
تحولي كـه  .  نود و هفت سال از انقالب اكتبر گذشت
 . ناقوس مرگ سرمايه داري را بصدا در آورد

با پيروزي انقالب اكتبر طبقه كارگر در روسيه قدرت 
سياسي و دولتي را  بدست گرفت تا نظام سـرمـايـه    

رويدادي كه لحظاتش تـا بـه     .  داري را واژگون سازد
امروز مورد موشكافي موافقين و  مخالفين زيادي در 

اگر چه  طبقه كارگـر  .  سراسر جهان قرار گرفته است
توانست براي زمان كوتاهي قدرت را در دست نـگـه     
دارد، اما نفس قدرت گيري  طبقه كارگـر در يـك       
كشور، تاثيرات عظيمي در سطح دنيا بجا گذاشت كه 
زندگي توده هاي وسيع مردم  از  قرن  بيستم تا بـه  
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“ اعتراض كارگران بازنشسته” جستجوي عبارت 
 669در صفحه فارسي اينترنتي گوگل تـعـداد     

هزار صفحه خبري در اين زمينه را جلوي روي   
فوالدي هاي بازنشسته بـخـش     !  شما باز ميكند

مهمي  از  صفحات مربوط به دو ساله اخيـر را    
فوالدي ها،  از اصفهان .  بخود اختصاص ميدهند

گرفته تا كرمان و خوزستـان داسـتـان نـبـرد          
خياباني هشتاد هزار كارگر بازنشـسـتـه فـوالد       
است كه درب هر چه مجلس و استانـداري  و      
وزارت كار را درآوردند، خيابانها را بند آوردند تا 
حقوق معوقه دو ساله را ذره به ذره از گـلـوي       

اخبار كمابـيـش مشـابـه       .  دولت بيرون بكشند
حكايت از سلسله پايان ناپذير تحركات اعتراضي 
در شهرهاي مختلف و در سراسر ايران دارند كه 
كارگران براي  دريافتي هاي محقر ماهـانـه در     

مخرج مشترك اين كارگران و   .  پيش گرفته اند
اعتراضات آنها حق طلبي بدون چون و چـراي    
نهفته در انست، سي سال تمام كار كرده اند، از 
دستمزدهاي خود براي ايام سالمـنـدي كـنـار       
گذاشته اند و حاال از صندوق مالي متعلـق بـه     

صندوق بازنشستگي .   خود انتظار حمايت دارند
خالي و عدم پرداخت حق مـاهـانـه كـارگـران         
انعكاس ديگري جز  دلقك بازي خجـالـت آور     
دولت در مقابل مسئوليت مستقيم در مـقـابـل    

با هـمـه دشـواريـهـا و          .  كارگران نداشته است
پيامدهاي مادي و روحي انكار ناپذيـر فـوالدي     
هاي بازنشسته و كارگران مشابه؛ هنوز ميـشـود   

 ! گفت خوش بحال فوالدي ها
طبقه كارگر در ايران در آسـتـانـه دوره اي            
ايستاده است كه نسل كارگران قـراردادي وارد    

كارگرانـي كـه     .  سن بازنشستگي خود ميگردند
شصت تا شصت و پنج ساله ميشوند بدون اينكه 

را “  واقـعـي  ” هرگز فرصت كرده باشند شـغـل     
تجربه كنند؛ يك شغل با قـرارداد رسـمـي و          
قانوني، كارفرمايي كه حق بيمه و بازنشستگي را 
واريز كرده باشد و بعالوه تداوم الزم سي ساله را 

 . بر خود ديده باشد
بقول مسئول خانه كارگر رژيم  در سـيـسـتـم       
تاكنوني كارگر با دريافت برگ بازنشستگـي بـا     
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اعتراضات مردم اصفهان به اسيد پـاشـي بـانـدهـاي        
جنايتكار به روي زنان و دختران، بـاالخـره عـكـس       
العمل مقامات دولتي و رسانه هاي رسمي جمهـوري  
اسالمي، همراه مقامات قوه قضائيه را بر انـگـيـخـتـه      

ظاهرا از اصالح طلب تا اصولگرا، مشتركا تعرض . است
به زنان و دختران را كار گروهها و باندهاي خود سـر  
ميدانند و تالش ميكنند مردم معترض را بـا قـول         

ميگويـنـد تـحـقـيـق         .  پيگيري واقعه خانه بفرستند
خواهند كرد، عامالن را شناسائي خواهند كرد و بـه      

 .جرايم آنها رسيدگي خواهند كرد
زنان و دختران اصفهان، تهران و همه شهرهاي ايران 

آنها سي سـال اسـت در         .  اسيدپاشان را ميشناسند
جهنمي زندگي ميكنند، كه حاكمين آن بـا اسـيـد        
پاشي، با پونز كوبيدن و تيغ كشيدن بر پيـشـانـي و      
صورت زنان، با چاقو كشي و جنايت عليه آنـهـا بـه        

جامعه اي كه در آن بيش سه دهه .  قدرت رسيده اند
است بي حرمتي، بي حقوقي، تحقير و توهين به زن   

در اين سه دهـه صـدهـا      .  به قانون تبديل شده است
هزار زن به جرم تن ندان به بردگي و بـه آپـارتـايـد       
جنسي حاكم و قبول نكردن قوانين سر دسته هـاي    
اسيد پاش و سازماندهندگان آن در حاكميت، كشتـه  

سر دستـه  .  شده اند، زندان رفته اند، شالق خورده اند
اوباش و لمپن هاي اسيد پاش در  بيت رهـبـري و       

معلمـان و    .  مجلس و دولت و قوه قضائيه نشسته اند
فتوا دهندگان باندهاي چاقوكش در مجلس و دولـت  
روزانه مشغول وضع قوانين جديد عـلـيـه زنـان آن         

