
 

 1

  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
ت اسید تعرض به نظام کار مزیتعرض به کار مزد  

 
هشتاد وهفتتيرم هن بيست ناصر پايدار  شنبه  

                                                                              
دستمزد « . سعيد سهرابی نوشته دوم خود در مورد چگونگی مبارزه با کار خانگی زنان را با اين عنوان آغاز کرده است

 اخير خويش طرح نوشته آنچه سعيد در !»اشد، اما به نظام کار مزدی نيستبه کار خانگی شايد تعرض به کار مزدی ب

  مختلف رفرميسم تا امروز در ميان طيف وسيع نيروها و محافلديربازهائی است که از  است بيان ديد و دريافتنموده

چپ پيرامون سرمايه داری، مبارزه طبقاتی، جنبش کارگری، سوسياليسم، زمينه های اجتماعی ستمکشی ها و بی حقوقی 

  هایبحث نيازمند  طبيعتًان به هر کدام اين موضوعات پرداخت.ن ها وجود داشته استهای اجتماعی موجود و مانند اي

   . اکتفاء می نمايمالزم چند نکته فقط به ذکر من . که جای آنها اينجا نيست استتفصيلی

.  رابطه کار مزدی استوار استيا همان بر رابطه خريد و فروش نيروی کار يا نظام سرمايه دارینظام کار مزدی . ١

 نيروی کار، بنياد سقوط توده های کارگر دنيا از هر نوع دخالت آزاد در پروسه کار و کار مزدی شالوده استثمار

زيربنای واقعی ساقط شدن انسان ها از هر نوع حق و حقوق و ، زندگی خويش و توليد و اداره امورسرنوشت کار 

اين حرف . است ی حقوقی ها از جمله سقوط زنان به ورطه همه تبعيضات و ستمکشی ها و باختيار و آزادی های انسانی

 . بدون شک سخنی نادرست است!!!» به کار مزدی متضمن تعرض به نظام کار مزدی نمی باشدتعرض «  که گويا

روايتی  .می دانند نه کار مزدی بلکه مالکيت انفرادی سرمايه ها  رااساس سرمايه داریکسانی که چنين می انديشند، 

داشته است و توسط سوسيال دموکراسی، اردوگاه شوروی سابق، چپ خلقی، بورژوائی، از سرمايه داری که وجود 

می تواند اين   فوقدوم حرفمعنای . بر جنبش کارگری تحميل شده است  کم يا بيشتروتسکيست ها و تندنس های مشابه

  ايندستکاری از معبر تعرض به شالوده آن يعنی رابطه کار مزدی بلکه از طريق  نه که نابودی نظام کار مزدیباشد

 ضرورت محو اين ها از. ين می پندارند منتقدين دموکراتيک اردوگاه شوروی سابق عمومًا چن.قابل تحقق استنظام 

 گسترش بيشتر نهادهای مدنی و حقوقی نظم يا  را در توسعه دموکراسیآنسرمايه داری حرف می زنند اما راه تحقق 

 سرمايه داری را به اعتبار مالکيت انفرادی سرمايه ها و نه عمومًايز اين جريانات ن. جستجو می کنند اجتماعی موجود

    .تبيين می کنندرابطه خريد و فروش نيروی کار 

پافشاری روی کسانی که نظام سرمايه داری را با منظر ماترياليسم انقالبی و پراتيک مارکس کالبدشکافی می کنند،  .٢

ارزه تمرکز مبمی بينند و بر آنند که  کار خانگی مبارزه با وجودمؤثر  يک سالح  راپرداخت مزد در قبال کار خانگی

نوشته . کفه توازن قوا را به نفع جنبش کارگری و عليه سرمايه داری سنگين می سازد طبقه کارگر بر روی اين محور

 در همين راستارا تا حدودی توضيح داده است و ه طبقاتی  چگونگی اين مسأله و مکان آن در پراتيک مبارزقبلی من

 که بورژوازی بر پايه سرشت ذاتی سرمايه حتی در چهارچوب محاسبات ساده سود و زيان خود نيز متذکر شده است

 کليه امکانات اعالم رايگان و پرداخت دستمزد به کار خانگیبر استثمار نيروی کار زنان در مراکز و کار و توليد را 
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  :  می نويسدحرف در انتقاد از اين  سهرابیسعيد. گر ترجيح می دهدرفاهی و معيشتی و اجتماعی توده های کار

تمام پيش فرض های اين تز بر . است » تعرض به کار مزدی « اين همه ادعای ناصر برای ،همانطور که می بينيد« 

،  هزينهدولت در مقابل اين تر است واين دليل استوار است که هزينه پرداخت دستمزد از هزينه امکانات رفاهی بيش

را بر  تازه اگر می داشت مبنای خود اوال چگونه؟ ثانيا اين تز صحت ندارد و. خواسته های رفاهی را بر خواهد گزيد

يعنی تحوالت اجتماعی را به تحوالت درونی .  نظام کار مزدی استوار نکرده بودبه» تعرض«  مبارزه طبقاتی يا

  ».....سرمايه گره می زند نه مبارزه عليه سرمايه

 شناخت از سرمايه داری و نوع آناتومی پديدارهای مختلف اجتماعی در اين جامعه طبقاتی درونمايهواقعيت اين است که 

 چالش بی حقوقی ها، تبعيضات و برایبر روی راه حل ها، راهکارها و چاره پردازی های افراد يا گرايشات مختلف 

محافلی که سرمايه داری را نظام مبتنی بر کار . ای می گذاردسيه روزی های موجود تأثير عميق و سرنوشت ساز بر ج

 تبعيضات و اشکال ستمکشی های اجتماعی درون جامعه موجود هم مصائب،مزدی نمی بينند، طبيعتًا در مبارزه با 

ليد  و تعرض عليه روند کار سرمايه يا رابطه تو خودراهکارهایمفصلبندی واقعی و ماترياليستی ميان  وجودنيازی به 

 نه رفع تبيض و هر شکل چالش ستمجائی، هر نوع تغيير، هر گوهر جابوقتی که . اضافه ارزش احساس نمی کنند

 بحث ديگران پيرامون ضرورت تعرضد، شوصرفًا در مدار اصالحات و دستکاری نظم اجتماعی حاکم کندوکاو می 

آنچه باالتر در جمله منقول از . درالزم تلقی می گردو يا بسيارغي به چشم نمی آيد اصًال نيزعليه شيرازه حيات سرمايه 

تعرض به کار « در مقاله  ببينيم ماجرا چيست؟. رفيق مان سعيد آمده است همين معضل جدی را با خود حمل می کند

