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 اعتصاب كارگران پارچه بافي كرپ ناز
شھریور در  ٢۴تا  ٢١کارگر شاغل در کارخانه پارچه بافی کرپ ناز در روزھای  ٢۵٠مطابق اخبار رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، 

این کارخانه وابسته به بانک ملت و زیر نظر وزارت صنایع و . ه خود دست از کار کشيدندماه حقوق معوق 4اعتراض به عدم پرداخت 
در طی روزھای اعتصاب از طرف فرمانداری ھرسين و اداره . معادن می باشد و کارگرانش در سه شيفت مشغول کار می باشند

کارخانه رفته اند و در پایان کارگران از بيم اخراج به کار این شھرستان و نيز از طرف استانداری نمایندگانی جھت بررسی وضعيت به 
این کارگران توافق . بھانه ورشکستگی کارخانه و با قبول دریافت حقوق یک ماه خود در دو نوبت، بر سر کارھای خود بازگشتند

ی حقوق ماھانه خود را که ھزار تومان به عنوان علی الحساب و سپس در نوبت دیگری در اوایل مھر ماه مابق ٢٠٠کردند که ابتدا 
ضمن آن که به کارفرمای خود اولتيماتوم دادند که درصورتی که تا پایان مھر ماه تمامی . ھزار تومان است، دریافت کنند ٢٧۵تنھا 

   .حقوق معوقه خود را دریافت نکنند، دوباره دست از کار خواھند کشيد
  

 انه ها و اعتراض كارگران كارخانه پارس ژنراتوركاهش كار
مبالغ پرداختی کارانه که تا بحال در این  ،پارس ژنراتور در روزھای اخير به دستور حميدی مدیر عامل کارخانه ،بنا به خبر دريافتى

ميانگين . یافته است به نصف کاھش ،به کارگران معمو^ ھمراه دستمزدھای ماھيانه شان پرداخت ميشد مرکز صنعتی ھر ماھه
  !ھزار تومان رسيده است 60و  50که ھم اکنون به چيزی نزدیک  ھزار تومان بود 120کارانه دریافتی کارگران مبلغی حدود 

در روزھای گذشته کارگران سالن . برانگيخته است این اقدام حميدی در تھاجم به دستمزدھای ناچيز کارگران بشدت خشم آنان را
در جواب کارگران  حميدی و عواملش. بخشھای کارخانه عليه کاھش کارانه ھا دست به اعتراض زدند گين و دیگرماشين آ^ت سن
افتاده و بعلت تحریمھا ھم اکنون قادر به راه اندازی این دستگاھھا  برخی از دستگاھھای سنگين کارخانه از کار: معترض گفته اند

ما کار  ،این چيزھا به ما ربطی ندارد: معترض ميگفت یکی از کارگران! ا کاھش داده اندباشند و به ھمين دليل کارانه کارگران ر نمی
  ! دستمزدھایمان را ميخواھيم ميکنيم و در مقابل

که از طریق شرکت انگل پيمانکاری پارس استخدام شده  ،کارگر قراردادی 1000کارخانه پارس ژنراتور واقع در فردیس کرج با بيش از 
سنگين کاری در زمينه  شيفت فشرده و 3در  ،ھزار تومانی 297طرفه و سفيد امضا با پایه دستمزدھای  دادھای یکبا قرار ،اند

  .فعال ميباشد توليد انواع ژنراتورھای توليد برق و دستگاھھای جانبی
  

  برنجكاران معترض بابلي نمايندگان سازمان بازرگاني و غله استان را به گروگان گرفتند
تومانى قيمت خريد تضمينى ھر کيلو برنج ، در  150تا  100شمارى از شاليکاران بابلى در پى کاھش , شھريور 31ه روز سه شنب

 . نماينده سازمان بازرگانى و شرکت غله استان از اين محل شدند 2مانع خروج  مقابل اين مرکز تجمع کردند و
تصميم اخير خود ، قيمت مصوب شوراى اقتصاد را  دولت در: گفت کشور دراين رابطه  2مديرعامل غله و خدمات بازرگانى منطقه 

