


 

 

 

 نیوزها باالی منبر انصافاسدبیگی
 با ارجاع به چهار هایگیاسدب دعاوی و وزیانصاف ن ریسردب ضدکارگری اقداماتاست به  یپاسخمطلب  نیا

 است.شدهمنتشراین رسانه  تیسا تپه درهفت شکریهفت ماهه  بر سر مسائل ن ۀباز کی یکه ط یامصاحبه
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 اربابوفادارتر به خوتر و تر، درندهطلبفرصت کس کهآن، داخل کشور چیو سانسور های رانتیدر جنگل رسانه
، سهم او یک بپاشدخون  بر زمین سیلبیند؛ بمب ببارد یا نمیتحوالت گزندی باد و بوران از . یابدمی بقا باشد

 .ندجعل ک شارباب است که تاریخ را به روایت  ای شدهچینیحروفتیترهایی نمایش ای و ویترین شیشه

اصغر علی: انصاف نیوز و سردبیرش شویمآشنا  ان  اربابچینخواهیم با یکی از این حروفدر این مطلب می
 شفیعیان.

تپه را در ضدیت با مبارزه کارگران نیشکر هفت سریالی یمطالباین رسانه که در چند ماه گذشته، به این خاطر 
ننگ  ما »شعار بعد از  شسار کردنبرای افشا و شرم ،به قدری بر این رویه پافشاری کرد که کارگران و منتشر کرد

  .دفزودنارا هم « نیوزمرگ بر انصاف»، «صدا و سیمای ما

 فروشآشنایی با دکان انصاف

 ؛دندار مزدبگیر  سیاهی لشکرکلی  و چهاردهنه یک مغازۀ نیوز و امثالهمو فارس ایلناایسنا و  نیوز برخالفانصاف
دارد به هر شدن است که او را وا میبزرگآرزوی همین  بزرگ. هاییطلبیجاه با داردکوچک  ایدکه برعکس،

پهن کند؛  دام جذب  کلیک برای در سایت، ش«زرد خبر» ستون   با آنکهجنجالی چنگ بزند تا دیده شود. خواه 
ای از دعواهای توئیتری را به اسم خبر سیاسی به خورد مخاطب دهد و شلخته بندیبرداری و سرهمخواه کپی

که بیا و کرده به پا ی دکان شود! خالصه که مبارزات کارگریگردان  بدنامی علیه کمپینسازی و خواه اهرم پرونده
 .حراج  مُشتری مهژورنالیسم  اولیۀ اصول ببین!

ندارند؛  در بین مردم مخاطبیبافش گو و دروغچینان  مجیزهداند که حروفخوب می ۀ ماسالارباب چهل البته
« مستقل»ای ظاهراً هسازی کند و به رسانهدهی به افکار عمومی، باید خودش اپوزیسیونکه برای جهت داندمی

 تا دتر بگیر گشاد متریها چند میلیبرای خودیسانسور را حصار  شودمی مجبوربه همین خاطر  پر و بال بدهد.
ً  شاهای سانسورچیدکان ای کوچک با دهانی رسانه د.دار چنین کارکردی  همنیوز انصاف. مُشتری نماندبی کامال
هم نقل  «بودنش امنیتی» گمانۀبطوریکه  .«عصر اعتدال»از تر جاز مُ با حاشیۀ امنی « طلبیاصالح» و بزرگ

 !1ششاغالنخود   هم و طلبش استدوستان اصالح محافل

کارکرد اهداف و ؛ او در نوع خود جالب است 2دهدمی «شایعۀ امنیتی بودن» نسبت بهکه شفیعیان  واکنشی
 :کندمیمعرفی  چنین در جهتدهی به افکار عمومی هرسان و نقش «ایهای زنجیرهقتل» مثال آوردن  با را  اشرسانه

 یا رهیزنج یسالگرد قتل ها" ندیگو یآب هر ساله م یزبان آن سو یفارس یرسانه ها...»
 ."یاسالم یدر جمهور
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 یاسالم یدولت جمهور زیافتخارآم هیانیسالگرد انتشار ب" مییو بگو میوارد شو دیما با اما
 !«ت"که در وزارت اطالعات انجام گرف ییخطا رشیدر پذ رانیا

و  سی و صدای آمریکا و ایران اینترنشنالبیشان در بیکه همگنان میکنندهمان کاری را نیوز در حقیقت انصاف
تابلوی . دفن میکند ایهرسان هایزیر خرواری از تاکتیک را کنند؛ یعنی پیام اصلیمیهای اصلی دنیا سایر رسانه

تر به اسم صداهای کمخودیشکل گزینشی به برخی از را نصب و گهگاهی به« بودندموکراتیک»و « طرفیبی»
 کمرنگ و دیده نشود.« اهداف این رسانه» و «وابستگی سیاسی»، «منابع مالی»تا تریبون میدهد « مخالف»

ژست  ودن  باورناپذیربعصبی به است واکنشی « طرفیبی»کلمۀ  بکاربردن متناوبشفیعیان در وسواس شدید 
حتی  -از صدر تا ذیلش زند که زار می ۀ وابستهمآبی به قدری بر تن این رسانلباس دموکرات .اشانصاف توخالی

 باید تقالیی باشد برای جفت و جور شدن با این لباس  زار. -اسمش هم

 نیوز روی میزِ اسدبیگیکاتالوگِ انصاف

یکسو در شرایطی که - 98وسط آبان اینکه . هستند« طبقاتی» هاییمقوله هدموکراسی و انصاف هم رسانه و
رتاژ یک رپ نیوزانصاف -دنگلوله میخورد در خیابانتپه در اعتصاب بودند و سوی دیگر مردم کارگران نیشکر هفت

ورهای کش»و  «هیاالهواز »و « داعش»به  کارگران اعتصابیو در آن ترتیب  هااسدبیگیخاندان  برای 3آگهی مفصل
جنگ طبقاتی اینجا هم میدان  .، اصالً اتفاقی نیستاعالم شدشان سرکوب فراخوان و ه شدهنسبت داد« معاند
 منتها در حوزۀ رسانه.، است

 ،اخراج شده بودند به تازگی های کارگرینماینده برخیدرحالیکه نیوز در آن زمان و ها با همدستی انصافاسدبیگی
های امنیتی گرا داده مثالً به دستگاهمنشانه که چاپلوس دادندنمایش پیشین  از اعتصابات را ایشدهفیلم تقطیع

