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بدنبال افزایش قیمت بنزین، موجی از اعتراض را براه انداختند که سراسرر جامعره را فررا ترفرت   فرودستان جامعه، 

تذشرت زمران، کرم کرم ابعراد ت رترده پاسر  داد  برا سررکو  خرونین  را برا 1398اعتراضات آبران بورژوازی اسالمی 

د  حاکمیت از ترس ت ترش تظاهرات و عمیق شدن اعتراضات، خود از تاکتیر  ترریرو و آترش یکشتار روشن ترد

و حمام خون را مهیا سرازد  ترا برا زمینه کشتار  ،زدن اماکن استفاده کرد، تا زودتر بتواند به عنوان یاغی و شورشگر

برورژوازی اسرالمی   زمران ممنرن سررکو  نمایرددر کوتاه ترین اعتراضات را  سرکو  خشن و لجام ت یرته بتواند

به حیله و دروغ متوسل میشود و اظهار میدارد برش زیادی از کشته شدتان توسط خود اغتشاشرگران بره قترل رسریده 

م ئولین حنومتی از جمله شمرانی پیش خرانواده هرای کشرته شردتان رفتره و از آنهرا که اند  در چنین زمینه ائی است 

 دلجویی می کنند 

 

مایه داری اسرت و آنررا میتروان در دیگرر کشرورها راعتراضات خیابانی مرتص ایران نی ت بلنه محصول بحران سر

چه در سرمایه داری پیرامرونی ملرل ایرران، عررای و یرا سررمایه داری متروپرل ملرل فران ره دجلی ره زردهرا  مشراهده 

ه امنرران دارد بررار بحررران سرررمایه داری را برره امررا از آنجائینرره سرررمایه داری متروپررل تررالش میننررد، تررا آنجررا کررکرررد  

از سررمایه  سرمایه داری پیرامونی منت ل کند، لذا بار بحران در کشورهای پیرامونی سرمایه داری خرود را مرربترر

متوسرل میشرود  سیاسرت هرای ریاضرتی بورژوازی در پاسر  بره بحرران سررمایه داری بره نشان میدهد   داری متروپل

این یعنی نه تنها چنگ انداختن به سفره خالی کارتران بلنه دیگر اقشار تحتانی جامعه  در سایه چنرین سیاسرت هرائی 

خیابرانی  اتویژتری اعتراضراست که هر روز الیه ای از قشر متوسرط جامعره بره قشرر تحترانی جامعره سر و. میننرد  

، ملرل برا هرر نروف تفنرر و تعلرق .ب راتی در آنهرا شررکت مری کننرد مردمی این است که اقشار تحترانی و میرانی جامعره

  کارتران در چنین جنبش هائی نه بعنروان یر  .ب ره اجتمراعی بلنره همارون کرارتران جنبش جلی ه زردهای فران ه

 شرکت میننند  منفرد

 

لبتره در م رام اصرال  .لبران حنرومتی ااسرت کره حتری ضرد ان رانی شرایط اجتماعی فرودستان جامعره آنانران عریران 

جامعه شناس در تفتگو با رسانه های رژیمی هشدار میدهند که اترر برورژوازی اسرالمی چراره جرویی نننرد، برزودی 

به کالنشرهرها هجروم خواهنرد آورد میلیون نفر دحدود ی  سوم جمعیت کشور   24لشنر ترسنگان، جمعیتی بالغ بر 

 دولت روحانی، آقای سعید معید فر چنین می توید: رمشاور اجتماعی وزیو همه چیز را ویران خواهند کرد  

 

    اقررردام میلیرررون هرررا ترسرررنی حاشررریه نشرررینی اسرررت کررره در دروازه هرررای شرررهرهای برررزر  کشرررور کمرررین کررررده"

الررری  3٠امررروز مررا مانرررده ایررم برررا یرر  اقتصررراد ورشن ررته، ف رررادها، تبعرری  هرررا و سیاسررت هرررای غل رری کررره .رری 

حاشررریه کرررالن شرررهرهایی کررره در آنهرررا ترررروت و منررراب  اقتصرررادی متمرکرررز سررال باعررری ترلیررره روسرررتاها شرررد  در  4٠

لشررگر ترسررنگانی شررنل ترفترره اسررت کرره هررر روز برررای هجرروم برره کالنشررهرها آمرراده تررر و بررا انگیررزه تررر  ،شررده

مانند یررر  سررریل همررره چیرررز    د داشرررت کررره هررریا کرررا جلرررودار آنهرررا نی رررتنرررترسرررنگان چنررران قررردرتی خواه  .ه رررتند

 [1] "را ویران خواهند کرد
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هژمرونی اعتراضرات حراکم نی رت، در جامعره زمانینه جامعه هنوز به موقعیت ان البی ارت اء نیافته و قردرت دوتانره 

در دستان .ب ه کارتر نی ت، آناه در پشت سنگر بندی خیابان قرار دارد، انواف و اق ام ایردئولوژی مردمی خیابانی 

سنگر خیابان را در ت ریر خرود دارنرد، ماهیرت سرنگر مردمی  در اعتراضاتافرادی که   های سرنگون .لبانه است

در خیابران در اعتراضرات مردمری،  قبل در خیابان مواضعی موجود است  بندی خیابان را تعریف نمی کنند، بلنه از