 . اعتراض کشاورزان شد کاھش داد و اين موضوع باعث
  . بر ھمين اساس و در پى اعتراضات مداوم کشاورزان مرکز خريد تضمينى برنج در بابل تعطيل شد

 

  احمدي نژاد كنفرانس خبري خود را در سازمان ملل لغو كرد

دليلی برای لغو اين کنفرانس خبری که قرار بود . محمود احمدی نژاد کنفرانس خبری خود را در مقر سازمان ملل در نيويورک لغو کرد
مجمع عمومی شرکت کرده، آقای احمدی نژاد در چند سال گذشته ھر بار که دراجtس . امروز انجام شود، داده نشده است

لغو کنفرانس خبری امروز ھمزمان بود با انتشار گزارش ھای مربوط به وجود تاسيسات .کنفرانس خبر نيز برگزار می کرده است
  .غنی سازی اورانيوم ديگری در ايران

  بود» ريزي شده برنامه«آشوب هاي پس از انتخابات :رهبر جمهوري اسالمي
در ديدار با اعضای مجلس خبرگان بار ديگر معترضان به نتايج ) ديروز(رھبر جمھوری اسtمی، پنجشنبه ای،  هللا علی خامنه آيت

در اين ديدار که اکبر ھاشمی رفسنجانی، .ريزی کرده بودند انتخابات را متھم کرد که از پيش برای روزھای پس از انتخابات برنامه
 :خواند، گفت» نخبگان و خواص«سtمی خطاب به عده ای که آنان را رئيس مجلس خبرگان، نيز حضور داشت، رھبر جمھوری ا

اين در حالی است که رھبر جمھوری اسtمی، پس از آخرين نماز ».برخی اوقات سکوت و کنار کشيدن آنان، کمک به فتنه است»
» مردود«ی انتقاد کرده بود، از ھای زير نظر رھبر جمعه اکبر ھاشمی رفسنجانی که وی در آن به نحوه برگزاری انتخابات و دستگاه

متھم » مخملی«رھبر جمھوری اسtمی که معترضان به انتخابات را به تtش برای انقtب .شدن برخی نخبگان سخن گفته بود
 .کرده است، کشورھای خارجی را در رويدادھای پس از انتخابات ايران دخيل دانست

  ر محمود احمدي نژاد در سازمان ملل ادامه يافتگردهمايي ايرانيان در نيويورك در اعتراض به حضو

دراین . تظاھرات ایرانيان در شھر نيویورک در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در سازمان ملل، دومين روز خود را سپری کرد
رنگ ایران، برنامه ھا و  تظاھرات، ایرانيان از جریانھای گوناگون سياسی با پيراھنھا و نشانھای سبز و و برخی نيز با پرچمھای سه

ایرانيان، روز پنجشنبه، تومار سبز طویلی حاوی امضای .مراسم گوناگونی را در ھمبستگی با اعتراضات اخير ایران برگزار کرده اند
  .ایرانيان از نقاط مختلف جھان را از روی پل بروکلين نيویورک عبور دادند
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  »جنبش سبز«تجزيه يِ قضيه 
این حکم شک دارد بھتر است نگاھی به آنچه که صحت در مورد کسی  ھنوزاگر .  در اینکه مردم دمکراسی را از انقtب می آموزند شکی نيست

  .در حال شکل گيری است بياندازد» جنبش سبز«در 
باقی مانده بود، و تا مدت ھا پس از آن، » رأی من کو؟«در روزھای اول مبارزات مردمی عليه کودتاچيان، ھنگاميکه ھنوز اميدی به تحقق شعار 

به حدی که .  موسوی و گفته ھایش داشتند» رھبری«معرفی می کردند تعصب و حساسيّت زیادی به » جنبش سبز«توده ھایی که خود را با 
مردم در کوچه ھا و با اینکه .  از او و یا سياست ھایش حرف می زد، بصورت خودکار از اردوگاه کودتاچيان به حساب می آمددر انتقاد  ھر کس
رھبران اصtح طلب فراتر می گذاشتند و در مقابل دشمن، شعارھایی » عدم خشونت«روش در درگيری با نيروھای حکومتی پا را از  خيابان ھا

