��ه

وجود آمد. 

 آن چه گفتیم تجربه های کارگران انگلیسی بود. البته در آلمان، فرانسه، آمریکا و سایر کشو رها نیز کارگران در راه تشکیل اتحادیه های خود چنین
 تجربیاتی داشتند. تجربیاتی که نشان از تأثیر کمک های متقابل مالی کارگران به یکدیگر در پیش برد اتحاد و مبارزات آن��ان دارد. هم��ان طور ک��ه
 در این گزیده تجربیات می بینیم قبل از تشکیل اتحادیه ها و حتی با وجود عدم رشد صنعت و رشد مبارزات طبقاتی کارگران حمایت های م��الی

کارگران از هم عاملی برای اتحاد و جلو بردن مطالباتشان بوده است.

 در دوره ی پیش از انقالب صنعتی ]در اروپا[ و بعد از آن به علت رشد کارخانه ها و صنعت، برای تولید به تعداد کمتری کارگر نیاز بود. در واقع
 برای نمونه اگر در صنعت تولید پارچه قباًل صد نفر کارگر الزم بود تا ماشین های بزرگ به راه افتن��د و بتوانن��د روزی سیص�د م�تر پارچ��ه تولی�د
 کنند، حاال با تکنولوژی و دستگاه های جدید تولید همان مقدار پارچه نیازمند پنجاه نف�ر ک�ارگر ب�ود؛ پس پنج�اه نف�ِر باقی مان�ده از ک�ار بیک�ار
 می شوند. کارگران به همین دلیل که گویی ماشین آالت جدید تولید جای تعدادی از آنان را گرفته است، فکر می کردن��د ک��ه دش��من اصلی ش��ان
 ماشین های صنعتی است و دست به ابزارشکنی و مبارزه علیه ماشین های صنعتی می زدند. آن ها را می شکستند و کارگاه و کارخانه ها را به آتش
 می کشیدند. در این بازه ی زمانی همین کارگران شورشی به شکل سازمان یافته عمل می کردن�د و این جنبش در بین ک�ارگران طرف�داران زی�ادی
 داشت. در همین بازه هم تالش هایی صورت می گرفت که پول حمایت از کارگراِن در حال مبارزه را از میان کارگران حرفه های دیگر تأمین کند

تا آن ها بتوانند راه شان را ادامه دهند.
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 مبارزات رفته رفته شکلی آگاهانه تر به خود گرفت و کارگران دریافتند که دشمن اصلی آنان نه ماشین آالت، بلکه ص��احبان این ماش��ین ها، یع��نی
  یکی از مهم ترین این ها، اعتص��اب ک��ارگران۱۹۰۰سرمایه داران هستند. شکل عمده ی بعدی در مبارزات کارگران، اعتصاب بود. در سال های 

 ۱۰نساجی در آلمان بود که پنج ماه به طول انجامید. زنان کارگر نقش اصلی را در این اعتصاب داشتند. مط��البه ی آنه��ا ک��اهش س��اعت ک��ار و 
 درصد افزایش دستمزد بود. از علل مهم دوام آوردن کارگران در دوران اعتصاب کمک مالی و جمع آوری پول از ک��ارگران بخش ه��ای مختل��ف

بود. 

 این که تأمین معاش کارگران در دوران اعتصاب حاصل کمک های هم طبقه ای های خودشان باشد، گامی اس�ت ب�ه س�وی ش�کل گیری اتح�ادی
 قدرتمند و یکدلی بیشتر میان آنان. در این مسیر کارگران می آموزند که جز خودشان فریادرسی ندارند؛ و مهم تر آن که اگر بازوهایشان را ب��ه هم
 گره بزنند از پس هر کاری بر خواهند آمد. راه مبارزه فراز و نشیب های بسیاری دارد، ام�ا چ�ه چ�یز می توان�د قدرتمن�دتر از اتح�اد و رزمن�دگی
 کارگرانی باشد که تمامی ثروت جامعه را خلق می کنند؟ نباید بگ��ذاریم در س��ختی ها و نش��یب های مب��ارزه، هم طبقه ای هایم��ان تنه��ا بمانن��د و

تنگدستی مقاومت شان را سست کند. پیش از اعتصاب می باید به تمام این ها فکر کنیم و توشه ی راهمان را آماده کنیم.

