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  بحثی در باره مبانی نظری کانون مدافعان حقوق کارگر
 

اما اين کليات متناسب با . ی خود کليات مبانی نظری را تدوين کرده است کانون مدافعان حقوق کارگر بر مبنای منشور و اساسنامه

و يا در هر مقطع زمانی نياز تغييرات موجود در جامعه و هم چنين حرکت مدام و رو به جلو جامعه ی بشری در هر لحظه و هر زمان 

يابی  تا کنون بحثی در مورد استراتژی نظری کانون برای دست. های متناسب با شرايط دارد به توضيحات و تدوين تاکتيک و استراتژی

ا و ه های رسيدن به خواسته اکنون پس از يک سال فعاليت به نظر می رسد که شيوه. به اهداف خود به صورت مدون ارائه نشده است

  .ی درازمدت و کوتاه مدت متناسب با آن مشخص گردد هم چنين برنامهو. های مختلف مورد بررسی قرار گيرد جنبهاهداف کانون بايد از

ی دراز مدت ابتدا ضروری است که يک تحليل منسجم از وضعيت کلی حاکم بر جامعه جهانی و به تبع آن  برای مشخص شدن برنامه

به همين دليل ابتدا تحليل . د و متناسب با آن راه کارهای درازمدت دستيابی به اهداف کانون را مشخص کنيمی ايران ارائه گرد جامعه

  .پردازيم کارهای موجود در رسيدن به اهداف مورد نظر می مختصری از شرايط اقتصادی حاکم ارائه داده و سپس به ارائه راه

ی جهانی را در برگرفته و  های اخير سراسر جامعه ايه داری است که در سال اولين مساله، بحران جهانی سرم:داری بحران سرمايه

 هزار ميليارد دالر ۵١داری به ميزان  های مالی جهان سرمايه سقوط دارايی. رود تابا تداوم خود مناسبات موجود را به چالش بکشد می

های   داری که ناشی از بحران اضافه توليد و سياست  سرمايهها درکليه جوامع بر طبق آخرين تخمين های منابع مالی، ترکيدن حباب قيمت

تزريق پول در بازار بر طبق نظريات جان مينارد کينز و نظام برتن وودز بود سبب شده تا به يک باره کشورهای سرمايه داری و نظام 

های  زرگ و عميق بود که تئوريسيناين سقوط آن چنان ب. ی گذشته مواجه شود سابقه در يک صد ساله حاکم بر جهان با سقوطی بی

  .داری را وادار به قبول شکست نظام بازار آزاد کرد سرمايه

سازی سرمايه همواره از ابدی بودن نظام  تئوريسين های سرمايه داری که بخصوص در دو سه دهه اخير و به اصطالح دوران جهانی

های خود  ی تئوری زدند در ظرف مدت کوتاهی همه م و نوليبراليسم دم میسرمايه داری و پايان تاريخ و ازلی بودن نظام سياسی ليبراليس

داری  موتورز اين تبلور قدرت سرمايه که آخرين آن ورشکستگی جنرال. ها قرار دادند ی دولت را پس گرفتند و وظايف بازار را بر عهده

داری ورشکسته فصل جديدی را در سقوط  نجات سرمايهها با اتکا به هزينه نيروی کار برای  دخالت دولت. در يک صد سال گذشته بود

  .گشايد داری می نظام سرمايه

نظام سرمايه داری که به سادگی حاضر به پذيرش حاکميت کار بر سرمايه نيست، اکنون تمام تالش خود را به کار می برد تا با تزريق 

 ،یکردن موسسات ورشکسته اقتصاد ازگرداند وبا دولتیپول اضافی اين عصای موسی سرمايه داری، بارديگر آب رفته را به جوی ب

  . کندی را بازسازی دارهي نظام سرماقتي وارد شود،در حقی لطمه ای دارهيبدون آنکه به ساختار سرما

 ی بار هنگامني اولی برای دولتیدار هيسرما.  خود را بارها نشان داده استی نظام خود ورشکستی بازسازی برایدار هي سرماوهي شنيا

 خود را در آلمان در یها  نمونهني نبود واولی روز افزون جامعه انسانیازهاي نی پاسخگویدار هي آمد که نظام رقابت آزاد سرمادانيبه م

. مي بودرهي و غی از بانکداری وبخشی نظامعي صنا،ی شدن حمل ونقل، انرژی مورد بود که شاهد دولتنيدر ا.  نشان داد١٨٨٠دهه 

