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  !دولت و سرمايه دار وحدتتان پايدار

  اطالعاتي سابقه دار و سركوب كننده مردم مبارز سرمايه دار افشاي چهره يك
مردم معترض را به  ی تھرانیکی از عناصر اصلی که تحت عنوان نيروی لباس شخصی در جریان خيزش توده ای اخيردر خيابان ھا

به گفته کارگران این کارخانه سيد حسن مير کاظمی صاحب .بست به وسيله کارگران کارخانه دنيای فلز شناسایی شدمی  گلوله
ن کارخانه که از عناصر سابقه دار اط@عاتی است به ھمراه برادرش سيد روح هللا مير کاظمی  نقش قاطعی در تير اندازی به ای

به گفته کارگران این کارخانه مير کاظمی که از عناصر در ارتباط با مافيای حاکم بر ایران .سوی مردم در خيابان ھای تھران داشته اند
کارخانه دنيای .يليارد تومان از یکی از بانک ھای دولتی دریافت کرده و از استرداد اقساط ان پرھيز می کندم 17است وامی به مبلغ 

سرمایه داری این  اقتصادفلز که در جاده قدیم کرج واقع است به توليد پروفيل می پردازد اما به علت سوء مدیریت و بحران حاکم بر 
دارانی مانند  سرمایهشرکت .کارگر کارخانه تنھا تعداد اندکی مشغول به کار ھستند 250کارخانه اکنون در حالت رکود بوده و از 

ميرکاظمی در سرکوب خونين مردم بار دیگر ماھيت اشکارا سرمایه داری دولت عوامفریب احمدی نژاد را نشان داده و این واقعيت 
بلکه دولت ھارترین سرمایه دارانی است که ، ت محرومان انگونه که ادعا می کندکه دولت احمدی نژاد نه دول کردگر اشکار را بار دی

  .به واسطه رانت ھای گوناگون به ثروت ھای یک شبه دست یافته اند و برای حفظ ان دست به ھر جنایتی می زنند

  ددر بروجر اعتصاب كارگران زاگرس خودرو
 .تجمع کردند بروجرد روز چھارشنبه اول مھر از کارکردن سرباز زدند و در جلوی درب ورودی این کارخانه) پروتن(کارگران زاگرس خودرو

جاری تا به حال بيان کردند و با این حرکت خواستار  این کارگران معترض علت تحصن خود را عدم دریافت حقوق خود از شروع سال
  .نتيجه ماند در ادامه بعضی از مسوولين با کارگران وارد مذاکره شدند که این نيز بی وق خود شدند امااحقاق حق

نکته شایان ذکر این است که در ,کار خودداری کردند ھمچنين سرویس ھای ایاب و ذھاب این کارخانه از انتقال کارگران به محل
  . فر از کارگران خود را اخراج کرده استن 70)پروتن (زاگرس خودرو  طی دو ماه اخير کارخانه

 مردم آزاده تهران به رغم فضاي امنيتي در استاديوم آزادي شعارهاي ضد نظام سردادند
موقع . ھزار نفر شركت كردند  3- 4شد فقط  شروع 1700مسابقه ايران وبرزيل در استاديوم آزادي ازساعت,گذشته اول مھرماه  روز

پرداخته و ھر كس  انتظامي كه از قبل توسط نظام در آنجا گماشته شده بودند به بازرسي مردم ماموران سركوبگر, ورود جمعيت 
  .و حتي سيگار و فندك را ھم نگذاشتند وارد كنند و ابزاري ازاين جنس داشت ميگرفتند –چاقو  –سيگار  –فندك 
, توپ :ازجايشان بلند شدند و بر عليه نظام شعار دادند  غم تمام اين تمھيدات امنيتي وسط مسابقه جمعيتي ازتماشاچيانبه ر
  . اثر ندارد كھريزك ديگر,تانك 

انتظامي كه استاديوم را پركرده بود وارد شده و مانع  نيروي,چندين بار در طول مسابقه به نشانه اعتراض مردم شعار ميدادند 
  .ندارد توب تانك كھريزك ديگر اثر: مسابقه ھم جمعيت شركت كننده شعار مي دادند موقع خروج از,يشد م

 نران يگان ويژه در خيابان شريعتي تهراحضور ناگهاني مامو
حال تردد در خيابانھا بودند، ناگھان بيش از  در حالی که خبر خاصی نبود و مردم به آرامی در 9:30امروز پنجشنبه، ساعت  صبح

اد از یکی از بسيار زی ھرکدام با دو سرنشين که مامور یگان ویژه بودند با سر و صدای, یگان ویژه پنجاه موتورسيکلت مربوط به
رسيدن به پيچ شميران، در حاليکه ماموران راھنمایی و رانندگی جلوی  خيابانھای فرعی در خيابان انق@ب خارج شدند و پس از

این ماموران موتورسيکلت .خيابان شریعتی شدند را گرفته بودند، با سر و صدای زیاد و ایجاد حالت ارعاب، به سرعت وارد خودروھا
 .شمال حرکت کردند اما علت این اقدام يگان ویژه مشخص نبود ریعتی را به سمتسوار خيابان ش

