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  هشتاد وهفتماه  ارديبهشتم هفت                                                                                                  منوچهر
                                                                 

.  وجود نداشته استشهي وجود دارد که همی خاصی انسان ها رابطه اجتماعني که در آن بمي کنی می زندگيیايدنما در - 

 فروشنده اي کار است یروي نداري خرايکدام طرف آن قرار گرفته باشد،  که درنيبه ا انسان بسته ،ی رابطه اجتماعنيادر

است  کار همان کارگریروياست، و فروشنده ن دارهي سرمایعني ومبادله دي تولليهمان مالک وسا کاریروينداريخر. آن

شيآساو  قدرت   ثروت وی اولبي نص،یاجتماع رابطه  نيدرا.  نداردیگريد  راه چي راه هنيا  زنده ماندن جزیکه برا  

.نديو گی مهي سرما،ی رابطه اجتماعنيبه ا.  و درد و رنج مدامی فقر و نکبت و بدبختیاست و قسمت دوم    

آزاد : معنا آزاد استکارگر به دو.  استني وابسته به زمتيتعلق دارد و نه همچون رعکارگر نه مانند برده به برده دار -

 ت،يکارگر، برخالف برده و رع.  نفروشداي کارش را بفروشد یروي که نني و مبادله، و آزاد در اديل تولهيهرگونه وساز

ی و از گرسنگدي خود دست بشویزندگ  ازدي صورت بانياما در ا. نفروشددار هي کارش را به سرمایروين حق دارد که  

. دار بفروشدهي کارش را به سرمایرويکارگر مجبور است که ن -یو نه حقوق -یپس، به طور واقع. رديبم    

 دار پس هي و سرمارد،ي گی آن پول می فروشد و درازای دار مهي به سرمایني مدت معی کارش را برایرويکارگرن -

 خرد اما ی کار کارگر را میروي دار نهيپس، سرما.  کشدی مدت به کار مني ای کار کارگر او را برایروي ندياز خر

 دار هي سرمابي است که نصی از کار او همان سودتفاده کار کارگر و اسیروي ندي خرنيفاوت بت.  کشدیاز او کار م

رتري دار روز به روز ثروتمندتر و قدرتمندتر و کارگر روز به روز فقهيسرما  سود است که ني شود، و به علت همیم  

.ندي گوی سود از جسم و جان کارگر، استثمار مدني کشروني بیعني دار هي عمل سرمانيبه ا.  گرددیو بدبخت تر م    

 سود است و آنچه دي آیم دارهي سرماريآنچه گ کاریرويفروش ن وديهمان رابطه خراي هي سرمایرابطه اجتماعپس، در -

عکوس  رابطه مکيمزد  سود ونيب.  پول، همان مزد استنيا. دهديمبه کارگر دارهي است که سرمای پولديآيمکارگرريگ

 شي افزان،يبنابرا. شودي سود دچارکاهش مابدي شيهرچه مزد افزا گردد ویممزد کمترشودشتريبهرچه سود: وجود دارد

. و تورمیباعث گران -ندي گوی داران مهيآن گونه که سرما -نه شود ویم دارهيسرمافقط وفقط باعث کاهش سوددستمزد  

 کار، مستلزم یروي وفروش ندي خریعني ه،يوجود سرما. ندي گوی می کند کاِرمزدی مزد میازادر که کارگریبه کار -

 ی که کاِرمزدیزمان تان،يبنابرا.  کاراستیرويفروش ن ودي وجود خرازمندي نزي نی است و کاِرمزدیوجود کاِرمزد

 ستي نیزي چهي سرماب،ي ترتنيبه ا. وجود داردزين کاریروي و فروش ندي خری رابطه ضدانساناي هيوجود دارد سرما

 و دي رابطه خریعني ی رابطه اجتماعکي هيسرما.  برودانيم کردن آن ازیو دولت دارهيکه مثال با مصادره اموال سرما

ی کاِرمزدم به نایزي چدي برداشته شود، باانيمفروش از  ودي خرني آن که ایبرا.  انسان ها استني کار بیرويفروش ن  

.وجود نداشته باشد    

.مي هستی خواهان لغو کاِرمزدلي دلني به ای دارهيما فعاالن ضدسرما -  
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