  این توشه در درجه ی اول باید توسط خود کارگران اعتصابی تأمین شود، چنان که گفتیم مثاًل با اندوخته ی هرچند ناچیزی که ماه به م��اه توس��ط
 تک تک افراد در صندوق جمع می شود. اندوخته ی این صندوق برای تأمین مایحتاج اولیه ی زندگی در زمان اعتصاب خرج می ش��ود و ی��ا ب��رای
 مشکالت خاصی که گریبان گیر یکی از کارگران و خانواده اش می شود. و البته تصمیم درباره ی تمامی ا ین ها را گ��روه، ه��یئت ی��ا اتح��ادیه ای در
 دست دارد که مورد اعتماد تمامی کارگران است و از تالش و مبارزه در راه رسیدن به هدف لحظه ای چشم نمی پوشد. اگر نیاز افتاد، می ت��وانیم
 از هم طبقه ای های خود در کارخانه ها و بخش های دیگر نیز کمک بگیریم. اما هر چیزی و هر کمکی غیر از این، ص��ف م��ا را در هم می ش��کند
 حتی اگر هدف خیری داشته باشد. ما کارگران نیازی به صدقه ی این خّیرین نداریم، بلکه می خواهیم حق خود را، حاصل عرق ریختن خود را،

سهم خود از ثروتی که خلق می کنیم را بگیریم. 

چند تجربه از مبارزات طبقه ی کارگر ایران
 کارگران در ایران هم تجربه هایی در این زمینه داشته اند. قصد ما بررسی تاریخی این بخش از مبارزات طبقه کارگر نیست، چرا که این بررس��ی
 بسیار مفصل خواهد بود. اما به نمونه ای شاخص در تاریخ مبارزاتی طبقه ی کارگر ایران می پردازیم که اهمیت صندوق و نقصانی را که نبودنش

. 57به وجود می آورد نشان دهیم. تجربه ی اعتصاب کارگران شرکت نفت در سال 

 در بحبوحه ی اعتصابات گسترده ی کارگران شرکت نفت، حساب مالی سندیکای کارگران نفت بسته شد. نیاز مالی و از طرفی عدم حساس��یت
 رهبران اتحادیه به استقالل مالی اتحادیه ی کارگران، موجب شد که این اعتصابات از سمت تجار بزرگ بازار مورد حمایت مالی قرار بگ��یرد و

 یاب��د. ب��هبه این واسطه یکی از افراد کمیته ی بازار )آقای عراقی که بعدها مسئول روزنامه کیهان و ترورها ش��د( در کمیته ی مخفی اعتص��اب راه 
 واسطه ی کمک مالی زیادی که از سمت بازار به کارگران می شد، بازاریان توانس��تند بخش مهمی از اعتراض��ات ک��ارگری آن دوران را ب��ه خ��ود

وابسته کنند و پرچم خودشان را در میان جنبش کارگران بزنند. و عمال مبارزه کارگران را در جهت اهداف خود به پیش برند.

  هیئت مدیره ی دستگیر ش��ده ی س�ندیکای ک��ارگران نیش�کر هفت تپ��ه ب��ا88در سال های اخیر نیز تالش هایی در این زمینه شده است. در سال 
 اعالم شماره حسابی از کارگران درخواست کم�ک کردن�د. ه�ر چن�د عماًل مقام�ات امنی�تی حس�اب را مس�دود کردن�د ولی اص�ل قض�یه ک�ه
 درخواست کمک از هم طبقه ای ها بود، گامی رو به جلو به شمار می آمد. واقعیت این است که بخش های زیادی از کارگران هن��وز ب��ه ض��رورت
 دفاع از همکاران زندانی شان و حمایت مالی از خانواده های آنان نرسیده بودند. در همین زم�ان کمک ه�ای م�الی از من�ابع غ�یر ک�ارگری درون
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 سندیکای هفت تپه نیز اختالفاتی به وجود آورد که بررسی آن در کنار دیگر عوامل در حیطه ی این مقاله نیست. ام��ا این نکت��ه را نبای��د فرام��وش
کنیم که بحث صندوق های اعتصاب اگر به شکل درست پیگیری نشود، می تواند به جای پیش برد امر مبارزه به مانعی در برابر آن تبدیل شود. 

