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 علیرضا محجوب گفت: توانایی، حاصل قدرت و 
نفوذی است که در اثر کار تشکیالتی فراهم خواهد شد. 
ما باید به سمتی برویم که این دایره ی نفوذ را افزایش 
دهیم. در واقع ما باید قدرت تشکیالتی خود را باال ببریم 
و کاری انجام دهیم که باقی از فعالیت ما بهره مند شوند. 
به گزارش خبرنگار ایلنــا، گردهمایی همیاران 
انتخاباتی خانه کارگر بعد از ظهر پنجشنبه 20 خرداد با 
حضور علیرضا محجوب، دبیر کل خانه  کارگر، و حسن 
صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، 
در دفتر مرکزی خانه ی کارگر واقع در خیابان ابوریحان 

برگزار شد. 
دبیرکل خانه  کارگر در ابتدای این جلســه گفت: 
فعالیت تبلیغاتی نیازمند رعایت اخالق و اصول است و 
من معتقد هستم که اگر ما خود از دایره ی اخالق خارج 
شویم آنچه بر ما می رود و هر عمل غیر اخالقی که بر ما 
روا می دارند نیز توجیه پیدا خواهد کرد. خصوصا آنکه 

شمار و قدرت دیگران از ما به مراتب بیشتر است. 
علیرضا محجوب ادامه داد: زمانی که ما در مجلس 
بودیم، افرادی چون شما از ما حمایت می کردند و ما 
توانسته بودیم فراکسیونی به نام فراکسیون کارگری 
تشکیل دهیم. درواقع تفاوت فراکسیون و کمیسیون 
در مجلس این اســت که کمیســیون یک موقعیت 
رســمی برای رســیدگی به طرح ها و لوایح است اما 
فراکسیون جمعی خودانگیخته است که اعضا در آن 
موضوعاتی را اعالم و پیگیری می کنند. بنابراین ما باید 
به دنبال احیای همان فراکسیون کارگری قدرتمند 

در مجلس باشیم. 
محجوب بیان کرد: بحثی که در مورد انتخابات باید 
به آن توجه کرد، اعمال نفوذ از این مجرای قانونی است. 
امروز در حوزه ی سیاست و اجتماع نفوذ مهم تر از حضور 
است. در این مرحله از انتخابات من همیشه گفته ام که 
خانه ی کارگر باید تبلیغ شــود و نه شخص من.  وی 
گفت: خانه  کارگر اساس فعالیت تبلیغاتی ماست. اگر 
خانه  کارگر بزرگ شود ما معنی پیدا می کنیم. و حوزه ی 
نفوذ این پرچم مهم است و تحت نفوذ این پرچم است 
که ما می توانیم حرف خود را بزنیم و خواسته ی خود 

را طلب کنیم.  
دبیرکل خانه  کارگر ادامه داد: کارگران با وحدت 
و همراهی خود حوزه ی نفوذ قدرتمندی را می توانند 
ایجاد کنند و این مهم اســت. شــما و ما مجموعه ی 
تشکیالتی هستیم و می توانیم کنار هم جمع شویم 
و این حــوزه را تعریف کنیم و اگــر روزی هم نبودیم 

حــوزه ی نفوذ و قدرت مــا باقی خواهــد ماند. نفوذ 
 برای همه اســت و اعمال همه آن نفوذ را می ســازد. 
وی تصریح کــرد: در حال حاضر یکــی از مهم ترین 
مشکالت ما این است که در اندازه ی خود نفوذ ندارد. 
البته منظور من این نیست که ما قدرت نداریم بلکه 
معتقدم به انــدازه ی اعضای خــود از نفوذی که باید 
برخوردار نیســتیم.  محجوب بیان کرد: ما همیشه 
معتقد هستیم تهدید به اعتصاب باید ما را به نتیجه ای 
برساند که از اعتصاب حاصل خواهد شد. یعنی باید به 
قدری قدرت و نفوذ داشته باشیم که حتی با تهدید هم 
حرف خود را پیش ببریم.  وی با اشاره به پیشبرد بحث 
متناسب سازی گفت: وقتی شما توانستید به کمک 
اتحادیه ی پیشکسوتان و آقای صادقی به نتیجه ای هر 
چند حداقلی در بحث متناسب سازی حقوق برسید، 
این یعنی حوزه ی نفوذی را ایجاد کردید و با اقداماتی 
که انجام دادید توانستید مسائل را حل کنید و امیدوارم 

مسائل دیگر را هم به تدریج حل کنید. 
دبیرکل خانه  کارگر تاکید کرد: وقتی ما در مورد 
انتخابات و مجلس حرف می زنیم، درواقع می گوییم 
دایره ی قدرت کارگران باید افزایش پیدا کند. بحث 
ما صرفا این نیست که کســی را وارد مجلس کنید ما 
می گوییم دایره ی قدرت خــود را افزایش دهید. ما 
همیشه می گوییم چرا در حدی نیســتیم که افراد 
بیشتری را به مجلس بفرستیم؟ چرا باید همواره نگران 
این موضوع باشــیم که اگر یک نماینده در مجلس 
نداشته باشیم عده ای به ما و به قانون کار حمله کنند؟ 