به مجلس جمهوري اسالمي و طرح جديد .  جامعه اند
طرح حمايت از آمـران بـه         ” نماينده آن به نام  19

نگاه كنيد تا ببينـيـد سـر      “  معروف و ناهيان از منكر
دستگان توحش و بربريت در آن جامعه كجا نشستـه  

سران جمهوري اسالمي در مجلس و دولت عليـه  .  اند
زنان قانون وضع ميكنند و اوباشانشان در خيابان بـه    

اين واقعيات ايران تـحـت   .  روي زنان اسيد مي پاشند
حاكميت جمهوري اسالمى خامنه اى و خـاتـمـى و      

اينبار و در رويـدادهـاي       .  رفسنجانى و روحاني است
اصفهان بخشهايي از رژيم و در راس آن روحـانـي و     
دولت او خود را با اعتراض مردم شـريـك قـلـمـداد        

شـواهـد   .  مسخرگي از سر و كولشان ميـبـارد  .  كردند
نشان ميدهد كه عاملين اين جنايات به دستگاههـاي  
رسمي و نيمه رسمي سركوب خود حكومت تـعـلـق    

همه هنر رياست جمهور هواخواه نظم و عدالت .  دارند
در “ مدافع حقوق زنان”و امنيت اجتماعي و صد البته 

اين خالصه ميشود كه مردم قرباني را قانع كند كـه    
عاملين اين جنايات  خودسرانه بنا بـر آمـوزشـهـاي       
قبلي، سوار بر موتور سيكلت دولتي  و با استفـاده از    
انبار اسيد واحد ارشاد شهر به وظـايـف قـانـونـي و          
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با پيروزي انقالب اكتبر و قدرت گيري طبقه كارگر 
و حزب بلشويك، مردم جهان شاهد حـاكـمـيـت       
شوراهاي مردمي و دخالت مستقيم تـوده وسـيـع      
مردم در سرنوشت سياسي مملكت، برابـري زن و      
مرد و رفع تبعيض جنسي، بـرقـراري حـق راى          
همگانى براى همه شهروندان، پيشروترين جنبـش  
آزادي زنان و پيشرفته ترين سيستم بيـمـه هـاي      
اجتماعي و رفاه در كشور عقب مانده اي شدند كـه  
تا آن زمان در هيچ كشور سرمـايـه داري وجـود        
نداشت و هنوز هم بخشي از آن حقوق در ممـالـك   

نه فقـط ايـن،     .  سرمايه داري غربي ديده نمي شود
ساعات كار روزانه به هشت سـاعـت      بلكه از كاهش

  و پـرورش    گرفته، تا تعطيالت آخر هفته، تا آموزش
رايگان براى همه كودكان، تا بيمه بـازنشـسـتـگـى      

زيادى از اصـالحـات      براى همه سالمندان، و بخش
ديگر رفاهى كه در زندگى مردم در غرب رخ داده،   

شان مديون پيشروي و قـدرتـگـيـري      همگى شروع
مديون انقالبي بود كـه    .  طبقه كارگر در روسيه بود

بهمن عظيم آزادي و رهايي را بـر سـر بـورژوازي        
روسيه فرو ريخت؛ بهمني كه اعتماد به نـفـس و       
قدرت پيشروي و انقالب را به طبقه كارگر جهانـي  
داد، بهمني كه پشت كل بورژوازي جهانـي را بـه       

قطعا تاريخ اين قرن بشر، بدون ايـن    .  لرزه در آورد
انقالب، متفاوت و طبعا انباشته تر از تحقير و ستـم  

نويسي تـاكـنـونـي      برخالف تاريخ .  شد بر انسان مى
هاي چپ آن، انقالب اكتبـر يـك      بورژوازي و جناح

ايـن  .  انقالب ملي محصور در مرزهاي روسيه نـبـود  
هـاي      انقالب آغاز موج انقالب جهاني بود كه شعله

آن بخش قابل توجهي از كره خـاكـي و بـويـژه           
 .كشورهاي اروپايي را در نورديد

انقالب اكتبر نويد دهنده دخالت مستقيم طـبـقـه      
. كارگر و توده هاي مردم در سرنوشت خويش بـود   

هدف چيزي نبود جز زوال دولت بر شانه هاي يك 
نظام شورايي؛ به هر ميزان كه انقالب اكـتـبـر بـه       
سمت اين جهتگيري پيشروي نمود، به همان اندازه 
به مردم جهان نشـان داد كـه راه دخـالـت در               
سرنوشت خويش و پايان دادن به دستگاهي بـاالي  
سر جامعه، برقراي دموكراسي مستقيـم شـورايـي      

شكلگيري جنبش شورايي در سطح جـهـان     .  است
تا دهه ها پس .  مديون اين هدف انقالب اكتبر است

از اين انقالب، جنبش كارگـري و هـر حـركـت           
آزاديخواهانه و مساوات طلبانه در جهان نشان قوي 

قدرت و وجهه اي كه طبـقـه   .  از اين جنبش داشت
كارگر و كمونيسم با انقالب روسيه در سطح جهاني 
پيدا كرد به حق به قبله آمال و اميـدهـاي مـردم      
محروم جهان تبديل شد؛ بطوريـكـه هـر رهـبـر          
آزاديخواه و دمكرات و اصالح طـلـب كشـورهـاي       
مختلف كه ميخواست كاري صورت بدهد، مجـبـور   
شد عكسي با كمونيسم بيندازد و با كمونيست هـا    

اگر چه انقالب اكتبر به هـدف خـود       .  دستي دهد
يعني برقراري نظام شورايي در روسيه دست نيافت، 
اما نطفه هاي اين تالش عظيم، تاثير خـود را بـر       
خواسته ها و مطالبات مردم جهان براي دست يابي 