اند. مشغول توطئه خارجییا آنکه کشورهای ! کرده «توهین»امام جمعه به بهمان کارگر جا فالن  که میشد
بخش » داران  سرمایه« استبدادی خصلت» ها در آن مصاحبه خود بهترین شاخصلیسی و حقارت اسدبیگیچکمه

 چنان غرقاز صدقۀ سر استبداد ترین لحظات تاریخ دهۀ اخیر، خونین در کسانی که. استدر ایران  «خصوصی
 .دنشناسنمیکثافتکاری  هیچ حد و حدودی درهستند که  و کارگران های مردماز الشهخواری ریزه

 هزاران زیر سایۀ اعتراضات آبان وانعکاسش رپرتاژ امنیتی، اینترنت در ایران قطع شد و  آنیک روز بعد از انتشار 
و برخی کارگران  بعد،های طی ماه دفن شد و به گوش نرسید. منتها بودهای که برجا گذاشتکشتهزخمی و 
پاسخ بماند. به طوریکه دو مناظره بر سر آن بی نیوزانصاف سابق هایپراکنیلجن آن نگذاشتند که خبرنگاران

 .4ترتیب دادندشفیعیان شخص رپرتاژ ضدکارگری با 
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 13بر شفیعیان، در تاریخ )خبرنگار خوزستانی( در برا« ماندانا صادقی»ها در قالب الیو اینستاگرامی برگزار شدند. اولی با حضور مناظره 4
 :خرداد

https://www.instagram.com/tv/CA8V_y5gm_E/?igshid=9zrdv8gq3idy 

 
 :خرداد 15در تاریخ و شفیعیان په( ت)کارگر اخراجی هفت« محمد خنیفر»دومی با حضور 

https://www.instagram.com/tv/CBBhbG7APfk/?igshid=1webn9qo62419 
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 اشبر رسوایی یکشماله یبرا انیعیشف یتقال

 چند چیز ثابت شد:ها در این مناظره

 .است گرفتهپول بابت تبلیغات ها اسدبیگیاز  سال پیشۀ مصاحبنیوز درست پیش از انجام انصاف -1
ربطی اتفاقی بوده و « نیوزانصاف»و « هااسدبیگی»شفیعیان تأکید دارد که تراکنش مالی میان منتها 

 کهبا مصاحبه صرفاً از آن رو بوده دریافت پول  کند که این همزمانی  توجیه می و به آن مصاحبه نداشته
بود  نیافته صاحبهبه قصد انجام م هااسدبیگی نیوز راهی برای ارتباط باتا پیش از سفارش آگهی، انصاف

 !شودباز  که آن راه ارتباطی فرصتی پیدا شد سفارش آگهیصرفاً بعد از  و
دانشجو تعدادی  نیروی کار کشی ازش را با بیگاری و بهره«نیوزانصاف»دکان   عمری استکه  شفیعیان
 و طرف استکند که با همان کارآموزان باال بُرده، اینجا هم تصور می« خبرنگاری کارآموز» به اسم

هم باید باور کنیم که دفتر و درازان گوشالبد ما  .دهد شمخاطب خورد   بههر ادعای سخیفی را تواند می
خبرنگار و کانال مدیر و ای ثانیه 20با یک سرچ تپه که هفتنیشکر دستک عریض و طویل روابط عمومی 

 یا! نیوز در دسترس نبودهشود برای تیم انصافپیدا می ادمینش تلگرامی دیو شماره تلفن و حتی آی
 بعد از واریز پول اشکروکی تازه دارد،نیوز از انصاف هساعتنیمفاصلۀ که تپه دفتر مرکزی نیشکر هفت

 !شدهپیدا 
ها بعد از دریافت آگهی از اسدبیگی ی،مثل هر کاسب  کوچک او. گویدواضح است که شفیعیان دروغ می

همان  ازای که حتی داده. مصاحبه «بازکامالً »ای مصاحبهها پیشنهاد  و به آن را مغتنم شمردهفرصت 
بری از . تر استعقبکیلومترها هم  مهوری اسالمیدر چهارچوب ج دارو جهت بندنیماستانداردهای 

به سیاق  نامۀ ننگینیک اتهام فراتر از آن و است شوندهمصاحبه دعاویمورد در آزمایی راستیهرگونه 
ندۀ امنیتی وپربرای کارگران درست مثل بازجویان اجازه داده شد که  هااسدبیگیبه . بود طراحی سوخته

به راستی هم که  .منتشر کنند هااز آنبرخی شخصی از زندگی  دارهای شاخدروغحتی  و بسازند
نامه پیدا اتهامتر از انصاف  شفیعیان برای نشر آن اصولای زردتر و بیتوانستند رسانهها نمیاسدبیگی

 کنند.
امنیت و شرف و  و رنجکاسبی با از  ؛ بلکه مصداقیهم نبود« رپرتاژ آگهی» حتی آن مصاحبهخالصه که 

  .بوداقدام امنیتی علیهشان هم و  کارگرانآبروی 
 مطالب  تجارید که کنرد و ادعا می بودن  آن مصاحبه را« یرپرتاژ آگه» ماهیت   قاطعانه انیعیشف -2

شوند. متمایز می تحریریه از باقی مطالب مقاالتها در باالی شرکت« یاسپانسر»با ذکر  نیوز،انصاف
ای را ثابت و تجربهاین ادعا را  مستنداً خالف 5اش با شفیعیاندر مناظره( درحالیکه م.صادقی )خبرنگار

تنها  یولبود تهیه کرده  نیفوالد اکس مدیران برای تبلیغاتی رپرتاژ یک نیوزانصافطی آن کند که نقل می
آن گزارش  ابتدای هرا ب «تبلیغات»که عبارت حاضر شد « نیوزانصاف»پا پی شدن او  و بعد از سماجت و

گری، فقط محدود به با مسائل کار « انصاف»دهد که بیزینس همین موضوع نشان می اضافه کند.
 است. دارهسابق نبوده، بلکهتپه هفت
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در  گوید که باید به طرفین دعواو می زندجا می« طرفدادگاه بی»شفیعیان مدام رسانۀ خود را  -3
و نه فرصتی که به  نددر موقعیت برابر دعوا طرفین  نه گوید کهنمی البتهفرصت برابر داد.  تپههفت
گیرند، در فضای یک طرف کارگرانی هستند که سه ماه به سه ماه حقوق می !ها داده شد برابر بودآن