 یگري دیها  نشان داد که بخشتلري و هیلني موسیستي فاشی اول خود را به صورت حکومت هایا بعد از جنگ جهانه  شدنی دولتنيهم

 ی از کشورها بخصوص کشورهایاري و در بسافتي یشتري دوم گسترش بی جنگ جهانازها پس   شدنی دولتنيا.  شدندی دولتعياز صنا

 ی آموزش و پرورش حمل و نقل انرژمه،ي نظام بها یساز ی دولتنيا. ها شدند ه دولت وابسته بیاري بسعي صنای دارهيِ مهد سرمايیاروپا

 و بازگشت به یساز ی شعار خصوص١٩٧٠ دهه حراناما مجددا با ب.  دربرگرفتگرراي دی و چند رشته يی و فضای نظامعيصنا

. کرد ی سود مواجه مشي با مشکل افزادي از توليیاه  را در بخشیدار هي سرماقتي کردن که در حقیدولت.  قرن نوزده آغاز شدسميبراليل

 سود خود را شي راه افزاا تنهیدار هيسرما.  شدی خصوصزي نی رفت که حتا ارتش و سازمان نظامشي گذاشته شد و تا آنجا پیبه کنار

آموزش و پرورش و  رفت که فرهنگ شيو تا بدان حد پ. افتي ی و فرهنگی اقتصادی نظامیها  بخششتري کردن هر چه بیدر خصوص

 آن چنان لجام نهي زمني محفوظ بماند و در ایدار هي کرد تا سود سرمای خصوصزي را ناهايها و در ها و رودخانه ها و جنگل حتا آب

 رو به نيکره زم. ختي انسان به هم ری زندگیاکولوژ.  گذاردی رو به نابودني زمی انسان در رویاتي عمل کرد که مسامات حختهيگس
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.  شدن قرار گرفتدي اوزن در حال ناپدهي در حال آب شدن و الی قطبیها خي.  ها نابود شداچهيهاد، جنگلها و رودخانه ها و در نیگرم

 یاز طرف. ردي قرار گی که در نابودرفت ی بشر می نبود و زندگشتري به سود بیابي دست ی برایدار هي حرص و آز سرمازمانعي چچيه

 باره ني چندی نابودی موجود برای اتمیها  بمبزاني که مشد ی منهي هزی نظام بشری در نابودمهابا ی چنان ب آنیدار هي سرماندهيسود فزا

 ی رویها  انسانیها برابر زندگ  نظام دهني پوچ ایها یطلب  و تنوعیها ی و قماربازها یاشي مواد مخدر و عیها نهي است و هزی کافنيزم

 نهي و هزشود ی کردن گرسنگان مري از ده برابر سشي بیدار هي مراکز فساد سرماونيها، دکوراس  قمارخانهی نهيتنها هز.  شدنيکره زم

  )١(.کنند ی میزندگکه درفقر مطلق .شودي می انسانارديليم سالم وبهداشت چندیدني آب آشامی نهيهز مخرب صدها برابریها ساخت سالح

 اي با باتوم و ها اباني در خی را به جرم ولگردکاراني سابق بی وهيد به ش توانی نمگري است و دی نظام اکنون در حال فروپاشني ابله

 همانند قبل به هر کجا که خواست لشگر بکشد تواند ی نمگريد.  آن شده استی جزء ذاتیکاري بگري درايز. شالق مورد تعرض قرار دهد

 و ی کردن موسسات اقتصادی دولتگرياز طرف د. هدد ی را نمی کارني چنی  جهان همانند گذشته اجازهی عمومار افکگري که درايز

گشا   راهیدار هي دشوار سرماطي شرای براتواند ی عنوان نمچيو به ه.  است که شکست خود را قبال نشان داده استیحل  راهزي نیديتول

 ني ااي که گودهد ی نشان میدار هي نظام سرماري دو قرن اخخي به تارینگاه. نشان خواهد دادا خود رتي کوتاه عدم موفقیو در زمان. باشد

سازی برای فرار از  سازی و دولتی شناسد و در يک دور باطلی خصوصی حل جديدی را نمی های خود هيچ راه بحران  حلینظام برا

ای که  قهی جنگ های جهانی و منط های تزريق پول و يا ايجاد بازار کاذب به وسيله حل هم چنين راه. های خود گرفتار آمده است بحران

