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"انقالبهای پرولتاریاای  بارس، م نان ان انقالبهاای نارد نا هموام ودا ارل مر قاا  انتقاام  ارمد اه 

موباارل اننم لحظه به لحظه اه قر ت باه نیایست ن تا به چیزی  ه ب ظار نیردان انمااا یا،تاهم خ یش

واااا و نات انیهاااا و نا انیهاااا مر ن ساااتی  بپرماهنااان و تاااالز را اه دااار  یرنااانم باااه ن ساااتی  مومل 

رقدانه نی  نننم رنیب را به هنی  ندیزن ن نگر برای ،رصت مامد به وی تاا   ششهای خ یش ب 

مر  شااد نان َسمَاا   انمتار اه پایش رویاروینیروی  تاهل اه خاک بر یارم و باه صا رت  موشات اک 

ای  اه برابر سظدت و بی،ران  نانتعی  وان،های خا یش بارواا و بارواا سقاب نی شای  ن تاا  د لحظاه

 ار به جای  ردن  ه میگر ور  نه سقاب نشای   را نااند،  دااهم و خا ما او ااو و اقا ا  ،ریاام 

رومُس ودی مادتم ودی ما ادت  ه بایان جهیانگ  ام ودی ماداتم ودی مادات  اه بایان »بر ورنن  ه 

 ویمنوا برونر ل یى ب اپارت -نار   «". نصینگر

 مقدمه

دیادت ریا ت انتصامی مولات  ونرخ باالی بی،اری  ممر استراض به ت رام  ران  1396نال  م خرماماه اوای

رژل برای نادم نه ت ها قا دااد ارمد بم،اه قا دااد مر ارمد ش،م  ر،ت.  من ج  اه استرا ات خیابان ارمدم 

. بگیاارماه ای ،ااه مانا  خاا م  نهاا را  مانااناخت  اه جماا ی  ساترز استرا ااات را بایان  ر،اات ن ان طقاه را بک،ار 

دیاداات ریا اات انتصااامی ن نتااا ش،ساات  شااتا،ت نم ارمد داا   ناانرتهای ن طقااه شااراین را ن ادااب ننینناان و بااه

خ رم و استرا ات ،رو ش  ارم. بانن ا   د مر استاراض باه نطعا   ر و بارنم  رانا  و بی،ااری استرا اات 

خیابااان  اه بصاارل شااروو شاان و بساارست خاا م را بااه ادااتانهای ج اا ب  و نر اازی سااران  سااترز مام. پایت اات 

نیمیاارم مالر باه اداتاد  3  استرا ات با ت صای  قانوم صح ه ن رم استرا ات خیابان  ب م. ای مسرانم بغنام

بصرل برای  غاه پروژل وای سدران  ن نتا ،رو ش  رمل ادت. و  ه استرا ات سران ،رو ش ن،رمل ب م  ه 

ش،م  ر،ت. استرا ات بسارست  بر سمیه  ران  و ت را مور جنینی اه استرا ات خیابان  مر شهروای ایراد

 .و و  ه وا امانه مارم  سترز پینا  رمبه شهروای اصم  و تهراد 

 

 ااد جانعاه و استاراض جدعا  باه منیاای واروناه بسایار باشا، ل نل ش رز  رد گادم لگن ناا  شان ادم داتا میا

مر خیابانهاا نانرت نایم وسات نم  الیزا ننرت برای خ م  ه را  سان  م و  رد گاد چط ر لش،ر بی،اراد ادت.

استرا اات ه نطار  نا  شا م ایا  اداتم هنی اه شا،م  یاری  اد ا  ادادا   خنای  شاد را هیر د ا  نی رنن.

چیست؟ نقش ط قه  ار ر بع  اد ی  ط قه اجتداس  مر استرا ات خیابان  چاه با مل ادات؟  یاا انقاالر  خیابان 

 یا ط قاه  اار ر بع ا اد  رایشات رادت و چپ درنایه چه نقش  ایکا ن     ن؟ شروو شنل ادت؟  خاورنیانهمر 

وظااایا انترنادی نالیسااتها مر ن ااا  استرا ااات خیابااان  باانن ا  استرا ااات خیابااان  رال بیکتاان؟ بایاان وااا"  "تاا مل

 چیست؟

 

ودااانط ری  ااه اننیشااد ن پرولتاریااا اشااارل  اارمل ادااتم باار خااالی ج اا ش وااای باا رژوای م ط قااه  ااار ر و 

لحظاه باه  ارواای   اه انمااا مامل انانم انترنادی نالیستهام ود ارل مر قا  انتقام  رمد اه خ یش وست نم لحظه به 

را به نقن ن   ش ن و با نیروی  بیش اه پیش خ م را برای ن رمواای سدم،رم خ م نم نقاط  عا نمنما ن  نگرن

مر راداااتای شاااکا،یت ن ا ااا  پرولتاااری و ادااات  اااان   خیاباااان استرا اااات  تااا   ناااامل نااا  دااااهنن. برردااا  

 [1] .ن ا   انترنادی نالیست  و ودچ ی  مر جهت پیشروی انترنادی نالیست 
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 اعتراضات در اردن