. آن طرف زنندحرفشان را می ...اخراج وزندان و سازی و پروندهساطور  زیربه شدت امنیتی، 
ً از کاخ یالتیم روابط عمومی و وک کهمیلیاردر هستند مولتیهای اسدبیگی ی دارند که مستقیما
به دارند که  ای سیاسیپول و پشتوانه و. قدرت 6دنشودفاعشان حاضر میجمهوری برای ریاست

های ریز و در رسانهچپ و راست و  7«!توان خریدهر کسی را در هر مقامی می» اذعانشان با آن
کنند و میمنتشر  (رپرتاژ آگهی )بخوانیدمصاحبه دولتی و خصوصی درشت محلی و غیرمحلی، 

 ً  نیستند!« نیوزطرف انصافدادگاه بی»، لنگ  انامکانات و یک لشکر پشت سرشبا این همه  مطمئنا
به نامه به خاطر آنست که زدن شفیعیان برای توجیه آن ننگ برعکس! این همه به در و دیواراتفاقا 

 گردیم.تر به آن برمیموضوعی که کمی پایین در این معادله شود.« اشنفع رسانه»منکر هر ترتیب 
 .شونده استهای مصاحبههدف یک رسانه صرفاً انعکاس  دیدگاهکند که وانمود میشفیعیان  -4

فرد بهدر نوع خود منحصرالحق که مثابۀ روابط عمومی شرکتی( این تعریف از ژورنالیسم )به
نه یابی، را دارد، نه فاکت شوندهصوت  مصاحبهکردن است. یعنی یک خبرنگار فقط وظیفۀ تایپ

 .است« طرفداری»عین « طرفیبی»این  !ادعاها آزمایییا راستیبه چالش کشیدن 
های حقوقی چهارچوب همو  نگاریروزنامه هایعرف هم ساز و کار واشتباه نکنید! شفیعیان اما 
 اش متوجه شخص حقیقی شوداز رسانه یاساساتهام بیداند که اگر . خوب میشناسدرا می آن

هم امکان شکایت وجود دارد و تبعات تنبیهی  واررفتۀ ج.اهبا همین قوانین ز   ،)ولو از زبان غیر(
در هم « دادگاه»داند که خوب میمنتها شفیعیان خواهد شد.  آن رسانهمتوجه  اشو غرامتی

اوالً پول و انرژی وکیل ، چون کارگران شکایت نخواهند کردداند که طبقاتی است؛ میاین جامعه 
ً گرفتن را ندارند و ثانیاً  ها و شکایت حکومت و اسدبیگی شان زیر خرواری از پروندهنفس نقدا

اتاق  در  دانندبه تجربه میگذرد و ثالثاً میها راهروهای دادگاه هایشان درزندگیگرفته شده و 
نیشکر  کارگران . پسسهم  کارگر «بیداد»دار است و هم  سرمایهس« داد» ها همآن دادگاه

نیوز را به محکمۀ افکار افشای انصاف و استفاده کردند شناختندمیکه  ابزاریاز تنها  تپههفت
  کف خیابان ارجاع دادند. شعار باعمومی 

 
 یبه سند مثبوت تیدر نهاالبته ، شحجم از اتهاماتبا آن  وزینانصافننگین و ضدکارگری  ۀمصاحب -5

ماند. منتها باز هم  انیعیشفها و اش برای اسدبیگیو رسوایی شد لیبه نفع کارگران تبد
نهایتاً که: پس  کندیاعالم م خوردهرود و وقتی کفگیر توجیهاتش به ته  دیگ شفیعیان از رو نمی

 که ایاولیهاهداف مصاحبه برخالف  درحالیکه !شدچون به نفع کارگران  اشتباه نبودمصاحبه  آن
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درست مثل طراحی ) دیرس نجایا بهداشت  در سرشان و مبارزه کارگرانزدن به برای ضربه
به  مضاعف یسمپات ها ورسوایی ماهیت اسدبیگی ۀ ننگین باعثمصاحب که ایننی. ا(سوخته

 انیعیشف . در حقیقتدهدنمینیوز نقش مخرب انصافتخفیفی در هیچ ، شدسمت کارگران 
 !کندیزاده مرا نذر امام ختهیر  ارد روغند ،رسواییبعد از این 

 

ها برای آن فیلم مونتاژشده و ننگینی که اسدبیگی ازقسمتی : عمل ۀبه سمت کمیت راکنیپلجن
مطالب و از  بخشهایینمایش نیوز منتشر کردند، به و از مجرای انصاف ندخود ساخت« نماییمظلوم»

فعالیت گستردۀ سازمان »با این تیتر: ، ه شدهددا اختصاص «عمل ۀکمیت»های حمایتی فعالیت
 «.تپهمجاهدین خلق علیه نیشکر هفت

ناگهان چرا  -2؟ را برجسته کنندکمیته  ها باید فعالیتچرا اسدبیگی -1شود: سوال مطرح می 2در اینجا 
 نام سازمان مجاهدین این وسط مطرح شده؟

از هدف  گفتیم، «طراحی سوخته»مستند دربارۀ الً هم همانطور که قب .ستروشن االبته پاسخ اولی 
ای که مبارزه د.ونسبت داده ش یرونیب ۀبه توطئ، ۀ کارگرانمبارزنقاط عطف آنست که این نوع کارزارها 

 ه و دخالتاراد باشدن بوده و خشت به خشتش تالش مستمر کارگران برای متشکلسال  13ثمرۀ 
توانند از چیزی نمی»القا شود که کارگران  و چنین شود نگاشتهبه هیچ ، ساخته شدهخودشان جمعی 

حتی  .شودها دیکته میافتد منشأ بیرونی دارد و از خارج مجموعه به آنو هر اتفاقی می «خود بسازند
بطن بدنۀ کارگری از که  «کارخانه به دست کارگران»و  «ادارۀ کارگری» شعار تاریخ تولد و فرموله شدن  

(، محو و موجودهای فیلم ه استنادبشکل گرفت ) 96 ات سالاعتصاباز دل  خودجوش به شکل و
 شود. مخدوش

 به یک چسباندنش سپس و «یتوطئۀ بزرگ» چنین ادعایطرح دانند که ها هم میاما حتی اسدبیگی
مسخره  به قدری، «نداردوزنی در جنبش » همیشه گفته شخودکه ناشناخته نحیف و کوچک و  کمیتۀ