داری که همانا سود  زيرا محور اساسی سرمايه. های موجود اين نظام را از ميان بردارد  بست تواند بن قبال بارها آزمايش شده است، نمی

  .شود حل ها به چالش کشيده نمی است، در هيچ کدام از اين راه

 يافت، تنها راه نجات حذف سودمحوری از زندگی اجتماعی در های نظام گذشته بست توان در بن های نظام آينده را می از آنجا که نطفه

داری جز با تغيير محور اين نظام قابل حل نيست و اين امر به گواه تاريخ سيصد ساله  های نظام سرمايه چالش. ی جهانی است  جامعه

ل با آن قرار داشته همانا محوريت انسان آنچه که همواره اين نظام از آن گريزان بوده است و در تقاب. داری قابل اثبات است سرمايه

  . دراقتصاد و توليد و ساختار اجتماعی بوده است
هاست  دارد نيروی کار انسانداری آنچه قرار طلبی نظام سرمايه دربرابرسودپرستی وسود:محور بديل نظام سودمحور نظامی انسان

اين نيروی کار . وجود نداشته باشد هيچ کااليی وجود نخواهد داشتاگر نيروی کار انسان . که توليد ثروت نعم مادی وسرمايه می کند

داری است که با تملک کاالها هر روز به  کند واين نظام سرمايه انسان است که هر گونه مواد و يا محصول طبيعت را به کاال تبديل می

پس . توليد بدون انسان مفهوم ندارد. ايد هدف توليد باشداز آنجا که انسان مبدا اساسی توليد است پس انسان نيز ب. افزايد  سود سرمايه می

ی  پس نبايدهيچ توليدی بدون نيازهای جامعه. آيد هيچ توليدی بدون صرف کار انسانی بوجود نمی. کننده توليد بايد انسان باشد مصرف

خ گويد و  توليداتی که به جوامع انسانی زيان توليد بايد به نيازهای انسان و جامعه ی انسانی پاس. انسانی برای زندگی وجود داشته باشد

بازی، قمار  در يک نظام انسان محور بورس. و تنها برای حرص و طمع سرمايه داران است بايد به کناری گذارده شود.رساند  می

ديگرجايی بازی، سفته بازی، تن فروشی، تجارت مواد مخدر، تجارت انسان، تجارت اسلحه و بسياری ازاشتغال های سودافزای 

  .نخواهد  داشت

بدون نيروی کار هيچ گونه نعم . ی بشری است ی موجود در جامعه ترين مقوله ای ترين سرمايه و پايه  نيروی کار اصلی: نيروی کار

ها و  ميوه درختان جنگلی وماهی رودخانه. شود حتا محصوالت طبيعی بدون نيروی کار برای مصرف آماده نمی. شود مادی توليد نمی

هيچ گونه مواد معدنی بدون نيروی کار تبديل به کاالی . گردد شود و آماده برای مصرف می ها به وسيله ی نيروی کار چيده می قيانوسا

بدون نيروی کار هيچ . اساس وجود جامعه انسانی نيروی کار است و اساس تمدن بشر نيز بر نيروی کار استوار است. آماده نمی شود

بدون نيروی کار هيچ کااليی موجود نخواهد .  داشت و بدون نيروی کار هيچ ماشين صنعتی بوجود نخواهد آمدساختمانی وجود نخواهد

  در جوامع امروزی ارزش است اما دارندگان نيروی کاراساس درحالی که نيروی کار. ، تنها ارزش و معيار ارزش هاستدرحقيقت. بود

در يک جامعه ی انسانی همگان درگير کار هستند و از . گيرند رد استثمار قرار میارزش واقعی خود را ندارند و به شديدترين وجه مو

   کند و کاال و يا ماده ی خامی رااز شکلی به شکل ديگردر می آن کس که توليد می. شود نيروی کار همگان به صورت صحيح استفاده می
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کند و يا نيروی کاری که آن را آماده برای  بندی می  را بستهکند، آن کس که آن  آورد و آن کس که آن کاال را برای مصرف آماده می

کسانی که خدماتی به نيروهای کار ارائه می دهند، از . خوردن پوشيدن، و يا استفاده ی بالفصل می کند، همه و همه نيروی کار هستند