م داااارنایه ماری پیراناااا ن  ارمد  باااارخالی میگاااار  شاااا روای ن طقااااه اه مر ناااان نکاااات برخاااا رمار نیساااات

نیمیااااارم مالر اداااات و  35. باااانو  ارمد باااایش اه   مارمبساااایار  ااااعیکانتصااااام و  صاااا عت پیشاااار،ته ناااانارم

نیاهن اان  د،هااای خااارج  اداات. داارنایه ماری پیراناا ن  مولاات واار داااله بااا  د اا م ب مجااه وداارال اداات و 

ارمد بشااانت بحرانااا  ادااات و صااا نون بااای  الدممااا  پااا   باااه ن ظااا ر نقابماااه باااا بااانو  سدااا ن  مر قاااا  رشااان 

ارمدم خ ادااااتار ی،سااااری اصااااالقات داااااختاری و نااااال  شاااانل باااا م. صاااا نون باااای  الدمماااا  پاااا   مر براباااار 

اصااااالقات داااااختاری مر انتصااااام ارمد شاااان. واااانی  خ ادااااتار برخاااا  منیمیاااا د مالر 723 د،اااا  بااااه ن ماااا  

اصااالقات داااختاری ا،اازایش بهااای  اااال وااا تااا دااطه وزی ااه ت لیاان  نهااا باا مم بااه س ااارت بهتاار قاا ی یارانااه 

وااااا. چ اااای  دیاداااات  ن ماااار بااااه ا،اااازایش 

 االوااااااای اداداااااا  نااااااادم باااااارنم ناااااا ام 

داااا خت م داااایگار و غیاااارل شاااان. ا،اااازایش 

بهاااای  ااااال ن مااار باااه ا،ااازایش نالیاااات بااار 

 مر ناااااان و نیااااااز نالیااااااات شاااااار تها شاااااان.

پال ارمواااای تظااااور    ااان اد نااااد بااا م  اااه 

روی  نهااا ن شااته شاانل باا م ،سااام براباار بااا 

  رد گ  ادت)به س،  نگال   ین(.

 

بااارخالی  ساااان   اااه باااا اطالساااات غمااان و باااه وااار نیدااات داااع  نااا     ااانم استرا اااات خیاباااان  را باااه شااای ل 

ارهیااااااب     ااااان و ط قاااااه  اااااار ر را باااااه دااااایاو  لشااااا،ر   نارشیسااااات  تشااااانین ن اااااارهل ط قاااااات  مر ارمد

استرا ااات خیابااان  ت اانیم    اانم بایاان واناا  باای  باا م. ط قااه  ااار ر ارمد بع اا اد یاا  ط قااه اجتداااس  ی،اا  

اه  ااعیا تااری  ط قااه  ااار ر خاورنیانااه را مارمم وااا بااه لحاااظ تعاانامم وااا بااه لحاااظ تدر ااز صاا ای  و وااا 

 ه و مر قا،ظه تاری   خ م مارم.به لحاظ ن رموای   ه پشت در   اشت

 

باااه قالااات تعمیااا   سربساااتاد داااع می  د،هاااای خااا م را باااه ارمد اااه   داناااه هنااا  واااای  مر جریااااد ادااات

من اااا  رو دیاداااتهای سربساااتاد داااع می ن ااا م و واااا مر ایااا  اواخااارم مر برخااا  هنی اااه ارمد  .مر ورمل بااا م

باااا ایاااراد نیاااز مشاااد    شااا،ار ندااا  ب صااا ر مر رابطاااه باااا نساااممه اورشااامیا ن تقااان دیادااات تراناااپ بااا م و 

 ااااارم. تعمیااااا   د،هاااااای سربساااااتاد داااااع میم ودزنااااااد باااااا اسداااااا  دیادااااات انتصاااااامی مر دااااارنایه ماری 

 پیران ن  ارمد جرنۀ استرا ات را هم.

 

نااارما ارمد هیااار خااان ،قااار هنااان    اهمرصااان  20مرصااان شااانل ادااات و  19قااانوم مر ارمد نااارخ بی،ااااری 

نار اااایت  واااا بشااانت بااااال  ل بااا م ونااارما را باااه دااات ل  ورم منااا     ااان. دیادااات ریا ااات انتصاااامی مولااات

اتحامیاااه  اااار ری ،راخااا اد یااا  استصاااار سدااا ن  را پااا   30ناااه قااانوم  2018ناااال  30ر،تاااه بااا م. مر 

وااانی . [2]اه  ن،اااه مولااات دیادااات ریا ااات انتصاااامی جنیااان را باااه نممااا  ارایاااه مامم دااااهناننو   رمنااان

بااانن ا  تحقااا  م.  بااا شاااند استرا اااات رامی،اااا  پیشاااگیری اهبااارای  اتحامیاااه واااا  اناااالیزل  ااارمد استرا اااات

و جماااا ی ن ساااات   نننااااننااااال نااااه نعتر اااااد هیااااامی بااااه خیاباااااد وااااا  31دیاداااات ریا اااات انتصااااامی مر 
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باارای نساانوم  اارمد نعتر اااد . ا اار چااه استرا ااات نسااالدت  نیااز باا م بااا ایاا  ودااه ناانم روهیااری تمداا  

