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  تعرضدي شایدستمزد به کار خانگ

!ستي نیاما به نظام کارمزد  باشد،ی به کارمزد  
هشتاد وهفتتيرم  دوبيست ی سهرابديسع      

                                                                                                          
رفيق ناصر پايدار مقاله مرا درباب نقد «دستمزد به کار خانگی» به نقد کشيده است. عنوان مقاله او اين است «لغو کار 

 خانگی بدون تعرض به کارمزدی ممکن نيست». چگونگی تعرضش را در اين رابطه پی می گيرم.

وظيفه کارخانگی قرار ندارد ورابطه اش مزد اما در راستای رهايی زنان ازواست دستخ« استدالل خود گفته بودممن در 

ميزانی از . کند خانه خارج نمی  چهارچوب  دستکم از زنان را  زيرا . نيست جنبش زنان همسو اهداف استراتژيک  با 

قعيت اجتماعی حاصل از آزادی  دستمزد حاصل ميشود اما بهيچوجه با مو اهميت اجتماعی حتما در پی استقالل مالی و

کارخانگی مانعی اساسی برای حضوردراجتماع و تحوالت آن و ورطه . کاردراجتماع قابل مقايسه نيست انتخاب شغل و

گفته   ديگر مقاله   و درجای ».ثر، معافيت زنان ازکارخانگی استلذا نخستين قدم مو .ای برای پرتاب زنان بيکاراست

دولت را مسئول پرداخت هزينه های آن می داند ، کامال با  منيژه کارخانگی را کارحساب ميکند ومن تا آنجا که «بودم  

گفتم زنان را از چهارچوب زيرا همانطور که  او موافق هستم اما در مورد پرداخت بصورت دستمزد با او موافق نيستم   

.»خانه خارج نمی کند    

می او .گام نخست، طالب دستمزد به زنان خانه دارميشوددراند ابتدا وعليه کارمزدی بشوراينکه زنان را برناصربرای 

 درمجبور شايد موثرترين سالح  و موثر بسيار قبال کارخانگی اواليک سالحروی پرداخت مزد درپافشاری بر« :نويسد

ساختن بورژوازی و دولت اين طبقه به پايان دادن، يا الاقل محدود ساختن بيش و بيشترکارخانگی به نفع حضورهرچه 

گسترده زنان در عرصه های مختلف کار خارج از خانه  است و ثانيا تمرکز مبارزه طبقه کارگربرروی اين محورکفه 

سرمايه داری سنگين عليه نظامو نفع جنبش کارگری توازن قوا را به جهات گوناگون به صورت بسيار تعيين کننده ای به  

)تاکيد ازمن( »می سازد    

براين دليل تمام پيش فرض های اين تز. است »تعرض به کار مزدی« ناصربرایاين همه ادعای ،بينيدهمانطورکه می 

، خواسته های اين هزينه دولت درمقابل  تراست وهزينه امکانات رفاهی بيشاست که هزينه پرداخت دستمزد از استوار

را بر مبارزه طبقاتی يا  اگر ميداشت مبنای خودتازه  ثانيا اين تز صحت ندارد و اوال چگونه؟. رفاهی را بر خواهد گزيد  

درونی سرمايه گره ميزند نه  به تحوالت   تحوالت اجتماعی را  يعنی .  نظام کار مزدی استوار نکرده بود به»تعرض«   

.مبارزه عليه سرمايه  

زاری ميزان اشتغال زنان يا رشد سرمايه گ ملی واقتصاد سرمايه داری بعنوان مثال معتقد است که با رشد توليد ناخالص

را از اشتغال زنان به اين  منظور خود  و...هش مزد واقعی، زنان بيشتر به کارخواهند پرداخت وويا با کا .باال می رود

حضورهرچه گسترده زنان «يش فرض اجبارسرمايه برای ناصرهم افزايش هزينه ها را پ. پيش فرض ها گره می زند



 

 2

  بطور رخانگیرهايی از کا مبارزه برای  يعنی هجوم  .بالعکس نه  و می داند» انهرصه های مختلف کارخارج ازخعدر

.خانه خارج کندی بريم تا سپس سرمايه زنان را ازجامعه نيست، بلکه نخست هزينه را باال ممستقيم عامل تحول در    

