
  ضرورت سازماندهي  صندوق هاي تشكل هاي كارگري

نظام . مبارزات كارگران و سرمايه داران از نظر اهداف ؛ افق ؛ چشم انداز ؛ ماهيت و روش ها در يك تضاد ماهوي قرار دارند 

كارگران سرمايه داري بر اساس كسب حداكثر ارزش اضافي ؛ استثمار و بهره كشي از كارگران ؛ تمركز كار زنده و تالش 

. است  " واره بت"پول و كاال محور و بعبارتي  ؛ در دست خود ؛ سازماندهي جامعه) كار مرده ( بصورت سرمايه و ابزار توليد 

در اين نظام كار با يك اجبار اقتصادي و براي ترس از گرسنگي و مرگ است ؛ اما كارگران با اجتماعي كردن ابزار توليد ؛ توليد 

وردن نياز هاي جامعه انساني سازمان داده و لذا كار بعنوان سرزندگي و خالقيت انساني تجلي مي يابد ؛ كار زنده را تنها براي برآ

  . حاكم بر جامعه بوده و با ريشه كن كردن اساس بهره كشي ؛ طبقات را نيز ملغي مي كنند 

مبارزه  ؛ يستم ديگر است و نتيجه را در هر مرحلهاز اين رو وجود و كاركرد هر كدام از دو نظام و سيستم بمنزله نفي نظام و س

و  چه براي ) مبارزات صنفي(طبقاتي تعيين مي كند ؛ و لذا طبقه كارگر چه براي زندگي بهتر در درون همين نظام سرمايه داري 

تشكل هاي مستقل  .نفي نظام سرمايه داري و جايگزيني با نظام خود ؛ نياز به ابزارها ؛ منابع و زير ساخت هاي خود را دارد

مستقل خود را استراتژي ؛ سازماندهي و تاكتيك ها و همچنين منابع مالي و لجستيك براي پيشبرد مبارزات خود نياز به طبقاتي ؛ 

از همين جاست كه منبع تأمين منابع مالي و يا .  رودبه پيش  گامي ؛ و بدون وجود آنها نمي تواند در مبارزات خود  دارد 

شكل هاي كارگري معلوم مي شود كه قطعا از طريق خود كارگران و سازمان ؛ سنديكاها ؛ شوراها وتشكل هاي صندوق هاي ت

گام كارگري و همچنين انسان هايي است كه از نظام سرمايه داري دل كنده و در تكاپوي جامعه اي بدون طبقات و سوسياليستي 

ارگران نمي تواند از دولت هاي سرمايه داري و سازمان هاي وابسته به پس صندوق مالي ك. ؛ مي بايست تأمين شود بر مي دارند 

آن حتي با نام كارگري كمك دريافت كند زيرا كه انگيزه ها و انتظارات آنان در جهت نظام تحكيم و تداوم نظام سرمايه داري 

  .و تضاد كارگران و سرمايه داران در اساس و مبناي خود قابل جمع نيست است 

پس شرط همكاري با تشكل هاي مستقل كارگري از نظر لجستيك ؛ تكيه آنان بر منابع و امكانات اعضاء و ديگر تشكل هاي 

مستقل و مردمي است ؛ هر چند در برخي از كشورهاي صنعتي كه مبارزات كارگران سابقه اي چند صد ساله داشته و كارگران 

ه داري بقبوالنند ؛ دولت ها مكلفند كه تشكل هايي كه از نظر كمي به حد نصاب سرماي دولت هايتوانسته اند امتيازاتي را به 

  هايي رسيده اند صرفنظر از اهداف آنها كمك هاي مالي بنمايند اما اين كمك ها با توجه به گستردگي سازمان هاي كارگري و 

  

   نقدي به مقاله آقاي عليرضا عسكري مرند دارداين مقاله در ضمن طرح مباني و نظام هاي مورد نياز صندوق تشكل هاي كارگري 



و لذا بين آنان و تشكل هايي كه دنباله رو سرمايه داري منابع آنان چيز اندكي بوده و رقم هاي عمده اي را تشكيل نمي دهد 