ام کارهای فرهنگی و هنری و حتا انجام قبيل آموزش نيروی کار ، خدمات بهداشت و مراقبتی خدمات نرم افزاری و سخت افزاری انج

خدمات اداری و پشتيبانی و خدمات تخصصی و مديريتی همه و همه نيروی کار هستند که درمجموع جامعه ی انسانی و وجودش بر 

هستد همه وهمه نيروی کار ... دانان متخصصين پزشکان و نويسندگان روزنامه نگاران هنرمندان رياضی. روی کار آنان استوار است

ی انسانی می شود،  در حقيقت هر آن چه که باعث تداوم جامعه. ی انسانی نقش دارند که در استواری توليد و بازتوليد و تداوم جامعه

و آن چه که به صورت سرمايه و يا ابزار توليد و يا وسايل کار در دستان تالش گران امور جامعه انسانی قرار دارند . نيروی کار است

ی خاص و  اما نظام سرمايه داری با انحصاری کردن ابزار و وسايل توليد و زندگی در دستان عده. ی کار گذشتگان استمحصول نيرو

ها و مالکيت خود  ترين قيمت در اختيار خود بگيرد و از آن برای افزودن بر دارايی معدود تالش می کند تا نيروی کار را به ارزان

ام تالش خود را به کار می برد تا نيروی کار ارزان را به خدمت بگيرد و از اين طريق هر چه بيشتر داری تم نظام سرمايه. استفاده کند

نظام سرمايه داری قدرت نظامی و انتظامی و دادگاه و زندان و پليس را در خدمت افزايش سهم خود از کار . بر ثروت خود بيافزايد

 دولتی در خدمت افزايش سرمايه و دارايی عده ای خاص قرار گرفته که از گيرد و در حقيقت تمام ابزار قدرت ديگران به کار می

  .کنند نيروی کار ديگران استفاده می

و بخشی از سرمايه اجتماعی را توليد و بازتوليد .  زنان نيمی از نيروی کار جامعه انسانی هستند:داری زنان در جامعه سرمايه

و استواری و تدوام هر جامعه بستگی به ميزان مشارکت زنان در امور اجتماعی . د ندارندبدون زنان جوامع انسانی امکان وجو. کنند می

بلوغ و . تر است که در آن زنان جايگاه واقعی خود را در توليد و مصرف نعم مادی داشته باشند تر و انسانی جامعه ای پيشرفته. دارد

سرمايه داری همواره . ه موقعيت اجتماعی و رشد و بلوغ و پيشرفت زنان در آن جامعه داردگسترش پيشرفت جوامع انسانی بستگی ب

و دريک جامعه مردساالر از وجود . سعی کرده است تا از نيروی کارارزان زنان در جهت ارزان نگه داشتن نيروی کار استفاده کند

داری کار زنان است که  طلبی سرمايه های اساسی سود ی از بنيانيک. استفاده ها ی مردان بستری مناسب بسازد زنان برای انواع سوء

مانده تر زنان از  بخصوص در جوامع سنتی و عقب. استفاده شده و ارزش واقعی آن  انکار شده است همواره از کار آنان سوء

در . يت و غيره نيز محروم هستندهای اجتماعی همانند آزادی انتخاب پوشش، همسر و آزادی برابر در حقوق مالک ترين آزادی ابتدايی

ترين  تر اجتماعی زنان به يکی از محورهای حرکت اجتماعی تبديل شده اند و ابتدايی مانده تر و عقب نتيجه به خصوص درجوامع سنتی

 در بسياری از و حتا آنان را به عنوان نيروی کار اجتماعی. خواست آنان برای پذيريش آنان به عنوان نيروی کار ناديده گرفته می شود

  درحالی که بدون نيروی کار زنان اساس هر جامعه . مواقع به حساب نمی آورند

مساله ناديده انگاشتن زنان به عنوان نيمی از نيروی کار يکی از مهم ترين . ای در هر سطح از تکامل اجتماعی امکان تداوم ندارد

کند از آن به عنوان   يا  کار زنان را به حساب نمی آورد و يا تالش میزيرا اساسا سرمايه داری. چالش هايی نظام سرمايه داری است

  .ارزان نگه داشتن نيروی کار استفاده کند

های  داری آنان را برای رده  کودکان در گردش بازتوليد کار اجتماعی قرار دارند و نظام سرمايه:کودکان ، محصلين دانشجويان