 آوردندرا میتری نهاد گنده نامپس ناگزیر باید  خواهد شد. مایۀ استهزای همهخواهد بود که و سخیف 
و انتساب « مجاهدین» انگ جلو انداختن  شان را باورپذیرتر کند. «توطئۀ بزرگ»که این ادعای 

که چون با سازمانی طرف هستیم . از این رو بودههم دقیقاً های این کمیته به آن نام ننگین فعالیت
 اند. به صف شده آنپشت  « های اطالعاتیسازمان»و « داریهای سرمایهدولت»فهرست بلندباالیی از 

 ییهادفتر ما عکس واریتمام در و د یبر رو» نالد کهمیامیر اسدبیگی  ،از همان مصاحبه در جای دیگری
؛ تو گویی با آن همه ثروت و وکیل و وزیری که در 8«هایگیاسدب یایاند لعنت بر مافو نوشته انددهیکش

اما نه مرعوب   ،اندمرعوب شدهالبته  اند.شده شعارنویسیهاست باید باور کنیم مرعوب  چهار تا جیب  آن
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نظیر واقعاً تپه سرازیر شد. آن اتحاد بیمرعوب  همبستگی طبقاتی که از سرتاسر کشور به هفت این!
  خودشدامن  را هم بر آن داشت که برای آنکه این موج  حکومتکه حتی  به قدریآمیز بود. هم که رعب
 .ها تن دهداسدبیگیبه محاکمۀ را نگیرد، 

ها به فکر ، اسدبیگی97 بارزاتمچرا تازه یکسال بعد از گذشت پس ممکن است سوال شود که 
ند؟ پاسخ این معما را امید اسدبیگی در مصاحبۀ اخیرش با افتاد انتشارشو برداری از این فیلم پرده

( در 98 زمان )از شهریور تا آذر آندر کند که می اعالماو برای اولین بار . 9ددهناخواسته مینیوز انصاف
ها برای اسدبیگی خاندان های امنیتیرقصیای از خوشاین فیلم را که چکیده یعنی زندان بوده. پس

از شان نجات ها برایها و تقالهای مذبوحانۀ آنتوان آخرین دست و پا زدنمی ،جمهوری اسالمی است
استفاده از آن  و «مجاهدین»نام  نتخابچرا ا شودتر میدانست. اینجاست که عیانقضایی  ۀمحاکم

 بوده.از هر اسم دیگری بامسماتر  ،اسدبیگیمجازات تخفیف قصد به برای تحریک نهادهای امنیتی 

 چیست؟ میزنداین فیلم امنیتی انتشار  دست به« طرفانهبی»نیوز که اما تکلیف انصاف

خدمتی فراتر از خوش ها، حتیو اسدبیگینیوز ع فراتر از تراکنش مالی انصافکنیم که موضوما ادعا می
بلکه  جذب  کلیک بوده است. سازی برایو حتی فراتر از جنجالدار سرمایهب ر ا  به این خاندان شفیعیان 

 کند.نیوز در آن نقش بازی میاقتصادی است که انصاف-معادله بزرگتر سیاسیاساساً بخشی از 
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 داریرمایهسطلب جناح اصالحهزارتوی مافیای و سردبیر کاسبکار 

. با یکی از شکل گرفت های اسالمی دانشگاهز دل انجمنا اشهویت سیاسی که کسی استشفیعیان 
در رفت و  طلبهای سران اصالحاش را در داالنهاشمی رفسنجانی ازدواج کرد و کل عمر سیاسیاقوام 

یکی از توان او را می بیان ساده. به است هاآنکردن برای و کمپینزدن  ش بوقاتافتخار  و آمد بوده
کنیم چون درست مثل ی میخوارتأکید بر ریزه. دانست« عملۀ قدرت»و « سران اصالحات خوارانریزه»

که فرصت ترقی و زد و بند  کوچک هرجا یک کاسبکار
 ؛شتافتهش استقبالبه اقتصادی دیده سیاسی و 

  .، شاخص استهااسدبیگیبرخوردش با چنانکه 

به همراه « 10یرفسنجان یفاطمه هاشم»مادر زن او 
محسن و یاسر )پسران اکبر رفسنجانی( از جمله 

طلبان در شورای شهر تهران کاندیداهای لیست اصالح
که شهرداری   با این حساب جای تعجب نداردبودند. 
رئیس فعلی شورای شهر )محسن رفسنجانی  زیر نظر
جیب  مردم و از منابع عمومی  حساب ، به(تهران

بسط »خاطر نیوز بهبنرهای شهری تشکر از انصاف
 !11کندچاپ و نصب « آگاهی

کشت او، تعداد زیادی شرکت اقتصادی را در ید خود دارند که فقط یک مورد آن )شرکت  خانوادۀ همسر
و به مدیریت  12هکتار غالت گندم400هکتار باغ پسته و  630 مشتمل بر  (انیرانیدشت ا ریو صنعت غد

  .13ستاو مادر زن

از  که کندمی نژاد اشارهدر دورۀ احمدی «یبخش خصوص»در  شاشتغالای به شفیعیان در مصاحبه
 و یاشهرک گلخانه یاندازراهو  کلتیفروش موتورستا « آذربایجان کشوردر  یدستمال کاغذ دیتول»

مورد آخر یعنی شرکت این حداقل در  .شامل میشدهرا  پروتئینی یو بازرگان دیشرکت تولاشتغال در 

                                                           
 دختر اکبر هاشمی رفسنجانی اشتباه گرفته نشود( اس ایران )بامعاون انجمن ام 10
ندارد و کل فهمش از آزادی در چهارچوب مافیای رفسنجانی و درک و دریافتی از خبرنگاری مستقل  گویا هیچ شفیعیان که  11

امتناع شرم و  مردم، آن هم به جیب  های فامیلیبه این بده بستانمعنی پیدا میکند، حتی نمیتواند از تبختر  و اصولگرایان  طلباناصالح
 کند.

  https://www.instagram.com/p/BmMOPvEAVyF/?igshid=1hz1gqro1mep4 
12 https://www.ostan-th.ir/News/63357/-افتتاح-پروژه-های-شاخص-بخش-تولیدات-دامی-وگلخانه-درتهران-دردهه-فجر
 html.امسال

 97اسفند  –آگهی روزنامه رسمی شرکت  13

 
در کنار هاشمی رفسنجانی شفیعیان و همسرش  



 

 

سهامی خاص »
که « پروتئین وطن

شفیعیان از 
 آن بوده بازرسان

که  دانیممی
جزو ها رفسنجانی

 .اندبوده شمالکان

 