 هم چنین طی مبارزات اخیر معلمان نیز صندوقی به منظور حمایت از معلمان اخراجی و یا زندانی و خانواده های آنان شکل گرفته است ک��ه ب��ه
 درستی یکی از اصول آن این است که کمک ها تنها از بین همکاران آنان جمع آوری می شود. همین ام��ر ب��ه اس��توار مان��دن اف��راد زم��انی ک��ه ب��ا

مشکالت روبه رو می شوند کمک فراوانی کرده است. 

جمع بندی
 برای تشکیل صندوق های اعتصاب در بین کارگران، الگوهای مختلفی می توان متصور ب�ود ک�ه در نوش�ته ی دیگ�ری ب�ه این امکان ه�ا پرداخت�ه
 می شود. ولی با توجه به شرایط حال حاضر مبارزه ی کارگران ایران، کارگران در حوزه های کارِی خود می باید به هر صورتی که هست دست به
 کار تشکیل این صندوق ها شوند. این کار را خود کارگران باید شروع و به سرانجام برسانند. در هر صورت تش��کیل چ��نین ص��ندوق هایی ب��رای
 پیشبرد مبارزه و عقب ننشستن در مقابل هجوم بی رحمانه ی کارفرماها و سرمایه داران ضروری است و نبای��د ک��ارگران تص��ور کنن��د ک��ه بع��د از
 ایجاد تشکل مستقل خود )اتحادیه، سندیکا یا هر نام دیگری که بر آن می گذارند( می توانند و باید به سراغ ایجاد یک صندوق بروند؛ چرا که در

 ک�ارنظر گرفتن چنین تدابیری و تشکیل چنین صندوق هایی، خود زمینه ساز و پایه ی اولیه ی رفتن کارگران به سمت ایج��اد س�ندیکاهای محی��ط 
می باشد.)تشکل های مستقل( 

 ( خواه�د۱4۰۰در نظر نگرفتن چنین مسائلی، عواقبی شبیه تجربه ی کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  در مب�ارزات اخ�یر خ�ود )کم�پین 
 طی این کمپین بخش زیادی از کارگران مبارز به خاطر شرایط بد مالی برای تأمین معاش خود مجبور به انجام کارهای روزمزد در زمان داشت.

 اعتصاب و در نهایت بازگشت زودهنگام به محیط های کار شدند. آنها فشارهای زیادی را در زمان اعتصاب متحم��ل ش��دند ک��ه خ��ود نیازمن��د
تحلیلی همه جانبه و جداگانه است.

 باید و نبایدهای مطرح شده در این زمینه قواعدی غیر قابل تغییر نیستند، بلکه خود حاصل سال ها تجربه ی تاریخی مبارزات کارگران بوده است.
پس یک اعتصاب برای موفقیت باید به شیوه ای مناسب، در زمان مناسب و با پیش آگاهی مناسب )آمادگی از قبل( سازمان یابد. 

 ضرورت چاره اندیشی برای مشکالت معیشتی کارگر و خانواده اش در زمان اعتصاب و ترفندها و سنگ اندازی ها و محرومیت های تحمیل شده
 از سمت کارفرما به این معنی نخواهد بود که کارگران می توانند هر دستی را که به سوی آن ها دراز می شود به گرمی بفش��ارند. در دنی��ای ام��روز
 که  یکسره مطابق با امیال سرمایه داران نظم گرفته است، انواع مختلفی از جریان ها و گروه ها و نهادها وجود دارند که در زمان اعتصاب به سمت
 محیط کارگری سرازیر شده و با هدف در دست گرفتن اعتصاب و انحراِف آن در جهتی به غیر از منافع طبقه کارگر دس��ت ب��ه حم��ایت م�الی و

رسانه ای از اعتصاب می زنند.

 با توجه به شرایط حال حاضِر طبقه ی کارگر ایران و این که عمومًا تشکل های مستقل خود را هنوز شکل نداده ان��د، ع��دم تش��کیل ص��ندوق های
 اعتصاب و همچنین دریافت کمک از منابع غیر کارگری، و در کل بیرون از محیط کار، خود می تواند مانع مهمی  در ایجاد اتح��اد و تش��کل یابی
 کارگران آن محیط کار باشد. امروز برای اعتصاب های قوی تر، نیاز به ترتیباتی برای ایجاد یک صندوق اعتص�اب  در بین ک�ارگران  ه�ر محی�ط

کاری وجود دارد.
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