آنھا به حدی شيفته یِ   .برایشان غير قابل تصور بودبدون رھبری موسوی » جنبش سبز«می دادند، اما » رأی من کو؟«و » هللا اکبر« ال تر ازرادیک
و نقيض و تمایtت  شده بودند که متوجه نواسانات اصtح طلبان و حرف ھای ضد »دیکتاتورینظام «و  چيانکودتاموسوی در مقابل » مقاومت«

فرو رفته بودند ایشان تا حدی در رویای اصtح پذیری افراد و عناصر درون حکومتی .  سازشکارانه شان با ھمين کودتاچيان و دیکتاتورھا نمی شدند
، مبارزات انقtبی ایشان در خيابان و نظاره اما. ھاشمی رفسنجانی نيز نماز بگذارند و تغيير موضع و ھدفش را باور کنند در پشتکه حاضر شدند 

ادعاھایشـان و اثبات متوھمانه بودن و ناتوانی اصtح طلبان در تحقق بخشيدن به شعارھا و  ،یِ رفتار وحشيانه یِ حکومتيان برای حفظ قدرت
دمکراتيک مردم به تحقق حقوق خواسته یِ راھشان از  ییجداروشن شدن و  »راه سبز اميد«به » جنبش سبز«نھایتاً عقب نشينی ایشان از 

را  رھبری موسوی به جای اصرار درخواسته ھایشان به دادن الویت جھت در چرخشی و  باز کردنيمه چشمانشان را ، حکومتی »قانون اساسی«
مردم و اعtم tح طلبان برای توجيه اعمال در روز قدس، این چرخش بيش از ھر زمان دیگری خود را ظاھر ساخت تا حدی که، اص.  باعث گشت
داشـتنش از مـردم مـی  به دیگر سران حکومت مطلقه جمھوری اسtمی، مجبور به اعترافاتی شدند که تا دیروز سعی در پنھان برائت خویش

ادی و برای نشان ، بلکه در شرایط آزاین اعترافات بر خtف اعترافات اصtح طلبان زندانی، در شرایط بازداشت شکنجه گرفته نشده بود  .کردند
در « : ، وابسته به اصtح طلبان حکومتی می خوانيم»آینده«در گزارشی از سایت .  دادن نزدیکی خود به دیگر جناح ھای حکومتی بيان گشتند

كردند، باعث  روز قدس از سوی برخی كه خود را حامی موسوی و عضو جنبش سبز معرفی می  ای تند در راھپيماییحالی كه برخی شعارھ
ــادن حركــت معترضــان در دام ساختارشــكنی ــاره درافت ھای  نگرانــی برخــی دلســوزان كشــور شــده، ميرحســين موســوی اخيــرا در متنــی درب

  كـهھدف دیگر از این بيانيه و نيز بيانيه ھا و حركـات قبلـى ایـن اسـت ...  :ھشدار و درباره حركت خود توضيحاتی داده است خطرناك
ما نمى توانيم براى خـوش آمـد . ... خطرناك نيفتد   تكاپوھاى مردم در چھارچوب نظام باقى بماند و در دام ساختارشكنى ھاى 

كنيم ، كما این كه نمى توانيم بدون اثبات    در پيشگيرى از آن فراموشكه نمى توانند این خطر را ببينند، وظيفه خود را    كسانى
 ».داشته باشيم   حق مردم و بازگو كردن آن در گفته ھاى خود از آنان دعوتى براى آرامش   تعھد خود نسبت به خواسته ھاى به

روشن بود، این نکته ظریف بود » ندای سرخ«ه از آغاز برای فعا^ن آنچه ک.  جنبش سبز را نشان دادیم» رھبران«جھت در تا اینجا اعتراف به تغيير 
ادامه می دھند،  مردم، تا زمانيکه به مبارزات انقtبی خود سواز یک.  که ھيچکس از قانون مثبته یِ علم مبارزه یِ طبقاتی مستثنی نمی باشد