محجوب گفت: چندین بار پیــش آمده که ما به 
دستاوردی رسیدیم و طرح هایی را تصویب کردیم اما 
عده ای بعد از مدتی خواهان متوقف کردن طرح های 
ما بودند، بنابراین ما باید همه جانبه حواسمان به این 

موضوعات باشد. 
وی در پایان گفت: توانایی، حاصل قدرت و نفوذی 
است که در اثر کار تشکیالتی فراهم خواهد شد. ما باید 

به سمتی برویم که این دایره ی نفوذ را افزایش دهیم. در 
واقع ما باید قدرت تشکیالتی خود را باال ببریم و کاری 
انجام دهیم که باقی از فعالیت ما بهره مند شوند. بنابراین 
باید قدرت و کار تشکیالتی خود را توسعه دهیم که با 
تحرک و اخِم ما مسائل حل شــود، نه با طوفان و دعوا 
و این از این جمعیت بزرگ کارگران و بازنشســتگان 

ساخته است.
برایرسیدنبهمطالباتمان
هزینهکمتریبپردازیم

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز 
در ادامه ی این جلسه گفت: با توجه به انتخابات میان 
دوره ای مجلس من تاکید موکد دارم که اگر بخواهیم 
مطالبات خود را با کمترین هزینه به بهترین وجه ممکن 
به منصه ی ظهور برسانیم در قدم اول باید زمان شناس 
باشیم و براساس آن تحرکات الزم را انجام دهیم و امروز 

زمان گرانبهایی است. 
حسن صادقی با بیان اینکه حضور در خیابان برای 
رسیدن به مطالبات هزینه دارد، ادامه داد: عقل سلیم 
حکم می کند ما مسیری را طی کنیم که برای رسیدن 
به مطالباتمان هزینه کمتری بپردازیم و این مسیر، 

انتخابات است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: 
با ورود آقای محجوب به مجلــس جریان فکری در 
مجلس شکل می گیرد و که این جریان فراکسیونی 
شکل می دهد که به دلیل مرجعیت آقای محجوب هم 
از راست و هم از چپ گرد آن جمع می شوند و همین 
فراکسیون در نهایت می تواند اقداماتی موثر انجام دهد. 
وی گفت: در حال حاضر چهار طرح اساسی و مهم 
در حوزه کارگران شاغل و بازنشسته در حال بررسی 
است که موسسه ی نذر و اشتغال امام حسین)ع(، محور 
سه تا از آن هاست. آن ها زیر چتر مذهب می خواهند 
با منطقه ای کردن و توافقی کــردن مزد بر کارگران 
و دســتمزد آن ها حمله کننــد. در واقع می خواهند 
به نام مذهب و دین بر حقــوق کارگران حمله کنند. 
بی انگیزگی ما باعث می شــود آن ها روز به روز قدرت 
بگیرند و ما ضعیف تر شویم و نتوانیم نسبت به جمعیت 
خود احقاق حق کنیم و کرسی های قدرت را در دست 
بگیریم. امروز ما در مجلس حتی یک کرسی خود را هم 

از دست داده ایم. 
صادقی گفت: من هشدار می دهم که اگر صدای 
جامعه ی کارگری را در مجلس نداشته باشیم هر آنچه 

در طی سال ها رشتیم پنبه خواهد شد.

خبر
درگردهماییهمیارانانتخاباتیخانهکارگرمطرحشد؛

 حتی یک نماینده هم برای پیگیری مطالبات خود در مجلس نداریم 

عوارضشهرداری70درصد،سیمان40درصدو...؛

صعود رعب آور هزینه های 
ساخت و ساز در تهران
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چرتکه 3

 اختالف در جبهه اصولگرایان و خانواده سلیمانی 
بر سر کاندیداتوری »نرجس« ؛

بهره برداری سیاسی 
از دختر سردار؟

ایــن بهشــت کجــا و آن بهشــت کجا! 
این بهشــت خیابانی اســت در پایتخت با 
صندلی های شهرداری و شــورای شهر که 
معموال سکوی پرش های بزرگ هم هست؛ 
دست کم تا به حال دو رئیس قوه از آن به سوی 
پاستور و بهارستان پریده اند. آن یکی اما وعده 
الهی است برای صالحین و متقین و با استناد 
به همین تفاوِت از زمین تا آســمان است که 
جبهه اصولگرایی و خانواده ســردار شهید 
قاسم سلیمانی دو روز اســت که بر سر یک 

کاندیدای متفاوت دچار اختالف شده اند.  

انتخابات شورای شــهر گرچه همزمان با 
انتخابات ریاست جمهوری پیش می رود اما 
نتیجه اش برای اصولگرایان شــاید به اندازه 
انتخابات ریاســت جمهوری روشن نباشد. 
شورای شــهر تهران، ری و تجریش مجموعا 
21 کرسی دارد که حدود دو هزار و 300 نفر 
برای کسب این 21 کرسی کاندیدا شده اند. 

اصالح طلبان که اینک ســکان شهر را در 
دست دارند، برای ورود دوباره به بهشت هنوز 
لیســتی ارائه نکرده اند. جبهه اصالح طلبان 

دیروز اعالم کرد که...

تجمعانتخاباتیابراهیمرئیسیدراهوازجنجالیشد

هشدار روحانی به نامزدان متخلف در رعایت پروتکل های بهداشتی
شهرنوشت 6


