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نایبرئیس انجمن داروسازان ایران:


ایرانی
سه مقام سابق و دو شرکت
از فهرست تحریم خارج شدند؛

طی15سال اخیر هیچگاه
بهاندازه امروزکمبود
دارو نداشتهایم

آمریکا بهدنبال تکانهای
برای مذاکرات وین

شهرنوشت 6

سیاست 2

تجمع انتخاباتی ابراهیم رئیسی در اهواز جنجالی شد

هشدار روحانیبهنامزدانمتخلف دررعایت پروتکلهایبهداشتی

شهرنوشت 6

اختالف درجبهه اصولگرایان و خانواده سلیمانی
برسرکاندیداتوری «نرجس» ؛

بهرهبرداریسیاسی
ازدخترسردار؟

ایــن بهشــت کجــا و آن بهشــت کجا!
این بهشــت خیابانی اســت در پایتخت با
صندلیهای شهرداری و شــورای شهر که
معموال سکوی پرشهای بزرگ هم هست؛
دست کم تا به حال دو رئیس قوه از آن به سوی
پاستور و بهارستان پریدهاند .آن یکی اما وعده
الهی است برای صالحین و متقین و با استناد
به همین تفاوتِ 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 شدهاند.

انتخابات شورای شــهر گرچه همزمان با
انتخابات ریاستجمهوری پیش میرود اما
نتیجهاش برای اصولگرایان شــاید به اندازه
انتخابات ریاســت جمهوری روشن نباشد.
شورای شــهر تهران ،ری و تجریش مجموعا
 21کرسی دارد که حدود دو هزار و  300نفر
برای کسب این  21کرسی کاندیدا شدهاند.
اصالحطلبان که اینک ســکان شهر را در
دست دارند ،برای ورود دوباره به بهشت هنوز
لیســتی ارائه نکردهاند .جبهه اصالحطلبان
دیروز اعالم کرد که...

سیاست 2

عوارض شهرداری  70درصد ،سیمان  40درصد و ...؛

صعود رعبآور هزینههای
ساختوساز در تهران
چرتکه 3

خبر

در گردهمایی همیاران انتخاباتی خانه کارگر مطرح شد؛

حتی یک نماینده هم برای پیگیری مطالبات خود در مجلس نداریم

علیرضا محجوب گفت :توانایی ،حاصل قدرت و
نفوذیاستکهدراثرکارتشکیالتیفراهمخواهدشد.
ما باید به سمتی برویم که این دایرهی نفوذ را افزایش
دهیم.درواقعمابایدقدرتتشکیالتیخودراباالببریم
وکاریانجامدهیمکهباقیازفعالیتمابهرهمندشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنــا ،گردهمایی همیاران
انتخاباتیخانهکارگربعدازظهرپنجشنبه 20خردادبا
حضورعلیرضامحجوب،دبیرکلخان هکارگر،وحسن
صادقی،رئیساتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگری،
دردفترمرکزیخانهیکارگرواقعدرخیابانابوریحان
برگزارشد.
دبیرکل خان ه کارگر در ابتدای این جلســه گفت:
فعالیتتبلیغاتینیازمندرعایتاخالقواصولاستو
منمعتقدهستمکهاگرماخودازدایرهیاخالقخارج
شویمآنچهبرمامیرودوهرعملغیراخالقیکهبرما
روامیدارندنیزتوجیهپیداخواهدکرد.خصوصاآنکه
شماروقدرتدیگرانازمابهمراتببیشتراست.
علیرضامحجوبادامهداد:زمانیکهمادرمجلس
بودیم ،افرادی چون شما از ما حمایت میکردند و ما
توانسته بودیم فراکسیونی به نام فراکسیون کارگری
تشکیلدهیم.درواقعتفاوتفراکسیونوکمیسیون
در مجلس این اســت که کمیســیون یک موقعیت
رســمی برای رســیدگی به طرحها و لوایح است اما
فراکسیون جمعی خودانگیخته است که اعضا در آن
موضوعاتیرااعالموپیگیریمیکنند.بنابراینماباید
به دنبال احیای همان فراکسیون کارگری قدرتمند
درمجلسباشیم.
محجوببیانکرد:بحثیکهدرموردانتخاباتباید
بهآنتوجهکرد،اعمالنفوذازاینمجرایقانونیاست.
امروزدرحوزهیسیاستواجتماعنفوذمهمترازحضور
است.دراینمرحلهازانتخاباتمنهمیشهگفتهامکه
خانهی کارگر باید تبلیغ شــود و نه شخص من .وی
گفت:خان هکارگراساسفعالیتتبلیغاتیماست.اگر
خان هکارگربزرگشودمامعنیپیدامیکنیم.وحوزهی
نفوذ این پرچم مهم است و تحت نفوذ این پرچم است
که ما میتوانیم حرف خود را بزنیم و خواستهی خود
راطلبکنیم.
دبیرکل خان ه کارگر ادامه داد :کارگران با وحدت
و همراهی خود حوزهی نفوذ قدرتمندی را میتوانند
ایجاد کنند و این مهم اســت .شــما و ما مجموعهی
تشکیالتی هستیم و میتوانیم کنار هم جمع شویم
و این حــوزه را تعریف کنیم و اگــر روزی هم نبودیم

