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 5در ساعات اولیه بامداد روز 
شنبه، اول دی ماه مامورین 
سرکوبگر جمهوری اسالمی به حکم 

 تن 10دادستانی حکومت به منازل 

از کارگران و کارکنان شرکت واحد 
اعضای "اتوبوسرانی که بعنوان 

ی این شرکت "هیات مدیره سندیکا
شناخته می شوند، هجوم برده و 

آنان را دستگیر و روانه 
 . های خویش نمودند سیاهچال

 3بدنبال این واقعه، قریب به 
هزار تن از کارگران شرکت واحد و 

های  شماری از کارمندان بخش
مختلف به اعتراض برخاسته و 
برای تحقق مطالبات خویش و 

دستگیرشدگان، از همچنین آزادی 
شامگاه روز شنبه اعالم اعتصاب 

 دست به تحصن کرده و تعدادی نیز
  .در دفتر شرکت زدند

 
 

 مدیر دولتی در پرونده  مدیر دولتی در پرونده 4444رسوایی رسوایی 
  خواری در کرجخواری در کرج  زمینزمین

 
 مدیر دولتی 44دادستان عمومی و انقالب کرج از دخالت و دست داشتن 

ری شهرستان فوق خبر محلی، منطقه ای و استانی در پرونده زمین خوا
قریب به سه هزار و ": علی اصغر شفیعی خورشیدی اعالم کرد که. داد

یکصد هکتار پرونده زمین خواری در دادسرای عمومی و انقالب کرج 

 هکتار این پرونده متعلق 420تشکیل شده است که از این مقدار یک هزار و 
 متهمین که رئیس او اضافه کرده که یکی از این. "به منطقه نظرآباد است

دادستان . سابق شورای شهر کرج بود، قرار بازداشتش تمدید شده است
هزار برگ مراحل ادامه  پرونده این شخص با پنج": کرج افزود که

کارشناسی آن در حال سپری شدن است که این پرونده بعد از انقالب 
 ."ها در سطح کشور است نظیرترین پرونده اسالمی یکی از بی

 
  

  انداند  هاست که حقوقی دریافت نکردههاست که حقوقی دریافت نکرده  اران کارگر طبسی، ماهاران کارگر طبسی، ماههزهز
  

، به اصطالح نماینده "غالمرضا محمدی"
هزاران ": کارگران طبس، اعالم نموده است که

کارگر شاغل در شرکتهای پیمانکاری و خدماتی 
این شهرستان، بیش از سه ماه است که حقوق 
قانونی خود را دریافت نکرده و اعتراضات پی 

ی آنان برای دریافت حقوق، به جایی در پ
وی با اظهار اینکه نماینده مردم . "نرسیده است

 از این امر "شورای اسالمی"طبس در مجلس 

رویکرد "بی اطالع بوده و خبر از این 
بی " ندارد، تالش ورزیده تا با "استثماری

 طبس در مجلس "نماینده" جلوه دادن "اطالع
ی کارگران که رژیم از این امر، حرکت اعتراض

مراحل نامه نگاری به صاحبان شرکتها و 
نماینده مجلس را می گذراند، در همین چارچوب 

اما واقعیت این است که در شرایطی . نگاه دارد
که گرانی بیداد می کند و فصل سرد زمستان 

نیز در پیش است، نگرفتن سه ماه حقوق آنهم 
حقوقی که اگر سر موعد نیز پرداخت شود، 

خارج زندگی بخور و نمیر را به سختی کفاف م
. می دهد، یعنی کار بدون مزد و بردگی عریان

عدم پرداخت حقوق کارگران در چنین شرایطی 
و بی توجهی به این امر از سوی مسئوالن، 

 .خشم شدید کارگران را برانگیخته است

 
 

 هزار کارگر نانوایی در کرمانشاه،  هزار کارگر نانوایی در کرمانشاه، 55
  سرپناه هستندسرپناه هستند  بیبی

 

اهللا منوچهری، از مسئولین کانون انجمنهای صنفی  مسبنابه گفته ش
کارگران خباز کرمانشاه هم اکنون در بدترین شرایط ": سراسر کشور

برند به نوعی که حتی   معیشتی که ناشی از کمی دستمزد است به سر می
 !"اند  از تهیه کمترین سرپناه برای گذران زندگی باز مانده