 جامل وا را نسنوم  رمنن.  مبعض  راوها با  تش همد الدتی،ها

اه س انکری انااااه ولیعهاااان ارمد مر تمداااا  نعتر اااای  مر نقاباااام م،تاااار ن ساااات وهیااااری قضاااا ر پیاااانا  اااارم و 

نیروواااای ان یتااا  خ ادااات اجااااهل مو ااان صااانای نعتر ااااد شااا ینل شااا م. ا ااار چاااه نیروواااای ان یتااا  بااارای 

بساات  راوهااا نااان  جداا  شااند نتکاارن  اارمد نعتر اااد اه  اااه اشاا   ور و غیاارل ادااتکامل ناا   رمناان و بااا 

تظاااااور    اااان اد بااااه نر ااااز شااااهر ناااا  شاااانننم بااااا ایاااا  وجاااا م دااااع  نی،رمناااان تااااا  نمااااا  ااااه ند،اااا  اداااات 

 به خش نت  شینل نش م.استرا ات 

بااانن ا  تشااانین بحاااراد اجتدااااس  ارمد  اااه ان،ااااد دااارایت  د باااه میگااار  شااا روا ب صااا ر سربساااتاد را 

 ر اناااارات نتحااانل سربااا م   یااات و ارمد مر ن،اااه ماشاااتم سربساااتاد خ اداااتار بر ااازاری نشسااات  باااا قضااا

نیمیاااارم مالر  2.5شااان. مر بیانیاااه پایاااان  نشسااات چهاااار جان اااهم سربساااتادم اناااارات و   یااات نتعهااان شاااننن 

نطعااااا مریا،اااات  د،هااااای انتصااااامی باااانود تعهاااان ارمد بااااه  د،هااااای انتصااااامی بااااه ارمد اختصااااار مو اااان. 

 من اله روی دیادتهای سربستاد دع می ن  اون ب م.

ن سااات وهیااار  مباااا وااانی  راا  ااارمد استرا ااااتپامشاااال ارمد پااا  اه مریا،ااات  دااا  اه مولتهاااای ن طقاااه 

. م چااا د  دااا  مریا،ااات  ااارمل بااا مرا اه  اااار بااار   اااار  ااارم و مدااات ر نت ناااا  ااارمد ا،ااازایش نیدتهاااا را مام

پامشااااال ودچ ااااای  س انکری انااااه اساااااالا  اااارم ن صاااااکانه نیساااات ،قااااان شااااهرونناد دااااا گی   بااااار اصاااااالقات 

 پ  چه  سان  نرار ادت بار د گی   بحراد درنایه ماری را بپرماهننگانتصامی را تحدم    ن. 

ط قاااه  اااار ر ارمد بااارخالی  ساااان   اااه نی  او ااانم استرا اااات خیاباااان  را ن اااارهل ط قاااات  جمااا ل مو ااانم 

مر بع ااا اد یااا  ط قاااه اجتدااااس  مر ایااا  استرا اااات ظااااور نشااان بم،اااه انساااانهای  اااار رم بع ااا اد اشااا ار 

مر استرا اااات خیاباااان  ظااااور شاااننن و باااه دیادااات ریا ااات انتصاااامی استاااراض   اااار داااایر انشاااار جانعاااه 

ا داااد را اه رامی،ااا   رمناان. ا اار چااه نادی نالیسااا باار استرا ااات دااایه ا،، اانل باا م بااا ایاا  ودااه وقشاات ق

ا ااار استرا اااات رامی،اااا  نااا  شااان و باااه نحااام واااای  اااار  شاااینل نااا  شااان و شاااند استرا اااات نشااااد مام. 

ط قااه  ااار ر بع اا اد یاا  ط قااه اجتداااس  نهاار خاا م را باار قاا اما اجتداااس  ناا  همم نطعااا تااا یر خاا م را 

 مر تشنین ن ارهل ط قات  مر دطه ن طقه ایکا نی،رم.

 اعتراضات در عراق

 

نااارارمام ،اااروز بااارن باااه ساااران بااای  ایاااراد و ساااران انضاااا  شااان  اااه بااار ط ااا   د  1395بهدااا   23اریخ بتاا

اه طریاااا  دااااه خاااان انتقااااال  مر بصاااارلم میالااااه و سدااااارل بااااه سااااران صااااامر نگاااااوات باااارن  1200ایااااراد 

صااااامرات باااارن را بااااه سااااران نطاااا   اااارم. اه داااا ی  نیاااااه ن اااارا  1397تیاااار  15رم. ایااااراد بتاااااریخ نی،اااا

ماخماااا  و نشاااا،الت نطعاااا  باااارن مر ایااااراد و اه داااا ی میگاااار سااااران باااانلیم نشاااا،الت و بحااااراد  شاااا ر 

بااانو  واااا نع ناااه مارمم بااانو  نع ناااه ساااران باااه ساااران  .بهاااای بااارن خااا م را پرماخااات   ااانبااا م نت انساااته 

و ایااااراد ب اااااطر تحریدهااااا و جماااا  یری اه  ریاااان باااارن قاااانوم یاااا  نیمیااااارم مالر ادااااتایااااراد اه باباااات خ

