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بازداشت شدگان 
کارکنان رسمی نفت آزاد شدند

شهال دانشفر

روز ۱۲ شهریور گروهی از کارکنان رسمی نفت، 
و  آمده  تهران  به  مطالباتشان  پیگیری  برای  که 
قصد تجمع در مقابل وزارت نفت را داشتند، با 
مقابله نیروی انتظامی روبرو و حدود هفتاد نفرشان 
بازداشت شدند. باقی آنها در پارک ورشو تجمع 
کرده و عکس جمعی شان را انتشار دادند. بازداشت 
شدگان نیز زیر فشار اعتراض با تعهد کتبی آزاد 

شدند.

تأکید کارگران نفت بسته شدن پرونده های امنیتی 



آنهاست. شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان 
نفت طی اطالعیه ای یورش نیروی انتطامی را محکوم 
و اعالم کرد: “در گردهمایی ۲۸ شهریور جوابی 
در خور به این حرکت شنیع داده خواهد شد”.  
بدین ترتیب در دل جنبش پر تالطم کارگری ، 
این بارصنعت نفت به کانون داغ اعتراضات تبدیل 

شده است.

اکنون کارکنان رسمی نفت بنا بر تصمیم نظر سنجی 
هایشان در تدارک برپایی تجمعات سراسری ۲۸ 
شهریور با همراهی خانواده هایشان هستند. یک 
تأکیدشان بر اتحاد همه بخشهای شاغل در نفت 
برای کوتاه شدن دست پیمانکاران و لغو قوانین 

مناطق ویژه اقتصادیست.



خواست فوری آنها افزایش حقوقها و اجری مصوبه 
ماده ده است که با اجرایش مزدشان حداقل دو 
میلیون تومان افزایش می یابد. بازپرداخت مالیاتهای 
خدمات  ارتقای  گذشته،  در  شده  اخذ  سنگین 
کارگران  همه  برای  رایگان  درمانی  و  بهداشتی 
نفتی، ارتقای استاندارد امکانات زیستی و معیشتی 

و ایمنی محیط کار از دیگر مطالبات آنهاست. 

کارگران به مالیاتهای سنگین مقرر شده، پارتی 
بازیها و تبعیض در پرداختها، به اختالسها و به امنیتی 
بودن فضای مراکز نفتی معترضند. این صدای رسای 

اعتراضات در نفت است.

یکشنبه ۱۳ شهریور ۱40۱
4 سپتامبر ۲0۲۲



۷۵ درصد مردم
 در اعتراضات شرکت میکنند 

کاظم نیکخواه 

یک پژوهش که از سوی دانشگاه و پژوهشگاه عالی 
جمهوری اسالمی منتشر شد ه میگوید در صورت 
از ۷۵ درصد مردم در  بیش  ها  نارضایتی  بروز 

اعتراض ها شرکت خواهند کرد.

همزمان یک پژوهش دیگر درباره وضعیت پسا 
ناکارآمدی  تحریم ها،  کنار  در  میگوید   ۱400
مدیریت تکانه های اقتصادی و اقدام های انجام شده 
طی یک دهه گذشته در سطح حکمرانی جمهوری 
اسالمی اکنون جامعه ایران را در معرض تحوالت 



پرسرعت قرار داده است. در این پژوهش آمده: 
“در کنار دو موج اعتراضی دی سال ۱۳۹۶ و آبان 
سال ۱۳۹۸ این گمان تقویت شده است که جامعه 

ایران در “آستانه فروپاشی سیاسی” قرار دارد”.

منظور از فروپاشی سیاسی، سرنگونی حکومتشان 
است. اینها از فضای سرنگونی طلبی در جامعه آرام 
ندارند و مدام با نظر سنجی ها به حکومت هشدار 

میدهند که کاری بکند. 

در  ایران  اندازه  به  کشوری  هیچ  دنیا  در  قطعا 
جوشش و اعتراض نیست. کار به جایی رسیده 
که حتی مؤسسات نظر سنجی حکومتی نیز دیگر 
بسادگی قادر به الپوشانی فضای ملتهب جامعه 



نیستند. مردم این کشور بارها و بارها با شعارها و 
بیانیه ها و اعتراضاتشان نشان داده اند که حاکمیت 
قوانین مذهبی، مافیای دزد و چپاولگر سرمایه داری، 
زندان، سرکوب و دیکتاتوری را مطلقاً نمیخواهند 
و مصممند به جامعه ای انسانی، مرفه، آزاد و برابر 
دست یابند. این خواستهاست که کل مردم را علیه 

حکومت و سیستم حاکم مدام متحدتر میکند. 