  .هستند تفاوت اساسي وجود دارد 

  ماليضرورت تدوين سيستم هاي حاكم بر جريان منابع و مصارف 

بوده و ؛ و در اين نظام منافع فردي بر منافع جمعي حاكم است با توجه به اين كه نظام حاكم بر جوامع كنوني نظام سرمايه داري 

بين اقشار مختلف و از جمله  درفرهنگ و اين كسب نفع فردي و سوء استفاده از منافع عمومي است  اين نظام ؛پايه هاي 

و سيستم ها و نظام هاي  ؛ آئينامه  صندوق هاي كارگري مي بايست داراي اساسنامه  كارگران نيز ممكنست  رسوخ نمايد ؛

باشند بطوريكه اطمينان صد در صد و دقيق و نظارت كامل از طريق اين نظام ها بر مصارف  و منابع تدوين شده براي فرايند 

لذا . يا غير سازماني و غير مفيد منتفي شود  جريان ورود و خروج منابع اعمال گردد و امكان هر گونه سوء استفاده شخصي و

صندوق هاي كارگري بر اساس اهداف لجستيكي و پشتيباني مبارزات كارگري مي بايست داراي نظام نامه ؛ آئين نامه و سيستم 

  گيرد؛ كه تعريف آن براي هر تشكل كارگري با توجه به وضعيت و مراحل رشد آن صورت مي  باشند زير مصارفو  منابع هاي 

هدف از تشكيل صندوق ؛ استفاده از منابع در جهت منافع كلي كارگران ؛  در اساسنامه : اساسنامه صندوق مالي كارگران  -1

منابع مالي آن كه از طريق حق عضويت و يا همياري ديگر صندوق هاي مشابه كارگري مستقل و افراد و اشخاص 

 ع ؛  ديگر مواردي از اين قبيل تشريح مي گردد حقوقي ؛ مشاركت در طرح هاي عمومي جهت افزايش مناب

تعيين مسئول مالي و انتقال آن ؛ چگونگي واريزي كليه دريافتي ها به يك حساب و سپس چگونگي  مراحل و: آئين نامه  -2

در  روز و توان گزارش دهي و نگهداري ه ؛ كنترل ب نگهداري حساب هامسئول صندوق ؛ بازرس ؛ حساب بانكي و 

 تعريف مي شود ....  قابليت حسابرسي ماهيانه و تنظيم صورت هاي مالي وسيستم دستي حسابداري و  يا نرم افزاري و 

 : تدوين سيستم دريافت  -3

           تشكل  سايت دراعالم صدور قبض رسيد و يا اعالم از طريق ايميل و يا از طريق حق عضويت و نيز  براي اعضاء -

مراحل قبل از دريافت كه مستقيما مرتبط نيستند مي بايست  سازمان هاي كارگري و اشخاص حقوقيبراي دريافت از  -

معرفي و مورد ابتدا  ؛ پرداختمنبع به  يا مستقيماالكترونيك و  ايميل و و فرد دريافت كننده از طريق تعريف شود

و پس از دريافت نيز ) كرد معرفي؛ از طريق كد به مرجع مي توان محضورات امنيتي  با توجه به ( قرار بگيردتأييد

و  .بصورت ماهيانه و يا هر سه ماه ليست كمك هاي دريافتي از طريق سايت و با كد اعالم شود  نيزبصورت ايميل و 

منافع بر اساس آئينامه و وفق  مطمئن شد كه كليه كمك هاي دريافتي به صندوق واريز شود ومي توان بدين طريق 

   .پرداخت كنندگان نيز مطمئن شود همياري هاي آنها به صندوق واريز شده است  كارگران مصرف گردد و 



چگونگي مراحل تصويب پرداخت ؛ مصوبات بهمراه مراجع صدور دستور پرداخت و يا مطالعات : تدوين سيستم پرداخت  -4

داري اسناد و غيرو مي بايست از قبل مشخص شوند تأييد پرداخت كننده و دريافت كننده و نگهسرمايه گذاري ها ؛ 

و منابع مالي دقيقا صورت نپذيرد و بدون تصويب مراجع ذيصالح ؛ بطوريكه هيچگونه پرداختي خارج از روال تعريف شده 