موضوعاتی نظير مهد کودک رايگان برای کليه کودکان، آموزش و  »خانگی بدون تعرض به کار مزدی ممکن نيست

ن در همه سطوح برای همه، بهداشت و دکتر و دارو و درمان کامًال رايگان، برای کليه شهروندان، پرورش رايگا

 مطلق نگهداری و مراقبت از بيماران و معلوالن و سالخوردگان به صورت رايگان، اياب و ذهاب رايگان، ممنوعيت

ها همه و   سال و مانند اين١٨دواج زير ها و روابط مرد و زن با هم، ممنوعيت کامل ازدخالت دولت در زندگی انسان 

 جنبش لغو کار مزدی به اين مطالبات با ين فعال نگاهيک تفاوت بسيار اساسی ميان نوع. همه مفروض تلقی شده اند

 موارد را به عنوان سنگرهای روز نوع نگاه رايج چپ از جمله نگاه سعيد هميشه اين بوده است که ما تک تک اين

 عليه سرمايه و بستر تدارک و تجهيز و آگاهی و سازمانيابی و آمادگی وسيع شورائی توده های مبارزه طبقه کارگر

پرداخت دستمزد به کار خانگی در امتداد اين مفروضات . کارگر برای محو نظام بردگی مزدی مورد تأکيد قرار داده ايم

تعرض به شرائط بازتوليد کار نگی سوای کار خامبارزه عليه  آنچه واقعی است اين است که برای .قرار داشته است

ی هاو شعاربافی ها همه راه حل از جمله های ديگرتالش و موجود نيست  راه ديگریمزدی و تعميق مستمر اين تعرض

   قبًالچرا چنين است؟. نداين نوع کار عمل می ککه در راستای ماندگارسازی نه در جهت کاهش کار خانگی،  کنونی

     .  اينجا باز هم توضيح می دهمتوضيح داده ام و در

کار .  نوعی کار در خدمت بازتوليد و ارزش افزائی هر چه غول آساتر سرمايه استکار خانگی در شرائط کنونی تاريخ

 از کار الزم توده های کارگر کسر و به سود ،خانگی وجود دارد زيرا که به يمن آن کل هزينه پرورش نيروی کار

دولت سرمايه داری از بقای کار خانگی دفاع می کند زيرا تمامی بار پرورش چند ده ميليون . سرمايه اضافه می شود

.  کودک ايرانی به عنوان نسل آتی نيروی کار را به جنايتکارانه شکلی بر گرده طبقه کارگر سرشکن می سازد
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از معلوالن و پيران و بيماران  بورژوازی با سخت جانی تمام اين شکل کار را حفظ می نمايد زيرا هزينه های نگهداری 

نظام سرمايه داری خواستار بقای کار خانگی . جامعه سرمايه داری را يک راست بر زندگی طبقه کارگر تلنبار می نمايد

است زيرا در پرتو وجود آن به جای دو دستمزد يا به جای پرداخت بهای نيروی کار دو کارگر فقط يک دستمزد و بهای 

سرمايه داران و دولت آنها با همه سبعيت الزم بر استمرار کار خانگی . گر را پرداخت می کندنيروی کار يک کار

 ١۶اصرار می ورزند زيرا به مدد آن يک جا در کارخانه و کارهای ساختمانی و ساير مراکز کار و توليد روزانه کار 

 ساعت ١۶ای ديگر روزانه کار بيشتر از ساعتی و بيشتر را با بهای شبه رايگان بر کارگران تحميل می کنند و يک ج

نظام سرمايه داری کار خانگی را . دنکارگر خانگی را بدون هيچ ريالی دستمزد به وحشيانه ترين شکلی استثمار می نماي

برای حصول اين اهداف و دهها هدف ديگر مشابه آن می خواهد و الجرم مبارزه با کار خانگی در گرو تعرض به همه 

 اين محور پيکار را چسبيده بسيار درست نوشته من.  ضد کارگری و ضدانسانی سرمايه قرار می گيردیراهکارهااين 

 که به هر لحظه کار خانگی تا زمانی که اين نوع کار وجود دارد  می کندتصريح تأييد مقاله منيژه گازرانیاست و در 

 شده توضيح دادهاست  و  گذاشته شدهشه انگشت ريدر اين جا بر .  ماهانه پرداخت شودمزد هزار تومان دست۶٠٠بايد 

ديدگاهی که سرمايه داری را نظام مبتنی بر کار .  که لغو کار خانگی بدون تعرض به کار مزدی مقدور نيستاست

 رابطه توليد اضافه ارزش  نيازهای ميان دفاع سرمايه از کار خانگی واين ديدگاه.  اين ها را قبول نداردمزدی نمی بيند،

، لغو کار خانگی را در گرو تعرض عليه کار مزدی نمی مشاهده نمی کندازتوليد سرمايه اجتماعی هيچ ارتباطی يا ب

 خواستار اين نگاه،. ، مبارزه طبقه کارگر برای محو ريشه های واقعی وجود کار خانگی را اصًال الزم تلقی نمی کندداند

 در ماوراء هدف متشکل شدن زنان به اعتبار زن بودنشانلغو کار خانگی است و تنها راه حل وی برای تحقق اين 

يا حوزه های ليستی از مطالبات   گازرانیمورد رجوع نوشته منيژه منشوردر. استمزدی مرزهای مبارزه ضد کار

 آنها متضمن ضربه ای بسيار کوبنده بر پروسه بقای کار خانگی است، هر که تحقق هر کدامکنکرت پيکار وجود دارد 

 از اين مطالبات به عنوان سنگر روز جنبش کارگری برای تدارک، تجهيز، کسب آگاهی، سازمانيابی سراسری وکدام 

 همه اينها را نفی چپ موجود.  گرفته اندمورد بحث قرار تعيين تکليف نهائی با موجوديت نظام بردگی مزدی سرانجام

 در اين نوشته ی جايش دليل آن بسيار روشن است ول؟چرا. می کند و بسيار سخت به تشکل فراطبقاتی زنان چسبيده است

   .نيستکوتاه چند خطی 

 نه فقط پرداخت دستمزد به کار خانگی را مبارزه عليه سرمايه داری نمی داند که يک معادله ، سعيدرفيق عزيز ما. ٣

 دستمزد برای کار به موجب اين معادله مطالبه!!!. نوين رياضی هم برای اثبات نادرستی اين کار کشف کرده است

خانگی به  عنوان يکی از مکانيسم های ستيز با اين نوع کار در کنار همه مکانيسم های اساسی ديگر، با حرف نمايندگان 