باید به  اعتراف حکومتی ها به فضای جامعه را 
دستمایه اتحاد و عزم بیشتر برای سرنگونی تبدیل 

کرد. 
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اولویت حکومت: اقتصاد یا فرهنگ؟ 
محسن ابراهیمی 

محمد مخبر، معاون ابراهیم رئیسی، در سخنانی 
گفت: “اولویت اول کشور اقتصاد و مسائل معیشتی 
است اما تهاجم فرهنگی می تواند مانند یک موریانه 
به ارکان جریان اعتقادی نظام اسالمی آسیب بزند.”

درست است. اولویت اول “اقتصاد و مسائل معیشتی” 
است. به این معنا که چطور برای سرپا نگهداشتن 
اقتصاد ورشکسته خودشان از معیشت مردم بزنند، 
از سوبسید کاالهای اساسی و ابتدایی مورد نیاز 
مردم بزنند، چگونه گوشت و شیر و نان و بنزین را 



گرانتر کنند. 

اتفاقی که فوراً موضوع دیگری را به رأس اولویتهای 
نظام هل میدهد یک اولویت امنیتی و سیاسی است، 
گرسنگان”  “شورش  خطر  با  باید  چطور  اینکه 
مقابله کرد. دقیقاً به خاطر همین خطر امنیت نظام 
است که فوراً خطر “تهاجم فرهنگی” و مقابله با 
که  تهاجمی  گیرد؛  می  قرار  اولویت  در  هم  آن 
“ارکان جریان اعتقادی نظام” را آنچنان تکان داده 
است که حکومت اسیدپاش بعد از عربده کشی 
گشتهای “عفاف و حجاب” ناگزیر شد در “اولین 
سنگر مقابله با تهاجم فرهنگی” با حقارت تمام 
پرچم سفید بلند کند که بدججابی دیگر “جرم” 

نیست،”تخلف” است!



اینجا اقتصاد و فرهنگ در یک نقطه با هم تالقی 
میکنند: به خطر افتادن امنیت نظام. 

اولی شبح “شورش گرسنگان” را بر سر عمارت  
اسالمی به چرخش در می آورد که در صف اولش 
و  با رهبران  مبارز کارگری  و  یک جنبش آگاه 
فعالین محبوبش می درخشد. دومی عرصه شورش 
یک نسل جوان منزجر و متنفر از تحجر و توحش 
اسالمی است با ترکیب باالیی از زنان و دختران 
جسوری که سنگر به سنگر این حکومت را به 

تسلیم کشانده اند. 
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برای توقف اعدامها در ایران 
حسن صالحی 

روز ۱۲ شهریور ماه ۱40۱ دو زندانی سیاسی که 
یکی از آنها در زمان بازداشت کودک بوده، در 
زندان زاهدان اعدام شدند. اسامی آنها “محسن 
قنبرزهی” معروف به نصراهلل و “عین اهلل قنبرزهی” 

اهل روستای شندک زاهدان عنوان شده است.

ماشین آدمکشی جمهوری اسالمی هر روز کسی را 
می ُکشد و ما برای توقف این جنایات ضد بشری 
الزم است هر چه بیشتر نیرویمان را به میدان آوریم. 
اعدام تحت هر عنوان و بهانه ای که انجام بگیرد، 
جنایت سازمانیافته دولتی و قتل نفس است و باید 



محکوم شود. 

کردن  نابود  ابزار  اعدام  اسالمی  جمهوری  برای 
وحشت  و  رعب  ایجاد  و  خود  سیاسی  مخالفین 
در جامعه است. حتی آنجا که این رژیم متهمین 
غیر سیاسی را اعدام میکند هدفش مقابله با جرم 
و  جانیان  حکومت  خودشان  نیست،  جنایت  و 
آدمکشان حرفه ای هستند. آنها می خواهند با بی 
ارزش کردن جان انسانها و مرعوب ساختن جامعه 
به حیات ننگین خود ادامه دهند. این هم یک نوع 

جنایت سیاسی است.

برای توقف اعدامها در ایران، هر اعدامی باید با 
اعتراض روبرو شود. نباید به شنیدن اخبار اعدامها 



عادت کنیم. در شبکه های اجتماعی خواستار توقف 
اعدامها شوید. در همه جا صریحا اعالم کنید که 
اعدام قتل عمد دولتی است و این مجازات ضد 
برای  زندانها  مقابل  در  شود.  ملغی  باید  انسانی 
جلوگیری از اعدام دست به تجمع بزنید. خانواده 
های محکومین به اعدام را تنها نگذارید. اسامی 
محکومین به اعدام را رسانه ای کنید. خواهان لغو 
قوانین قرون وسطایی قصاص شوید. نه به اعدام، 

آری به زندگی!
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