ر استان کرمانشاه مشغول کار  هزار کارگر نانوائی د5بیش از 
 "شورای عالی کار"هستند که اکثر آنان مطابق مصوبه سال گذشته 

 84با این وجود در حالی که چیزی به پایان سال . حقوق دریافت می کنند

نمانده است، هنوز این کارگران سطح دستمزدهایشان با حداقل سطح 
 که اکثر این کارگران این در حالی است!  تفاوتی نکرده است83دستمزد سال 

کارفرمایان به طرق مختلف ": بیمه نبوده و طبق گفته شمس اهللا منوچهری
 ."سعی در تضییع حقوق حقه آنان دارند

کارگران نانوا در این استان بارها به مراجعه قانونی از جمله به 
 اقدام نموده اند، اما "هیاتهای تشخیص حل اختالفات در شهرستان و استان"

ن این نهادها هیچ اقدامی در جهت پیگیری حقوق کارگران و برخورد مسئوال
، "مسئوالن"این بی توجهی از سوی . قاطع با کارفرمایان انجام نداده اند

عمالً چراغ سبزی برای کارفرمایان شده تا هرچه بیشتر به تضییع حقوق 
 .کارگران بپردازند

  در حاشیه یورش رژیم بهدر حاشیه یورش رژیم به
  کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

 22ادامه در صفحه ادامه در صفحه 

امر تشکل طبقه کارگر و ایجاد تشکیالت صنفی امر تشکل طبقه کارگر و ایجاد تشکیالت صنفی 
و از آن مهمتر تثبیت این و از آن مهمتر تثبیت این نظیر سندیکا و اتحادیه نظیر سندیکا و اتحادیه 

ها ها   ناپذیری به مبارزه تودهناپذیری به مبارزه توده  بطور اجتناببطور اجتنابحقوق حقوق 
نگونی رژیم نگونی رژیم برای سازمان دادن انقالب و سربرای سازمان دادن انقالب و سر

  .. است استخوردهخوردهسرکوبگر جمهوری اسالمی گره سرکوبگر جمهوری اسالمی گره 
  

های های   بکوشیم تا با حمایت از مبارزات و خواستبکوشیم تا با حمایت از مبارزات و خواست
ساز آنها را ساز آنها را   برحق طبقه کارگر ایران، جنبش تاریخبرحق طبقه کارگر ایران، جنبش تاریخ

گیری به سوی این هدف، یعنی انقالب گیری به سوی این هدف، یعنی انقالب   در جهتدر جهت
  ..اجتماعی یاری دهیماجتماعی یاری دهیم



  

در حاشیه یورش در حاشیه یورش 
کارگران کارگران   رژیم بهرژیم به

رکت واحد رکت واحد شش
 سرانیسرانیاتوبواتوبو

 
    11بقیه از صفحه بقیه از صفحه 

 
 

همچنین مقامات رژیم، تعدادی از 
های سپاه پاسداران را  اتوبوس

برای جابجا کردن مردم و کاستن 
از ازدحام مردم به خشم آمده به 

یورش به کارگران . صحنه آوردند
شرکت اتوبوسرانی و دستگیری 
برخی از فعالین سندیکایی این 
شرکت در شرایطی صورت 

 مقامات حکومت در پذیرد که می
های اول فعالیت سندیکایی در  ماه

این شرکت، با ارسال نیروهای 
های  سرکوب و لباس شخصی

مزدور وزارت اطالعات به محل 
تشکل فعالین سندیکایی، به آنها 
یورش برده و کوشیدند تا با 
سرکوب و ضرب و شتم و ایجاد 
رعب و وحشت در میان کارگران، 
ک تالش آنها برای تشکیل ی

سندیکای غیردولتی و موازی با 
های ضدکارگری موسوم به  ارگان

شوراهای " و "خانه کارگر"
 را در نطفه در هم "اسالمی کار

 .بشکنند
 

در جریان این هجوم مزدوران 
حکومت از اعمال هیچ 

ای در حق کارگران  وحشیگری
محروم و مقاوم دریغ نورزیدند و 
حتی با اقدام به بریدن زبان یکی 

الین سندیکایی به نام از فع
منصور اسانلو با چاقو در جلوی 
چشمان وحشتزده حاضرین او را 
مجروح نمودند، امری که به 
شکایت کارگران شرکت واحد در 