ميان گذاشتن عالمت تساوی  !!!تغال زنان می دانند يکسان استفکری سرمايه که گسترش سرمايه داری را موجب اش

ی طبقه سرمايه دار و  و راه حل ها در يک سویمزد کار خانگی بر گرده سرمايهمبارزه طبقه کارگر برای تحميل دست

 کارگر آگاه و نيمه آگاهی به طور قطع هرسخنی است که   در سوی ديگر،کری اين طبقه برای اشتغال زناننمايندگان ف

ابطه ای نمی بينند، يک دچار حيرت و اعجاب می کند اما برای کسانی که ميان بی حقوقی زنان و اساس کار مزدی ر را

  !! لطفًا استدالل را توجه کنيد!!!سخن مستدل تلقی می گردد

اقتصاد سرمايه داری به عنوان مثال معتقد است که با رشد توليد ناخالص ملی و يا رشد سرمايه گذاری ميزان اشتغال « 
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منظور خودرا از اشتغال زنان به  و.... ونان بيشتر به کار خواهند پرداخت يا با کاهش مزد واقعی، ز.زنان باال می رود

حضور هرچه گسترده « ناصرهم افزايش هزينه ها را پيش فرض اجبارسرمايه برای  . اين پيش فرض ها گره می زند

يعنی هجوم مبارزه برای رهايی از کارخانگی . نه بالعکس  و می داند» زنان در عرصه های مختلف کار خارج از خانه 

ل تحول در جامعه نيست، بلکه نخست هزينه را باال می بريم تا سپس سرمايه زنان را از خانه خارج به طور مستقيم عام

  »....از ديدگاه ناصر» رض به کار مزدیتع« اينست مفهوم .کند

 است که سرمايه اشتغال زنان را به انباشت بيشتر سرمايه يا کاهش مزدهای واقعی گره می زند و  اين!!استداللماحصل 

يز را يکی و البته فقط يکی از راهکاری الزم ستسرمايه بر   خانگیکارتحميل دستمزد  در عوض ن ضد کار مزدیفعالي

نسبت به آن انتقاد و اعتراض  اين دو استدالل را از يک جنس می داند و دوست ما. با وجود اين نوع کار قلمداد می کنند

 ولی زده می شود، از سرمايه حرف اينکه متأسفانه.  روشن استاما يک چيز کامًال. چرا؟ هيچ معلوم نيست!!! می نمايد

 نه پايه های مادی اين شعارها به آسمان می رود اما   در باره لغو کار خانگی.هيچ توجهی نمی گردد درونمايه سرمايه به

 خانگی وجود دارد در  چرا کار.اصًال نيازی به کندوکاو پيدا نمی کند الغاء آن  پراتيک و طبقاتینوع کار و نه راه حل

 !!هم ربط چندانی پيدا نمی کند به سرمايه  ها خارج از مدار شعاربافیدر به کلی گور و گم است و اين امر  هابحث

پشت سر هم رديف می شوند اما ميان مبارزه برای لغو اين نوع کار و جنبش ضد کار مزدی جمالت لغو کار خانگی 

و راستش ها فقط معتقد به لغو کار خانگی است   به جای همه اينچپ موجود !!ت هيچ رابطه ای موجود نيسطبقه کارگر

  .  سرمايه داری فراتر نمی رود جامعه تحقق اين هدف هيچ ميليمتری از دائره اصالح سازمان کار برایشکل راه حلهاي

و تعميق و  با تشديد  بازتوليد و خودگستری سرمايه وپروسه ارزش افزائی. سرمايه رابطه توليد ارزش اضافی است

هر چه بيشتر استثمار نيروی کار، با کاهش مستمر کار الزم و افزايش کار اضافی، با کاهش نسبی جزء متغير حدت 

 و کاهش هر چه غول آساتر بهای نيروی کار در وسيع ترين سطح همراه و غيرقابل سرمايه در مقابل جزء ثابت آن

بسيار عوامفريبانه  شيوه توليد سرمايه داری بر اين بستر به پيش می تازد و روند کار سرمايه چنين است،.  استتفکيک

 فعالين ضد کار مزدیهای  شيرازه و سرشت حرف. همين روند و بستر را مايه اشتغال بيشتر زنان معرفی می کند

  تمامیيه، محودر اينجا همه چيز حول محور تعرض به روند کار سرما. استوار استدرست بر نقطه متضاد اين روند 

ها وجود کار خانگی را وسيله  يعنی محو کليه زمينه هائی که سرمايه از طريق آنپايه های مادی وجود کار خانگی 

او ميان پيوند زدن .  است کشف تازه ای کردهدوست ما. دور می زندن ها خود قرار می دهد و مانند اي استمرار بازتوليد

زدی در يک سو و ادعای بورژوازی مشعر بر پيوند ميان توسعه سرمايه داری و لغو کار خانگی با تعرض عليه کار م

  !!! اشتغال در سوی ديگر رابطه اينهمانی پيدا نموده است

شليک به قلب تپنده «و » رويکردی راديکال و بسيار سرمايه ستيز«ناصر در اين معنا !!!.« : نويسد می سعيد. ۴

» تعرض«به کار مزدی  هاست که به اين کارمهم مشغول است ول دموکراسی سالبا اين حساب سوسيا. می بيند» سرمايه

  » ........را برايش می گشايد و" سوسيالسيم"می کند و اين دخالتگری در سيستم توزيع ارزش اضافی حتی افق 

 خوانندگان  برایضد سرمايه داری پيرامون درک از مبارزه  دو کلمهقياس بافی ها و تمثيل پردازی هاکاش در اين 

يا دوست ما اگر .  بودشدهيا بر قلم جاری  کاش در باره افق سوسياليسم چيزی بر زبان آورده. وجود داشتتوضيح 

 می شد، کاش حتی در چند سطر  تر آسانت پيرامون گفته ها و نظرات آنانو قضاند دست می زدها به اين کارديگران
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 سازمانيابی ،جنبش کارگری ، سوسياليسم افق ازعالين ضد کار مزدیف روايت  بر افراد نقد واقعیکهگرديد مشخص می 

اين جنبش، رابطه ميان مطالبات روز طبقه کارگر و پيکار سراسری لغو کار مزدی، رژيم ستيزی لغو کار مزدی، 

ه اندازه فعالين لغو کار مزدی فقط در طول دو دهه اخير ب. سازمان کار سوسياليستی طبقه کارگر و مانند اين ها چيست

.  بحث کرده اند، به ميزان فهم و دقت و شناخت خويش اين موضوعاتتمامی، پيرامون مشروح کتاب ها، به طورحجم 