اتخاذ تصميمات راست در  سرمايه پايه "سودآوری"که همانطور. ديدگاه ناصر از»تعرض به کارمزدی« اينست مفهوم

. زنان می گيرد نه ملزومات زندگی کارگری وقرار اينجا پايه تصميم ريست افزايش هزينه های سرمايه درجنبش کارگ

بگيرد که آنها را از خانه خارج کند يا  زنان حاال بايد صبر کنند تا سرمايه تحميل هزينه ها را هضم کند وسپس تصميم 

با اين .  می بيند»شليک به قلب تپنده سرمايه« و  »زيه ستيسرمااريکال و بسيکردی راديرو«  معنا اينناصر در !!!.نه

اين دخالتگری  می کند و»تعرض«به کارمزدی  مشغول است و به اين کارمهم حساب سوسيال دموکراسی سالهاست که   

....وو .ايش می گشايد را بر"سميسوسيال"زيع ارزش اضافی حتی افق در سيستم تو    

شکل دستمزد ونی دولت بايد بپردازد اما نه درشرايط کنخود بروشنی گفته ام که هزينه کارخانگی را درمقاله قبلی من در

بايد بدولت  کلی زحمت کشيده است تا به من ثابت کند که اين هزينه را  اين مطالبه، ناصر بدون توجه به . به کارخانگی 

 زنان  خانه نشينی دليلم هم تحکيم . ت آن بصورت دستمزد به کارخانگی استل پرداخآنچه من نقد کردم شک .تحميل کرد

تبعيض جنسی عليرغم  شعارها برعليه  نه تمام  اگر.  شوند  بتوانند برابر انگی معاف شوند تاخگفتم زنان بايد ازکار .بود

.ره ای بيش نخواهند بوداهميتشان اگر حتی به کتاب قانون راه يابند اسير دندان موشها خواهند شد و ورق پا   

واهان برداشتن وظايف کارخانگی سوای آدرس غلطی که برای تحول اجتماعی می دهد نه تنها مستقيما خآلترناتيو ناصر

.می کنند به خانه خواهد کشاندحتی آنها را که خارج از خانه کاردوش زنان نيست بلکه از   

، بايد گم شويم  »البيرنت سرمايه«و با نقشه های معصومانه درگوئيم خالء ودر دنيای مفروضات سخن باگرنخواهيم در

ضرورت اداره سرمايه   .مايه فی الحال را مبنا قرار دهيمنقد سر تمايالت آن پرده برداشته و از سرمايه حی و حاضر و

زه طبقاتی عليه او زير فشار مبارزه زنان که بزعم من بخشی از مبار .خانه احمدی نژاد را هم کوبيده استفی الحال در

تيررس  را از  »بخوان کارخانگی «تا خانواده  تقال افتاده  نان به ز امور ال است، بهمراه مشاورانش درسرمايه فی الح

 هدف آنها اوال قبول کار خانگی بعنوان کاری با ارزش مادی و ثانيا تقبل هزينه های آن به نحوی.  حفاظت کند»دشمن«

 مشاور  طبيب زاده . زنان است تقويت خانه نشينی  محدوده   اما در آنها چاره جويی های .  نبيند است که خانواده آسيب

 ید براين جدينجاد قواي و ای حقوقیق راه حلهايطرن الزم است ازيبنابرا «زنان و خانواده می گويداحمدی نژاد درامور

آار زنان خانه دار ارزش اقتصادی  مطابق نظرات اسالم قائل شد اجرت المثل و محاسبه مادی ارزش آارخانگی زنان 

آه «  او می افزايد.» تواند باشدین موارد ميجمله ايجاد صندوق بيمه زنان خانه دار ازهنگام طالق و فوت همسر و ادر

اعتقاد بر آنست آه زنان خانه دار درازای انجام فعاليت های  خانگی و مديريت در منزل الزم است از آينده اجتماعی و 

.)تاکيد ازمن( ».ردي صورت گی و معنوی مادی آنان ارزشگذاریت هاي فعالی برخوردار گردند و برای امنیاداقتص  

خانواده در اثر تامين اقتصادی زنان با تمام قوا تالش ميکند تا وظايف خانواده را از  اوضمن نگرانی برای از هم پاشی 