  فعال كارگري شهرستان كامياران 4بالتكليفي 
شعيب  -آزاد منيري نيا  - فعال كارگري دربند، افشين نديمي 4خانواده  21/6/88از روز شنبه تاريخ به گزارش منابع فعاxن کارگری، 

صابري و كاوه گلمحمدي به دادگاه شھرستان كامياران براي وضعيت فرزندان خويش مراجعه مي نمايند اما از آن تاريخ تا امروز 
xزم به ذكر است که دادگاه قب@ اع@م كرده بود كه نامبردگان را . با بي اعتنايي دادگاه واداره اط@عات مواجه مي شوندچھارشنبه 

با قرار وثيقه آزاد خواھد كرد اما با مراجعه خانواده اين فعالين، قاضي مسئول پرونده به آنان اع@م كرده كه پرونده در دست او 
به اين صورت خانواده اين فعالين . دھد اداره اط@عات نيز آنان را به دادگاه ارجاع می .اداره اط@عات مراجعه شود نيست و باید به

  .كارگري دربند در ب@تكليفي قرار گرفته اند و ھيچ پاسخي از طرف اين دو ارگان دريافت نمي كنند
 .ن در زندان مركزي سنندج به سر مي برندگذرد و ھم اكنو روز از بازداشت این فعالين کارگری می 25مدت 

 20اعتراضات خياباني در جريان نشست گروه 
اعتراضاتی در شھر پيتسبورگ ایالت پنسيلوانيا مقر این اج@س براه افتاده  20ھمزمان با آغاز نشست سران کشورھای عضو گروه 

 .است
برای متفرق کردن آنھا از گاز فلفل و  ھا حاکی از آن است معترضين به محل این اج@س نزدیک شده و پليس ضد شورش گزارش

 .گلوله ھای پ@ستيکی استفاده کرده است
 .با توجه به آنکه انتظار این اعتراضات می رفت، ھزاران پليس در سراسر شھر مستقر شده اند

 .در لندن نيز بين معترضين و پليس درگيری شد 20در جریان درگيری نشست پيشين گروه 
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گفته می شود این درگيری ھا پس از آن آغاز شد که صدھا تظاھرات کننده قصد داشتند بدون داشتن مجوز بسوی محل اج@س 
 .راھپيمایی کنند

هزاران ايراني از سراسر آمريكا و فراتر از آن در مقابل سازمان ملل به انتخابات ايران و ادامه بازداشت حاميان اپوزيسيون 

 اعتراض كردند
ھزاران ايراني تبعيدي از سراسر  -نيويورك  - (Tara Mahtafar) قلم تارا مظفربه  - 2009سپتامبر 23: ساينس مانيتور كريستيان

كه , احمدينژاد چھارشنبه در نيويورك جمع شدند تا در تظاھرات عليه رئيس جمھور ايران محمود آمريكاي شمالي و فراتر از آن روز
  ...شته باشندشركت دا, كند قرار است روز چھارشنبه در مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني
, درغگو“شعارھاي . انتخابات رياست جمھوري ايران تقلبي است حاميان اپوزيسيون ميگويند كه پيروزي بزرگ آقاي احمدي نژاد در

احمدينژاد در دست داشتن سر  توسط تظاھر كنندگاني كه عكسھا و پوسترھاي ضد” مرگ بر ديكتاتور“و ” كو؟ درصدت 63, درغگو
  .ماسك جراحي و شال صورت خود را پوشانده بودند تا شناسي نشوند, آفتابي ترضين با استفاده از عينكبرخي مع. داده ميشد

من به نمايندگي از تمامي خانواده ھايي كه پسران “, گفت يك معلم مدرسه كه براي شركت در اعتراضھا از شيكاگو آمده بود, حيوا
اينجا حاضر شدم كه از آزادي  من براي كساني. داده اند اينجا حضور دارممبارزه براي دموكراسي از دست  و دختران خود را در

  ...“.است كه ما ميتوانيم انجام بدھيم اين حداقل كاري. برگزاري تجمع برخوردار نيستند

  هاي غربي همراه شد  نژاد در سازمان ملل با ترك سالن از سوي ديپلمات سخنراني احمدي

ھا  ھاي غربي بود، بيشتر ديپلمات مشغول انتقاد از اسراييل و دولت نژاد درمجمع عمومي سازمان ملل در حالي که محمود احمدي
در ” غيرانساني ھاي سياست“نژاد اسرائيل را متھم به اعمال به گفته او  احمدي .نمايندگان حاضر سالن را ترک کردند و

  اي جمھوري اس@مي،  ھسته اي به برنامه ھاي فلسطيني کرد و بدون ھيچ اشاره سرزمين
 كشور بزرگ وارد كننده شكر در جهان قرار گرفت 10ايران جزو 

صنعت  ان ایناندرکار ھاى زیادى بوده، اما به اعتقاد دست ساله شاھد فراز و نشيب ١١۵صنعت قند و شکر کشور با قدمتى 
 محصوxتآزادی وارد کردن اقدام به زمانی دولت  .قدیمی، بدترین دوران صنعت قند و شکر کشور طى چند سال گذشته بوده است