 

 

 

 

 

، کافی است پروسۀ تبدیل است کارفرماییچه نوع  برای اینکه ببینید شفیعیان نیوز:اما در مورد انصاف
 کشی از نیرویای که با بهرهنیوز از یک بولتن انتخاباتی به یک سایت خبری را بررسی کنید. پروسهانصاف

 شد. محققبه اسم کارآموزی( )« بیگاری» حتیو  تر از عرفو دستمزدهای پایین ارزان دانشجویان کار

هللا با سماجت احسان ،هامصاحبۀ اخیر اسدبیگیدر جریان 
شود که دستمزد دبیر بخش سیاسی اسدبیگی مشخص می

 «هزار تومان یک میلیون و هفتصد» و نیوز زیر قانون کارانصاف
زیر  قانون کار تازه مربوط به  است! توجه کنید این دستمزد  

! جزءو نه حتی خبرنگار )دبیر بخش سیاسی( است  ارشد خبرنگار  
برای شفیعیان از دانشجویان بیچاره هم  کهپس عجیب نیست 

 هایدسیسه آنان را سپر بالیکند و هم کار مجانی استفاده می
تقصیر را به دوش  درآمدگندش  هر وقت کند تااش میایرسانه

 ندازد.همان دانشجویان بی

باید بفهمیم چرا شفیعیان با است که  سوابق نیبا هم
ً  طبقاتیو  سیاسیهم شخصی و  هم به لحاظها اسدبیگی  عمیقا

 
 استفاده از نیروی کار مجانی 

 «خبرنگار افتخاری»دانشجویان به اسم 
 

 



 

 

را با رفتار  14تپهکارگر هفتیک کافیست نحوۀ مصاحبۀ تحقیرآمیز او با کند. میاحساس همدلی 
خودش یک نیمچه او  اینها هیچیک اتفاقی نیست، ها مقایسه کنید.نسبت به اسدبیگی اشمتملقانه
فهمد شان را میداریارهای ضدسرمایهو شعتپه مبارزۀ کارگران نیشکر هفت خطرهم  دار است وسرمایه

  .بر دوش دارد( را اشدار بزرگ )ارباب حکومتیسرمایه از منافعهم وظیفۀ دفاع و 

 ی منصفانهستیزچپ

ها را باید در طرفه به اسدبیگیهای یکهای سیاسی شفیعیان و اصرارش بر قرض دادن تریبونانگیزه
بر کسی پوشیده ها دید. سازیخصوصی درداری حاکم سرمایه« طلباصالحجناح »نقش و منفعت 

، با غلظت بیشتری در جناح گره خوردهجمهوری اسالمی  با تار و پودستیزی که چپنیست که 
انتخاباتی  بوقچی شود،« رسانه»اصطالح پیش از آنکه به نیوزصافکند. انش بروز پیدا میطلباصالح

در دانشگاه تبریز آغاز  هاکمونیستاش را با سرکوب ؛ کسی که فعالیت سیاسیبوده 15مسعود پزشکیان
عیناً در  عجیب نیست که این رسانه؛ 16انقالب فرهنگی( داشتدر ها )کرد و نقش مهمی در تسویۀ آن

 .کندمی حرکت شکُشنمایندۀ چپ همان رکاب  

 پروپاگاندای، کردن محسوب واعتدالی-طلبانتسنیم  اصالحآن را توان می به لحاظ امنیتی کهنیوز انصاف
کند. به این سی اجرا میبیتر و با الگوبرداری از همکارانش در بیالبته اندکی متفاوترا  اشیارسانه

های به ضدمارکسیست« انصاف»برای رعایت ستیز و امنیتی، ها مطلب مارکسیستشکل که به ازای ده
کافی است نگاه کنید تا به حال چند بار دهد! تریبون می« فعال چپگرا»دیگری هم به عنوان  کارکهنه

لب ( در سطح تیتر یک و مطتمام داردمقام استاد کُشی برای خود)که در چپ« فرخ نگهدار»مطالب 
  !شدهمنتشر در این رسانه برگزیده 

مطلب با ( نگاه کنید و 2آذر امسال دانشگاه تهران )تیتر  16یا آنکه به نحوۀ پوشش اعتراضات 
آذر )مطلب برگزیده(  19تجمع پوشش خبری ( و مطلب برگزیدهعلیه آن تجمع )زیدآبادی ستیزانۀ چپ

 د.کندنبال میرا در پس  هر پوشش خبری چه خطی این رسانه تا مشخص شود که مقایسه کنید 

بسازند  مغرضانهو  رقصی برای ج.ا یک فیلم مونتاژشدهها برای منافع فوری خود و خوشاینکه اسدبیگی
نیوز برای امثال انصاف ،است تازهسیاسی تجربۀ  یک ها اینالبته جای تعجب ندارد. منتها اگر برای آن

 است.  « روزانه یشغل»

                                                           
 محمد خنیفر 14
 نیوز به عنوان وبسایت شخصی او لیست شده است.فیسبوک پزشکیان، انصاف تا همین امروز هم هنوز در صفحه 15
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نیوز مطلبی را منتشر انصاف، 98ها، یعنی در اواخر شهریور دوماه پیش از ماجرای انتشار فیلم اسدبیگی
د یکنمیهم مثل ما تعجب شما  البد .17بخشی از متن آن آمده بوددر « عمل ۀکمیت»نام بود که کرده

داخلی بیاید؟ با  در یک سایت رسمی و مجوزدار ج.اضد  گروهبه عنوان یک  این کمیتهکه چرا باید نام 
کمیته کند که هدف از انتشارش چه بوده. هم از آن حیث که نام اینحال محتوای آن مطلب تعیین می

وزارت اطالعات،  اداراتبه اندازۀ یکی از  به تنهایی گذاشته شده که گروهیکنار  آن مطلب کذاییدر 
 اقدام به داخل کشور چپتپه و طیف وسیعی از فعاالن کارگری و علیه نمایندگان کارگری هفت

نامۀ انتقادی ما به اسماعیل بخشی، اشاره به  هم از آن حیث که. است کردهدر سایتش  سازیپرونده
در البته که  .کنداعالم را  «یک گسست»آغاز  کهبوده گویی قرار  ،«مطلب برگزیده»در قالب  آن هم

، اندگذراندههللا این یا آن آیت مرید و مرادی  را در عمرشان  تمامکه  هااین سانسورچیزدۀ ذهن مذهب
  .و گسست انفصالمعنای  یگزاگز و  بگیردمعنای تکفیر  هم باید دانتقا