 آنان در "وعده"مراجع قانونی و 
رسیدگی به این عمل ضدخلقی و 

 در آن مراجع "تشکیل پرونده"
اما در عمل مقامات . انجامید

 جای رسیدگی جمهوری اسالمی به
به شکایت کارگران، با یورش به 

منازل  فعالین سندیکایی، پاسخ 
دادخواهی کارگران از طریق 

 را دادند و نشان "قانونی"مراجع 
دادند که در چارچوب نظام 
دیکتاتوری موجود، رژیم حاکم نه 

گویی به  تنها ظرفیت پاسخ
های عادالنه  کمترین خواست

رد، صنفی و طبیعی کارگران را ندا
بلکه کوچکترین حرکت اعتراضی 
آنان برای تغییر این شرایط 
 .ظالمانه را نیز تحمل نخواهد کرد

 
اعتصاب کارگران شرکت واحد در 

 4 و 3(شب شنبه و روز یکشنبه 
، سر انجام با حضور ) دی ماه

گسترده نیروهای سرکوبگر رژیم 
که با تهدید و ایجاد رعب و 
وحشت و همچنین با وعده آزادی 

ستگیرشدگان و رسیدگی به د
های آنان، کارگران  خواست

معترض را به ترک محل و ختم 
خواندند، به پایان  اعتصاب فرا می

رغم این وعده، اما  به. رسید
مقامات رژیم روز بعد تنها تعدادی 
از دستگیرشدگان را آزاد کرده و 
منصور اسانلو را  در زندان نگه 
داشتند و درب محل تجمع و 

 کارگران نیز همچنان گردهمایی
بصورت مهر و موم شده باقی 

اندرکاران  البته دست. ماند
ضدخلقی رژیم اضافه کردند که 
افراد آزاد شده را نیز بزودی 

 .  خواهند کرد"محاکمه"
 

یورش حکومت به کارگران شرکت 
گیرد  واحد در شرایطی صورت می

که هزاران کارگر و کارمند این 
ی ها موسسه همچون سایر بخش

طبقه کارگر ایران، خواستی جز 
بهبود شرایط کار، دستمزدهای 
عادالنه و حق ایجاد تشکل مستقل 
برای دفاع از حقوق پایمال 

شان در مقابل کارفرمایان و  شده
آنها در طول . اند دولت نداشته

ها با مبارزات خویش  ماه
اند تا از حقوق طبیعی  کوشیده

خویش دفاع کنند و در مقابل 
فرمایشی و سرکوبگر و نهادهای 

نظیر خانه (آبرو  بالنتیجه بی

که ) کارگر و شورای اسالمی کار
حکومت اساسا برای کنترل و 
سرکوب مبارزات آنان بوجود 
آورده،  تشکل صنفی مستقل 

در . خویش را ایجاد نمایند
های مبارزاتی  راستای همین تالش

های اخیر ما شاهد  است که در ماه
های  اومتگسترش اعتراضات و مق

کارگران شرکت واحد در تهران و 
به موازات آن برگزاری 

ای  های علنی و عمومی گردهمایی
ایم که با اطالع رژیم و با  بوده

 "نامرئی" و "مرئی"حضور 
 "سربازان گمنام امام زمان"

گشت و در شرایط عدم  برگزار می
ایجاد ممانعت علنی از سوی 
دستگاه سرکوب حکومت، تعداد 

ها  هی در این گردهماییتوج قابل
شود که  گفته می. کردند شرکت می

ها تعداد  در پرتو این فعالیت
کارگران و کارکنان شرکت واحد 

نویسی کرده  که در این سندیکا نام
 . شد  تن بالغ می8000بودند به 

 
به اعتبار حقایق فوق است که 
مطالبات عادالنه کارگران شرکت 
واحد و مبارزات و مقاومت 

نانه آنها در مقابل دستگاه قهرما
سرکوب رژیم باید توسط تمامی 

خواه و انقالبی  نیروهای آزادی
مورد توجه و حمایت پشتیبانی 

در عین حال، حرکت . قرار گیرد
مبارزاتی اخیر کارگران شرکت 
واحد بار دیگر یادآوری و تاکید بر 
برخی از تجارب جنبش کارگری 