هـدف اسـاسـي      .  به آزادي و برابري به جا گذاشت
انقالب اكتبر برچيدن مالكيت خصوصي و استثمـار  
انسان از انسان و برقراري آزادي و بـرابـري هـمـه       

 .انسان ها بود
انقالب اكتبر به فعال مايشاء و به دخالت مذهب در 

از جمله تبليغات و .  زندگي مردم روسيه خاتمه داد
زوزه هاي بورژوازي جهاني در مورد سـركـوبـگـري     
بلشويكها و انقالبيون اكتبر، بدليل هميـن كـوتـاه      
كردن دست مذهب و جدايي كامل آن از دولـت و    

كينـه و نـفـرت        .  آموزش و پرورش در روسيه بود
بورژوازي همراه با دستگاه مذهب و خرافه شان از   

هنوز هـم از آن        .  انقالب اكتبر وصف ناپذير است
براي .  اقدام متهورانه بلشويك ها به خود مي پيچند

كارگران آگاه روسيه، كليسا در حكم عتيقه اي بود 
مربوط به گذشته كه به دليل تأثير استانـداردهـاي   
رو به رشد مادي و فرهنگي توده ها محكوم به زوال 

امروز كه مذهب چه آنجـا كـه در       .  تدريجي است
قالب جنبش و سناريوي سياه اسالمي در جـهـان     
فعال شده و چه آنجا كه در قـلـب دولـت هـاي           
سرمايه داري غربي جايگاه به مراتب باالتري يافتـه  
است، رجوع به درس هاي انقالب اكتبر در برخورد 
به مذهب از هر زمان ديگري ضرورت بـيـشـتـري       

فقط با يك انقالب اكتبر مي تـوان بـه     .  يافته است
ماشين آدمكشي مذهب، به دستگاه تـحـمـيـق و       

 . خرافه آن و به كل اين مافياي ديني افسار زد
در عرصه آزادي زن، انقالب اكتبر قـوانـيـنـي در         
جامعه وضع كرد كه بطور واقعي به فـرودسـتـي و      

براي اولين بار در تـاريـخ     .  ستم بر زن پايان ميداد
بشريت يك انقالب عظيم، تعهد خود را به بـرابـري   

برابري زنان و مردان در كليـه  .  زن و مرد اعالم كرد
عرصه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بصـورت    
قانون تصويب شد و براي اين امر مهم، سـازمـانـي    
تشكيل شد كه وظيفه آگاه گري در جامعه نسبـت  
به سنن عقب مانده و دست و پا گير زنان را عهـده  

اجرا كردن قوانين تصويب شده در عـمـل،   .  دار شد
اين قوانيـن  .  يكي از وظايف دولت و نظام جديد بود

هنوز هم در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي سرمايـه  
ارتجاع سرمايه داري هر روز بـه    .  داري وجود ندارد

توليد و بازتوليد فرودستي زن مـي پـردازد و بـا          
قهقراي فرهنگي اش در دنياي معاصر به اين ستـم  

براي محو ستـمـكـشـي زن در         .  شدت مي بخشد
 . جهان امروز به يك انقالب اكتبر نيازمنديم

انقالب اكتبر، انقالبي عليه فقر، جنگ، ستم مـلـي،   
تفرقه هاي قومي و مذهبي و كل عوارض جـامـعـه    

امروز جهان با ميليون ها كودك .  سرمايه داري بود
گرسنه و خياباني، با ميليونها بيكار، بـا جـنـگ و        
مهاجرت و بي خانماني، با تفرقه ها و كينـه هـاي     

مذهبي، با ستم كشي زن در جـهـان و           –قومي 
آپارتايد جنسي در خاورميانه، به يك انقالب اكتبـر  

 . نيازمند است
دستاوردهاي آن تجربه چنان عميق و گسترده انـد  
كه عليرغم شكست اش در نيمه راه، اما مهر خود را 

مجموعه تحليل هـا و      .  بر جهان دوره خود كوبيد
تفسيرهاى تاكـنـونـى بسـيـارى از نـاظـران و                

آكادميسين هاى بورژوا يكي از مهم تريـن حـربـه      
هاي تبليغاتى بيش از دو دهه تـعـرض بـورژوازي      
است كه بر زمينه شكست بلوك شرق به انـقـالب     
اكتبر و كمونيسم واقعى كارگرى در جريـان بـوده     

“ پايان تـاريـخ  ” گفتند شكست انقالب اكتبر، .  است
بود تا سوسياليسم و آرمان مساوات طلبي را پايـان  

گفتند كه امر انقالب كارگري بعنوان ابـزاري  .  دهند
جهت تحول جامعه، مربوط به دوران سپري شـده    
تاريخ است تا تالش و مبارزه ميليون ها كـارگـر و     
زحمتكش جهان امـروز را نـامشـروع و قـيـام                
. كمونيستي عليه سرمايه و ارتجاع را ناممكن كننـد 

اينها همه رجزخوانى ها و نـعـره هـاى جـنـگـى           
بورژوازى است و هرچه گوش خـراش تـر بـاشـد         
بيشتر بر زنده بودن كمونيسم و انقالب كـارگـري     
اكتبر بعنوان يك افق بالقوه تهديد كننده كارگـرى  

 .در جامعه بورژوايى داللت ميكند
قرار بود سرمايه داري بهترين و كارآمدترين نـظـام   
تاكنون موجود و مقدور براي نوع بشر قلمداد شود؛ 
فيلم ها و مستندها ساخته شد؛ كتابها نوشته شـد؛  
مكاتب رنگي ساخته پرداخته شد؛ قرار بود با ايـن    
دروغ سر بشر را شيره بمالند كه انقالب كـارگـري     