 از زبانکنند و جای دیگر معرفی می« چپگرا»کمیته را  یکجادُم خروس آنان اما زمانی بیرون میزند که 
با نیوز ساز انصافطلب و جعلسایت فرصتاتفاقاً  زنند.می آنبر « مجاهدین»اسدبیگی مُهر جعلی 

 ش«مجاهد» مثل برادران   ارا به عنوان سالحی بُر   «نیوزفیک»دهد که چه خوب نشان می شاین کار 
 .  18دبر کار می و به دشناسمی

 درباره وضع شرکتها  تحریفات و تناقضات اسدبیگی

اعالم کرد که  99هفت ماه بعد در تیر ، شفیعیان 98نیوز در آبان نامۀ اسدبیگی و انصافبعد از ننگ
ای که قرار بود تک نفره باشد با حضور منتها مصاحبهمیخواهد به امید اسدبیگی بار دیگر تریبون دهد. 

کیست،  شاهدت گفتند روباه آنکه به حکایت .19خانوادگی بدل شد دورهمیبه  هاتبار اسدبیگی و ایل
 گفت دُمم. 

 دهیم:در اینجا به مهمترین تحریفات و استدالالت آنها پاسخ می

در  ها را استخدام کنیم!بازنشسته کردیم تا جوانهزار نفر را  2گویند ما با افتخار می هااسدبیگی( 1
 نیروهای رسمیکاهش تعداد  ، که«گرایی در مجموعهجوان»نه  هاهدف از این بازنشستگی صورتی که

 .ه استبود هاآن سنگین بار مالیخالصی از شر   و

                                                           
 یبخش لیاسماع ریاخ یگرا از نامهچپ تیانتقاد دو ساعنوان مطلب:  ۱7
 و توجیه سرکوبهای اولیه روی کارآمدن خمینی و تثبیت رجوی درنقش استفاده میکنیم، چون مجاهدین را جناح  مغلوب ج.ا میدانیم. « برادر»از لفظ   ۱8

. اینکه به فاصلۀ اندکی از کشتی  جمهوری اسالمی پیاده شد ناشی از کسی پوشیده استج.ا )خصوصاً علیه کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان( بر کمتر 
 و نه اختالف اصولی.  هبودقدرت  خواهیسهم

 
 https://www.instagram.com/tv/CCD_0kFJ6vS/?igshid=1k5jmm5uqs5ss    بخش اول مصاحبه  ۱9

      https://www.instagram.com/tv/CCEGboOpSOZ/?igshid=1a7gtp4yqofm9      مصاحبه دومبخش  
           https://www.instagram.com/tv/CCELR6qpgDz/?igshid=awtt6b7rv6d4      مصاحبه سومبخش  

https://www.instagram.com/tv/CCD_0kFJ6vS/?igshid=1k5jmm5uqs5ss
https://www.instagram.com/tv/CCEGboOpSOZ/?igshid=1a7gtp4yqofm9
https://www.instagram.com/tv/CCEGboOpSOZ/?igshid=1a7gtp4yqofm9
https://www.instagram.com/tv/CCELR6qpgDz/?igshid=awtt6b7rv6d4
https://www.instagram.com/tv/CCELR6qpgDz/?igshid=awtt6b7rv6d4


 

 

 کندیم اعالمهزار نفر  5تعداد کارگران هفت تپه را  وزیبا انصاف نتیرماه ۀ در مصاحب یگیاسدب دی( ام2
! رساندیهزار نفر م 10به  را رقم نیا لنایبا ا یگرید ۀدر مصاحببه فاصلۀ چند ساعت و درست همان روز 

 !صورت گرفتهواحدروز  کیدر  هایی کهدر مصاحبه ، آن هم درصدی 200با اختالف فاحش  ی دو رقمعنی
طرفیم! اما اشتباه هفت تپه  مدیریتدر  ای«یدقت مهندس» با چه دهد کههمین به تنهایی نشان می

 هر بار وارونهمغرضانه این ارقام را ند، اما ندابه خوبی رقم کارگران شرکت را می هانکنید، اسدبیگی
از شرکت اخراج را کارگر  200 فقط در یک قلمکه در یک ماهۀ اخیر آن هم درحالی. ددهنشان می

 .استکرده

نیروی پیمانکاری )دفع آفاتی و نی بری و غیره( را قراردادی کردم.  901گوید پارسال امیر اسدبیگی می (3
این تعداد از کارگران  تبدیل  قراردادشده، کمتر از نصف کارگران فصلی شرکت  -1گوید که اما این را نمی

شان که یکی از مطالباتفت صورت گر  97 بزرگ زیر فشار اعتصاباستخدام همین تعداد هم  -2-هستند
این قراردادها نه ماهیت موقتی شغل این دسته از  -3 نه لطف آنها و بود قراردادهاتبدیل وضعیت 

 هاست.کارگران را تغییر داده )نصف سال بیکار هستند( و نه تضمینی برای استخدام مجدد آن

 قرارداد واگذاری میاناند. طبق هزار نیروی مازاد در شرکت اشاره کرده 2ها بارها به وجود سدبیگی( ا4
ً مجاب به دولتها و تأکیدی که اسدبیگی در مصاحبۀ اخیرش داشت، و اسدبیگی دولت  او را صرفا

ً اشاره بهقاعدر متن قرارداد درحالیکه این رقم  .و نه بیشتر کردهکارگر  اندیو  2000 نگهداشتن  دتا
 شرکتموقت و دائمی کارگران  مجموع کل به رقم آنکارگران غیرفصلی است ولی اسدبیگی با تعمیم 

 .کندی فعلی و آتی را توجیه هااخراج خواهدمی هزار نفر( 4)حدود 

 
 بند یازده قرارداد واگذاری

 

دهیم. در پوچ بودن این حرف همین میهزار نفر را نان  11گویند که ما داریم ها مدام میاسدبیگی( 5
خور  نانپس کارگران  .شودکنند، همه چیز در شرکت فلج میوقتی یک روز کارگران اعتصاب می بس که

دیپلم برق، امید اسدبیگی با فوق آن هم درحالیکه خور  کارگرانند.ها ناننیستند، اسدبیگی اسدبیگی
تپه با ، اما کارگر هفتاست تپهدر هفت های مختلفشههزار هکتار زمین و کارخان 24مالک مجموعۀ 