 .همواره امكانپذير باشد و گزارش دهي و امكان حسابرسي و بازرسي و تهيه ترازهاي مالي  .تحت كنترل باشند 

سيستم ها و نظام ها هم اكنون در كليه بنگاه هاي اقتصادي سرمايه داري نيز اجرا مي شوند و براي حصول اطمينان از جريان اين 

منابع و مصارف است ؛ يعني بخودي خود تعيين كننده ماهيت و گوهر تشكل كارگري نيستند ؛ بدين منظور كه ممكنست تشكلي 

اما يك تشكل كارگري مستقل  .منابع و مصارف آن تحت كنترل و طبق اساسنامه آن باشد در جهت منافع كارگران نباشد اما نظام 

  .حتما براي ورود و خروج منابع و مصارف به اين سيستم ها نياز دارد 

  : نگاهي به مقاله آقاي عليرضا عسكري مرند

تشكل هاي كارگري قدمتي چند صد ساله با عمر اين تشكل ها دارد و امر جديدي نيست و دو موضوع در مالي مسئله استقالل 

آنها يعني تالش در جهت نفي  " براي خود بودن"داشتن آگاهي طبقاتي كارگران و  اين بين اهميت محوري و اساسي دارد يكي 

نفي اسثمار و بهره كشي و ارزش اضافي است ؛ يعني كارگران از  نظام سرمايه داري و محو طبقات و اجتماعي كردن ابزار توليد و

امري كه آقاي عسكري مرند هر دو را كه متناقض و متضاد . عبور كرده ؛ و دنباله رو سرمايه داري نباشند  "درخود بودن"مرحله 

يت داشتن نظام ها و سيستم و دومين موضوع اساسي و با اهم. شتباه اساسي ايشان است ايك اين هستند يكي فرض مي كند و 

هاي ناظر بر منابع و مصارف است و آقاي عسكري مرند در سراسر مقاله چند صفحه اي خود به هيچكدام از دو موضوع فوق 

تكيه ايشان در سراسر مقاله خود اين است كه اگر  .نمي پردازد و در يك جا كه به موضوع اول اشاره مي كند نگاهي اشتباه دارد 

رهبر تشكل از برخي سازمان هاي وابسته به دولت هاي سرمايه داري كمك دريافت كنند منحرف مي شود و باعث  عضو يايك 

در اينجا ايشان موضوع را وارونه نگريسته زيرا انحراف و يا زرد بودن يك !!! مي شود كه كل تشكل و سازمان منحرف شود 

در تشكل آن تشكل دارد و  طبقاتي  ي؛ ميزان آگاه مطالبات ؛داز تشكل كارگري بستگي به بدنه اجتماعي ؛ اهداف ؛ چشم ان

باشد  "درخود"و اما در صورتي كه تشكل .  اقدام به دريافت كمك از چنين مراكزي نمي كندهيچگاه  "براي خود بودن"صورت 

ايشان . چه چنين كمكي دريافت و يا دريافت  نكند در ماهيت گرايش دنباله رو سرمايه داري بودن آن تغييري نخواهد داد 

سراسر مطالب خود را با امور غير واقعي پر كرده است ؛ هر چند نيت ايشان در طرح چنين مطلبي مثبت و خوب است اما تنها با 

 :يك مطلب  رسنجيده و علمي حتي يك گام صحيح هم نمي توان برداشت و تكرار دهها با نيت هاي خوب و بدون راهكارهاي

سه سئوال اول ايشان طرح (سرمايه داري مي خواهد تشكل هاي كارگري را فاسد ؛ تضعيف و نفوذ كند  دردي را دوا نمي كند 

جتماعي و سيستمي بوده و مي گويد اگر كسي نگاه ايشان غير ا. و دهها بار در متن مقاله تكرار مي كند  )همين مطلب است



تك منبع ؛ كمك گرفت و آنرا نا صحيح خرج كرد خودش فاسد مي شود و كل سازمان را فاسد مي كند يعني  ؛از كسي ) فردي (

در . يك نوع نگاه فردي به كمك هاي مالي دارد و آنجا كه نگاهي جمعي ارائه مي دهد يك جمع تعريف نشده از افراد است 