اين نظام و اين نظـم مـوجـود      .  ميوه ممنوعه است
بهتر تعريف شده است؛ كثافت از سر و روى ايـن      

 . نظام مي بارد
در حالى كه صدها ميليون انسان مسكن نـدارنـد،     
بهداشت ندارند، مدرسه ندارند، خوشى نـدارنـد و       
حتى بخشا غذا ندارند، وسائل توليد و تاميـن ايـن     
نيازها عاطل و باطل افتاده است و دهها ميـلـيـون    
انسان كه قادرند اين وسائل را بكار بگيرند و ايـن      
. كمبودها را برطرف كنند بيكار نگاهداشته شده اند

عده اى را گماشته اند تا اگر كارگران سرخـود بـه     
اين وسائل چنگ بياندازند به سينه شان شـلـيـك      

فحشاء در كل جهان يك روش امرار معاش و .  كنند
سازماندهى و توليد و توزيع مواد مخدر يـك روش    

اين جامعه بدون كـار    .  پر افتخار مال اندوزى است
خانگى و فرودستى زن در صحنه اقتصادى نميتواند 

اين جامعه كودكان را بـكـار   .  روى پاى خود بايستد
ميكشد؛ كشتارگاه اقبال مسيح ها است؛ پيـران را    

مـي كـارد و بـدون          “  ابوال” ويروس .  دور مياندازد
بكشت دادن و معلول كردن و فرسوده كردن انسان 

اين جامعه بدون انكـار انسـان     . نميتواند توليد كند
بودن اكثريت ساكنين كره زمين و بـدون چشـم       
بستن به نيازهاى اوليه آنها، از غذا و بـهـداشـت و      
مسكن و امنيت اقتصادى تا فراغت و دانش و هنـر،  

تولـيـد   .  نميتواند تعادل و تناسب خود را حفظ كند
مايحتاج و وسائل زندگى انسانـهـا بـه سـودآورى         

 . سرمايه گره خورده است
اين واقعيت، ريشه همـه ايـن نـابـرابـرى هـا و               

كار مزدى، تقسيم جامـعـه بـه      .  محروميت هاست
كارگر و سرمايه دار، به مزد بگـيـر و مـزد بـده،           

 . بخودى خود حكم ورشكستگى اين نظام است
قريب نود و هفت سال بعـد از اولـيـن انـقـالب            
كارگران، جهان امروز بار ديگر در بحران و بى افقى 

 . غوطه ور است

 ...زنده باد انقالب اكتبر 
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،   ميلياردها انسان در ناامنى، تـرس                     
  بـخـش  .  بـرنـد   فالكت و سردرگمى روزمره بسر مى

اعظم ساكنين اين جهان، قربانى استثمار كشنده و 
هاى بى انتـهـا،    طاقت فرساى سرمايه دارى، جنگ

ملى گرايى و نژادپرستى افسار گريخته، تـجـاهـل      
و      مذهبى و سلطه قرون وسطايى آخوند و كشيش

تبليغات مسخ كننده و ارتجاعى ژورناليسم نان بـه    
دورانـي كـه     .  سرمايه دارى هستـنـد     نرخ روز خور

بورژوازي، شكست انقالب كارگري و كمونيسـم را    
عربده مي كشيد، دوراني كه فرد گرايـي وسـيـع،      
كاريريسم و تحقير منفعت اجتماعي و نوعدوستـي  
و بعد از آن، هياهو و آتش بازي هاي تبليغـاتـي و     
دلقك بازي هاي عقيدتي را بخاطر آوريـد و  بـا         
امروز مقايسه كنيد؛ بورژوازي دنيا را بـه اعـمـاق        

دنيايي كه به دوره .  توحش و بربريت فرو برده است
جنگهاي صليبي شبيه است و عتيق تـريـن رگـه      
هاي مذاهب و اقوام قرار است آينده بشريت را رقم 

زير سايه سازمان دادن ارتـجـاعـي تـريـن          .  بزنند
باندهاي مخوف و سياه و در غياب خطـر انـقـالب      
كارگري، بورژوازي افق هر نوع تغيير از پائين، هـر    
تالش براي بهبود و سعادت و رفاه را تـاريـك و         

انتقام انقالب اكتبر را با حـاكـم     .  مبهم كرده است
كردن توحش مطلق، در تحميل عقبگرد فـاحـش     

اخالقي و تباهي فرهنگي از بشـريـت و       -سياسي 

اگر كه قـرار اسـت       .  طبقه كارگر جهاني ميگيرند
اى وجود داشته باشد، اگـر كـه      براى بشريت آينده

اى عارى از دغدغه هـا، خشـونـت،       قرار است آتيه
كثافات و ارتجاع جهان سرمايه دارى وجود داشتـه  

بـگـذار نسـل      .  باشد، اين نظام را بايد واژگون كرد
هاي بعدي بگويند كه بودند كسانى كـه در ايـن       
جهان خشن و در مقابل تمام ظلمات و استيـصـال   

بينى به يك زندگى بهتر و    بشر معاصر خود، خوش
افق يك دنياى بهتر، يك جهان در خور انسـان را    

 .داشتند زنده نگه مى
از    انقالب اكتبر را هم مانند انقالبات كارگرى پيش

هاست  خود، همچون كمون پاريس، بورژوازى مدت
هزاران سوسياليست و فعال آن .  شكست داده است

اگر سرمـايـه   .  را كشتند و يا تبعيد و زندانى كردند
دارى در روسيه را بر شانه هاى شكسـت انـقـالب      
  كارگري اكتبر و با به زنجير كشيدن كارگـر روس   

هاى آن انقالب را نتوانستنـد و     ساختند، اما آرمان
شـبـح ايـن      .  توانند از ذهن جامعه محو كنند نمى