.  ، اصtح طلبان حکومتی نيز در سرحد منافع طبقاتی خود باز می مانندو منافع خود آگاه تر می شوند، و از سوی دیگرروز به روز به خواسته ھا 
بـه . اصtح طلبش، امری ناگزیر بود که اینـک در حـال عينـی شـدن اسـت» رھبران«بمثابه یِ یک حرکت مردمی از » جنبش سبز«پس تجزیه 

  : توجه کنيد» ش سبزجنب«گفتگوی چند تن از توده ھای 
  
رھبران مردم ھميشه در رابطه با خواسته . یک رھبر باقی بماند نکته اصلی اینه که ھيچ کس نمی تواند برای ھميشه. کاملن موافقم:اولی« 

رسد که اگر آنھا خود را با تحو^ت در  حتی موسوی و کروبی ھم رھبران ھميشگی نيستند و زمانی فرا می. تعویض ميشن ھای زمانی مردم
رھبـری در سيسـتم  پس ھيچ. به سد در برابر پيشرفت جامعه بشوند و از طرف مردم کنار زده شوند جامعه تطبيق ندھند و رشد نکنند تبدیل

 .کسانی که بھتر و کارامدتر ند باید باز باشد دمکراتيک برای ھميشه رھبر باقی نمی ماند و فضا ھميشه برای
خاصيت این جنبش اینه که رھبرھاش خودشون رو با  شاید اگر خواست ھای ما روزی فراتر رفت از رھبرانمون ھم گذر کنيم و.موافقم  کامt:دومی

 برعکس اعضای جنبش تطبيق ميدن نه
ھرمی نيست بلکه یه جنبشه دواره مثل یه استوانه و ھر کس  خاصيت این جنبش اینه که به شخص خاصی وابسته نيست و یک جنبش:سومی

   خودش رو در به وجود آوردن این استوانه ایفا ميکنه نقش خودش و فقط
. موسوی و کروبی را در سر ھرم قرار می دھند يم خيليھا دارند به صورت ھرمیاینطوری بود چون به نظر من اینگونه که می بين کاش:چھارمی

 –سایت با^ترین ( »پاینده باشيد.جای آفرین دارد. در با^ترین می بينم از جنبش سبز اینگونه یاد می کنيد شما از معدود کسانی ھستيد که من
  )  http://balatarin.com/permlink/2009/9/20/1764655 -نسازیم که فردا مجبور به شکستنش شویم بت 
  

.  نظر جمع شده است که تماماً به اجماع ھمين نظرات را تأیيد می کردند 109زیر این مطلب جمعاً در .  این چند نفر در این عقيده تنھا نيستند
نيز نظرات » آینده«مطلب موسوی در سایت البته در زیر   .تمامی آنانی که تا دیروز نمی شد در مقابلشان از ابروی با^ی چشم موسوی حرف زد

در جنبش «اگر به یاد داشته باشيد ما در مطلب دیگری با عنوان .  که بيانگر ایجاد شکافی بيشتر در این جنبش است. تأیيدی جمع شده است
روند ریزشی جدید با آنچه در آن مطلب اما .  صحبت از ریزش محبوبيت موسوی به دامن طرفداران کروبی صحبت کرده بودیم» سبز چه خبر است؟
از یک در حال ریزش توده ھای جنبش سبز .  آن ریزش نشانی از توھم زدایی نداشت.  متفاوت است کامtً  ماھوی، از لحاظ نشان داده بودیم

آگاھی از جدایی خواسته ھای مردمی از اصtح طلبـان  اما این بار نشانه ھای بسياری از توھم زدایی و .  بودنداصtح طلب به دامان دیگری 
را تقویت کـرده و در این جریان ریزشی وظيفه یِ ما انقtبيون کمونيست است که .  دیده می شود اعتماد به نفسی انقtبی ایجادِحکومتی و 

  . اشتغال و زندگی یاری دھيم سمت و سوی انقtبی و خودباوری مردم تا حد باور به توان حاکميت شان از طریق شوراھای محل
  

  جمھوری اسFمی حکومت سرمایه داری گون بادسرن
  شوراییجمھوری  –نان،مسکن،آزادی 
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