كدام اكثريت با چه . بلكه توسط اكثريت كارگران باشد نجا كه مي گويد تأييد و تصويب منبع نبايد توسط تعدادي خاص ؟؟؟ آ

؛ امري و مكانيسمي ؟؟ و آيا اصوال مي توان در مورد هر هزينه اي و هر مبلغي اكثريت كارگران رأي بدهند  ؛ سيستم  ساز و كار

صحيح است كه آئين نامه مشخص مي كند چه مقدار هزينه توسط چه مراجعي تصويب و  اين. كه هرگز تحقق نخواهد يافت 

از مبالغ نياز به تأييد مجمع عمومي كارگران است اما بدون تعريف قبلي دقيق آنها و حواله كردن چه سطحي تأييد شود و در 

مقاله ايشان بجز برخي توضيح واضحات كه . هزينه ها بطور كلي به اكثريت كارگران هيچ مفهومي در بر نخواهد داشت كل  تأييد

از سازمان هاي وابسته به دولت هاي سرمايه داري نبايد كمك گرفت فاقد مطالب جدي است و برخي از جمالت و اظهارات بي 

وال در ابتداي مقاله مي گويد چرا در كمك هاي مالي امر واسطه گري و داللي در طرح سئ مفهوم ؛ تكرار و مكرات و اشتباه است

است ؟ در اين رابطه خوبست نشان دهد  كارگري چرا اين واسطه گري ضد مي پرسد و در سئوال بعد نبايد وجود داشته باشد 

علمي و تشكيالتي و استدالل پايه اي سراسر مقاله هيچگونه ساختار منطقي ؛ راهكار  داللي و واسطه گري در كجا خوبست ؟؟؟؟

اگر ايشان در روشن كردن اين امور قصدي نداشته كه راهگشا باشد پس مقاله را براي چه امري نگاشته ؟ خوب . وجود ندارد 

ايشان در توجيه علت اصلي اينكه بايد حق عضويت پرداخته شود اينست كه  .بود كه علت اصلي در نوشتن مقاله را روشن نمايد 

؛ و هر كارگر بعلت پرداخت حق عضويت طلبكار شده و تشكل هم چون بدهكار است موظف به پيشبرد منافع كارگران است 

همه چيز را به پول و نقدينگي خالصه كردن و امور اساسي و پايه اي . كس كه كمك مالي كند خواسته خود ا تحميل مي كند

در جاي ديگر توصيه پدرانه مي كند كه كساني كه تشكل هاي مستقل  . است و انتزاع ديگر را نديدن يك نوع ساده انگاري

در حالي كه چنين افرادي با اسناد و . بايد در كار خود تجديد نظر كنندكارگري را به نهادهاي غير كارگري وصل مي كنند 

: ؛ در مورد برخي واسطه هاي دريافت كمك مالي مي گويد  مدارك مي بايست  بي درنگ افشا و از صفوف كارگري طرد شوند

و با چنين نتيجه گيري هايي مقاله ايشان در حد يك توصيه اخالقي  "بفروشدوي فخر "كه اين روال حداقل باعث مي شود كه 

باط مي شود كه و در مجموع اينطور استنگيرد كه  با مبارزات طبقاتي بي رابطه است  و شخصي و در قامت يك كشيش قرار مي

در حالي كه مسئله اصلي ضرورت كسب آگاهي طبقاتي و پيشبرد ايشان در مقاله خود قصد تسويه حساب با برخي ديگر را دارد 

رسالت تاريخي طبقه كارگر  توسط تشكل هاي كارگري و نقش آنها در موفقيت در گام هاي اصولي پيشبرد آنست و حل 

و گام صحيح تالش در اين . ريان پيشبرد خط اصلي مبارزه مي بايست حل و فصل گردد بسياري از معضالت و كاستي ها در ج

ايشان در انتها قول نگارش  .راستا و همكاري با تشكل ها در جهت تدوين و استقرار نظام هاي تأمين منابع و مصارف مي باشد 

بصورت  بوده وتالش شود مقاله حاصل نظر جمعي  اگر بنظر مي رسد كهمقاالتي ديگر در باب مسائل كارگري را داده است كه 
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