انقالب هنوز در سراسر جهان در گشـت و گـذار       
است؛ آرمان انقالب اكتبر در هر انسان آزمـنـدي     

دهـد،     زنده است و در هر فريادي كه او سـر مـى    
انقالب اكتبر، متعلق به مصلـحـيـن    .  كند عروج مى

صـف سـنـت      .  اجتماعى و خردمندان بشر نيسـت 
جبرگرايانه، نظـاره گـر و اسـكـوالسـتـيـك از                

سوسياليسم نيست؛ صف ميلياردها كارگر و مـردم    
صف فعالين كمونيسـت و    .  محروم اين جهان است

. دخالتگر در زندگي مادي و ابژكتيو زمـانـه اسـت     
صف آنهاست كه پتانسيل پيروزي كمـونـيـسـم و       
شدني بودن آن را برسميت مي شنـاسـنـد و در        
مقابل بحث اجتناب ناپذيري كمونيـسـم، امـكـان       

ايـن تـنـهـا       .  پذيري كمونيسم را اثبات مي كننـد 
دوران سپري ” فاكتوري است كه انقالب اكتبر را از 

اين تنها عاملـي  .  به زمان حال فرا مي خواند“  شده
است كه خاطره آن انقالب را فراى ادوار، مرزهـا و    

ها، زنده نگه ميدارد و بر ضرورت خالصي از    مليت
توحش و بربريت سرمايه داري معاصر تاكيـد مـي     

لذا، هيچ چيزي در گراميداشت انقالب اكتبر، .  كند
ارزنده تر از سازماندهي يك انقالب اكتبـر ديـگـر      

كارگران كمونيست در ايران، خاطـره ايـن     .  نيست
انقالب عظيم را با پافشاري و تالش بيشتـر بـراي     
سازماندهي يك انقالب كمونيستي گـرامـي مـي        

 . دارند

 
حق با ايشان است پس از سي سال كار و مـايـه       
گذاشتن همه جواني، پس از سي سال سازنـدگـي،   
فيش مستمري بازنشستگي حكم محكوميت او بـه  
. زندگي بسيار فقيرانه تر در انتظـار مـرگ اسـت       
 !اكنون ديگر حتي خبري از اين شوك نخواهد بود

سيستم بازنشستگي پيش بيني شـده در قـانـون        
اساسي و  قانون كار در ايران چيزي جز يك كـاله  
برداري و يك باج گيري باندهاي تبهكار نميتـوانـد   

فرمول محاسبه قانوني امروز بر روي دو   .  نام بگيرد
اوال كارگر بايد سي سال . محور اساسي استوار است

سابقه كار و بموازات آن سابقه پرداخت سـهـمـيـه     
ماهانه صندوق بازنشستگي را پشت سر گـذاشـتـه    

و ثانيا سقف محاسبه ميزان بازنشستگي بـر    .  باشد
در ايـن    .  اساس دستمزد حداقل تعيين مـيـگـردد   

سيستم هر روزه و با هر ساعت كاري سرنوشـت و    
جزئيات زندگي كارگر در ايام سالمندي اش  نـيـز   

دستمزد، و نه فقـط آن بـلـكـه         .  رقم زده ميشود
حداقل دستمزد بختكي است كه قرار نيست او را     

ابتدا با بامبولي باسم تعيين دستـمـزد   .  تنها بگذارد
حداقل ساالنه و با انواع دسيسه مبلـغ نـاچـيـزي       

سپس  دريافتي كارگـر  .  بعنوان پايه تحميل ميشود
در ازاي كار انجام شده را به شقه هاي گـونـاگـون    
اضافه كاري، عائله مندي، بن و پاداش و عيـدي و    

به اين ترتيب سهـم كـارگـر      .  غيره تقسيم ميكنند
مستقل از سابقه كار و همه مهارت و جان كـنـدن   
براي كارفرما  نميتواند از حداقل دستمـزد فـراتـر      

شهربور ماه، ربـيـعـي     14دو هفته پيشتر در .  برود
وزير كار دولت در ارائه گزارش امنـيـت شـغـلـي        

درصد از اشتغال كارگران بر  93كارگران اعالم كرد 
اساس قراردادهاي موقت يك هفته و حـداكـثـر        
. يكساله و عمدتا قراردادهاي سفيد صورت ميگيـرد 

فلسفه اين قراردادها عدم رسميت قانوني و نامعلوم 
گزارش جـنـاب وزيـر       .  بودن دستمزد كارگر است

بيالن عملكرد دولت عـالـيـه اسـت كـه دسـت             
كارفرماها را براي استثمار وحشيانه باز گـذاشـتـه      

اما در اين ميان خود دولت برنده اصلي است .  است
كه زير پاي كارگران را در سن شـصـت سـالـگـي        
انتظار تامين  يك زندگي حتي در سطح شـديـدا     
.  زير خط فقر دستمزد حداقل دولتي؛  خالي كننـد 

همين سناريو در زمينه بيمه بيكاري و بيمه هـاي    
تامين اجتماعي نتايج مخرب و سنگيني را بـراي      

بـازنشـسـتـگـي و        .  كارگران بدنبال داشته اسـت   
مطالبات بر حق كارگري براي اين ايام از محورهاي 
. اصلي حمله به طبقه كارگر در ايران بـوده اسـت    

مصوبات و زمينه سازيهاي گوناگون براي باال بردن 
سن بازنشستگي،  محدود كردن ضريب دريافـتـي   
بازنشستگي از دستمزد كاركنان و دسـتـبـرد بـه       

بنا به محاسبـات  .  صندوقهاي بازنشستگي گوياست
رسمي دولتي و بنا به وضعيت فالكت بار فعلي سن 