بخشی از کودکان از همان ابتدا به وسيله سرمايه داری به صورت کاالی . ستفاده قرار می دهدمختلف توليد سرمايه و سودافزايی مورد ا

چه به صورت کودکان کار و خيابان . دهد آماده مصرف به حساب می آيند  و آنان را به صورت کاال در اختيار مشتريان خود قرار می

اين بخش از کودکان که به بدترين . ده از اعضای بدن آنان و غيرهوچه به صورت کودکان مورد سوء استفاده جسمی و جنسی و استفا

ترين و غير  شکل در نظام سرمايه داری لگد مال می شوند، يکی از منابع اصلی باال بردن سود سرمايه داری هستند و يکی از کثيف

انايی رفتن به ز اين مقطع رهايی يافته و توآنان کودکانی که ا. های سودطلبی سرمايه داری را به نمايش می گذارند ترين بخش انسانی

طع دبستان مجبور به ترک مقکودکانی که در. دهند تحصيلی رده های مختلف نيروی کاررا تشکيل ميمقاطع مختلفمدرسه را دارند در

ترک تحصيل مجبوربه  ستانمقطع دبيردر راتشکيل ميدهندوکودکانی که غلب نيروی کار ساده نظير خدمتکاروغيرهشوند اتحصيل مي

های  ايی و يا نيروی کاری را تشکيل ميدهند که تخصص کمتری الزم دارد وردهفروشی ماشين پای ديگری مانند سيگار داغلب ردهشونمي
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تکنسين و مهندس و متخصص و سرپرست و غيره رده های ديگری هستند که درمقاطع مختلف تخصيلی برای مختلف تخصصی از

  . می شوندجايگزينی نيروی کار بازتوليد

های مختلف خدماتی و توليدی و  بگيران بخش حقوق :ري اقشار حقوق بگري اپراتورها و سادي تولی خدماتیروهايکارمندان ن

آنان در . داری قرار دارند دهند، نيروی کاری هستند که در خدمت نظام سرمايه آنان که کار بوروکراسی و يا تکنوکراتيک انجام می

تربرای  کنند که گاه متناسب با خدمات بهتر و وفادارانه  خود برای حفظ نظام سرمايه داری حقوق دريافت میبرابر فروش نيروی کار

کنند  آنان نيروی کاری هستند که در بسياری موارد برای حفظ نظام سودمحور خدمت می. کنند تری دريافت می نظام دستمزدهای گزاف

ستند و تنها نيروی کار خود را عرضه می کنند تا زندگی ابتدايی و اوليه ای داشته باشند اما در اين مساله که همه ی آنان نيروی کار ه

اين مساله که نيروی کار آنان در بسياری موارد صرف امور زايد اين نظام سود محور می شود فرقی در اصل قضيه . مشترک هستند

هره و کارمندان بانک های تجاری و غيره به صورت عمده ميزان به عنوان مثال حسابداران و محاسبه کنندگان نرخ سود و ب. کند نمی

ها برای محاسبه سود پول سروکار دارند و بسياری از آنان در اين امر  ترين فرمول کنند و با دقيق سود و ربح پول را محاسبه می

 به معنی آن نيست که آنان جزء اما اين مساله. ی انسان محور اساسا به چنين تخصصی نيازی نيست اما در يک جامعه. متخصصند

ای هستند که در خدمت حفظ نظام سرمايه  يا متخصص جرايم پليسی و حتا مزدوران نظامی نيروی کار خود فروخته. نيروی کار نيستند

 که در يک گيرند تا نظامی را حفظ کنند اما آنان نيز نيروی کار هستند دهند و جان ديگران را هم می داری جان خود را هم از دست می

  .توانند نقش مهمی ايفا کنند جامعه انسان محور در خدمت ارتقا و امنيت اجتماعی ودر مقابله با باليا و حوادث طبيعی می

 نظام سرمايه داری برای حفظ بينان سودمحور خود و حفظ طبقات بااليی و تسلطه آنان بر جامعه انسانی از :ساير اقشار، دولتمردان

تماعی برای حفظ نظام جای از متخصصين علوم ا دانان و قضات و مجموعه مديران متخصصان، وزرا وکال حقوقتعداد قابل توجهی 

های پيچيده  اين مديران و متخصصان و سياستمدران و آموزش ديدگان برای حفظ نظام موجود اغلب از آموزش. برد موجود بهره می