ی به برخ «: احمدی نژاد می گويد. بنشاند وظايف زنان لوحه برسر  را»و همسرداریمادری «آسيب برهاند ووظايف 

آه اقتصاد   یحال نواده، اقتصاد متحول خواهد شد درآانون خا و ی مادر آنند آه با برهم خوردن نظم   یماشتباه تصور

 بانوان یت همزمان برخيفعال«   او».ز بر عهده مادر استيت اقتصاد خانواده نيريه اقتصاد جامعه است و مديخانواده پا

م آه يم گرفتيدولت تصمدر: ار سخت و طاقت فرسا دانست و گفتيت خانواده را بسيرين مديدر خارج از خانه و همچن
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»خانواده آنها در نظر گرفته شوند ط يم و آار در محي فرزند در ادارات را آاهش دهیآار موظف بانوان متاهل و دارا  

داخت مزد به خالف ناصراصال معتقد نيستندکه پر بر  تا زنان خانه بمانند وزينه کننداند هف مجبورآنها به اشکال مختل 

محمد خضری از . می گيردرا امکانات رفاهی کل جامعه را دربرتعبيه امکانات رفاهی است زيزنان هزينه اش بيشتراز

 توسعه یآشورها دری خانواده دهند آه فروپاشی نشان میشواهد آمار«نظريه پردازان حکومتی در اين باره می گويد 

: ١٩٩۶سال ی آنها شده است؛ در رفاهیها نهيش هزيبه افزايكا، آلمان، فرانسه، انگلستان وسوئد منجر چون آمریافته اي

 ٣۴۵ارد دالر، در فرانسه يلي م١٢١۶كا يخانواده در آمر  و مخارج ی، بهداشتیرفاه ، مخارج ین اجتماعيمخارج تأم

 یها یبزرگتر از بده ن ارقام يا. ارد دالر بوده استيلي م٢۶۶ارد دالر و در آلمان يلي م٢۵٨ارد دالر، در انگلستان يليم

 یها یبده يبًا هفت برابر تقر١٩٩۶سال يكا در آمرین اجتماعي هستند؛ مخارج تأمیا افتهيآمتر توسعه ی هرآشورخارج

 محمد خضری در » استل بودهيبرز یخالص داخل د ناياز تولبزرگترست درصد ي و ب)ن بدهكار جهانيبزرگتر(ل يبرز

 اما هزينه ها آغاز می کند، ضمن آنکه خواستار محاسبه کار خانگی بعنوان کار استحمايت از کارخانگی و خانواده از

نی يع حال حاضرايران در ه کل حکومت سرمايه داری اين خواست. هر طريق ممکن استتحکيم آن از طالب ادامه آن و

حدود ( قيام که پس از سی سال هنوز به ميزان قبل از %) ٨حدود (نان به عقب راندندچان را کسانی است که اشتغال زن

کيسه را ، سر  شده اند به شرط خانه نشينی زنانمقابل فشار توده ای زنان حاضرامروزاين ها در .نرسيده است%) ١٣

جتماعی ااين فشار: ال مهم اينست کهبطه سواين رادر. ری ازپيش نمی بردکاچون زوردراين رابطه ديگر. کمی شل کنند

اين پيشنهاد ها به تثبيت! رها شدن ازحصارکارخانگی؟ ا بسوی ميشود ي عهده زنان کاناليزه ، بسوی تثبيت کارخانگی بر  

.عهده زنان کمک ميکندو ضد لغو کارخانگی استکارخانگی بر    

توده های ذيربط بر جريان و رفاهی و تامين نظارت ايجاد امکانات اجتماعی ی نظرمرا داير برناصر بدون هيج استدالل 

رهايی زنان و محو  راستای استراتژی  دوش خانواده که در  وظايف از ا، ايجاد شغل و برداشتناين عرصه هامور در

.ارزيابی کرده است" بسيار راست"کارخانگی و تبعيض جنسی است      

ديگر  بعبارت  يا  .موجود سخن گفته باشد وضع   يعنی »شمنزبان د « وس های فرد کمونيست آنست که بهکاب يکی از  

