
 یادداشت کارگری هفته  

  !هیاهوی بسیار برای هیچ 
 امیر جواهری لنگرودی

 

در رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ، حسینی میرعلی اشرف عبدهللا پوریدادگاه 

  .است انجامدست 

فرمایشی و کاسبکاران اقتصادی طی یک و دو سال اخیر ما شاهد دادگاه  در وارسی  

معاون اجرایی سابق حوزه ریاست  ،اکبر طبری -بابک زنجانی با قاضی مقیسه نمایشی 

ریاست دادگاه پرونده هفت تپه اسدبیگی و شرکاء به  - یقاضی بابایبه ریاست  قضائیه  قوه

را شاهد بوده  هو غیر میلیون یورویی ۰۶دادگاه اخالل ارزی  ...و  مقاضی مسعودی مقا

غیر از مورد  - همه این دادگاهها در پیکره بی در و پیکر دستگاه قضایی اسالمی. ایم

 »: اسماعیلی آمده استکه از قول غالمحسین  ریباکبر طزندان بلند مدت تراشیدن برای 
روز حبس و هزار میلیارد لایر جزای  ۰۲ماه و  ۹سال و  ۸۵ محکومیت اکبر طبری به

سال حبس قابل  ۱۳اساس قانون مجازات اشد در صورت قطعی شدن دادنامه، بر، نقدی
 -در این میان تنها فعاالن معلم .  تا به امروز بی نتیجه مانده استبقیه   - «اجرا است

ت یلسندگان و مدافعین محیط زیست و اقکانون نوی دبیران -دانشجویان  -زنان  -کارگر 

مستوجب مجازات و زندان و در بدترین  ( یش وبهائیان و درا) های ملی و مذهبی نظیر 

و د رفیعی کارگر شناخته شده پارس خودرو داووضعیت به شالق کشاندن حق خواهی 

روح هللا زم را  ،"آمدنیوز"فعال رسانه ای و مسئول کانال تلگرامی  مجازات اعدام 

 . شاهدیم

اکبر طبری و همدستانش متناسب با » : آمده است در وارسی کیفر خواست اکبر طبری 

های نجومی، از  کردند رشوه می" های فساد اقتصادی دانه درشت"اعمال نفوذی که برای 

جمله تعداد زیادی ویال و آپارتمان لوکس به ارزش صدها میلیارد تومان دریافت 

این امالک و مقدار معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه عالوه بر . دان کرده

زیادی زمین، مبالغ هنگفتی نیز به لایر و ارز خارجی به عنوان رشوه دریافت کرده که 

هزار یورویی ظرف پنج ماه  ۰۶۶هزار یورو در پنج بسته  ۰۶۶یک فقره آن دریافت 

قطعی صادق الریجانی  ومکرر  پشتیبانی وارسی وضعیت اکبر طبری برپایه ( ۰) «.تاس
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، ۸۹تا جایی که حتی در تیرماه دانه درشت دستگاه قضایی و برگزیده شخص خامنه ای 

اتهامات " مستقالا "که این مقام در زمان ریاست بر قوه قضاییه، : الریجانی اعالم کرد دفتر 

حاال این پرسش  ".خالف بودن آنها برای وی محرز شده"اکبر طبری را بررسی کرده و 

شخص  همه جانبهت یااسد اقتصادی آشکار شخص طبری و حممطرح است با توجه به مف

 طبری رسیدگی نمی شود؟ براکاو در اقدامات خود نقش الریجانی از معاونش، چرا به 

بی پاسخ ماندن این پرسش ها ، بی بنیاد بودن این دادگاههای نمایشی را در هر دوره ای 

 . نشان می دهد

گاه عبدهللا پور ، سلسله جلسات داد۰۹۸۸آذر ۰۶دوشنبه   در روز شمار کارگری این هفته

  ۰۹۸۱دی  ۹۶در تاریخ ابتداء او را که سازی ق سازمان خصوصی بحسینی ، رئیس سا

با دستور قضایی بازداشت و راهی  ۸۹مرداد ۳۹تاریخ  دربعد  کردند وممنوع الخروج 

، که  ندداطالع دا دولتی یخبرگزاری ها مسرانجاماه  ۴بعد از یک سال و  .زندان شد

با به ریاست قاضی جواهری دادگاه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی  اولین جلسه

   .برگزار شدو خبرگزاری ها های بهداشتی و حضور محدود حضار  رعایت پروتکل

پوری حسینی رئیس سازمان » : کرد اعالم باللی نماینده دادستان اولین جلسه در

خصوصی متهم است به اخالل عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری 

های  های کالن دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست بنگاه

سازی مجموعه  خصوصی. و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر ۴۴کالن اصل 

اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به 

های نظارتی خود را حفظ  شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم بخش خصوصی سپرده می

 ( ۳)«  .کند می

رئیس هیات  در خصوص پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پیشتر احمد توکلی

امه ای به ن طی،  مجمع تشخیص مصلحت نظام عضوو  لتامدیره دیده بان شفافیت و عد

در مسیر  میرعلی اشرف پوری حسینی آقایآیا نقش » :  استقضایی آورده  هورئیس ق

تنها به خود او ختم می شود یا باید آمران،  انحرافات سیاست های خصوصی سازی

شرکاء، معاونان جرم و نیز مباشران را نیز جستجو کنیم؟ آیا این جرائم آمر و آمرانی نیز 

دستگاه های دیگر، با  ه است؟ به چه علت برخی مقامات بلند پایه اقتصادی دولتی وداشت

به » : در ادامه این نامه آمده است «  ؟همه توان از تخلفات نامبرده حمایت می کنند

در چیدمانی مشکوک، با همین معدود مقامات  اصطالح خریداران بنگاه های چپاول شده،

اند که تخریب نظام اقتصادی کشور و افزایش بلند پایه، روابط پنهان و آشکاری به هم زده

این مشتریان از این پشتیبانی و روابط، . زندتسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور را رقم می

در این میان، . اند دیدههای قانونی برخوردار گر برای بهره مندی ناصواب از ظرفیت

مسئولیت به اصطالح خریداران که با ارتکاب تخلفات عدیده و همدستی و پشتیبانی متهم 

پوری حسینی و برخی مسئوالن، در تخریب ظرفیت های اقتصادی کشور نقش موثری 

داشته اند، چگونه بررسی خواهد گردید؟ در حالی که این معدود مقامات و مسئوالن؛ به 

خریداران؛ و متهم پوری حسینی، سه ضلع یک خیانت هستند، چرا فقط پوری اصطالح 

 ( ۹)«  شود؟ حسینی تعقیب می
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تمرکز دادستان پیرامون صنعت ، در دومین جلسه ه گفتنی دادگاه عبدهللا پورحسینینگت

در خصوص » : دادستان باللی اعالم می دارد . غان بوده است مماشین سازی و دشت 

شیوه قیمت گذاری، قیمت گذاری بر اساس ارزش اسمی و ارزش ویژه صرفاا در شرایط 

خاص پیش بینی شده است، متهم در خصوص تصویب قیمت برای گروه ماشین سازی 

بار به مزایده  ۰۰مشتری نداشت و . ر داشته است که قیمت پایه نامناسب و باال بوداظها

گری، تاریخ اعتبار  سازی ریخته در خصوص ماشین»: ادامه داد وی.  گذاشته شده بود

خصوصی سازی : وی تأکید کرد.قیمت گذاری به اتمام رسیده است کارشناس گزارش

زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصالح ساختار صورت چوب حراج 

خصوصی سازی در قرارداد با قربانعلی  سازمان .خارج شود زیان گرفت تا شرکت از می

خصوص همچنین دادستان در «  .قساطی را محاسبه نکرده استفرخزاد، سود فروش ا

ز دشت مغان دشتی وسیع و حاصل خی: شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نیز گفت

درصد آن در جمهوری آذربایجان است و مساحت  ۱۶درصد آن در ایران و  ۹۶است که 

وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و .هزار هکتار برآورد شده است ۹۰۶تا  ۹۶۶آن 

ترین مجموعه کشت و  ترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهم دامپروری مغان بزرگ

 ۱این شرکت حدود : ر کشور است، گفتمجموعه کشت و صنعت د ۰۰صنعت از میان 

در ادامه جلسه دادگاه .شود درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را شامل می

به  ۸۱خرداد  ۰۹ای در تاریخ  نامه بنیادها طی یک از: نماینده دادستان، اظهار داشت

ار هز ۰۰وزیر اقتصاد تمایل خود را برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ 

با لحاظ کردن سود اقساط در قیمت  ساله و طی اقساط هشت یکساله میلیارد لایر با تنفس

شرکت، اعالم  به اموال های مغان هکتار زمین ۹۶۶هزار و  ۴تعیین شده و بازگشت 

واگذاری  هیأت در جلسه ۸۱تیر  ۳در تاریخ  الذکر موضوع فوق: وی ادامه داد.دارد می

شود و آقای پورحسینی رییس وقت سازمان  یسازمان خصوصی سازی مطرح م

 ۳گوید که ارزش بازدهی شرکت کشت و صنعت مغان  خصوصی سازی در آن جلسه می

ها، ارزش  میلیارد تومان نیست و پیشنهادم این است که برای همه بنگاه ۳۶۶هزار و 

در تاریخ دوم مرداد » : نماینده دادستان تصریح کرد .بازدهی مالک باشد نه ارزش روز

پذیرد و طی آن  متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام می ۴با حضور  ۸۱