شور پاسخگوى جمعيت که برخى از توليدات محصوxت کشاورزى کغذایى از جمله محصوxت کشاورزى ھمانند ميوه و شکر کرد 
بسته شدن و تعطيل شدن بسياری از این سياست که بخشی از استراتژی سرمایه برای جھانی شدن است باعث .  کشور بود

نتيجه ی این اقدامات نيز وسعت بيکاری و شيوع فقر و .  ت گشته استکارخانه ھای قند و شکر و دیگر محصوxت و مصنوعا
 و شاید رشد بيکاری.  درماندگی در زمانی است که قيمت کاxھا با نرخ سرسام آور تورم دو رقمی در حال گرانتر شدن است

اما نتيجه ی واقعی . آن با تعرفه بسيار پایين کرد بھترین مثال اقدام دولت در جھت ارزان کردن شکر باشد که شروع به وارد کردن
  . آن جز گرانتر شدن قند و شکر در بازار ھنگام بيکاری کارگران این صنعت نبوده است

 ۶/۵ز به طورى که توليد چغندر قند کشور ا ه استدنبال داشت عدم مراقبت دولت از توليد داخلى کارخانجات عواقب منفى به
تا  ٨۵ھاى  سال طى ،، کاھش تعرفه شکر به صفراتبراساس این گزارشو  هميليون تن کاھش پيدا کرد ۵/١ ميليون تن در سال به

را در شرایطى نابرابر براى رقابت قرار داد به طورى که به دليل عدم  حجم عظيمى از واردات را روانه کشور کرد و توليدکنندگان،  ٨۶
ن بودارزان  مدعی اند که حکومتی کارشناسان .وارد بازار نشد و کل توليدات در انبارھا دپو شده استبازار، توليدات داخل  کشش

درصورتيکه در .  ی داخلی بوده استھا دليل عدم فروش شکر توليدى کارخانهوارداتی نسبت به ھزینه توليد داخلی آن قيمت شکر 
ھزینه از در بازار جھانی با قيمتی کمتر اما اینکه چرا شکر وارداتی .  با دیگر کاxھا برابری می کندقيمت قند و شکر باx رفتن  ،بازار

، به توليد کنندگان بومی ...عرضه می شود، حمایت حکومت ھای کشورھای صادر کننده یِ آن، از جمله کوبا و یِ توليد داخلی آن 
و و بسياری از کارخانه ھا را به ورطه ورشکستگی  آن سر باز زدهانجام اقدامی که حکومت جمھوری اس@می از .  شان است

 شده کشاندهنيروی کار و بيکاری ھزاران کارگر کشاورزی و صنعتی شاغل در این رشته » تعدیل«تعطيلی کشانده که بنوبه خود به 
 . است
اما با کاھش  آغاز کرد،شکر کشور  ھزار تن ۶٠٠کمبود جبران با توجيه  85ر سال د ، این اقدام سودجویانه ی سرمایه داران را دولت

در حال حاضر . واردات این محصول کردند ھا و دxxن نيز از خواب بيدار شدند و ھمگام با دولت اقدام به واسطه تعرفه واردات شکر
در جھان و  ترین توليدکنندگان شکر مکزیک، استراليا، فرانسه، پاکستان و آلمان جزو بزرگ برزیل، ھند، چين، آمریکا، تایلند،

ترین صادرکنندگان شکر در جھان به  ھند و گواتماx جزو بزرگ کشورھاى برزیل، تایلند، استراليا، فرانسه، امارات متحده عربی،
 .شود بزرگ شکر در جھان محسوب مى واردکننده ١٠دھد که ایران در حال حاضر جزو  اما نگاھى به آمار نشان مى روند، شمار مى
 .خشونت، خونريزي و اغتشاش در خاورميانه متھم کرد ھاي بيگانه را به دست داشتن در بروزبرخي کشور

  خانواده هاي بازداشت شدگان همچنان ادامه داردروزانه يِ تجمعات  
وري نفر از خانواده بازداشت شده ھا در مقابل دادگاه انق@ب تجمع كردند و خواستار آزادي ف 130مھرماه حدود  1روز چھارشنبه 
اسامي تعدادي از بازداشت شده ھاي روز جمعه توسط دادگاه  باx گرفت، ھا اعتراضات خانواده  وقتی که. عزيزان خود بودند

نفر از خانواده بازداشتي ھا نيز در مقابل درب دژباني زندان اوين تجمع  60حدود ھمچنين ھمزمان در .انق@ب و زندان اوين تاييد شد
و حتي  ،تھدیدو با اعمال فشار یورش بردند ماموران زندان اوين به سمت آنھا ولی كردند و خواھان آزادي فوري عزيزان خود بودند 

 تعدادیو با گذاشتن  تا در معرض دید عابرین قرار نگيرند بور كردند در قسمت پايين زندان اوين بايستندفحاشي خانواده ھا را مج
   .از طرف خانواده ھا مي شدند اعتراضی داشتند و مانع ھر گونه حركتي خود نزديك خانواده ھا آنھا را تحت كنترل سرکوبگر مامور