تعداد اين .  آغاز بكار يك كارگر از ده سالگي اوست
كودكان امروز بيش از دو ميليون نقر تخميـن زده    
ميشود كه با انواع پوشش قانوني مانند طرح شاگرد 
و استادي در اختيار كارفرمـاهـاي گـرامـي قـرار          

سال در مـورد   65اگر ميانگين طول عمر .  ميگيرند
كارگر هم صادق باشد، به اين ترتيب يك فـرزنـد     

سـال     55خانواده كارگري از ده سالكـي مـدت       
فرصت دارد كه بخت خود را براي يـافـتـن يـك         
سرمايه دار احمق اما با شرف تر از وزير كار  پـيـدا   
كند تا حاضر باشد از جيب خود و بر خالف قوانين 
رسمي سي و اندي سال بيمه بازنشستگـي را بـه       

دنياي سرمـايـه در     !  حساب وزارت كار واريز نمايد
ايران با دملهاي چركين متعددي مشخص ميشود، 
. استثمار و حشيانه طبقه كارگر محور اصلي آنست

كار كودكان، محالت فقير نشين، دهها ميليون نفر 
زير خط فقر، تباهي و فرسودگي جمعيت اصـلـي     
كاركن جامعه و فحشا بخشهاي ديگر آنرا تشكـيـل   

همين امروز بخش بزرگي از كارگراني كـه  .  ميدهد
بجاي بازنشستگي كار ميكنند،  و يا بدليـل عـدم     
كفاف حقوق بازنشستگي زير پوشش نزديكان قـرار  

اين وضـعـيـت    .  ميگيرند مداوما در حال رشد است
تا آنجا كه بـدولـت   .  حكم نابودي طبقه كارگر است

مربوط باشد مسئوليتي در مقابل كارگـران بـدون     
اشتـغـال    .  بيمه و بازنشستگي را تقبل نخواهد كرد

از ده سالگي تا مرگ، تمام عمر جـان كـنـدن و        
دنبال خط فقر دويدن همه هنر و پالتفرمي اسـت    
كه طبقه  سرمايه دار و  دولتش  در آستين داشته 

در مقابل حمله اي كه سرمايه دار و دولتش . و دارد
بطور سازمانيافته  و  يكپارچه به پيـش مـيـبـرد،       
طبقه كارگر در جبهه هاي گوناگون به سختي در   

. اما اين جنگ، پراكـنـده اسـت     .  حال جنگ است
اعتراض فوالدي هاي اصـفـهـان بـراي حـقـوق             
بازنشستگي، اعتراض بافقي هاي معدنـجـي بـراي      
حفظ شغل، اعتراضات براي حفظ دستـمـزدهـا و      
بيمه بيكاري، همگي اعـتـراضـات  طـبـقـه در             

نسل جـديـد   .  سنگرهايي است كه بايد متحد گردد
طبقه كارگر ايران براي دفاع از تمام حرمت پايمال 
شده، در اعتراض به سي سال بيگاري نفرت انگيـز  
دست پخت دولت در قالب قرارهاي موقت و عواقب 
آن بايد بتواند از حمايتهاي ويژه دولتي در تـمـام     

توطئه دولـت بـراي     .  ايام سالمندي برخوردار شود
دور زدن بازنشستگي كارگران را بايد بر عليه خـود  

اين يك مطالبه طبقـاتـي و يـك        .  دولت چرخاند
خون حق طلبي .  اعالم جرم و ادعاي خسارت است

فوالديهاي بازنشسته بايد در رگهـاي ايـن نسـل        
 . كارگران بجريان بيافتد

 ...از كودكان كار 

وید د  ھان  ان   !کار
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يك بار ديگر بايد ديد كه جمهوري اسالمي جنـاح و    
اينها در جدال با .  دعواهاي جناحي كم نداشته و ندارد

هم سنگ دفاع حقوق زنان را به سينه ميزنند امـا در    
مقابل جامعه هيچ يك در دشمني با حـقـوق زنـان        

 .  كمترين ترديدي بخود راه نميدهند
اعتراض مردم مبارز در اصفهـان و تـهـران عـلـيـه             
اسيدپاشان به اعتراض به قوانين ضد بشري جمهـوري  
اسالمي، به موقعيت فرودست زن و بيـحـقـوقـي آن       

اين تنها گوشه كوچكي از درياي تـنـفـر      .  تبديل شد
دهها ميليون زن و دختر و مردم متمدن و آزاديـخـواه   

اصفهـان  .  آن جامعه عليه توحش و بربريت حاكم است
و تهران نشان داد مردم اسيد پاشان را مي شناسند و   

 .براي مقابله با آن عزم جزم كرده اند
هراس سران رژيم هم از بميدان آمدن اين جـنـبـش    

جنبشي كه بيش سه دهه است عليه كـلـيـت      .  است
جمهوري اسالمي و همه قوانين آنها از هر فـرصـتـي      

جنبشي كه روزانـه  .  براي نه گفتن استفاده كرده است
در محله و كارخانه و مدرسه و خيابان به قوانين حاكم 
عليه زنان، جوانان و عليه تمدن و رفاه و امـنـيـت و        

جنبشي كه به چيزي جـز    .  آسايش انسان نه ميگويد
امروز صـداي  .  رفتن جمهوري اسالمي رضايت نميدهد

اعتراض اين جنبش نه تنها عليه اسيد پاشي كه عليـه  
همه قوانين ضد زن، عليه آپارتايد جنـسـي، عـلـيـه        

داعش و داعشهاي وطني در گوشه و كنار آن مملكت 
در اصفهان و تهران و تبريز و سنندج شنيده ميشود و 
همين همه سران حاكميت را  به دسـت و پـا زدن         