 بر ديگرانسعيد در هيچ کجا هيچ نقدی بر هيچکدام از اين موضوعات مطرح نکرده است اما او به محض مشاهده تأکيد 

تمامی هست و ضد کار مزدی يکباره شمشير از نيام کشيده است و پيوند ميان مبارزه برای لغو کار خانگی و جنبش 

گويد که پيش کشيدن دستمزد برای کار خانگی به  او می.  استدانسته همطرازسوسيال دموکراسی را با نيست بحث ها 

ت است و م مبارزه عليه اين نوع کار در حکم مبارزه با سرمايه داری از طريق افزايش هزينه های انباشعنوان يک اهر

 عنوان افزايش هزينه های انباشت به تمسخر به  در اين جاکهآنچه . اين کاری است که سوسيال دموکراسی انجام می دهد

. مبارزه طبقه کارگر عليه شدت استثمار، عليه بنياد استثمار و عليه موجوديت روند کار سرمايه استگرفته می شود 

در اين عبارت . ال کار سوسيال دموکراسی می داندينه سرمايه گذاری و روها را فقط باال بردن هز همه اينرفيق ما 

 از سوسيال دموکراسی با روايت و نه وجود دارد راديکالی نه از مبارزه طبقه کارگر عليه سرمايه هيچ درک پردازی ها

  .  شناخت درستی همراه است سطحهيچ

ی طبقه کارگر مبارزه توده های اين طبقه عليه روند کار مبارزه عليه سرمايه داری از زوايه کمونيسم لغو کار مزد

سرمايه نه . سرمايه و آگاهی و تدارک و آمادگی آنها بر همين بستر برای پايان دادن به موجوديت نظام کار مزدی است

 و رابطه توليد اضافه ارزش. مشتی شيئی مشتمل بر ماشين االت و پول و ابزار و زمين که يک رابطه اجتماعی است

رابطه سقوط طبقه کارگر از کل هست و نيست انسانی و اجتماعی . تبديل محصول کار بردگان مزدی به سرمايه است

رابطه بسط ملزومات توليد اضافه ارزش به قانون، قرارداد، مدنيت، حقوق، سياست، دولت، اخالق، سنت، . خود است

رابطه شروع و رجوع همه اين ها . ار اجتماعی است، فرهنگ و کل فراساخت هاروابط مرد و زن، مالک ها و ارزش

 بدون  و سيه روزی تبعيض، بی حقوقیدر جامعه سرمايه داری مبارزه ريشه ای با هر نوع ستم، شرارت، ظلم. است

کاوش ريشه های واقعی آنها در چند وچون رابطه توليد اضافه ارزش و بدون پيوند زدن مبارزه عليه آنها با مبارزه عليه 

جنبش ضد کار مزدی و دارای افق شفاف لغو کار درست به همين دليل .  مزدی فقط دروغ بافی و عوامفريبی استکار

 بر شريان حيات سرمايه، بر پروسه توليد اضافه ، محور واقعی و هميشگی تمرکز قوای خود را در همين جا،مزدوری

مجموعه ای از .  ميزان که می تواند به آن حمله می کندبه هر. ارزش يا روند کار شيوه توليد سرمايه داری قرار می دهد

را در پيش رابطه توليد اضافه ارزش افق محو . اين هجوم می سازدات ضد سرمايه داری را سنگر هميشه باز مطالب

  متناسب با نيرو و متناظر با کل امکانات موجود برای انسداد شريان در هر لحظه و هر گام و هر فاز وروی خود دارد

عالی ترين سطح ی گسترده ترين سطح رفاه اجتماعی،  باالترين هزينه های الزم برا.می کندحيات سرمايه پيکار 

 ارتقاء معنوی و فکری  ملزومات وپربارترين مدارس و آموزش و پرورشبهداشت و دارو و درمان، مدرن ترين و 

 پيران، مدرن ترين سيستم اياب و ذهاب، کوتاه ترين ها، مرفه ترين و عالی ترين سيستم نگهداری از سالمندان وانسان 

، باالترين ميزان دستمزدها، تعلق کامل باالترين رايگانمسکن مدرن و مرفه ، ، داوطلبانه شدن کارروزانه کار ممکن

  و همه امکانات رفاهی،دستمزدها به بيکاران، پرداخت دستمزد کامل شاغالن به هر ساعت باقی مانده کارخانگی
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جنبش ضد کار کند،  میتی و اجتماعی ديگر را به ضرب قدرت پيکار بر پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی تحميل معيش

 قوای طبقه خود را ،برای تحميل آنها بر نظام کار مزدی. نمايدمزدی همه اين مطالبات را ميدان جنگ با سرمايه می 

 در درون اين تشکل به طور مستمر آناتومی می سازد، خود را بر پای ضد کار مزدیتشکل سراسری . سازمان می دهد

 راست و چپ  رفرميسم هر نفوذ راهعينيت موجود سرمايه داری را به سر آگاه خود در مقابل سرمايه تبديل می کند،

وجب به وجب با قوای قهر کارزار در بستر اين  سازد، مبارزه به نفع بورژوازی را سد می برای منحرف ساختن اين

با رژيم ستيزی راديکال طبقاتی ضد کار را  و رژيم ستيزی دموکراسی طلبانه رفرميسم چپ نمايد مبارزه می سرمايه

جنبش ضد کار مزدی پرولتاريا بر اساس پويه طبيعی و قهری جدال ريشه ای با سرمايه کليه . مزدی جايگزين می کند

 قومی و ، رفع تبعيضات جنسی،ی سياست، مدنيتآزادی ها و حقوق سياسی، قرارها و قراردادهای اجتماعی و انسان

بورژوائی، سوسيال بورژوائی و   و با همين نگاه بديل های دروغيناود می کبا نگاهی سوسياليستی و همه چيز را نژادی

کوير خشک  را از مطالبات، حقوق و آزادی ها بيرق مبارزه برای هر کدام از اين ،ی نمايد رفرميستی آنها را نقد م

اين . استوار می سازد شالوده اعتراض کمونيستی لغو مزدیاسی طلبی رفرميسم چپ با قدرت تمام می کند و بر دموکر

 در تمامی اين مراحل و فراز و فرودها و افت و خيزها محکم، آگاه، با بيشترين بصيرت و آگاهی روی محور جنبش

 رابطه توليد اضافه ارزش به جلو خيز بر می متعين تعرض به روند کار سرمايه و تالش برای انسداد شريان حيات

به پيش می برد گام به گام، آگاهی وا و رويکرد ت مح نگاه، طبقه کارگری که مبارزه خود با سرمايه را با اين.دارد