. ایاااراد اساااالا  ااارم نطااا  صاااامرات بااارن ناچاااارا و نااا نت  داااق ط ارهز نم نیااااه باااه اره خاااارج  مارم
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م چااارا  اااه نطااا  صاااامرات بااارن مر ت اااان  باااا ادااات و انیااانوار ادااات نمااانما بااارن باااه ساااران صاااامر شااا م

  ایراد بانک ذتری   ش ر مر سران ادت. .مر سران را مارمدیادت ادتراتژی  ایراد 

 

 نطااا  صاااامرات بااارن اه ایااارادم نعضاااالت جااانی مر شااا ،ه بااارن رداااان  ساااران ایماااام  ااارم و ن جاااب نطااا 

باااارن مر واااا ای بشاااانت  اااارا شاااان. باااانن ا   د یاااا  ویماااات اه سااااران ساااااها ایااااراد شاااان تااااا اه داااار  یااااری 

وهیااار بااارن ساااران اساااالا  ااارم  اااه ویمااات اسزانااا   2018ژوییاااه  16صاااامرات بااارن باااه ت ا،قاااات  بردااا ن. 

مولااات ساااران نت انساااته باااا نقاناااات تهاااراد باااه ت ا،ااا  بردااان و ایاااراد ندااا  ت انااان صاااامرات بااارن را اه دااار 

بگیاااارمم لاااا ا وهارت باااارن سااااران طاااار  جااااایگزی  تااااانی  باااارن  شاااا ر را بااااه ن ساااات وهیااااری ارایااااه مامل 

 ادت. 

 

ی،ااا  اه س انااام استاااراض واااای ساااران نعر،ااا  را العربیاااه ب ااا س  ایاااراد مر چ ااای  هنی اااه ایااا  بااا م  اااه 

  صامرات برن به سران را نط   رمل ادت. سران  ه مر بنتری  شراین م چرا رم

 

ی،اا  میگاار اه نشااا،الت جاانی سااران نشااا،م باا   بااا  اداات  ااه مر داااالهای اخیاار بااا ا،تتاااا  داانوای نتعااانم 

بحاااراد  ر مر  نی بااارای ساااران ت ااانیم شااانل ادااات.ت دااان تر یاااه بااار روی مجماااه و ،ااارات باااه یااا  بحاااراد جااا

 را نیز به ودرال ماشته ادت.  قت  مر سران رونن خ مم بحراد ریز رموا 

 

اه اوادااااان تیااااار ناااااال مر استاااااراض  

باااااه خان شااااا  واااااای بااااارنم نطعااااا  

 رم  د ااا م خاااننات مولتااا م  رانااا  

و ب صااا ر بی،ااااری لمااااا  سااای ته 

ج اناااااااادم استرا اااااااات اه بصااااااارل 

نیرووااااای ان یتاااا  بااااا شااااروو شاااان. 

برنااراری نقااررات ن اا  ر،اات و  ناان 

شااا انه و نطااا  شااا ،ه ای ترنااات داااع  

 رمنااااااااااااان ناااااااااااااان  اه  ساااااااااااااترز 

استرا ااااات شاااا ننم انااااا استرا ااااات بساااارست خاااا م را بااااه ادااااتانهای ج اااا ب  و نر ااااز سااااران  ااااه سداااانتا 

ن و بااه شاایعه نشاای  وساات نم داارایت  اارم. نعتر اااد بااا  تااش همد الدااتی  وااای خاا مروم جااامل وااا را بساات 

 داختدانهای مولت  قدمه  رمنن.

 

مر جریااااد قدماااه و دااا ع پرانااا  نعتر ااااد باااه دااااختداد داااپال بااانرم شااا ه نظانیااااد طر،ااانار ایااارادم یااا  

قااازر    متظااااور    ااانل  شاااته شااانل و چ ااان نکااار نمااارو  شاااننن. تظااااور    ااان اد ودچ ااای  باااه م،تااار الااانس ل

قدمااااه  رمناااان. ایاااا  نسااااممه باااارای   نموسااااتنمماااا  اسااااالی سااااران  ااااه ناااا رم قدایاااات ایااااراد  و سااااران

 انگسااااتروای ایراناااا  و ب صاااا ر دااااپال ناااانس و ،رناناااانل  د نادااااا داااامیدان  بااااه نکهاااا ا ب طاااار ا،تااااامد 

 داناااه هنااا  واااای  مر جریااااد ادااات  اااه ارتاااش ساااران بااارای دااار  ر استرا اااات خیاباااان   ن نعیااات ادااات.