کند که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول  سازمان خصوصی سازی اعالم می

   (۴)« ....ت کشت و صنعت مغان شده استمزایده شرک

احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان این میان با ادعای در

پس از بازداشت پورحسینی، دژپسند در مقام  » : اظهار می داردسازی مجلس خصوصی 

به  ها درست بوده و ایرادی دفاع از تصمیماتی که گرفته شده، اعالم کرد که تمام واگذاری

ها وارد نیست اما در یکی دو ماه اخیر اتفاقاتی رخ داده که حکایت از آن دارد که  آن

و در ادامه با « .ها درست نبوده است سازمان خصوصی سازی هم پذیرفته که این واگذاری

های جهانگیری معاون اول رئیس  در ادامه از تالش» می دارد  توضیحات کافی اعالم

جمهور برای جلوگیری از ارسال پرونده تخلفات در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان 

در دستگاه معاون ( ژائله)در این میان فعل و انفعاالتی رخ داده و خریدار : خبر داد و گفت

یس جمهور نفوذ پیدا کرده و معاون اول دستور رسیدگی مجدد به پرونده واگذاری اول رئ



در »  افزایدو می « .کشت و صنعت مغان را صادر کرده تا با مصالحه قضیه فیصله یابد

همین راستا اسحاق جهانگیری به معاون هماهنگی نظارت اقتصادی و زیربنایی خود 

معاون . ه شود تا ایرادات این واگذاری برطرف شودای ترتیب داد مأموریت داده که جلسه

اول رئیس جمهور قصد دارد با اعمال نفوذ مانع ارسال پرونده کشت و صنعت مغان به 

ژائله با البی با معاون اول » : علیرضابیگی تصریح کردسرانجام « ....هیئت داوری شود

رئیس جمهور تالش دارد تا تصمیم هیئت واگذاری مبنی بر درخواست بطالن معامله را 

ان این معامله نهایی متوقف کرده و عمالا سناریویی را به جریان بیاندازند تا با گذشت زم

قربانعلی  یاری صنعت ماشین سازی تبریز به مش، آنچه در خصوص واگذ (۰)« .شود

صرافان در دادگاه مورد وارسی ایست ، به و نوعیت واگذاری صنعت دشت مغان فرحزاد 

قبال سمت  سوی پرونده در کهنای چنانچه پای اسحاق جهانگیری نیز به این ماجرا بازگردد،

تا اینجای کارکه دادگاه جریان دارد . ، هیچ برما معلوم نیسته کجا بیانجامددانه درشت ها ب

قرارگیرد باید  نهایی داوری مورددادگاه ت ساح، نمی تواند نیست مو آن سویش معلو

                                                                                                                                                                                                                                  !حکایت همچنان باقی ایستای بسا  .دنبال نمودمنتظر ماند و صورت مسئله را 

:ع مناب  

 ۰۶منزل صادق الریجانی بودم که به دست گروهی ،فارسیوله چه وبسایت دوی -( 1)

، منفره بازداشت شد  

 Khttps://p.dw.com/p/3lP1       

قرائت / پوری حسینی محاکمه شدیک؛ در دادگاه کیفری شماره ،خبرگزاری مهر - (۲)
 کیفرخواست رئیس اسبق خصوص سازی

https://www.mehrnews.com/news/5084181 

)۳( -  وبسایت تی نیوز، احمد توکلی ،خسارت ۰۰۴ هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ملی/ 

 چرا فقط پوری حسینی تعقیب می شود؟۹۱ آذر ۹۳۱۱

http://tnews.ir/news/3b7d182582209.html?refc=1 

آذر  ۰۳چهارشنبه ،  در دومین جلسه دادگاه پوری حسینی ،ت خبرگزاری مهروبسای( ۴)

۰۹۸۸ 

https://www.mehrnews.com/news/5086099 

 ۰جزییات /در پرونده فساد کشت مغان« جهانگیری»ای رد پایت خبرگزاری مهر،سوب( ۵)

  ،۰۹۸۹اسفند  ۳۴،نامه محرمانه

https://www.mehrnews.com/news/4875170 

 !کنید دنبال توانید می زیر ،لینک کارگری مارروزش سایت از را  ۳۱ شماره هفته روزشمارکارگری

 
http://karegari.com/maghalat/2020/12/16/Roozshomar%20kargari%2037AmiR.pdf 

https://www.mehrnews.com/news/5084181/%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/5084181/%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4875170/%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B6-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4875170/%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B6-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4875170/%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DB%B6-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