آنان اغلب حقوق های گزاف و امتيازات . ظ وضع موجود برخوردارندشناسی ضد مردمی و متخصصان نگهداری و حف فشرده جامعه

جالب است بدانيم . فراوانی در اين نظام سود محور دارند آنان که گاه درآمدهای بسيار کالن برای حفظ نظام موجود به دست می آورند 

های  های هواپيماهای شخصی و گردشگاه ی آمريکايی مقرر شد که مديران شرکت های ورشکسته که  در يک بررسی از وضعيت شرکت

اين مديران و متخصصان حافظ . ها بوده است  خصوصی خود را بايد باز پس دهند و اين امتيازات يکی از عوامل ورشکستی اين شرکت

ان های کالن در اصل غارت کنندگ تجار بزرگ و صاحبان سرمايه های بزرگ، نظام همراه با صاحبان سهام و مالکان اسمی شرکت

. دارند ها نيروی کار را برای هوسرانی خود از کار مفيد باز می وار خود ميليون نيروی کار هستند که برای تفريحات زندگی انگل

بدون اينکه کارتوليدی و خدماتی مفيدی انجام ... ها مراکز عياشی مرد بورژوا و سالن های مد و ها نيروی کاری که در قمارخانه ميليون

توانند به  ت به هدر دادن نيروی کار که عامل اصلی ثروت اجتماعی است مشغولند که در يک نظام انسان محور میدهند، در حقيق

  . ی انسانی بپردازند توليدات و خدمات مفيد برای ارتقای جامعه

ن برای زندگی انسانی می ای هستند که به تبليغ کاالها و فروش غيرضروری آ همراه با آنان دالالن صاحبان مشاغل آزاد، اقشار ميانه

دهند و در يک نظام انسان محور بايد از نيروی کار آنان در توليد وسايل ضروری زندگی  ای را تشکيل می پردازند و قشر گسترده

ی ايجاد  با به کارگيری نيروهای کار زائد در خدمات اجتماعی  و توليدی، زندگی واقعی انسانی ارتقا يافته و زمينه. انسانی استفاده شود

تر و استفاده از امکانات  خالقيت ها و نوآوری برای يک زندگی بهتر با آموزش و پرورش بهتر يا بهداشت و فرهنگ گسترش يافته

شود که سبب  امروزه دريک جامعه بسته بسياری از کارهای زائد انجام می. شود طبيعی و جلوگيری از نابودی محيط زيست فراهم می

  . توزيع نابرابر در نظام سرمايه داری باعث هرز رفتن نيروی کار و آنارشی در توليد است. اتالف نيروی کار است

تر صادر می  نفت خام به کشورهای پيشرفته: ی خودمان چند مورد وجود دارد که می توان متذکر شد به عنوان مثال در مورد جامعه

نيروی کار زيادی صرف حمل و . بر قيمت به طور متوسط وارد می شودهای نفتی و مواد پوليمری با ده برا  شود و در برابر فرآورده

توان کليه  در حالی که در يک نظام انسان محور می. گيرد جايی صورت می نقل و توزيع امور گمرکی و محاسبات در اين تغيير و جابه

های  گری رد تا هم از داللی ها و واسطهابزارآالت و موسسات توليدی برای تصفيه مواد فسيلی را درنزديکی منابع نفتی ايجاد ک
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مورد ديگر سنگ آهن ساالنه به ميزان ميلون ها . های نفتی بزرگ جلوگيری کرده و هم اشتغال در نزديکی منابع نفتی ايجاد کنند شرکت

 در اين حمل ونقل و .شود و در برابر آهن و ساير محصوالت فوالدی وارد می شود صادر می... تن از ايران به کشورهای چين و هند و

گذاری در صنايع نفت و  سازی در ايران و سرمايه به مقاالت جهانی(رود ها نيروی کار به صورت زائد به هدر می تبديل، ميليون

ها ازرفاه بيشتری  توان در خدمات بيشتر انسانی به کار گرفت تا انسان اين نيروی کار اضافی را می) شود پتروشيمی ارجاع داده می

  خدماتی همانند پزشکی ،آموزش وپرورش ويامراقبت از کودکان وسالمندان ومعلولين به کار گرفت. ردارباشندبرخو

 ازآنجا که کانون مدافعان حقوق کارگراعتقاد دارد که بنيان جامعه نيروی کار است و دارندگان  نيروی کار :قسمت  آخر وظايف ما