 .سازد در ایران را ضروری می
 

ت این است که طبقه کارگر واقعی
ایران در چارچوب نظام موجود 

داری وابسته  یعنی نظام سرمایه
به امپریالیسم و حاکمیت رژیم 
ضدخلقی جمهوری اسالمی در 
یکی از دهشتناکترین شرایط کار 

استثمار . برد و معیشت به سر می
وحشیانه در محیط کار، ساعات 

فرسا در مقابل  کاری طاقت
زی که اغلب تا دستمزدهای ناچی

گردند،  ماه ها پرداخت نمی
پی کارخانجات و  در تعطیلی پی

واحدهای تولیدی که مفهوم آن از 
دست دادن کار بدون پرداخت 

باشد، فقدان  کوچکترین غرامت می
کمترین حقوق عادالنه صنفی و در 
یک کالم فقر و گرسنگی و 
محرومیت و فشار و تحقیر و 
سرکوب، همچون هیوالیی گلوی 
کارگران تحت ستم ما را بویژه در 

تا . های اخیر فشرده است سال
های آغازین قرن  جایی که در دهه

توان به جرات گفت که   می21
وضع طبقه کارگر ایران  از 
بسیاری جهات شبیه وضع 

بار کارگران اروپا در قرن  فالکت
در چنین اوضاع و .  است19 و 18

ست که ما شاهدیم  احوالی
از کارگران ایران به ها تن  میلیون

اعتراف مقامات رژیم و بلندگوهای 
 و " فقر"تبلیغاتیشان در زیر خط

 زندگی "فنا" و حتی "بقا"یا 
کرده و زندگی خود و 

هایشان در گرداب فقر و  خانواده
گرسنگی و بیماری و محرومیت و 

 حال بطور روزمره در... فحشا و 
 .ست از هم گسیختگی و نابودی

 

 
 

ل، رژیم ضدکارگری در این حا
ای جز  جمهوری اسالمی که وظیفه

های مملکت  به حراج سپردن ثروت
و استثمار و غارت نیروی کار 

های محروم ما به  کارگران و خلق
داران  ها و سرمایه نفع امپریالیست

زالوصفت وابسته ندارد، نه تنها 
کوچکترین گامی در جهت بهبود 
اوضاع دهشتناک کار و معیشت 

دارد، بلکه با  ایران بر نمیکارگران 
بیشرمی تمام هر روز با تصویب 



  

قوانین ضدکارگری جدید بر ابعاد 
غارت و استثمار آنان فزونی 
بخشیده و با مکیدن شیره جان 

های  هایشان جیب آنان و خانواده
را هر چه بیشتر داران  سرمایه

 .سازد انباشته می
 

 
 

بدون شک تداوم چنین اوضاعی 
جب پدیدار شدن بطور طبیعی مو

و رشد مقاومت و اعتراض 
گردد و این  کارگران بجان آمده می

واقعیت، خود را در گسترش 
اعتراضات و اعتصابات کارگری 

فرسای  برای تعدیل شرایط طاقت
به این . دهد استثمار نشان می

ترتیب روزی نیست که کارگران 
محروم ما در گوشه و کنار مملکت 
 برای تعدیل شرایط وحشیانه
استثمار خویش توسط دولت و 

داران زالوصفت، برای اخذ  سرمایه
و یا افزایش حقوق بخور و نمیر، 
برای بهبود شرایط کار، برای 
داشتن حق اعتصاب و اعتراض و 
دارا بودن حق تشکل صنفی 
مستقل و باالخره برای 
برخورداری از یک حقوق انسانی 

اعتراض و اعتصاب و دست به 
 .مقاومت نزنند

 
سوی دیگر رژیم حاکم نیز بنا از 

رغم  به ماهیت ضدخلقی خود به
های فریبکارانه  تمامی وعده
تواند  خواهد و نه می خویش نه می

ای به  کوچکترین پاسخ عادالنه
. مطالبات برحق کارگران بدهد

دیکتاتوری حاکم در مقابل سیل 
حرکات اعتراضی و گاها قهرآمیز 
کارگران به سرکوب خشن و 

یازد و حرکات  ست میعریان د
عادالنه کارگران را با بگیر و ببند 
و شکنجه و زندان  پاسخ داده و 
حتی از به گلوله بستن کارگران 