نمرری توانررد مواضرر  .ب رراتی خررود را بیرران کنررد، بلنرره در آن هررم در شررنل شررورش، کرارتر منفرررد، جرردا شررده از .ب رره، 

شرورش هرای خیابرانی راه حلری بررای بیررون آمردن از مرنجال    سیاهی لشنر .ب ات دیگر تبدیل می شوندخیابان به 

 سرمایه داری نی ت 

 

یرن یر  م ئله حائز اهمیت این است کره تویرا هرر اعتراضری، هرر چ ردر خرونین ترر باشرد همان ردر رادینرالتر اسرت  ا

آیرن سرنت، بیشرتر مناسرو حرال آنارشی رت هرا درک اشتباهی اسرت و رب ری بره سرنت مبرارزاتی .ب ره کرارتر نردارد  

 1397اعتراضرات کرارتری در پرائیز است  از افق .ب اتی، از منظر مبارزه ضرد سررمایه داری، از دیرد کمونی رتی 

برود  اعتراضرات  1398ز اعتراضرات آبران مراه که حتی ی  نفر نیز کشته نشد، رادینالتر و ضد سررمایه داری ترر ا

خیابران بره مجرام  مردم محالت را به خیابان بنشراند، توان ت خانواده ها را به خیابان بیاورد،  1397پائیز کارتری 

تبردیل شرده برود  فاکتورهرای  کرر  ، حتری جردلبحی و تفتگوخیابان، محله و کارخانه به محل   عمومی تبدیل شده بود

معترضرین برا آتراهی جمعری بره اعترراض خرود ادامره دهنرد و ایرن م رئله در رونرد خرود باعری شرد ترا شده منجر شد تا 

سرکو  شد اما دستاورد آنها بره  1397شنوهمند پائیز اتر چه اعتراضات  د وروز به روز رادینالتر شاعتراضات 

بایرد در خردمت جنربش .ب راتی کرارتران اعتراضرات اجتمراعی و مرارش خیابرانی  برشی از حافظه تاریری تبدیل شد 

خیابان باید به مجم  عمرومی معترضرین تبردیل شرود  در خیابان باید به محل تجم  خانواده ها تبدیل شود، قرار تیرد، 

اید زمینره باعتراض ضد رژیمی، شنل ضد سرمایه داری برود میگیرد  چنین شرای ی است که اعتراضات به جای 

 های شنل تیری کمیته های محله و دیگر نهاد های اعتراضی را مهیا کند  

 

جمهروری اسرالمی جریران دارد، غربری هرا تحرت عنروان برورژوازی غرر  و برا.ر تنش هرای امرریالی رتی کره برین 

 بررای تحرت فشرار حتی از این م ئله بعنوان اهررم فشراردفاف از دمنراسی از مبارزات مردمی ایران دفاف کرده اند  

امرا چره ک ری اسرت کره نرداد، آنهرا ف رط بردنبال منراف  امرریالی رتی خرود جمهوری اسالمی اسرتفاده مری کننرد  قراردادن 

ه رتند  در سرایه تحریمهررا، صرنای  ایررران بره ورشن ررتگی کامرل کشرریده شرده کرره بینراری لجررام ت ریرته از عواقررو آن 

ی بره انردازه تانگ رترهای اسرالمی در فالکرت، بردبرتی و سریه روزی است  برای انترناسیونالی تها، بورژوازی جهان

هرتونه توهم به کشرورهای غربری، سرل نت .لبران، قروم  ایران سهیم ه تند  نه تنها .ب ه کارتر ایران بلنه کل مردم

پرسرتان و دیگرر نیروهرای مرتجر  باعری ت ویرت نیروهرای سرریاهی خواهرد شرد کره هریا فرقری برا جنایتنراران اسررالمی 

 دارند ن

 

.ب رره کررارتر مجبررور اسررت بررا چنررگ و دنرردان از سرر   معیشررت خررود دفرراف کنررد و علیرررغم سرررکو  لجررام ت رریرته برره 

.ب ره مرا در مبارزه .ب اتی امنان مانور دادن نیروهای سیاه و ارتجاعی ب یار پائین است   مبارزات خود ادامه دهد 

عظرریم  ند، تنهررا در سررایه مبررارزات و اعتصرراباتنبردهررای شررنوهمندی را برره تبررت رسررا 1357در جریرران تحرروالت 
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کارتری بود که رژیم شاهنشاهی به زباله دان تاری  افننده شد  در آن سالها مبارزات .ب ه مرا تحرت الشرعاف مبرارزه 

شرد، نره تنهرا بردتری  ضد استبدادی و ضد رژیمی قرار ترفت  بورژوازی اسرالمی جرایگزین برورژوازی شاهنشراهی

مزدی تداوم یافت بلنره شررایط زنردتی مرا و سر   اسرتاندارهای زنردتی مرا تنرزل نیرز پیردا کررد  بایرد از تجربیرات آن 

باشرد  مبرارزه سی رتم سررمایه داری  بایرد سررنگونینره تیییرر حاکمیرت بلنره مرا هرد  مبرارزه مبارزات استفاده کنریم  

 ری در روند خود به دیگر کشورها ت ترش پیدا خواهد کرد .ب اتی با توجه به ماهیت ضد سرمایه دا

 

 فیروز اکبری – امیر جوادی

 1398آ ر  25

 

 

 

 

 

 یادداشت:

[1 ]https://www.sedayemardom.net/?p=77582 

 

 