كار به جايي كشيد كه روزنامه كيهان و .  اندخته است
نوچه هاي اسيد پـاش  “  عليه” جناب شريعتمداري هم 
 .خود به حرف آمده است

 !زنان و مردان آزاديخواه
دوره اي كه ايـنـهـا    .  بايد نشان داد دوره گذشته است

جرات كنند با  قمه كشي و شالق و اسيد و عـربـده       
بـرخـالف ظـاهـر و         .  كشي مرعوب كنند تمام شـده 

مضحكه اقتدارشان خود خوب ميدانند ديگـر قـدرت     
سركوب گذشته را ندارند، ميـدانـنـد مـردم قـبـول           

ميدانند با جامعه اي در آستانه انفجار سر و   .  نميكنند
“ وقت خريـدن ” اين حكومتي است كه روي .  كار دارند

 .در مقابل مردم استوار است
مردم شهر اصفهان در تظاهرات اعتـراضـي خـود در        
وظيفه دولت براي توقف اين باندهاي جنايتكار هـزار    

يقه دولت مدعي امنيت مردم  را بـايـد     .  بار محق اند
دولت بايد مسئولين جنايت را معرفـي كـنـد،      .  گرفت

قربانيان .  دادگاه و محاكمه اين جانيان بايد علني باشد
. اين حمالت بايد از درمان شايسته برخـوردارگـردنـد   

دولت موظف است خسارات  ضايعات وارده به آنها را   
نبايد گذاشت اين پـرونـده     .  از هر جانب بعهده بگيرد

سرنوشت پرونده قتلهاي زنجيره اي و پرونده قتلـگـاه   

با تجربه سي سال گذشته كارگر .  كهريزك را پيدا كند
و زحمتكش، زن و مرد آزاديخواه آن جامعه با گوشـت  
و پوست خود لمس كرده كه امنيت و تـامـيـن يـك       

نميتوان از جانياني كـه    .  زندگي امن امر خود آنهاست
رسالت تعرض به زندگي و آسايش ما، رسالت سركوب 
و كشتار ما را دارند انتظار امنيت و حرمت فـردي و      

اينها مسئول نا امني و تعرض بـه  .   اجتماعي را داشت
دفاع از امنيت و زندگي ما در دست .  زندگي ما هستند

زنان هند با به عهده گرفتـن دفـاع از       .  خود ما است
امنيت خود و با تشكيل بريگاد سـرخ، راه را نشـان         

 .دادند
بايد در محل .  براي دفاع از امنيت خود بايد متحد شد
. متحد شـد   ...  كار، دانشگاه، مدرسه و محله و شهر و 

بايد با قدرت خود امنيت خود را تامين كنـيـم و در       
مقابل هر جمع و دارودسته اوباشي با اتكا به نـيـروي     

بايد شهر و محالت را از   .  خود بايستيم و مقابله كنيم
بايـد  !  وجود اوباش حكومتي و غير حكومتي پاك كرد

زمين را زير پاي قمه كشها و سرانشان در دولـت و        
بايد از حاال بـراي بـه     .  مجلس و بيت رهبري داغ كرد

زير كشيدن عاملين سي سال استبداد و سـركـوب و     
بربريت، مسببين فقر و فالكت و تـوحـش در ايـران        

 .سنگر ها را محكم كرد
 حكمتيست  -حزب كمونيست كارگري ايران
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اكتبر لكوموتـيـورانـان آلـمـان بـراي            18روز شنبه 
پنجمين بار در اعتراض به شرايط سخت كار، به اضافه 

اضافه كاري در شيفت شـب  ( كاري هاي زياد اجباري 
 5و دستمزد كم و با خواسته هـاي      )  و آخر هفته ها

ساعت كار كمتر در هـفـتـه       2اضافه دستمزد،   درصد
و بهبود شرايط كار دست به )  ساعت كار در هفته 37( 

اين اعتصـاب بـه فـراخـوان         .  اعتصاب سراسري زدند
يكي از قـوي      )  ال. د. گ( اتحاديه لكوموتيورانان آلمان 

. ترين اتحاديه هاي كارگري در آلمان صورت گـرفـت    
درصـد     80هـزار عضـو بـيـش از                34ال با . د. گ

تصميـم بـه     .  لكوموتيورانان آلمان را نمايندگي ميكند
اعتصاب پس از ماه ها تقاضاي اضافه حـقـوق و كـم        
كردن ساعت كار و چك و چانه زدن ها با كارفرمـا و    

درصد اعضاي  91دست نيافتن به خواسته ها و با راي 
اعتصاب ابـتـدا بـا چـنـد          .  اتحاديه انجام يافته است

اعتصاب هشدار دهنده و كوتاه شروع شد اما پـس از    
بي اعتنايي روساي راه آهن، لكوموتيورانان ايـن بـار       

خـواسـتـهـاي     .  اعتصاب طوالني تري را سازمان دادند
ال و لكوموتيورانان اعتصابـي نـه فـقـط بـراي            . د.گ

لكوموتيورانان بلكه شامل كل پرسنلي كه در داخـل      
ال با اين تصميم . د. گ.  قطارها كار ميكنند نيز ميباشد

تـوانسـت   “  محكم، فساد ناپذير و مـوفـق      ” و با شعار 
پشتيباني كارگران بخشهاي ديگر را از اعتصاب جلـب  

اعتصاب اخيركه طـوالنـي تـريـن اعـتـصـاب              .  كند
 18صبح شنبه    2لكوموتيورانان آلمان است از ساعت 

در اين .  صبح دوشنبه ادامه داشت 4اكتبر شروع  و تا 
سـاعـت و قـطـارهـاي             61اعتصاب قطارهاي باري 