 .کند خودداری نمی

در حقیقت، کارگران ما در جریان 
تمامی مبارزات قهرمانانه خویش 

اند که  ها دیده در طول این سال
دیکتاتوری و سرکوب به مثابه 

کننده و عمده طبقه  ابزار تعیین
حاکم، جزء ذاتی حیات ننگین رژیم 
ضدکارگری جمهوری اسالمی 

. ناپذیر است بوده و از آن جدائی
یورش اخیر حکومت به کارگران 
شرکت واحد و بگیر و ببند و 
سرکوب کارگران و خفه کردن 
کوشش آنها برای تشکیل 
تشکیالت صنفی غیردولتی در 
 نطفه، با توجه به چنین واقعیتی

مقابله جمهوری . پذیرد صورت می
اسالمی با خواست کارگران برای 

های مستقل خویش،  ایجاد تشکل
پیش از این نیز در برخورد با 
کارگران کردستان به منصه ظهور 

چندی پیش . رسیده بود
های جمهوری اسالمی در  بیدادگاه

 تن از فعالین 5یک اقدام ضدخلقی 
کارگری را تنها به دلیل فعالیت 

های کارگری  ارج از حیطه تشکلخ(
)  رژیم ساخته نظیر خانه کارگر

های صنفی  برای برآوردن خواست
ابتدائی کارگران و تالش برای 
برگزاری مراسم اول ماه مه در 

ها زندان و تبعید  سقز به سال
محکوم کردند و دیگر بار نشان 
دادند که نظام حاکم، چه 

نژاد مزدور بر سر کار  احمدی
 خاتمی فریبکار، باشد و چه

کوچکترین مطالبات عادالنه 
تابد و  کارگران را نیز روی بر نمی

ها  ای جز سرکوب خواست وظیفه
و مبارزات کارگران محروم و 

 .گرسنه نداشته و نخواهد داشت
 

اما اگر سرکوب و دیکتاتوری 
ترین عامل بقای رژیم  عمده

ضدخلقی جمهوری اسالمی 
ین باشد، بسیار مهم است تا بد می

نکته نیز توجه کنیم که در شرایط 
ناپذیر مبارزات طبقه  رشد اجتناب

کارگر، این رژیم عالوه بر سرکوب 
گرانه  های حیله عریان از روش

زیادی برای به شکست کشاندن و 
انحراف مسیر مبارزات آنها 

تجربه خود . نماید استفاده می
رژیم  دهد که کارگران نشان می

ضدکارگری جمهوری اسالمی 
ضمن سرکوب عریان اعتراضات 

ورزد تا با  کارگری، تالش می
انحراف مبارزات کارگران و 
محدود ساختن دامنه آن، با 
کانالیزه کردن جنبش کارگری زیر 
نفوذ نهادهای ضدخلقی نظیر 
خانه کارگر، و هر جا هم که 

 "رهبری"تواند با تحمیل یک  می
سازشکار و وابسته به کارگران 

 مبارزات معترض و در صحنه،
کارگران به جان آمده را به کجراه 
بکشاند و جلوی پیشروی آن را 
سد سازد و نهایتا نیز آن را 

 .سازدمنکوب و منزوی 
 

تجربه مبارزات دالورانه اخیر 
کارگران و کارکنان شرکت واحد 
برای دفاع از حقوق عادالنه 
خویش و تالش برای ایجاد یک 
سندیکای مستقل و برخوردهای 

ی جمهوری اسالمی با ضدخلق
کارگران این شرکت فاکت دیگری 
در اثبات این حقیقت است که در 
شرایط حاکمیت نظام 

داری وابسته در ایران،  سرمایه
های خدمتگزار این نظام  رژیم

در هر لباسی و با هر (ضدخلقی 
کوچکترین ) لفافه ایدئولوژیکی

حقی به طبقه کارگر برای تشکل و 

ی خویش سازماندهی قدرت تاریخ
و از آن کمتر برای ایجاد و تثبیت 

های صنفی خود نداده و  تشکل
و اساسا بورژوازی . نخواهند داد

وابسته ایران تاکنون نشان داده 
است که فاقد کمترین ظرفیت و 
پتانسیل پذیرش چنین حقوقی 
. برای طبقه کارگر ایران است