  کند.بری لیسانس یا فوق لیسانس باید نی



 

 

حتی داعشی »کند که در مصاحبۀ قبلی انصاف نیوز، امیر اسدبیگی به صراحت و با اطمینان بیان می( 6
دانند که ما خودشان نمیکند، در واقع تپه وجود دارد }...{ وزارت اطالعات آنها را کنترل میهم در هفت

بزدالنه و شود، خواسته می برای آن ادعا که از خودشان سند. اما اینبار 20«از این مساله باخبر هستیم
گوید که خیر، ما کنند و احسان هللا اسدبیگی میمی مالیتحرف قبلی را ماسآن هم از ترس کارگران 

 است چنین عناصر نفوذی بین کارگران باشند!« ممکن»دارد و « احتمال»گفتیم 

محرمانه نگه  رااین اسناد  درحالیکههایمان سند داریم. گویند که ما برای همۀ حرفها میاسدبیگی( 7
کنند؟ به این خاطر که اتفاقاً نمیاسناد را علناً منتشر همان ، «سند داشتن»پُز چرا به جای . اندداشته
آلود نگه دارند که ده جور عدد و این اسناد است که میتوانند فضا را چنان مه محرمانه نگه داشتندر 

گذاری و بدهی شرکت و های خرید مجموعه و پرداخت قسط و سرمایهمحاسبۀ مختلف در مورد هزینه
به و حتی تعداد کارگران محصوالت )شکر و الکل و خوراک دام و...(  سطح زیر کشت و میزان فروش

 ها بدهند. رسانه

یک نمونۀ آن قراردادهای ناروشن واگذاری و اجارۀ اراضی شرکت است که کارگران این روزها مدام برای 
پول »ه ها در همین مصاحبۀ اخیر هم اعالم کردند کند. اسدبیگیکنمی شان را پارهحنجرهکردنش علنی
کردن اسناد اجاره طفره میروند تا معلوم نشود چه میزان ؛ درحالیکه مطلقاً از علنی«ها کم استاجاره

 چه مدتی در حال واگذاری است.برای از اراضی و به چه مبلغی و 

 

( فشار 21شدتپه )که محرمانه نگه داشته میانتشار قرارداد واگذاری هفتسال تمام برای  4کارگران ( 8
تازه اعتصاب و افشای فسادهای کالن مالی اسدبیگی بود که  دور هااما بعد از ده. آوردند و هزینه دادند

 . قرار گرفتسازی روی صفحۀ سازمان خصوصی اواسط سال پیش این قرارداد

 

در همین قرارداد، کل مبلغ معامله در 
میلیارد تومان در نظر  393 فقط حدود

میلیارد  200میلیارد نقد،  10گرفته شده )
 میلیارد سود فروش قسطی(.  182قسطی و 

تپه و اسدبیگی مدام هزینۀ خرید هفت
ش )رب اادعاییهای گذاریهزینۀ سرمایه

. در صورتی دهدها ارائه میو به رسانه زندمی جمعباهم گوجه و ام دی اف و کارخانۀ الکل و غیره( را 

                                                           
20 http://www.ensafnews.com/199565/اسد-بیگیها-دربارهی-هفتتپه-چه-می/ 
21 https://www.mashreghnews.ir/news/922814/در-واگذاری-هفت-تپه-چه-کردند-که-قرارداد-اصلی-منتشر-نمی-شود 

 تاریخ انتشار قرارداد واگذاری در سایت سازمان خصوصی سازی



 

 

مسالۀ  ربطی بهاین ارقام هیچ  واقعی در نظر بگیریم،هم را  ادعاییهای گذاریسرمایهاین حتی اگر که 
 ندارد.گذاری هفت تپه قیمت

میلیارد تومان عنوان  800 را اینبار در مقطع واگذاریمیلیاردی نیشکر هفت تپه  485او حتی بدهی 
 کند!می

که همین طور ، تپههای کنونی هفتمیزان بدهی هیچ آمار درست و درمانی در مورد نه فقطبنابراین 
های درصد پیشرفت کارخانه، های انجام شدهگذاریتی و سرمایهنهادهای طلبکار، میزان اقساط پرداخ

در دست  که با شدت زیادی سرعت گرفتهخصوصا قراردادهای فروش و اجارۀ اراضی  در حال ساخت و
  نیست.

 

د مگر ما نگویها مید، اسدبیگیشومیسؤال  «پارک تفریحیساخت »دربارۀ  هااسدبیگیاز ( وقتی 9
میلیارد بدهی باشگاه استقالل  1.5ها اسدبیگیکه پارک بسازیم؟ درحالیکه همین شهردار هستیم 

عضو هیات تا چندی قبل اسدبیگی امید همین  .22داده بودندخوزستان را پرداخت و وعدۀ اردوی خارجی 
که بعد از درز کردنش به بوده، « گروه اکسیژن»ری به اسم چای الکنجیرهز مدیرۀ باشگاه ورزشی 

 23!حذف کردند کلوب  آقازادگاناین  مدیریت   را از اوبا دستپاچگی نام و تصویر ها، رسانه

 

10 ً  :چون! خواند «اتفاقی آقایان» باید را هااسدبیگی ،دفاعیات این شنیدن با ( کال

 طور به و ناگهان اما. کشید طول سال 11 نافرجام، عرضۀ بار 5 با تپه هفت واگذاری پروسۀ 
 این مالکان قدمت سال 2 با لوستر و مصرفکم المپ شرکت   یک کنار در هااسدبیگی «اتفاقی»

 از دامنۀ یک از غیر هم سایت یک حتی زئوس نور دریای شرکت) شوندمی عظیم مجموعۀ
 سایر و رانت بدون مناقشه، دهه یک از بعد هم آن ها،واگذاری نوع این(. ندارد کارافتاده
 24ورود برای فقط که گویدمی اسدبیگی امید خود اینکه کما. است ناممکن زدوبندها و هازیرمیزی

  دیگر تومان میلیارد 12 مزایده در شدن برنده برای و کردند خرج تومان میلیارد 10 مزایده این به
 .(بگوید را «دیگر» این جزئیات اینکه بدون)

                                                           
22 http://khuzestansport.ir/fa/news/18789/کمک-مالی-نیشکر-هفتتپه-به-استقالل-خوزستان 
23 https://www.mashreghnews.ir/news/1086243/از-قرارداد-نجومی-ویلموتس-تا-پرونده-فساد-هفت-تپه-ورزش-بدون-فساد 
 