، اما قانع کننده نيست  باشی»راست بسيار« رعوب کننده است، خاصه که اين البته م.  بسوی دشمن رفته باشد»راست«

و بدفاعی کسلردو اصلی  مبحث ما کامال از مسئله اين  با پرداختن به  . دالئل کافی برای اين مدعا ارائه نمی کند زيرا   

رغبت کش تنزل   در چپ ايران درحدی نازل و»ارزه ايدئولوژيکمب«عللی که يکی از.  کننده ازخود مجبور می شويم

امروزه نقل و نبات بحث . به اين دام نبايد افتاد. يافته، همين گريزگاهها ازبحث اصلی است که درمقاالت تعبيه می شوند

 اما ناصر در کل .سايه آنها جدی گرفته نمی شود تنها آن کلمات، بلکه کل مبحث زيراست، تا جائيکه نهها چنين کلماتی 

اگرچه اين توان آنقدر محدود است که بالفاصله پس از  ترديدی کوتاه، مرا  .حد توانش منصف باشدمقاله سعی کرده در

ثل روز اين م .ظات خود نمی کنماصر را وارد مالحمن اين ادعای ن.  حبس می کندعجالتا در قوطی  انقالب دموکراتيک

. نمی شوند اتوماتيک راديکال وسرمايه ستيز است»لغو کار مزدی"|چون زاويه ديداش ،روشن است که ادعاهای ناصر  

.مي هم نشان دهماني عملکرد وشعارروزانه خود را مستقل ازباورهایزي ستهي سرمای هاسمي مکانمي قادر باشديما با  

می کند بدون آنکه  به اين نيت های خيراکتفا  درخود بحساب می آورد و مکانيسمی  عزيمت و را نقطه ناصراما باورها
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.تالش کند راديکاليسم هر حرکتی را درخود آن حرکت هم پی بگيرد و نشان دهد    

.  کارخانگی درراستای رهايی ازکارخانگی قرارنداردکه گفتم بحث اصلی آن بود که دستمزد بهبطورخالصه همانطور

 به نقد بيشتر و به اين کار  او کمتر اما. ستمزد به رهايی زنان را نشان دهدبياورد که ربط د می توانست دالئلی  صرنا

آنرا نقد می کند او مثال جنبش مستقل زنان را شالوده نظری من قلمداد کرده و . من پرداخته است» شالوده های نظری«

تجربه نشان داده است که جنبش . هم خيلی فرق دارداينها با. ستقل ياد کرده ام ونه جنبش مستقلتشکل مدرحاليکه من از

از زاويه طبقات مختلف به موضوع کار خود می پردازند و  زنان يا دانشجويی يا هر جنبش اجتماعی ديگری بالفاصله 

 پس چگونه می  .وی چشم ما اتفاق می افتداين مسئله همين امروزدارد درجل. دحول منافع طبقات مختلف تجزيه می شون

اما مسئله زنان و جنبش زنان برای رفع تبعيض و لغو کارخانگی  را . توان از جنبش مستقل به معنای طبقاتی سخن گفت

ه طبقه کارگر است ودر آلترناتيو اگر قبول کنيم که حل معضالت اجتماعی بعهد. مسئله کارگران و دولت کارگری ميدانم

لغو کار مزدی درغير اينصورت از. دهيم توضيح  رابطه  را دراين  بايد نقش زنان   شود، آنوقت زن رها می ارگری ک  

.منظورمان لغو نظام مبتنی بر کار مزدی نيست وزنان را تا وقتی مزد نمی گيرند در بر نميگيرد     

ک مبارزه واحد را نمی بيند ناصر عرصه های مختلف ي .عرصه های مختلف يک مبارزه واحدندجنبش های اجتماعی 

 رشد وتکامل ، او وقتی به عرصه مبارزه زنان نزديک می شود مانع مهم دليل می آورم. بيند جدی نمی گيرديا اگر می 

و نقش مخرب آن درزندگی زنان را عمال جدی کارخانگی او مبارزه برای لغو. آنها يعنی کارخانگی را فعال دورمی زند

 .»ی اين کارها را رها خواهند ساختتمام  هزارتومان حقوق بگيرند۶٠٠اگر«می کند که زنان پيش بينی  و. نمی گيرد