کنند ودر کنارآن نيمی از نيروی  ر تخصصی ارزش واقعی کار خود را دريافت نمیاعم از کارگر يدی و فکری و دارندگان نيروی کا

کار خدمات الزم را از جامعه دريافت نمی کنند و ظيفه خود می داند که از تمامی دارندگان نيروی کار در چرخه ی زندگی اجتماعی و 

نبش عمومی و دموکراتيک که نظام سود محور را مورد نقد از اين جهت به هر وسيله ممکن ازهر ج. حقوق از دست رفته آنان دفاع کند

حقوق دموکراتيک ،آزادی های سياسی و اجتماعی حق آزادی بيان و انديشه از . قرار دهد پشتيبانی کرده و از آن حمايت می کند

رات نيز از همين حقوق حق تجمع اعتراض اعتصاب تظاه. ترين حقوقی  است که نيروی کار هر جامعه ای بايد داشته باشد ابتدايی

هر گونه عمل غير انسانی در ).  منشور کانون۴بند (ابتدايی است که بدون شک برای همگان بی حصر و استثنا بايد وجود داشته باشد 

ر محکوم بوده و بايد با تمام توان د... های به حق مردم از قبيل ضرب و شتم برخورد فيزيکی زندان شکنجه و کشتار و برابر خواسته

  .اين استراتژی درازمدت برای محافظت از نيروی کار ضروری است. برابر آن ايستادگی شود

 های سياسی اجتماعی و همه عرصهبايد در نمايندگان نيروی کار:های نمايندگی نيروی کار نهاد های صنفی و ايجاد تشکل

مامعتقديم که ايجاد  .بگيرند را، تماعی واخالقی است،خواری وفساد اج محوری که مبنای رانت فرهنگی حضور داشته باشند و جلو سود

تواند از هدر رفتن و هرز نيروی کار جلو گيری کند ومانع هر گونه  نهادهای نمايندگی نيروی کار در همه عرصه های اجتماعی می

اين نمايندگان نيروی کار . های کاذب و داللی را بگيرد  و جلو اشتغال. خواری گردد خواری و رشوه فساد اجتماعی و اداری، رانت

وبرای آنکه اين نمايندگان به صورت واقعی ودر يک . توانند چرخه توليد واقتصاد اجتماعی را به مسيرصحيح هدايت کند هستند که می

ن های سياسی و اجتماعی ازضروريات است ودرنتيجه کانون بايد ازهرحرکتی برای بدست آورد وجود آزادی فضای سالم انتخاب شوند،

   .اين آزاديها حمايت کرده وبا شرکت در آن در ارتقائ آن حرکت تمام توان خودرا به کار گيرد

تواند هيچ تاکتيکی را رد کرده وهيچ تاکتيکی را مطلق  کانون نمیمعه ای انسان محوربرای رسيدن به جا :راه رسيدن به جامعه برتر

مردم . ی مردم است  محور با تجربه گذشته مبارزات آزادی خواهانه بيشتر بر عهدهای انسان ن به جامعهدها در رسي انتخاب تاکتيک .کند

ها برخواسته از شرايط اقتصادی  های خود در پيش می گيرند که اين تاکتيک هايی متناسب با حرکت و خواسته در مبارزات خود تاکتيک

هايی را ارائه دهند اما تداوم  های اجتماعی تاکتيک ب با حرکتتوانند متناس ها و تشکل ها نيز می هر چند گروه. و اجتماعی خاصی است

  .ها بستگی به خواست وتوانايی حرکت های مردمی دارد آن تاکتيک

 حق برگزاری يک مراسم شادمانی و يا عزاداری هر نوع حرکت ديگری بستگی به  و اعتصاب تحصن، يا حرکت اعتراضی خيابانی 

تواند در ارتقا  ارائه شعارهای مناسب در هر شرايط می. تواند اتخاذ شود  که در شرايط مختلف میی رشد و آگاهی اجتماعی دارد درجه

  . گشا باشد و گسترش آن تاکتيک راه

   

  کانون مدافعان حقوق کارگر

   ۶/۵/١٣٨٨  

      

                                                                                                            
  ٩/۴/٨٨اخبار صدای آمريکا / ميکند کار وسيه چهار صد هزار نفر را بیرخانه ها درها  تعطيلی قمارگزاري شده توسط خبربر طبق آمار ارائه )١(