 .ساعت حركت نكردند 50مسافربري 
به محض شروع اعتصاب كارفرما هراسان اتحاديه را به 
پاي ميز مذاكره  فراخوانده با پيشنهاد هاي جديد آن   

هم فقط براي لكوموتيورانان تالش كرد از گسـتـرش     
اعتصاب ممانعت كند و در عين حال اتحادي كـه در    
ميان كارگران بخشهاي مختلف راه آهـن در حـال         

پيشنهاد كارفرما مبني بر باال .  شكلگيري بود را بشكند
درصدي دستمزدها در سه مرحله تـا سـال        5بردن 
و استخدام لكوموتيورانهاي جديد، فورا از طرف  2016

. اتحاديه رد شد و اعتصاب طبق برنامه ادامه پيدا  كرد
ال تالش مسئولين راه آهن براي ايجاد تـفـرقـه      . د. گ

كاركـنـان   ( ميان لكوموتيورانان و كاركنان داخل قطار 
حقوق پايه ”با اينكه ....) رستوران ، كنترل چي بليط و 

جـواب داد و اعـالم كـرد            “  اي تقسيم بردار نيست
افزايش دستمزد و بهبود شرايز كار خواست مشترك و 

 . حق مشترك كارگران راه آهن است
همزمان اما كمپيني مشترك عليه كارگران اعتصابي و 
اتحاديه آنان توسط روساي راه آهن و ميدياي دولتـي  

اعالم غير قـانـونـي بـودن       .  و رسمي آلمان شروع شد
سرگرداني صدها ” ، “ فلج شدن زندگي مردم” اعتصاب، 

و “  جا ماندن هزاران تن كاال و محمولـه ” ، “ هزار مسافر
را “  اقتصاد مـمـلـكـت      ” باالخره ميليونها يورو ضرر به 

بـا  ” روزانه از زبان روساي راه آهن و ژورناليسـتـهـاي      
در اين مدت جنگي نابرابر مـيـان   .  ميشد شنيد“  شرف

كارگران اعتصابي و اتحاديه شان با كارفـرمـا و كـل        
. دستگاه تبليغي بورژوازي در آلمان در جـريـان بـود     

روزنامه ها، راديو و تلويزيون بعنوان بلندگوي روسـاي  
راه آهن در اين جنگ نابرابر جامعه را با شانـتـاژهـاي    
خود، حمالت شخصي به رهبران اين اتحاديه، احمـق  
خواندن آنان، تحركي احساسـات عـلـيـه كـارگـران           

تبليغات هميشگي بـورژوازي  .  اعتصابي بمباران كردند
امـا  .  عليه كارگران اعتصابي روزانه در جـريـان بـود         

عليرغم تمام اين تالشها افكار عمومي جامعه نه فقـط  
عليه كارگران اعتصابي نبود كه اين اعتصاب پشتيباني 

حمايتهايي .  كارگران بخشهاي ديگر را به همراه داشت
كه فشار بر روساي راه آهن آلمان را بيـشـتـر كـرده       

منجمله اتحاديه وردي بزرگـتـريـن اتـحـاديـه         .  است
خدمات عمومي بخش جنوبي استان هسن در نشست 

اكتبر ضمن اعالم همبستگي با كـارگـران    19خود در 
اعتصابي، حمايت خود را از خوساته هاي آنان اعـالم    

در مقابل اين لشكر عظيم و دستگاه تبليغاتـي  .  كردند
. بورژوازي اتحاديه لكوموتيورانان اما سـاكـت نـبـود        

 :ال در يكي از بيانيه هاي خود مينويسد.د.گ
با همه تالشي كه مسئولين راه آهن انجام دادند كـه  ” 

اتحاديه را بي آبرو كنند اين بار هم همـه اعـتـصـاب       
كنندگان محكم و يكدست و با شهامت زيـاد پشـت       

اعضاي ما عروسك كوكي .  خواسته هاي خود ايستادند
. نيستند كه با فشار يك دگمه قطار ها را متوقف كنند

مسئله شرايط كار بهتر، برداشتن اضافه كار اجباري و   
طوالني، برنامه ريزي منظم براي كار شيفت شب ، باال 

درصد و در مجموع شرايـط   5بردن دستمزد به ميزان 
كار انساني و منصفانه براي همه لوكومـوتـيـورانـان و       

 .“كاركنان داخل قطارها است
در جواب به تالش براي غير مشروع كردن خـواسـتـه    

ال و شقه كـردن    . د. هاي كارگران اعتصابي و عليه گ
صف متحد كارگران، رهبران اتحاديه اين ترفندهـا را    
بازي كثيف كارفرما توصيف كردند و در يكي ديگر از   

ترفـنـدهـاي كـثـيـف         ” بيانيه هاي خود تحت عنوان 
اعالم كردند كارگران و اتـحـاديـه    “  مسئولين راه آهن

: آنان عليه اين بازي كثيف ايستادگي ميكند و گفتنـد 
توصيه ميكنيم مسئولين راه آهن بيش از اين انـرژي  ” 

خود را صرف چنين بازهاي كثيفي و دروغپردازي در   
كارگران راه آهن منتظر سيـگـنـالـي از       .  ميديا نكنند

طرف آنها هستند كه نشان دهند خواستـه هـايشـان      
امروز نوبت روساي راه آهـن    .  شنيده و جواب ميگيرد

 “ .است
. اكتبر تـمـام شـد        20اعتصاب عمومي اخطاري روز 

ال اعالم كرده است در صورت بـرآورده نشـدن       . د. گ
خواسته هايشان تا دوم نوامبر دوباره وارد اعـتـصـاب      

اما جدال مـيـان روسـاي راه آهـن و             .  خواهند شد
كارگران و اتحاديه آنان نه فقط تمام نشده كـه وارد      

 . دور جديدي شده است

حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 
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