 ا

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
25
ﻣﺮداد ﻣﺎه

خبرنامه ندا را بخوانيد و در ميان مردم پخش کنيد
تھدﯾد کارگران کشتیسازی بندرعباس در آستانه سفر رئيس دولت کودتا
منابع مطلع خبر دادهاند که در آستانه سفر رئيس دولت کودتا به بندرعباس برای بھرهبرداری از ﯾک کشتی اقيانوسپيما ،کارگران
کشتیسازی بندرعباس تھدﯾد شدهاند که در صورت سر دادن ھرگونه شعار سياسی در زمان حضور احمدینژاد ،اخراج خواھند
شد.
به گزارش موج سبز آزادی ،در حالی که فردا پنجشنبه قرار است احمدینژاد به بندرعباس برود تا کشتی موسوم به »اﯾران -اراک«
را به آب بيندازد ،منابع نزدﯾک خبر میدھند که اﯾن بار احمدی نژاد ،برخالف روﯾه سفرھای قبلی ،مسير فرودگاه تا کشتیسازی را
با خودرو طی نخواھد کرد و قرار است او را با ھليکوپتر به محل بھرهبرداری از کشتی مذکور ببرند .
اﯾن منابع ھمچنين از تھدﯾد کارگران شرکت بحر گسترش مجتمع کشتي سازي و صنايع فرا ساحل ايران خبر میدھند و میافزاﯾند
که کارگران نيز گفتهاند در حضور احمدینژاد با شعارھای صنفی و رفاھی اعتراض خود را بيان خواھند کرد .به گفته اﯾن منابع ،از
چھار روز قبل ھم مسئوالن گارد حفاظتی با استفاده از ابزارھای وﯾژه و سگھای محافظ مشغول پاکسازی منطقه ھستند!
موج سبز آزادی ھمچنين مطلع شده که برخالف ادعای مسئوالن سازمان گسترش و نوسازی صناﯾع ،ھمه قطعات اﯾن کشتی از
خارج از کشور وارد شده و شرکت اﯾرانی تنھا مونتاژ آن را برعھده داشته است .با اﯾن حال به گفته مسئوالن دولتی ،برای ساخت
اﯾن کشتی نزدﯾک به  50ميليارد تومان از بودجه عمومی ھزﯾنه شده است.
تکميل خبر :ﯾکی از خوانندگان خوب ساﯾت که در شركت صنايع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران)ايزوايكو( شاغل است ،خبر
داده به علت اينكه تمام پرسنل قرار بوده فردا تجمع كنند ،کارخانه را به کلی در اﯾن روز )فردا پنجشنبه( تعطيل اعالم كردهاند و به
كساني ھم كه در مجتمع (خوابگاهھا( سكونت دارند ،ھشدار داده شده كه با موبايل وارد مجتمع نشوند !تصوﯾر اطالعيه مذکور نيز
برای »موج سبز آزادی« ارسال شده که در زﯾر میبينيد:

nedaanews@gmail.com
http://www.nedaanews.com
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