خود را .  خود را باال می بردمبارزه و تعرض قدرت  به طور مستمر. و تعميق می بخشددهد را توسعه می طبقاتی اش

از دست سرمايه داران  خارج ساختن مراکز کار و توليد بهدر اولين فرصت . ضد کار مزدی و شورائی سازمان می دهد

 می جنگد و موانع دولت سرمايههمين محور با  در. ی شورائی آنها اهتمام می کندو دولت سرمايه داری و برنامه ريز

 در هر گام برای مختل ون اين حوزه ها،جنبش لغو کار مزدی در در. ش پای خود بر می داردسر راه مبارزه را از پي

راهکار پشت سر راهکار رديف می ساختن پروسه توليد اضافه ارزش و برای قطع شريان بازگستری سرمايه اجتماعی 

 از استفادهينگاه های سرمايه برای تمامی کم. در هر کجا که بتواند بيشترين ضربات را بر اين روند وارد می سازد. کند

ها، تمامی قلمروهای شرارت بار استثمار کار کودکان، کليه مجاری نان به نفع فزونی نرخ اضافه ارزش کار خانگی ز

صرفه جوئی سرمايه در شرائط کار کارگران، کليه قلمروهای انباشت منتهی به تخريب محيط زيست و هر آنچه را که 

د تا وثيقه تعميق استثمار کارگران و تداوم بازتوليد خود سازد، همه و همه را با تمامی توان پيکار چنگ می اندازسرمايه 

حقوق کامل دوره اشتغال برای بيکاران و دستمزد کامل شاغلين برای کار خانگی . آماج هجوم و تعرض و قرار می دهد

 ميادين نجنبش ضد کار مزدی در همه اي.  می کشدرا نيز در همين رابطه و به عنوان جزئی از همين پروسه پيکار پيش

رابطه توليد   آناتومی با چراغ مارکسی کل بردگان مزدی حاضر در فرايند مبارزه طبقاتی را حوزه ها و سنگرها،و

.  حيات سرمايه می چرخاند و نقد کمونيستی اين رابطه را ذهنيت آگاه آنان می سازددر داالن ها و زوايایاضافه ارزش 

اين جا هر نوع حزب بازی سوسيال بورژوائی سنت سوسيال دموکراسی و اردوگاه شوروی، هر فرم سنديکاليسم و در 

.  بالندگی و آگاهی و تدارک طبقه کارگر برای استقرار کمونيسم لغو کار مزدی است طرد می شودکه سد راههر آنچه 

 مفصل و  و اسناد کتاب و مقاالتدر  موضوعات را اينفعالين ضد کار مزدی ها مسائل جنبش ضد کار مزدی است و اين

سوسياليسم ی  ندارد و محصور در فضاشناخت اين جنبش از رفرميسم چپ .شروح به اندازه کافی باز کرده اندنقدهای م
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ارزيابی  نوعی اصالح طلبی راعليه سرمايه  اين شکل مبارزه کردن  نيزسعيد. آن انديشه کند نتوانسته است به بورژوائی

  : فقط می نويسداو حتی يک کلمه نمی گويد چرا اصالح طلبی است!!! می نمايد

 به نحوی اغراق آميز وشورانگيز و تهييجی چنان از مطالبات اصالحی خود به عنوان شليک به قلب )منظور من ( او« 

  است وايضا مهد کودک ، مهدکودک. سرمايه وشريان های آن سخن می گويد که از جهات نظری نگران کننده است

با عناوينی مثل سرمايه ستيز و راديکال، ماهيتشان . همه اصالحاتی ضروری بر وضع موجودند... حقوق بيکاری وو

رويت ترسيم نمود وبه اميال و نيت ضد سرمايه بودن راتا حد ممکن نبايد به شکلی رازآلود وغيرقابل . تغييری نمی کند 

 خيرش را گواه ضد سرمايه بودن  شعار های اصالحی اش قرار می دهد و آن ناصر نيت.ی عينيت نيافته حواله کرد ها

 اطالق ضد سرمايه به مطالبات اصالحی خود، صرفا به اعتبار زاويه ديد وآن هم با چنين زبانی. را پيش فروش می کند

   »اغراق آميز، توهم زا و مضر است

زير فشار شدت استثمار   هيچ کودک هيچ کارگرینکه اي»مهد کودک مهد کودک است«  !استدالل را خوب توجه کنيد

اينکه يا  حتی آرزوی دستيابی به آن را در مخيله خود خطور ندهد سرمايه و گرسنگی ناشی از وجود سرمايه داری

 برای اختالل روند  طبقه کارگر تعرض جنبش ضد کار مزدیاستفاده رايگان کل کودکان از آن، جزء جدائی ناپذيری از

کارگر طبقه  است توسط »حقوق بيکاری حقوق بيکاری«!!! دن نمی کی با هم هيچ فرق،ائی سرمايه باشدارزش افز

 يا توسط رفرميسم بر روند ارزش افزائی سرمايه تحميل شودسازمان يافته در سنگر پيکار برای نابودی سرمايه داری 

 و رهاسازی دومی از خطر پيکار اولی قه کارگر با نظام سرمايه داری وجه الضمان سازش طبراست سنديکاليستی

وجود کار خانگی را تحريم عقيدتی و ايمانی مطالبه دستمزد کامل اشتغال برای کار خانگی !!!  تفاوتی ندارد اصًالباشد،

 امحاء ريشه های مادی و  برای ضد کار مزدی کنکرتنکرده است، حال با تمامی راه حل ها و مطالبات و راهبردهای

سرمايه داری  اصًال تفنگ تفنگ است، به قلب !!!  چه فرق دارد؟؟مراه است، باز هم چه فايده وخانگی هاقتصادی کار 

اينکه کدام طبقه اجتماعی حرف می زند، اينکه انتظارات ا کمون پاريس را در هم کوبد چه فرقی می کند؟؟ شليک شود، ي

رای محو سرمايه داری طرح می  برای بقای سرمايه يا بو مطالبات توسط چه جنبشی، با کدام افق، با کدامين راهکارها،

   !!!ضوعات بسيار علی السويه ای هستندموشوند، همه و همه برای سعيد 

می گويد اين مطالبات ربطی به مبارزه ضد سرمايه !!! »شايد تعرض به کار مزدی اما نه نظام کار مزدی.... « نويسنده 

 نقد  چه سوسيال دموکراسی وچه شناخت عميقی از.  کارها را کرده استداری ندارند و سوسيال دموکراسی هم اين