همین واقعیت بطور عینی امر 
تشکل طبقه کارگر و ایجاد 

کیالت صنفی نظیر سندیکا و تش
اتحادیه و از آن مهمتر تثبیت این 

ناپذیری به  حقوق را بطور اجتناب
ها برای سازمان دادن  مبارزه توده

انقالب و سرنگونی رژیم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی گره 

 .زده است
 

بکوشیم تا با حمایت از مبارزات و 
های برحق طبقه کارگر  خواست

ز آنها را در سا ایران، جنبش تاریخ
گیری به سوی این هدف،  جهت

 .یعنی انقالب اجتماعی یاری دهیم
 

 
 

بزرگترین اعتصاب بزرگترین اعتصاب 
 سال اخیر در  سال اخیر در 2525

 نیویورکنیویورک
  

    44بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
 

قطع این مزایا در شرایطی ست 
که شبکه حمل و نقل مازادی 
. بیش از یک میلیارد دالر دارد

یکی از کارگران اعتصابی ضمن 
سته های معقول دانستن خوا

کارگران و کارمندان این اتحادیه 
و مشروع خواندن این اعتصاب 

کارکنان حمل و نقل از ": گفت
قدرناشناسی و بی احترامی 

این اعتصاب . "خسته شده اند
وارد سومین روز خود شده 

 .است
این اتحادیه آخرین بار در سال 

 روز اعتصاب 11 به مدت 1980
کرده بود که طی آن خساراتهای 

رده میلیاردها دالر برآورد وا
 .شده بود

در حقیقت، کارگران ما در جریان تمامی مبارزات قهرمانانه "
وری و سرکوب به اند که دیکتات ها دیده خویش در طول این سال

کننده و عمده طبقه حاکم، جزء ذاتی حیات ننگین  مثابه ابزار تعیین
ناپذیر  رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی بوده و از آن جدائی

یورش اخیر حکومت به کارگران شرکت واحد و بگیر و ببند . است
و سرکوب کارگران و خفه کردن کوشش آنها برای تشکیل 

 در نطفه، با توجه به چنین واقعیتی تشکیالت صنفی غیردولتی
 ".پذیردصورت می



  

راهپیمائی اعتراضی راهپیمائی اعتراضی 
  ""پوشینه بافتپوشینه بافت""کارگران کارگران 

  قزوینقزوین
 

، سیصد تن از کارگران 1384 دی ماه 13در تاریخ 
 قزوین در اعتراض به عدم "پوشینه بافت"

 ماه حقوق معوقه دست به یک 7دریافت 
راهپیمائی اعتراضی زدند که این راهپیمائی در 

در پایان . ی قزوین خاتمه یافتمقابل استاندار
 امنیتی این -این راهپیمائی مدیرکل سیاسی 

استان وعده داد که این استانداری قصد دارد تا 
بودجه ای به مبلغ یک میلیارد تومان برای 
. پرداخت حقوق معوقه کارگران تخصیص دهد

وی افزود این بودجه در صورت مساعدت و تائید 
ران قرار خواهد رئیس جمهور در اختیار کارگ

 .گرفت
 کارگر در شرکت پوشینه بافت قزوین به کار 600

اشتغال دارند و ماه هاست که از دریافت حقوق 
کارگران این شرکت برای . محروم شده اند

دریافت حقوق خود بارها دست به تجمعات 
اعتراض آمیز گوناگون از جمله تجمع در مقابل 

 مبادرت به وزراتخانه و نهادهای دولتی زده و یا
اما هربار با وعده و . راهپیمائی کرده اند

 .وعیدهای گوناگون سردوانده شده اند
 

  

   میلیارد دالر میلیارد دالر453453
  !!بودجه نظامیبودجه نظامی

 
دولت آمریکا در چارچوب پیشبرد سیاستهای 
میلیتاریستی و تجاوزکارانه خویش در سطح 
بین المللی به افزایش سریع بودجه نظامی 

همین رابطه، مجلس در . خویش ادامه می دهد
سنای آمریکا بودجه پیشنهادی کابینه بوش 

 را 2006 میلیارد دالر برای سال 453برابر با 
 میلیون دالر 29از این مبلغ تنها . تصویب نمود

صرف هزینه های ارتش در  شهر توفان زده 
نیواورلئان و سایر مناطق ساحلی در حاشیه 
خلیج مکزیک که بر اثر سیل و توفان صدمه 

 میلیارد دالر نیز 4همچنین .  دیدند، می گردد
برای آمادگی در برابر شیوع احتمالی آنفلوانزای 