رايگان .. و.پس مهد کودک و .!! (خواهند کرد مهد کودک خرج   برای خريد خدماتی مثل رستوران ويعنی اين پول را

گشت زنان تا همان حد هم که خارج باز چنين يقينی بی پايه است وتوجيه عدم امکانات رفاهی وتسهيل) برای کی است  

.خانه کار می کنند به خانه خواهد بوداز   

، الساليست ها وطرفداران کارزنان در خانه و خانواده با حق کار ومزد يونال اول که مورد توجه ناصر استدر انترناس 

مسئله «می گفتند تنا بودند وبرابربا مردان مخالفت ميکردند حتی در آمريکا به مبارزه زنان برای کسب حق رای بی اع

 پيش  انترناسيونال  شورای عمومی  )تاريخ سه انترناسيونال(  »حل خواهد شد با مسئله کارگران  زنان همراه  باصطالح 

ما گرايش صنعت مدرن را داير بر کشاندن کودکان و افراد جوان از هر دو ": نويس بيانيه ای را ارايه داد که چنين بود

تحقق آن، تحت   نيروی کار توليد اجتماعی، گرايشی مترقی، کامل و مجاز تلقی می کنيم، هر چند شيوه جنس، به درون

جز اين نداشت که به عقب نبايد برگشت   حرف شورای عمومی معنايی ".حاکميت سرمايه، نفرت انگيز و محکوم است

می توانستند به پشتوانه شعارآيا الساليست ها. د بايد روشن کرومسير خودرا. را ازهم امروز بايد باز شناختوراه آينده   

!!زبانشان بود، ايده خودرا برای خانه نشينی زنان راديکال فرض کنند؟  که ورد»اضمحالل کارمزدی «  

.  بود»دستمزد به کار خانگی «روشن شدن ابعاد شعار  اين بحث مورد نظر داشتم من بطور خالصه آنچه ازشرکت در

که برای من ترسيم   »دستگاه نظری«  ساختمان فکری يا.  من کشانده است»شالوده های نظری«اما ناصر بحث را به   

سرنوشت اين .  بحث يک عملکرد اجتماعی مطرح است، ثانيا خارج از تمايالت من يا ناصرمی کند اوال درست نيست

من چه راست باشم چه چپ در  . ين مطالب بمراتب با اهميت تر استناصر برای خواننده ا عملکرد از سرگذشت من و

پس کماکان بحث تا آنجا برای من اهميت اجتماعی دارد. خانگی تاثيری  نخواهد داشتعملکرد واقعی دستمزد به کار  
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رمت پرسشگر، به آنها  جواب برای ح  بطور خالصه و من سواالتی شدهاما چون از. اين موضوع می پردازد که به 

: وابجرا پايمال می کند؟ .....کودکان وقدرت سياسی حقوق پيران و زنان و  اعی وتمجکدام نيرو يا طبقه ا. ميدهم

مستقل زنان چکار می خواهد بکند؟ پس جنبش : سوال. سرمايه بعنوان يک رابطه اجتماعی مبتنی بر سلطه و استثمار

ا حول منفعت ز همان ابتدا نبش زنان برای رفع تبعيض جنسی نمی تواند مستقل از منافع طبقاتی باشد و بهمين خاطرج

جامعه پی جوی پاسخ معينی است که با قدرت سياسی معينی گره خورده است اما مسئله زن در. طبقاتی تجزيه می شود

 از خانگی يکیح مسئله کارطر اين همبستگی را بايد شناخت و مکانيسم های . واين قدرت سياسی قدرت کارگری است

شود، عرصه  کامل تر طبقاتی  هرچه صف بندی . امرابطه جنبشها سخن گفته  ازبا اين درک، من. اين مکانيسم هاست

يعنی ربط اين جنبش ها به مبارزه کارگران انکشاف می يابد ونه ايجاد . تلف يک جنبش واحد عيان تر می شودهای مخ

 چنانکه ناصر گمانه ،»داتوريته طبقه کارگر بر بورژوازی باشد يا انقالب دموکراتيک را نتيجه ده«می شود تا محتاج 

اما ميتوانست چيزی را ناصر.  ياليسم برای جامعه تصورنکرده اممن در همين مقاله مابازائی جز سوس. زنی کرده است