عروج سوسيال دموکراسی بر قلع و قمع جنبش ضد سنگ بنای  !!!ت درون جنبش کارگری بر رفرميسم راسراديکالی

 احزاب همين کاری که امروز کل گروهها و. کار مزدی پرولتاريا به نفع ماندگارسازی سرمايه داری استوار بوده است

من در جاهای مختلف به مناسبت توضيح . ران وجهه همت خود قرار داده اندو محافل طيف رفرميسم چپ در جامعه اي

های سياسی نصيب طبقه  داده ام که تمامی آنچه در طول چند دهه به صورت رفاه و امکانات اجتماعی و حقوق و آزادی

 جهانی غرامتی بوده است که در روزگاری معين بورژوازی کارگر برخی کشورهای اروپای غربی و شمالی شده است

 اکتبر، خيزش  از نوع کمون پاريس، انقالب کارگریبه خاطر رهائی از چنگال قهر جنبش های راديکال سرمايه ستيز

بورژوازی در آن . های کارگری عظيم نيمه دوم قرن نوزدهم، انترناسيونال اول و نوع اين ها پرداخت کرده است

 پرداخت اين غرامت مهم را الزم می ديد و به يمن شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری و چنگ اندازی بر ،شرائط
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 امکان ،گسترده ترين حوزه های انباشت و استثمار و سالخی و نابودسازی نيروی کار شبه رايگان سه قاره بزرگ جهان

رفع نقش دالل مظلمه را در در  مون اين شرائط بود و مولود ناميسوسيال دموکراسی. دادن اين غرامت را هم داشت

خطر کمون پاريس ها و انترناسيونال اول ها و انقالب اکتبرها و جنبش های راديکال ضد کار مزدی کارگران دنيا از 

نها يعنی ی ياد شده را از سرچشمه واقعی طبقاتی آسعيد کل رفاه و امکانات و دستاوردها .ايفاء می کردسر سرمايه 

سوسيال دموکراسی ثبت می   در کارنامه افتخارات جراحی می کند و يکراستهای راديکال کارگریهمان جنبش 

در آن دوره تاريخی خاص اين بود و محتوای طبقاتی و  رفرميسم مسالمت آميز درون جنبش  کارگریقش ن!!! نمايد

ی همه کارگران دنيا شفاف در پيش رو به صورت بسيار  تاريخاجتماعی و چهره واقعی رويکردش در دوره کنونی

 به رفع بحران سرمايه و امکانات معيشتی، رفاهی و اجتماعی  توده های کارگر تا از اين طريقسالخی بی مهار است، 

  وسعيد به همان اندازه منتقد سوسيال دموکراسی استکمک شود،  ملزومات بازتوليد و ماندگاری شيوه توليد کاپيتاليستی 

  !!!آن را شناخته است و مورد انتقاد قرار داده استکه طيف رفرميسم چپ دنيا ت دارد از آن شناخ

 به اين نتيجه رسيده  زير فشار جنبش زنان دريافته است که دولت اسالمی سرمايه داری ايران همدوست عزيز ما. ۵

نقل  ( !!! دستمزد پرداخت نمايد به کارخانگی،است که برای تداوم شغل مادری و همسر داری زنان و حفظ کيان خانواده

  از آنهارد کار خانگی و استنتاج خاصرجوع به حرف ها و راه حل های سران جمهوری اسالمی در مو )به مضمون

در جامعه ای که به اعتراف شورای عالی .  از بسياری جهات قابل تعمق است،برای نقد مطالبه دستمزد به اين نوع کار

کارگران در چهارچوب مرگبارترين و جنايتکارانه ترين نوع تشديد استثمار % ٧٠ از کار نظام سرمايه داری بيش

نيروی کار يا قراردادهای موسوم به موقت و سفيد امضاء کار می کنند و از هيچ نوع تضمينی حتی برای کار يک روز 

 ماه ۶ ماه ۶ار کارگر معلم بعالوه چند ده هز% ٧٠ که عظيم ترين بخش اين جامعه ایدر . بعد خود برخوردار نيستند

هيچ ريالی در قبال کار شاق و طاقت فرسای خويش دريافت نمی کنند، در جامعه ای که سرمايه داران فوج فوج توده 

فروشنده نيروی کار را با سوء استفاده شريرانه و بشرستيزانه از گرسنگی کودکان آنها چند ماه، چند ماه به حادترين 

 می دهند و سپس بدون پرداخت هيچ ريالی دستمزد، آنان را اخراج و دسته های جديد را به شکل مورد استثمار قرار

و همين سياق جايگزين آنها می سازند، در جامعه ای که استثمار مرگ آسای نيروی کار بدون پرداخت هيچ دستمزد 

 جامعه ای که هر نوع در. به سنت و قانون و عرف سرمايه داران تبديل شده استقرون وسطائی بيگاری رواج 

آری در چنين جامعه ای . به سبعانه ترين شکل قلع و قمع می شوداعتراض توده های کارگر به هر سطح اين جنايات 

لطفًا اندکی !!! سخن سعيد اين است که دولت سرمايه داری دست به کار پرداخت دستمزد در قبال کار خانگی زنان است

بورژوازی در هيچ کجای جهان . و القاء توهم در ذهن توده های کارگر است پردازی دترين نوع وارونهاين ب!! آرام تر

کار .  استنگرديدهحتی در زير بيشترين فشار مبارزات کارگران حاضر به هيچ نوع گفتگوئی پيرامون اين مسأله 

ومندترين جنبش جوامعی که روزی، روزگاری شاهد حضور نيرهمه خانگی همين امروز در اروپای غربی و شمالی و 

 ساعت ٨تمامی زنان و مردانی که هر کدام روزی . های کارگری جهان بوده است در سطحی بسيار وسيع وجود دارد

ساير مراکز کار و توليد برای سرمايه کار می کنند و به موحش ترين شکل استثمار و   بيمارستاندر کارخانه و مدرسه و

ات زيادی را هم در درون خانه کار می کنند و اين کار باز هم در خدمت می شوند کماکان در طی هر شبانه روز ساع

بحث دستمزد برای کار .  سرمايه استارزش افزائی خود آنان و در خدمت بازتوليد سرمايه و  مزدیبازتوليد نيروی کار
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 اختالل هر چه خانگی کل اين بخش از کار را نيز در بر می گيرد و درست به همين دليل سالح بسيار مؤثری برای

 هر کسی .عميق تر روند کار سرمايه و مختل سازی هر چه گسترده تر پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی و جهانی است

نبايد به  ،حق دارد که با پرداخت دستمزد در مقابل کار خانگی سخت مخالف باشد اما برای اثبات حرفهای نادرست خود

