چرا رئیسی همراه و حامی اختالسگران است؟
علت واضح دارد:
متهمان پرونده بزرگترین پرونده قاچاق ارز و اختالس در کشور آزادند .نکته عجیب این است که یکی
از این متهمین یعنی محمد نوری که در همان پرونده به پرداخت رشوه به مسئولین متهم است و از
طرف اسدبیگی ها مسئولیت رشوه دادن داشته کماکان مشغول پرداخت رشوه است .اینکه برخی
میگویند رئیسی مسئول این قضیه نیست توجیه کودکانه ای بیشتر نیست .
محمد نوری متهم برای پرداخت رشوه ،بجز رشوه هایی که به مسئولین داده ،کماکان مشغول این کار
کثیف است .نامبرده هم اکنون هم با پرداخت رشوه به چند خبرنگار صدا و سیما در اهواز از طریق
کارت به کارت کردن پول به هدف تهیه گزارش خبری به نفع اسدبیگی ،پرداخت پول به موسوی
خبرنگار ایلنا برای انتشار گزارشات به نفع اسدبیگی و ...مشغول است .نیروهای امنیتی ضدکارگری
به سرعت بر سر فعالین کارگری می ریزند ،قضات فاسد به سرعت دستور بازداشت صادر می کنند
اما متهم پرونده اختالس آزاد است تا به راحتی به دروغ پراکنی و پرداخت رشوه ادامه دهد .اینکه
شخص اسدبیگی همه شما را از نظر رشوه سیر کرده جای شکی نیست اما جالب است که محمد نوری
وردست آنان در پرداخت رشوه کماکان مشغول خریدن مسئولین و خبرنگاران برای دروغ پراکنی
است.
شخص رئیسی ریاست قوه قضائیه از قضیه محمد نوری خبر دارد و اینکه در این مورد اقدامی نمیکند
دقیقا یعنی به طور شخصی از اختالس و رشوه اسدبیگی ها بهره میگیرد .طبری در سیستم قضایی تنها
نبود بلکه خاندان کثیف الریجانی با او شریک بودند .منتظری دادستان کل کشور هم در همدستی با
اسدبیگی تنها نیست بلکه شخص رئیسی با آنها همراه است .تا وقتی محمد نوری مشغول رشوه دادن به
انواع و اقسام مسئولین است صحبت از بریدن بازوی فساد فریبکاری است.
پیام همکار
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_________________________________________
ایلنا ،خیر که نداری ادامه سانسور بهتر بود!
ایلنا! از هفت تپه حرف نزنی بهتره ،ما میگیم حتما شما هم مامورید و معذور! مثل اون نیروی انتظامی
باتوم بدست ،این یکی قلم بدست! ایلنای خوزستان! میدانیم که باید از سیاست خانه کارگر و شورای
اسالمی و اینجا استاندار و اسدبیگی حمایت کنی .میدانیم با چه افراد ضد کارگری حشر و نشر داری.
تو رسانه ای یا ارگان تبلیغات سو علیه کارگر هفت تپه؟
میگه "برخی منابع کارگری" اعالم کردند که برداشت بدلیل بارندگی عقب افتاده ....این منابع اسم
ندارند؟ مخفی هستند؟ از کره ماه اومدن؟ دوست جون جونی شما هستن؟ کله پوکهای شواری اسالمی
اند؟ کی هستند که خبر دارند که فقط دستمزد آبان مانده است و دیگر مطالبه ای نیست؟
این منابع بیخود کردند از زبان کارگر هفت تپه با تو ارگان استاندار و اسدبیگ و کارفرما حرف می
زنند و دروغ میگن و تو چاپ میکنی؟ فعالین هفت تپه را نمی شناسی؟ در دسترس نیستند؟ دنیا فهمیده
خواست ما چیه تو نفهمیدی؟ لعنت به هرچه سانسورچی و تف به نانی که میخورید !
ایلنا آخر سر بنام "کارگران هفت تپه" نوشت" :با همکاری و هماهنگی نهاد صنفی قانونی خود پیگیر
مطالباتمان هستیم"! کدام نهاد صنفی و قانونی؟ شورای اسالمی؟ جون بکن ...هدف این خبر جعلی فقط
این بود که از رفیقات و نوکران اسدبیگی دفاع کنی؟ یعنی شورائی که ما منحل کردیم و تمام وقت علیه
کارگرای هفت تپه و کنار اسدبیگ بودن ،حاال میشن "نمایندگان کارگران هفت تپه!!!"
شتر در خواب بیند پنبه دانه...گهی لف لف خورد گه دانه دانه !
پیام همکار
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________________________________________
این آمار روی حساب و کتاب و بررسی شده است

این امار هنوز ظرفیت استفاده مطلوب از هفت تپه نیست بلکه براساس ترمیم خرابیهای شرایط امروز
است .اسدبیگی و اختالسگران هفت تپه را تا آستانه نابودی بردند و مقامات هم حمایتش میکنند یا با وی
شریک اند .هفت تپه محل کار و زندگی ماست .بخش خصوصی را بیرون می کنیم .هفت تپه مال ما
کارگران است .پیام همکار
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