.که به صراحت گفته ام نقد کند  

 حول منفعت من تشکلی خود سامان، خودگردان وديدتشکل مستقل از. فته امتشکل مستقل ونه جنبش مستقل سخن گمن از 

تماعی کردن آن  و رفع تبعيض خانگی و اجدرعرصه مبارزه زنان، لغو کار. ترناتيو کارگری درعرصه معين استيا آل

.، آلترناتيو کارگری در جنبش زنان محسوب می شودجنسی  

از يکسو و وجود گرايشات متعدد با سبک کارها  ،های مختلف مبارزه عليه سرمايهمهم اينست که تنوع در عرصه نکته  

مثال تشکل . جنبش کارگری، اجبارا تشکل های متنوعی را به عرصه می آوردن های متفاوت از پروسه مبارزه دروتبيي

يا . کارگری است جنبش  که مستقيما امر تبعيض جنسی  رفع  افق اجتماعی کردن کارخانگی و با  انه دارمستقل زنان خ

کارگری برعليه سرمايه شکل  بيين های مختلف از منفعت تشکل هايی از نوع حزبی که ازدرون جنبش کارگری حول ت

 بشکل خودبخودی بلکه با ودر پروسه نه همه از  طبيعت دورانی از تکامل مبارزه طبقاتی برخواسته ... می گيرند ووو 

.جريان مبارزه به ميزان زيادی ترکيب می شوند يا فاصله ای طبقاتی می گيرند در مکانيکی وتالش غير  

ئوری يک تشکيالت را ارائه با نقد احزاب تا کنونی تاو.  همگرايی بامن کامال متفاوت استوسهازطی اين پردرک ناصر

گرايشات درونی طبقه اما  .را بگيرد بعد به طبقه بدهد نيستمحکومت حزبی  يا اينکه حزب حکومت من طرفدار. می دهد

رعليه منفعت کارگری ب آلترناتيوها وتبيين های خود ازایضمن آنکه برمايه، بايد بتوانند متشکل شوند وعليه سرکارگربر

 عرصه های هدف واحد، تنوع   و همراهی اما در ناصر. روزمره همکاری کنند بارزات مسرمايه مبارزه می کنند، در

 يکپارچگی و از درک ناصر. نمی بيند را   هدف واحد تنوعات عرصه های مختلفطورکه در، همانمختلف را نمی بيند

همين  .يام و قعودی حج وار تصوير می کندشکل قزيادی مکانيکی است و جمعيت را دره قطعه نشدن طبقه بدرجه قطع

تشکيالتی و  هم را تنها در شکل جمعيتی به خط شده و  يک  مبارزه واحد  باعث می شود که وحدت عرصه های مختلف  

.ساده شده در يکی دوشعار کلی بجامی آورد  

ميز وشورانگيز و تهييجی چنان از مطالبات اصالحی خود بعنوان شليک به قلب سرمايه وشريانهای او به نحوی اغراق آ

همه ... ايضا حقوق بيکاری وو ، مهدکودک  است ومهد کودک.  نظری نگران کننده استآن سخن می گويد که از جهات

ضد . ل، ماهيتشان تغييری نمی کند راديکا  ستيز و مثل سرمايه با عناوينی . دموجودن ضروری بر وضع  اصالحاتی 
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 نيافته  ها ی عينيت  و نيت به اميال رويت ترسيم نمود وسرمايه بودن راتا حد ممکن نبايد به شکلی رازآلود وغيرقابل 

پيش فروش می  می دهد و آنرا بودن شعار های اصالحی اش قرار نيت خيرش را گواه ضد سرمايه ناصر .حواله کرد

آنهم با چنين زبانی اغراق آميز، توهم  ايه به مطالبات اصالحی خود، صرفا به اعتبار زاويه ديد واطالق ضد سرم. کند

اين نگاه را  بزبان حماسی ناصر، اما به نحوی  اگرچه نه  متاسفانه منشور مطالبات پايه اين رفقا هم . زا و مضر است

کارگران شعارها را به اعتبارآن از برنامه و هيت اصالحی يقينا آرمان اين رفقا با ارزش است اما نبايد ما. حمل می کند   