اگر بناست اين نوع . دست بزند يتکارانه و بشرستيزانه دولتمردان بورژوازی، جناخلق توهم پيرامون عوامفريبی های

استنادها ادامه يابد آن وقت مثنوی هفتاد من کاغذ شود و حتمًا تمامی شيادبازی های شريرانه اين دولتمردان در مورد 

ر قله برابری و عدالت و وجود باالترين ميزان آزادی های سياسی، عالی ترين شکل دموکراسی، ريشه کنی فقر، تسخي

  !!!  شوند میهمه چيزهای ديگر نيز کم کم به آرشيو منابع مورد استناد اضافه

 که نه ميان تالش بورژوازی برای بقای کار محافل چپ مدافع تشکل مستقل زنان اين استيک معضل بسيار جدی . ۶

 تعرض جنبش کارگری عليه اساس کار مزدی د و نه درنخانگی و رابطه توليد اضافه ارزش هيچ نوع ارتباطی می بين

احمدی نژاد برای حفظ سعيد می گويد دولت . دنهيچ تهاجمی به ريشه های واقعی وجود اين نوع کار تشخيص می ده

معنای بسيار صريح اين سخن !!! خانواده و کار خانگی زنان حتی حاضر به پرداخت دستمزد در مقابل کار خانگی است

خانواده و کار خانگی در برنامه ريزی ها، سياست ها، رويکرد و چشم انداز طبقه سرمايه دار و آن است که دفاع از 

دولت سرمايه داری اصًال پاسخ به نيازهای ماندگاری روند کار سرمايه نيست، بلکه فقط يک مقوله مرامی، ايمانی و 

 تريليون تومان دستمزد توده های ١٣٠ر سال جمهوری اسالمی از خانواده و کار خانگی دفاع نمی کند تا ه. عقيدتی است

مراقبت های کودک ها و مدارس و  طبقه کارگر را به اضافه ارزش سرمايه ها اضافه کند، تا کل هزينه مورد نياز مهد

پزشکی و دهها هزينه کالن ديگر را به زيان زندگی توده های کارگر و به نفع افزايش سود سرمايه ها صرفه جوئی 

 بلکه  سرمايه داری اصًال کار خانگی و وجود خانواده را به خاطر اين موضوعات مورد دفاع قرار نمی دهدنمايد، دولت

در نگاه !!  ايدئولوژيک و ايمانی دارد شتری کينه يککارخانه و مراکز کار بيرون از خانه در  با استثمار زنانصرفًا

 اساسی اين جامعه، بر سر بود و نبود روند کار سرمايه يا سعيد مبارزه طبقاتی درون جامعه سرمايه داری و ميان طبقات

بورژوازی از !!! اين مبارزه صرفٌا يک کشمکش عقيدتی، مرامی و آئينی است. رابطه توليد اضافه ارزش نيست

زنان هم از اينکه ريشه های اقتصادی و . استثمار زنان در کارخانه نفرت دارد و خواستار ماندن آنها در خانه است

 آماج تعرض قرار گيرد، از اينکهجبات مادی کاپيتاليستی وجود کار خانگی توسط جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر مو

از اينکه مبارزه عليه کار سنگينی بر گرده سرمايه بار شود و های ساعت ماندن آنها در خانه هزينه يک در قبال هر 

هيچ دل خوشی  سازدختالل جدی  دچار ا راايه داری روند ارزش افزائی و شريان حيات سرمخانگی در همان حال

 به سراغ روند کار  نبايدمبارزه ميان طبقه کارگر و نظام سرمايه داری اصًال  در اين روايت می بينيم که!!! ندارند

ار سرمايه برود، بلکه بايد حتمًا در کوچه، پس کوچه های دستکاری سازمان کار سرمايه و تعيين جا و مکان بهتر استثم

   .م گرددسر در گ  سرمايه صاحباننيروی کار توسط 

 از بين نمی برد، بلکه زنان شاغل در کار خانگی نه فقط اين شکل کار راسعيد می گويد مطالبه دستمزد در قبال . ٧

 را  اين ادعا نظام سرمايه داری حاضر است همه انسان هابر طبق!!! مراکز کار و توليد را هم به خانه باز می گرداند

البد مخارج اين ضيافت تاريخی را از هم از سرچشمه اليزال . در چهارديواری خانه دعوت به بارعام مادام العمر بنمايد

 در اين جا سرمايه رابطه توليد اضافه ! به تمام و کمال تأمين خواهد کردعشق به جاوادنگی خانواده و حصار عفت زنان
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لکه راستش يک بنياد خيريه اطعام عاشقان خانواده است که همه بشريت با ب. ارزش و استثمار نيروی کار مزدی نيست

 ميليون زن در ١٧اشاره کردم که کارخانگی  باالتر!!! می شوند دعوت خوان يغمايشر هدف حفظ کيان خانواده بر س

کمک می کند و  تريليون تومان به افزايش سود سرمايه اجتماعی ١٣٠ چيزی معادل ايران با يک حساب ساده سرانگشتی

 که هر گام نموده ام اين را نيز خاطر نشان همان نوشتهدر . يکی از پشتوانه های بازتوليد سرمايه را تشکيل می دهد

خانگی بر بورژوازی  هزارتومان کار۶٠٠دستمزد ماهانه پيروزی جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در تحميل 

جنبش . ر کار مختل ساختن شريان حيات سرمايه داری خواهد بودضربه ای مهيب بر روند کار سرمايه و سالحی د

کارگری با صف آرائی الزم حول اين مطالبه در کنار ساير مطالبات مربوط به ريشه کنی زمينه های مادی و 

عمق دهد و   بيشترکاپيتاليستی کار خانگی می تواند ميدان واقعی کارزار طبقاتی عليه اساس سرمايه داری را هر چه

 خاطر عقب ماندگی تمام معضل زنان ايران اين است که بورژوازی به که بالعکس معتقد استرفيق مان . سعت بخشدو

 و عشق ورزی به داغ بودن کانون خانواده، رغبتی به استثمار  زنان در مراکز کار و توليد خارج از ايدئولوژيک خود

در اين منظر سياسی و طبقاتی طبيعتًا وظيفه !!! می رودخانه نشان نمی دهد و بر همين اساس کار خانگی از ميان ن

 هم اين می شود که بورژوازی را راهنمائی کنند تا استثمار در کارخانه را جايگزين استثمار در درون خانه  هاکمونيست

  .بنمايد

اين فرمولبندی .  کند مدافع تشکل مستقل زنان است اما از جنبش مستقل زنان دفاع نمیدر نوشته سعيد آمده است که او. ٨