 448مابقی یعنی . مرغی در نظر گرفته شده است
 میلیون دالر خرج دستگاه سرکوب 971میلیارد و 

در عراق، افغانستان و سایر نقاط جهان منجمله 
شایان .  خواهد گشت2006خود آمریکا طی سال 

ذکر است که رقم فوق سوای بودجه های دیگر 
نظامی ست که در ماه های اخیر بطور اضطراری 

به درخواست دولت بوش در مجلس این کشور 
 .تصویب گشته است

 

  
  

 
  

  2525بزرگترین اعتصاب بزرگترین اعتصاب 
  سال اخیر در نیویورکسال اخیر در نیویورک

 
بعد از آنکه مذاکرات بر سر افزایش دستمزدها، 
 خدمات درمانی، میزان حقوق و مزایای

اتحادیه "بازنشستگی و سن بازنشستگی بین 
 شهر نیویورک و مسئوالن "کارکنان حمل و نقل

شبکه حمل و نقل شهری که توسط دولت اداره 
 20می شود به بن بست رسید، از روز سه شنبه 

 هزار عضو این اتحادیه در شهر 34دسامبر، 
 .نیویورک وارد اعتصاب شدند

 نیویورک این بزرگترین اعتصابی بود که شهر
شهردار .  سال اخیر به خود دیده بود25در طول 

شهر مایکل بلومبرگ مدعی شد که بر اثر این 
 میلیون 400اعتصاب، موسسات دولتی روزانه 

 میلیون مردمی که 7وی از . دالر ضرر دیده اند
روزانه از وسائل نقلیه عمومی این شهر استفاده 
می کنند خواست تا به صورت اشتراکی از 

ایل نقلیه خصوصی، استفاده نموده و یا با وس
 .دوچرخه و یا بصورت پیاده تردد کنند

این اعتصاب در حالی صورت می گیرد که بنا بر 
قانون ایالت نیویورک، اعتصاب برای کارگران و 

و از . کارمندان بخش عمومی ممنوع می باشد
همین رو تئودور جونز، قاضی دادگاهی در 

و نقل را برای هر روز بروکلین، اتحادیه حمل 
عالوه بر .  میلیون دالر جریمه کرد1اعتصاب، 

این، وکالی کارفرمایان خواستار مجازات شدیدی 
برای متخلفان شده اند تا بدینوسیله اتحادیه را 
مرعوب ساخته و آنها را از دست یازیدن به یک 

 .اعتصاب طوالنی باز دارند
ر این اعتصاب بعد از آن صورت  پذیرفت که د

چارچوب یورش دولت بوش به حداقل حقوق و 
مزایای اجتماعی کارگران برخی دیگراز مزایای 

 .کارگران و کارمندان این اتحادیه لغو گردید
 

  33ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
 

خرید هواپیماهای خرید هواپیماهای 
  !!آمریکائی از چینآمریکائی از چین

 
 اعالم کرد که "ایران ایر تور"شرکت هواپیمایی 
 از MD90ی  فروند هواپیما22دولت برای خرید 

 میلیون دالر اختصاص داده 361کشور چین 
نکته قابل توجه در این خبر آن است که به . است

رغم ارائه تقاضای خرید هواپیما به ظاهر از 
کشور چین، این هواپیما در واقع محصول 
مشترک آمریکا و چین بوده و امتیاز اصلی آن در 

 .اختیار دولت آمریکاست
 MD90 هواپیمای " تورایران ایر"بنا به خبر 

محصول خط تولیدی مشترک در حاشیه سواحل 
 22 در MD90کالیفرنیا است و اولین پرواز 

پس از دریافت .  به انجام رسید1993فوریه 
گواهینامه هواپیمایی کشور امریکا در اواخر سال 

، اولین محصول تولید و تحویل خطوط 1994
ه  برای ارائ1995هوایی دلتا شد و در فوریه 

خدمات به مشتریان به پرواز درآمد و در آوریل 
 به طور رسمی وارد عرصه حمل و نقل 1995

شایان ذکر است که در طول حاکمیت . هوایی شد
جمهوری اسالمی بسیاری از معامالت این رژیم 
با شرکتهای آمریکائی از طریق واسطه ها و 
شرکتهای نوه و دختر انحصارات عظیم 

 .استآمریکایی صورت گرفته 
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