 به ش ه نظانیاد ن رم قدایت ایراد نت دم شنل ادت.
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بااارای تاااا یر  ااا اری بااار  روقاااان  باااانک ذ شااایعهو نقتااانی صااانر  نرجااا  تقمیااان شااایعه یااات   سمااا  دیساااتان  

شاااایامانه سااااران نیااااز پمیساااا   رمناااان. مولاااات  اسااااالااه استرا ااااات خیابااااان  قدایاااات خاااا م را استرا ااااات 

خ اداااتهای نعتر ااااد را نشاااروو خ انااان و تا یااان  ااارم نقاناااات نسااام   تدااااا تاااالز خااا م را بااارای قکااا  

م چیااازی  اااه مروو نحااا  و ،قااان بااارای  راا  ااارمد نعتر ااااد د تظااااور    ااان اد ب،اااار خ او ااان  ر،اااتجاااا

. مولااات مر سااای  قاااا  تا یااان  ااارم خراب،ااااراد مر استرا اااات نکااا ذ  ااارمل انااان تاااا تمدعاااات را باااه بیااااد شااان

خشااا نت ب،شاااان ن. ن سااات وهیرساااران مدااات ر تشااا،یم  دیتاااه ای را بااارای برردااا  خ اداااتهای نعتر ااااد 

 .صامر  رم

سمیااارغا نقاااش اداااتراتژی  بصااارلم ایااا  شاااهر جااازو نعااانوم  .بصااارل یااا  ب ااانر اداااتراتژی  ساااران ادااات

شاااااهروای خاورنیاناااااه ادااااات  اااااه دیساااااتا  ر  شاااااانینن  اه نشااااا،الت جااااانی برخااااا رمار ادااااات و شااااا ،ه 

 ااه نهااا تااری  ن  اا  مر ناان سااران اداات اه ایاا  سااران صااامرات اصاام  نکاات   ر نیساات.  بردااان  سدااال ناا

مرصااان مر ناانوای نکتااا  ساااران را شاااانم ناا  شااا م. نعتر ااااد نعتقااان  90 اااه قااانوم  ب اانر صاااامر نااا  شاا م

تااا یری بااار هنااان    نااااد  موساات ن  اااه سمیااارغا قمااا  ساااترمل صاااامرات نکاااتم مر ناان قاصااام اه ،اااروز نکااات

مر وا ااا ش باااه تظااااورات نااارما بصااارل اساااالا  ااارم  اااه  ج اااار العتی ااا وهیااار نکااات ساااران نناشاااته ادااات. 

و ودچ ااااد ن ااام  صاااامرات نکااات تحااات تاااا یر استرا اااات نااارار نگر،تاااه اداااتسمیااارغا استرا اااات  ساااترملم 

باااروه وااار   ناااه اخاااتال  مر نیاااناد واااای نکتااا  ساااران تاااا یر بسااایار ن ربااا  بااار  .دااااب  صاااامر نااا  شااا م

 انتصام نابساناد سران ن    ارم. 

 

دااااا  وساااات ن و ناااارخ بی،اااااری مر  20مرصاااان  د هیاااار  60جدعیاااات سااااران بساااایار جاااا اد اداااات و قاااانوم 

 اااه مر وانااا   ی،ااا  اه ج انااااد نعتااارض خ ادااات خااا م را د مو برابااار نااارخ رداااد  بی،ااااری ادااات.ج اناااا

 چ ی  اسالا نینارم: انع،اس خ ادتهای استرا ات ب مم

 

خااا اویا  اااه باااا ناااا ن ااام انسااااد و ناااه خااا اویا. ناااا ن خااا اویام بااارن و  ر  شاااانینن  تدیاااز ن ناااا  اااار ن "

 [3]."قی اد ر،تار ش م

 

نیمیاااارم مالر ب مجاااه باااه اداااتاد بصااارل  3ت صااای  داااه و نااایا تریمیااا د می اااارم قااانوم مولااات باااا دااار انمااااا 

 داااااع   ااااارم  راناااااش را مر نیااااااد نااااارما برنااااارار   ااااان. مبااااارای  غااااااه پاااااروژل واااااای سدرانااااا   ساااااترمل

 استرا ات خیابان  ن نتا ،رو  ش  رم.

 

ط قاااه  اااار ر ساااران بااارخالی ارمد واااا باااه لحااااظ تعااانامم واااا باااه لحااااظ تدر اااز صااا ای  و واااا باااه لحااااظ 

اه ن نعیااات بهتاااری برخااا رمار ادااات. ا ااار چاااه  مقا،ظاااه تااااری  تااااریخ خااا م و ن رمواااای    ااات شااانل مر 

مر چهاام دااا    شااته تااا یر ن رباا  باار ط قااه  ااار ر سااران   اشااته ادااتم بااا ایاا  وجاا م ج ااع  انگسااتروا 

نهاااا ط قاااه  اااار ر جهاااان  ادااات. ط قاااه  اااار ر ساااران بع ااا اد یااا  ط قاااه اجتدااااس  ه  ااارماد وااااد ی،ااا  ا

وارم استرا ااااااات خیابااااااان  نشاااااان.  ااااااار راد اتدیاااااازل شاااااانل مر استرا ااااااات خیابااااااان  شاااااار ت ماشاااااات ن. 

وداااانط ری  اااه وهیااار نکااات ساااران اساااالا ماشاااتم صااانور نکااات تحااات تاااا یر استرا اااات نااارار نگر،ااات. 