تشکل هيچ چيز سوای  .ی توان به درون آن سرشکن ساختمظرف بسيار باز و فاقد معياری است که هر چيزی را 

تشکل زنان نيز طبيعی است که جنبش متشکل آنان است، حال اين جنبش می تواند قلمروی از . جنبش متشکل نيست

.  های ديگر را تشکيل دهدد و می تواند ملحقات و متعلقات جنبشجنبش سوسياليستی و ضد کار مزدی طبقه کارگر باش

 »تقل زنانتشکل مس«  گفته می شود که.  نمی تواند از اين قانونمندی عام فرار کند»تشکل مستقل زنان«  پيرامون بحث

ش کارگری  جنبش سنديکاليستی هم يک جنب، ثانيًااين حرف واقعيت ندارداوًال .  جنبش کارگری استمتحد باتشکلی 

 زنان هنگامی مبارزه. است، اما بدبختانه همين جنبش گورستان سوسياليسم و جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر است

 از سنخ تشکل های فی الحال موجود زنان راتيک و انتظاراتشپقلمرو معينی از جنبش ضد کار مزدی پرولتاريا است که 

ريشه های واقعی وجود کار خانگی در بطن شيوه توليد سرمايه داری به طور مثال در رابطه با کارخانگی به . نباشد

 که ضمن تعرض به کار مزدی بنيان های واقعی کشدحمله کند و مطالبات کنکرت و راهکاری کامًال کنکرتی را پيش 

 .تشکل مستقل زنان چنين تشکلی نيست.  قرار دهدحملهتبعيضات جنسی و بی حقوقی های اجتماعی زنان را آماج 

بالعکس نهادی است که بنياد کار خود را بر اصالح جامعه سرمايه داری و انتظار رفع بی حقوقی زنان از اين طريق 

 !!ری با برابری حقوقی مردان و زناناستثمار زنان در کارخانه به جای خانه، جلب توافق نظام سرمايه دا. قرار می دهد

يدی، سياسی، مدنی و اجتماعی سرمايه داری و نوع اين ها از جمله مشارکت برابر زن و مرد در برنامه ريزی نظم تول

 به سنت جنبش های خلقی و ، اين روايتدر مستقل زنان ابیسازماني. اهداف و حوزه تالش اين نوع تشکل ها است

 در آنجا است که به کارگران گفته می شود با ساختن سنديکا برای بهبود وضع معاش خود. ناسيونال چپ وصل است

تالش کنند، به دانشجويان هم گفته می شود تشکل مستقل دانشجوئی بسازند و برای حصول آزادی های سياسی و حقوق 

قل خود را بر پای دارند و برای تسان هم توصيه می شود که تشکيالت ممدنی با رژيم سياسی مسلط درگير شوند، به زن
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 طاليه داران جايگزينی نظم موجود سرمايه با  و باالخرهندرفع تبعيضات جنسی بجنگند، عده ای هم کارهای ديگر بکن

های  تاريخ حيات اين تشکل.  بسازند و انقالب را رهبری کنندسرمايه داری دولتی نيز زير بيرق دروغين کمونيسم حزب

ونی ميان جدال های در اعزام به خدمت توده های کارگر به جبهه ومستقل، تاريخ ساختن اردوگاههای متعدد پيشمرگياتی 

  . اقشار مختلف بورژوازی و تعطيل مبارزه طبقاتی پرولتاريا عليه سرمايه است

ر اين راستا گله می گويد که منظور وی از نقد نوشته منيژه گازرانی فقط طرح يک مسأله مشخص بوده است و دسعيد 

 انجام  در نوشته اخيرش ای وسيع تر به گونهاتفاقًا خود اوکاری که . شيده شده است به جاهای ديگر کمی کند که بحث 

شکی نيست که اين حادثه اتفاق افتاده است اما اين کار نه حاشيه روی و نه تمايل به پيش کشيدن بحث های . داده است

در نوشته قبلی به نقل از مارکس تأکيد نمودم که کمونيسم . جبر گفتگوهای مربوط به مبارزه طبقاتی استبلکه نامربوط 

 وضعيت موجود است و تغيير ريشه ای وضعيت موجود زنان نيز قلمرو معينی از پروسه پيکار ضد کار جنبش تغيير

وقتی از مطالبات، نحوه متشکل شدن، راهکارها و ساير امور مربوط به اين قلمرو خاص . مزدی طبقه کارگر است

. وارد صحنه می شوند مبارزه طبقاتیاز صحبت می کنيم الجرم ديد و دريافت ها، نوع نگاه، چگونگی تبيين و روايت 

 گفتگوی روايت ، به ناچار درک چگونگی پيوند ميان لغو کار خانگی با تعرض به کار مزدی و ديدن و نديدن اين پيوند

 يک بار ديگر تأکيد می کنم به همين دليلدرست . افراد از جنبش کارگری و افق رهائی اين جنبش را نيز پيش می کشد

 به مسائل پايه ای ها  آننه صرف درست ديدن و نديدن مطالبه دستمزد به کار خانگی بلکه نوع نگاه  افرادکه مشکل

وقتی که  .جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر و مکان رفع تبعيضات جنسی و بی حقوقی زنان در اين جنبش است

 هنگامی که  .نخواهد بودغو کار مزدی ، کمونيسم نيز کمونيسم لبه حساب نيايدنظام مبتنی بر کار مزدی سرمايه داری 

 کارگر و توده های سيه روزی ها و مصائب زندگی سايرريشه ستمکشی ها، بی حقوقی ها، تبعيضات جنسی و قومی و 

 در نيز راه مبارزه عليه اين ستمکشی ها و جنايات و سيه روزی ها جستجو نشود، در وجود رابطه کار مزدی فرودست

 شايد مشکل زنان زنان نسخه تشکل مستقل . پيگيری نخواهد گرديد  نيروی کار خريد و فروشتعرض عليه اساس رابطه

تری در چگونگی اعمال نظم سرمايه داری بر طبقه کارگر و از جمله زنان کارگر  سرمايه دار را حل کند و مکان مهم

 جنبش دستکاری نظم سرمايه، تحکيم نصيب آنها سازد، اما برای زنان کارگر دنيا سوای تبديل شدن به نيروی پيشمرگه

نتيجه ديگری چه بيشتر طوق بردگی مزدی بر گرده خويش  هر استحکامپايه های قدرت و ماندگاری سرمايه داری و 

  .  نخواهد داشت

  

  

  ناصر پايدار

  ٢٠٠٨ ژوئيه ١۴

 