همین  اسدبیگی احتماالً منظور . بنابراینبگذاردقیمت پایه  %3به میزان  ایشرکت باید سپرده هرطبق قانون برای شرکت در مزایده،  24
 «.شرکت در مزایده است ۀسپرد»

https://www.mashreghnews.ir/news/1086243/از-قرارداد-نجومی-ویلموتس-تا-پرونده-فساد-هفت-تپه-ورزش-بدون-فساد


 

 

 گوید که قانوناً مجبور اوست، می وکیل جمهور رئیس حقوقی دربارۀ اینکه چرا معاون اسدبیگی
گوید که گزینش حسین سرتیپ از ، اما نمی25قضاییه بوده ۀید قویوکالی مورد تأ پذیرش  به 

 !26«اتفاقی»ها بوده و نه خود اسدبیگی« انتخاب»نفرۀ وکال  106فهرست 
 ماشین مالک همان. آیدمی فرخزاد قربانعلی پروندۀ در اسدبیگی امید نام «اتفاقی» صورت به 

 خط سفارش ثبت جعلی   هایپروفرم او نام به اسدبیگی بود کرده «اعتراف» که تبریز، سازی
 آزاد، بازار در فروش از بعد و گرفتهمی دولتی ارز کرده،می تهیه گازدار نوشابۀ و اف دی ام تولید
ً  اسدبیگی امید از وقتی اینحال با! است گذاشتهمی کنار هم را او سهم  شودمی سؤال صراحتا
 .پیچاندمی و دهدنمی روشنی جواب «فروختید بازار در و گرفتید ارز آیا» که

 عدم پرداخت حقوق: تراشی برایبهانه( 11

روز و منظم بوده. در روال پرداخت حقوق به ر،یاز دادگاه اخ شیکه تا پ شودیم یمدع یگیاسدب (الف
اعتصاب بابت حقوق معوقه وجود داشته.  ایکار آمدن او بالاستثنا هر سال اعتراض  یکه از بدو رو یحال

 1397 یو آذر و د وریو مرداد و شهر  نیو فرورد 1396و بهمن  یو مرداد و آذر و د 1395اعتصابات مهر 
هم تکرار شده. اصوالً در هفت تپه کمتر  99و  98روال در سال  نیاز آن هستند. هم ییهاتنها نمونه

 بوده که بدون اعتصاب و اعتراض داده شود. یحقوق

و مفروض حق ماه تأخیر را  2پرداخت با  شرمانهاالختیارشان )آمیلی(، بیتام ها و نمایندهاسدبیگیب( 
جا میزنند.  برای توجیهش هم به امضای « به روز بودن»را  تا سقف دو ماهتأخیر ند و دانبدیهی خود می

دهند که نه فقط اسدبیگی به بندهایش ارجاع می اینامهنمایندگان شورای اسالمی سابق پای توافق
که با آن اتفاقات همان نمایندگان را هم صادر کرد. بدیهی است  پایبند نماند بلکه حکم اخراج تعدادی از

 از هرگونه اعتبار ساقط است.  اینامهتوافق چنینمشروعیت شورای اسالمی،  و از میان رفتن و انحالل

ها را بلوکه کرده و قوۀ قضائیه گوید قوۀ قضائیه حساباسدبیگی در توضیح عدم پرداخت حقوق می ج(
، مشغول گروکشی طرفگوید که شما آزاد هستید و منابع دیگری برای پرداخت دارید. در واقع هر دو می

 از کارگران هستند. 

دهد که به قدر کافی منابع برای یخاندان اسدبیگی نشان مهلدینگ های ها و شرکتنگاهی به دارایی
 هستند. 27زیرمجموعۀ هلدینگ آریاک شرکت دیگر 13 به جز هفت تپه: پرداخت حقوق دارند

                                                           
 آیین دادرسی 48تبصره ماده  25
آن دادگاه و دولتی را گ ل گرفت که در آن شاکی )دولت(، وکیل  خودش را در اختیار دفاع از کسی که  باید در  البته جا دارد که بگوییم  26.

 «.اتفاقی»میان دو جناح طرف هستیم و نه هیچ چیز  یبستان! بدیهی است که با بدهدهدقرار می دزدیدهاز منابع عمومی پول 
آریاک  ،آریاک نانو صنعت پارس ،آریاک چوب خاوران ،آریاک چوب چهاردانگه ،آریاک چوب شیراز  ،آریاک کیمیای خوانسار  ،آریاک چوب شمال 27

 آریاک معدن، آریاک کرمانشاه، آریاک چوب قم ،آریاک چوب اشتهارد ،آریاک تولز ،آریاک سازه ،ماشین
 http://www.ariakparvaz.com/Our-Partners 

http://www.ariakparvaz.com/Our-Partners


 

 

یا هر حساب دیگر  شدههای بلوکهتوانند از حساباز طرفی قوۀ قضائیه یا دولت هم اگر اراده کنند، می
اما امتناعشان به این خاطر است که این پرداخت کنند یک ساعته ، دستمزد کارگران را هااسدبیگی

 و نه سهم کارگران. دانندها را گروی طلب آتی و سهم خودشان میپول

با کوهی از بدهی و  141کنند که هفت تپه یک شرکت ورشکستۀ مادۀ ها بارها تأکید میاسدبیگی( 12
؟ قاعدتاً نباید باور کنیم به شخریدند هابا علم به همۀ این چراپس مشکالت بوده. سؤال اینست که 

ً «. هزار نفر 6نان دادن به »نیت  به سراغ یک شرکت « ریب  فتمُ »و « بُزخری» به قصدخیر، دقیقا
دانستند هرچه مشکالت شرکت عظیم و متقاضیانش کمتر باشد، با رفتند. چون می و زیانده ورشکسته

 استفاده کنند. اشو تجزیه عوایدتسهیالت و توانند مالکش شوند و از هزینۀ کمتر می

یک خط واحد  هادر طول همۀ این سالها و دولت و قوۀ قضائیه اسدبیگی هایتراشیبهانهنهایتاً ( 13
 :اندآن را تکرار کردهکارگران از سه سال پیش تاکنون طلبد. پاسخی که واحد میپاسخ  است که یک بوده

خالص  «عذاب»از این  ودست کارگران  ش بهبدهید ،استزحمت پُرو  اگر ادارۀ هفت تپه اینقدر مشکل
 شوید. 

 1399 ریت 16 -کمیته عمل سازمانده کارگری