نااانرت  اااار ر ناااه مر خیابااااد بم،اااه مر نحااام  اااار و اخاااال  مر رونااان ان اشااات  بااارخالی نگااارز  نارشیسااات م
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دااارنایه ادااات. صاااناا باااا وقشااا  تاااری  نتااام سااااا واااا ت انسااات باااه نااانرت خااا م اماناااه موااان. اناااا ا ااار ط قاااه 

و  ااااار راد بع اااا اد ط قااااه   ااااار ر سااااران صااااامرات نکاااات را نت نااااا    اااانم  داااار رژیااااا خ اواااان ش،ساااات

 و ن مام.اجتداس م ننرت خ م را نشاد خ ا

 دور جدید اعتراضات در ایران

باااااه من اااااا  داااااق ط ارهز ن و  رانااااا  ناشااااا  اه  د و ب ااااااطر و اااااعیت نابسااااااناد انتصاااااامیم اه اوایااااام 

شاااروو شااانل ادااات. استرا اااات اه اصااااکهاد مر ایااااراد مور جنیااانی اه استرا اااات خیاباااان   1397نااارمام 

چااا د شااایراهم اوااا اهم نشاااهنم  ااار م تهاااراد و  ایاااراد شاااروو شااان و بسااارست باااه میگااار شاااهروای بااازر 

 . شعاروا سمیه  ران  و ت را بسرست ش،م دیاد  ب  م  ر،ت.یا،تغیرل  سترز 

مر بعضااا  اه استرا ااااتم نعتر ااااد باااا نیاااروی انتظاااان  مر یااار شاااننن و باااا  تاااش همد الداااتی  باااه نقابماااه 

دااا   ااازارز شااانل ادااات.  ناااار باااا  اهاشااا   ور نیاااروی انتظاااان  پرماخت ااان. قااانانم یااا   شاااته و چ ااانی  هخ

نقااش   تاار     اانل را ماشااته باشااانم  دااع   ااارملنیااروی انتظااان   منیقاا  اه مدااتگیری وااا اسااالا نشااانل اداات.

 .تاااا ن مااار باااه هباناااه  شااایند استرا اااات نشااا م  دتااار مدااات باااه ادااامحه ب ااارم و نیااازاد نربانیااااد  اااا باشااان

دااااع  مارم داااا ای اه داااار  ر باااا رژواهی ادااااالن  تمربااااه بزر اااا  مر داااار  ر استرا ااااات مارم لاااا ا 

 . ادتکامل   ندر  ر نیز اه شی ل وای غیررایج و غیر نتناو   نستقیا

 

خاااا م بااااه نار ااااایت  ناااارما   اااااو  مارم و لاااا ا نی  اواااان مر  ایااااراد ودچاااا د ارمد و ساااارانم باااا رژواهی

صااا رت ان،ااااد باااا نه ندااا  ب شااا  اه نار اااایت  واااا باااه  اناااا  استاااراض ناااان ن  و باااا بر ااازاری تظااااورات 

ناااان د ادادااا   27اصااام واااای ندایشااا  باااه ت میاااه نار اااایت  واااا بپااارماهم. نسااام لی  ق،ااا نت  باااا ارجااااو باااه 

اظهاااار نینارنااان  اااه نااارما و باااا شااایامی باااه مروو داااای  اداااتم  اااه نربااا ط باااه تشااا،یم اجتداساااات و راوپی

داااع   ااارم باااا سااا اا ،ری ااا  اقدااان سماااا الهااانی انااااا جدعاااه نشاااهنم  نیت ان اان باااه شااا،م ناااان ن  استاااراض    ااان.

مولااات و نممااا  را ناااتها  ااارم  اااه وا ااا ش  اااا،  مر ن اااا  بحاااراد واااا نناشااات ن و نااا س  ودااانل  اباااراه ندایااانم 

تا یاااان  اااارم  ااااه جاداااا س وااااای  ودچاااا د ودپااااالگ  وااااایش مر سااااراناو  هنی ااااه استرا ااااات را نهیااااا  اااارم.

  نری،ای  ن این اه طری  استرا ات نرما را مر برابر نظاا نرار مو ن.

مشاااد اد را ناااتها  ااارم  استااارای  ااارم و وهیااار  شااا ر بااا رژواهی اداااالن  باااه استرا اااات خیاباااان دااارانماا 

باااا تمدااا   ماشاااتاظهاااار باااا اداااتهزا  ی  قاااا  . او مر سااامارنااانرا  اااه نصااان ایماااام تااا ش اجتدااااس  مر ایاااراد 

 : نکرل او او  ش ر به وا ند  ریزم و چ ی   کت 200تا  50وای 

 خااا رممنکااار مر یااا  جاااا جدااا  بشااا نن او ااااو ماخااام  شااا ر باااه واااا ن  200تاااا  50   ااان مشاااد اد ،،ااار ن "

 [4]."انا بنان ن اه ای  خ روا نیست

بااااه  ی اااانل باااا رژواهی ادااااالن  بااااا ت جااااه بااااه  سااااان   ااااه مر پادااااخ نیااااز ولاااا  ،قیااااه باااا رژواهی ادااااالن  

 :مامچ ی  پادخ نگراد ب مننم استرا ات اخیر 
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ت انااان ب، ااانم نطدااام  باشااا نم وااای  "نسااا ت باااه او ااااو ناااا اصاااال نگاااراد ن اشااا نم وااایچ،  وااای  غمطااا  ند 

 [5]".ترمینی مر ای  جهت وج م ننارم؛ ای  را به وده بگ یین

 زمینه های مادی اعتراضات

 