.پنهان کرد    

صالحاتی است در نمی دهد بلکه ا مزدی  به نظام کار خودی خود، هيچ تکانیب پايه ای  که منشور کارگران بايد بدانند  

 به اهميت آنهاغلودرپنهان کردن اين واقعيت يا . ماهيتش تغييرنمی کند ،وضع موجود، با هراسمی که روی آن بگذاريم

مقطع از  در اين  منشور بدرستی می گويد که اين سطح عمومی مطالبات کارگری و. هر شکل، کاراصالح طلبان است

ی و گسترش توازن استراتژی خود را در پيشروندگ. توازن قوای طبقاتی عامل مهمی استمن مطئنم که . تکامل آنست

 طبقه   و گسترش در توازن قوا به نفع پيشرفت  اين  برای.  قوا برنامه دارديعنی برای تغيير توازن. قوا نشان می دهد

چگونه اين مطالبات سکوینشان دادن اينکه . آمادگی الزم می آيد و مقدماتی درباب سازمان و نظر اتیحتما تدارککارگر  

.گيرند، مقوله ای عينی استپرش قرار    

آمادگی بيشتربرای تعرض به همه مهمتر تغيير توازن قوا وه از باالخر...سازمانيابی پيشرفته تر وخواسته های باالتر و

ی منشور برااما در. مبارزه ضد سرمايه داريستهای عينی برای پيشرفت سرمايه، بمثابه يک رابطه اجتماعی، فاکتور

» زاويه ديد«و   تقليل داده نيت ها راهم . آورده نمی شود نيت ها  جز چ دليلی ، هيتعريف ماهيت ضد سرمايه مطالبات

ی نفس طرح هرگونه مطالبه اعم از پايه ای و غيرپايه ا« کارگران را نسبت به مطالبات اصالحی چنين تعريف می کند

به معنای آن است که کارگران ازسرمايه داران طلبکارند. طلب کارگران از سرمايه داران ازبابت هيچ چيزنيست مگر 

بنابراين، کارگران با طرح .  داران کرده اند اما درازای آن هيچ چيزنگرفته اندهاز بابت کاراضافی ای  که برای سرماي

اخترا از محل همين کار پرداين مطالبات  واقع به سرمايه داران و دولت آن ها می گويند که آنان بايد  مطالبات خود در  

!!!است ديگری هم قابل تصور»محل« ويا که گ»)من تاکيد از(.نشده برآورده کنند    

 خود ، رفع ازيعنی دستيابی به رهايی(زدی است منظام کار نابودی   به سرمايه هدفش اين واقعيت که تعرض کارگران 

 برجسته نشده، بلکه سيستم  )مزدیکار نظم مبتنی بر برانداختن   در يک کالم ...بيگانگی، اجتماعی کردن کارخانگی و

 »هيچ چيز«مايه تلقی می گردد و نه سرگران وصول طلب ازکارتوزيع ارزش اضافی به چالش گرفته می شود و هدف 

نده سرمايه ، شليک به قلب تپفشردن حلقوم سرمايه« احساسات ناصرمثل. )د باعرصه کارسوسيال دموکراسیمقايسه کني( .ديگر

دستمزد کامل  صرفا  سرمايه طلب کارند اما نه کارگران از. اين نگاه نمی گذارندماهيت تاثيری بر ...  و»وشريانهای آن

به سرمايه می فروشند، زندگی نيروی کار ا همراه برا،  خود را که هرروز را و خودراجتماعی ديگ خودرا بلکه رابطه 

تبديل کرده  جهنم  آنرا به  را طلب کارند که سرمايه  نوينی   دنيای  سرنوشت خودرا و دريک کالمخود را، حاکميت بر

ها گفته شوند چرا آنطور است نيتقراراگر. بلکه با نظام کارمزدی استتمزد نيست، آنها با ميزان دسهمه سروکار. است  

   ٢٠٠٨ -٠٧ -١٠  -سعيد سهرابی                               .که هستند گفته نشوند  
.مهوری موجود استجمحمد خضری درسايت مرکز امورزنان و خانواده رياست . ـ مطالب در رابطه با احمدی نژاد و طبيب زاده ١  