حــوزهی نفوذ و قدرت مــا باقی خواهــد ماند .نفوذ
برای همه اســت و اعمال همه آن نفوذ را میســازد.
وی تصریح کــرد :در حال حاضر یکــی از مهمترین
مشکالت ما این است که در اندازهی خود نفوذ ندارد.
البته منظور من این نیست که ما قدرت نداریم بلکه
معتقدم به انــدازهی اعضای خــود از نفوذی که باید
برخوردار نیســتیم .محجوب بیان کرد :ما همیشه
معتقدهستیمتهدیدبهاعتصاببایدمارابهنتیجهای
برساند که از اعتصاب حاصل خواهد شد .یعنی باید به
قدریقدرتونفوذداشتهباشیمکهحتیباتهدیدهم
حرفخودراپیشببریم .ویبااشارهبهپیشبردبحث
متناسبسازی گفت :وقتی شما توانستید به کمک
اتحادیهیپیشکسوتانوآقایصادقیبهنتیجهایهر
چند حداقلی در بحث متناسبسازی حقوق برسید،
این یعنی حوزهی نفوذی را ایجاد کردید و با اقداماتی
کهانجامدادیدتوانستیدمسائلراحلکنیدوامیدوارم
مسائلدیگرراهمبهتدریجحلکنید.
دبیرکل خان ه کارگر تاکید کرد :وقتی ما در مورد
انتخابات و مجلس حرف میزنیم ،درواقع میگوییم
دایرهی قدرت کارگران باید افزایش پیدا کند .بحث
ما صرفا این نیست که کســی را وارد مجلس کنید ما
میگوییم دایرهی قدرت خــود را افزایش دهید .ما
همیشه میگوییم چرا در حدی نیســتیم که افراد
بیشتریرابهمجلسبفرستیم؟چرابایدهموارهنگران
این موضوع باشــیم که اگر یک نماینده در مجلس
نداشتهباشیمعدهایبهماوبهقانونکارحملهکنند؟
محجوب گفت :چندین بار پیــش آمده که ما به
دستاوردیرسیدیمو طرحهاییرا تصویبکردیماما
عدهای بعد از مدتی خواهان متوقف کردن طرحهای
ما بودند ،بنابراین ما باید همه جانبه حواسمان به این
موضوعاتباشد.
وی در پایان گفت :توانایی ،حاصل قدرت و نفوذی
استکهدراثرکارتشکیالتیفراهمخواهدشد.ماباید

بهسمتیبرویمکهایندایرهینفوذراافزایشدهیم.در
واقع ماباید قدرت تشکیالتی خود را باالببریم و کاری
انجامدهیمکهباقیازفعالیتمابهرهمندشوند.بنابراین
باید قدرت و کار تشکیالتی خود را توسعه دهیم که با
تحرک و اخ ِم ما مسائل حل شــود ،نه با طوفان و دعوا
و این از این جمعیت بزرگ کارگران و بازنشســتگان
ساختهاست.

مطالباتمان
برایرسیدنبه
هزینهکمتریبپردازیم
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز
در ادامهی این جلسه گفت :با توجه به انتخابات میان
دورهای مجلس من تاکید موکد دارم که اگر بخواهیم
مطالباتخودراباکمترینهزینهبهبهترینوجهممکن
بهمنصهیظهوربرسانیمدرقدماولبایدزمانشناس
باشیموبراساسآنتحرکاتالزمراانجامدهیموامروز
زمانگرانبهاییاست.
حسنصادقیبابیاناینکهحضوردرخیابانبرای
رسیدن به مطالبات هزینه دارد ،ادامه داد :عقل سلیم
حکممیکندمامسیریراطیکنیمکهبرایرسیدن
به مطالباتمان هزینه کمتری بپردازیم و این مسیر،
انتخاباتاست.
رئیساتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگریگفت:
با ورود آقای محجوب به مجلــس جریان فکری در
مجلس شکل میگیرد و که این جریان فراکسیونی
شکلمیدهدکهبهدلیلمرجعیتآقایمحجوبهم
از راست و هم از چپ گرد آن جمع میشوند و همین
فراکسیوندرنهایتمیتوانداقداماتیموثرانجامدهد.
وی گفت :در حال حاضر چهار طرح اساسی و مهم
در حوزه کارگران شاغل و بازنشسته در حال بررسی
استکهموسسهینذرواشتغالامامحسین(ع)،محور
سه تا از آنهاست .آنها زیر چتر مذهب میخواهند
با منطقهای کردن و توافقی کــردن مزد بر کارگران
و دســتمزد آنها حمله کننــد .در واقع میخواهند
به نام مذهب و دین بر حقــوق کارگران حمله کنند.
بیانگیزگی ما باعث میشــود آنها روز به روز قدرت
بگیرندوماضعیفترشویمونتوانیمنسبتبهجمعیت
خوداحقاقحقکنیموکرسیهایقدرترادردست
بگیریم.امروزمادرمجلسحتییککرسیخودراهم
ازدستدادهایم.
صادقی گفت :من هشدار میدهم که اگر صدای
جامعهیکارگریرادرمجلسنداشتهباشیمهرآنچه
درطیسالهارشتیمپنبهخواهدشد.

خواستههای جامعه کارگری از کاندیداهای
انتخابات ریاست جمهوری

گرفتارادعاهایسرمایهداران
و دالالن نشوید
دسترنج 4

جو بایدن در اولین سفر خارجی خود عالوه بر
رهبران گروه هفت با پوتین دیدار میکند؛

دوئل دو رقیب در ژنو
جهان 5

صنایع پتروشیمی چه بر سر محیط زیست میآورد؟

تلف شدن۱۲۰رأس بُز
بهدلیل مسمومیت با
پساب شیمیایی
شهرنوشت 6
پولتیکو:

هشدار آمریکا بهکوبا و
ونزوئال درباره دوکشتی
نظامی ایرانی
سیاست 2

جام ملتهاي اروپا در سه كشور مختلف

چشمها تسخیر میشوند!
آدرنالین 7