ودگااا  ایااا   شااا روا یع ااا  ارمدم ساااران و ایاااراد جدعیااات جااا ان  مارنااان باااه س اااارت میگااار مرصااان جدعیااات 

باااه یااا   ااااب س ت ااانیم شااانل ادااات. نسااام جااا اد مر جااا اد بسااایار بااااال ادااات و بی،ااااری مر جدعیااات جااا اد 

ودگااا  ایااا   شااا روا خ اوااااد تحااا الت و  شاااایش دیادااا  و اجتدااااس  مر جانعاااه وسااات ن. نسااام جااا اد وااای  

باااه مر ساااران و ایاااراد ریااازز تااا وا ج انااااد مر وانااا   ااانل ای ندیت انااان بااارای خااا م تمساااا   ااان. ا،ااا  و  ی

نیااااروی اجتداااااس  الها را باااارای استرا ااااات  و تااااناوا هناااان   جه داااا  شاااااد شااااایش اجتداااااس  و دیاداااا  

  نهیا داخته ادت. خیابان 

 

استرا اااات خیاباااان  اه س اناااب بحاااراد دااارنایه ماری اداااتم وانعیااات ایااا  ادااات  اااه بحاااراد دااارنایه ماری 

و  نینواااان نشااااادمر  شاااا روای پیراناااا ن  داااارنایه اه  شاااا روای نتروپاااام س انااااب خاااا م را ن اااارر تاااار 

دیادااات  .دااارنایه ماری نتروپااام مر تاااالز ادااات تاااا باااار بحاااراد را باااه دااارنایه ماری پیرانااا ن  ن تقااام   ااان

تم بی،ااااار داااااهی وااااای  سااااترملم ناااارارمام وااااای ن ناااا انمدااااام مدااااتدزموای وانعاااا م ت انتصااااامیمریا اااا

ط قااااه  ااااار ر ایااااراد بع اااا اد  .اه س انااااب بحااااراد داااارنایه ماری وساااات ندااااق ط ادااااتاننارموای هناااان   و...

 رمانااا  اه ط قاااه  اااار ر جهاااان م نتدر اااز تاااری  و باااا تمرباااه تاااری  ط قاااه  اااار ر خاورنیاناااه را مارم  اااه 

باااه   ااات ردااااننل  1356 – 1358ظاااۀ تااااری   خااا م ن رمواااای مرخشاااان  را ب صااا ر مر داااالهای مر قا،

 1393مر دااااا  ،قاااان مر ایااااراد و ت لیاااان شاااانل  ،اااازوم  اااام ارهز ا سمیاااارغا بحااااراد داااارنایه ماریم اداااات.

  . [6]نیمیارم ن ب مل ادت 11438919قنوم 

 خیابانی و جنبش کارگریاعتراضات 

 

اه  اااه ادااات استاااراض ج اناااان  ...مر استاااراض باااه ،قااارم بی،ااااریم تااا را و  متهینداااتادتظااااورات خیاباااان  

انسااانهای   ااه چیاازی باارای اه مداات ن جاا م خسااته شاانل اناان و واای  انیاانی بااه  ی اانل ننارناان.  جه داا  هناان  

داااا ای اه تر یااااب . بااااه جماااا  نیرونااااننیااااز ا اااار چااااه مر استااااراض خاااا م   رنااااا    رنااااا  مامد ننارناااانم 

ناویااات  د ج ااا ش را تعیااای  نااا    ااان.  ماستاااراضیااا   ااانلم خ اداااتها و اوااانای ط قاااات  نیروواااای شااار ت   

مر چ ااای  هنی اااه ایااا  ادااات  اااه شاااعاروای نطااار  شااانل اودیااات بسااازای  مارم و جهااات  یاااری  د استاااراض 

شاااعاروای من،راتیااا  یاااا  ااان  ممر   اااار شاااعار سمیاااه  رانااا  و تاا راوانعیااات ایااا  اداات را تعیاای  نااا    ااان. 

 .بر استرا ات خیابان  دایه ا،، نل ادت نادی نالیست ودرال با شعاروای  می،تات ری

 

ی،ااا  اه نهاااا تاااری   م چاااه مر ارمدم چاااه مر ساااران و چاااه مر ایاااراداسترا اااات خیاباااان روشااا  اوااانای نا

و نطااار   ااارمد  ااان می،تاااات ری و نادی نالیسااات  ،اصااامه  ااار،ت  اه شاااعاروای  ن،اااات  اااعا  د ادااات. 

 ااااان  اداااات مر رادااااتای پاااااالیش ن ااااارهل ط قااااات . نااااا ن ایاااان بع اااا اد داااایاو   نطال ااااات ط قااااات  پرولتااااری

چاااه مر ارمدم چاااه مر سااااران و مر استرا اااات خیاباااان   لشااا،ر ج ااا ش من،رادااا  خااا او  نااارار بگیااااریا.
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ط قاااه  اااار ر بع ااا اد یااا  ط قاااه اجتدااااس  ،قااان نظاااارل  ااار بااا مل ادااات.  اااار راد ناااه بع ااا اد چاااه مر ایاااراد 

انساااانهای اتدیااازل شااانل و ب صااا ر بع ااا اد لشااا،ر بی،ااااراد مر استرا اااات د ط قاااه اجتدااااس  بم،اااه بع ااا ا

ب ااا م  ر،تاااه بیاااانگر مر ساااران و ایاااراد شااار ت  ااارمل انااان. ای ،اااه استرا اااات شااا،م طغیااااد و یاااا سصااایاد 

 د اداااات  ااااه نعتر اااااد باااارای استااااراض خاااا م ا،اااا  و یااااا مورندااااای ط قااااات  روشاااا   ننارناااان. مر غیاااار 

ی،اااا  اه نهدتااااری  ویژ اااا  وااااای شااااراین  ط قااااات  ظاااااور ناااا  شاااان.ای صاااا رت مر شاااا،م تشاااانین ن ااااارهل 

ب صاااا ر مر ایااااراد )نااااه مر ارمد و یااااا سااااران( تااااناوا استصااااابات  ااااار ری مر ایااااراد اداااات.   اااا ن م 

ط قااه  ااار ر باارای م،اااو اه دااطه نعیشاات خاا م استصااار ناا    اانم باانود  ن،ااه بع اا اد یاا  بع ااارت بهتاار 

مر سااااران نیاااز ن ااام اه استرا ااااات خیاباااان  استصااااابات . ط قاااه اجتدااااس  وارم استرا ااااات خیاباااان  شااا م

  ار ری مر م،او اه دطه نعیشت ب ن و پی دته ب م.

 

 خیابانیو اعتراضات جناح راست سرمایه 

 

دااارنایه ودیشاااه باااه من اااا  بااانیم ن ادااا   بااارای ان اشااات دااارنایه ادااات. غربااا  واااا و ب صااا ر  نری،اااا 

. داا ا  اداداا  ایااا  اسااالا  ااارمل اناان ایااراد استرا اااتقدایااات خاا م را اه ب اااطر ن ااا،  انپریالیساات  خاا م 

استرا اااات ارمد و ساااران نیاااز مر  م؟رادااات  اااه چااارا  نری،اااا اه استرا اااات ارمد و ساااران قدایااات ن،ااا

غااارر و مر وانعیاات ان،ااار ناپاا یر ایاا  اداات  ااه  وا اا ش بااه ریا اات انتصااامی مولاات داارنایه باا مل ادااتگ

شااااند استرا ااااات و خااااار  راس  نهااااا  نری،ااااا نگااااراد رامی،ااااا  شااااند استرا ااااات اجتداااااس  و اه   تاااار  

لااا ا اه مداااتمات ارتمااااس  مر راداااتای ن اااا،   اه مدااات مامد ابت،اااار سدااام بااارای بااانیم واااای  ی ااانل ادااات.

انپریالیساااات  خاااا م قدایاااات ناااا    اااان. مر شااااراین   اااا ن  خطاااار جاااانی اه داااا ی ج ااااا  راداااات داااارنایه 

ترا ااااات اجتداااااس  را تهنیاااان ناااا    اااان. پیشااااروی استرا ااااات اجتداااااس  و رامی،ااااا  شااااند استرا ااااات اس

ت هااااا مر دااااایه ،اصاااامه  اااار،ت  اه ج ااااا  راداااات داااارنایه ان،اااااد پاااا یر اداااات. ا،شااااای ناویاااات باااا رژوای م 

تمساااا  ج اااا  رادااات دااارنایه ارتمااااس  و نااا  ر نااا ش ج اااا  رادااات دااارنایه اه اول یااات واااای نهاااا ادااات.

م بانااانوای نی  خمااا م دااامط ت طم اااادم نااا ا پرداااتاد مر ایااارادم نااا ا پرداااتادم نادی نالیساااتهانماوااا یا،تاااه مر

و ب اااااطر ن اااااب  سظاااایا نااااال  خاااا م و ودچ اااای  قدایاااات  شاااا روای غرباااا  م مر سااااران ناااا و   ارتماااااس 

 . وست ناه ان،انات هیامی برای نه ند  ا،،ار سد ن  برخ رمار ن طقه سرب  

 

 یاااا مر صااا رت تضاااعیا جدهااا ری اداااالن م ایاااراد باااه  ایااا  اداااتمی،ااا  اه نساااایم   اااه نطااار  نااا  شااا مم 

 یاااا ایاااراد درن شااات  چااا د دااا ریه و ؟ نیاااناد رنابااات  انگساااتروای بااازر  و   چااا  ت ااانیم ن  اوااان شااان

هنی اااه واااای نااا ا پردااات  مر ایاااراد  دتااار اه میگااار  شااا روای  ب صااا ر  اااهساااران پیااانا ن  اوااان  ااارم؟ 

 مر دالهای اخیر نیز رشن یا،ته ادت. و ن طقه نیست

 

نطعاااا جااا ار ایااا  دااا ا  واااا  ری ادااات واااا ناااهم باااه س اااارت بهتااار باااه جهااات  یاااری و رشااان استرا اااات 

اجتداااااس  بسااااتگ  مارم. ا اااار استرا ااااات اجتداااااس  جهاااات  یااااری رامی،ااااال  ب اااا م نگیاااارم و تحاااات تااااا یر 

ا ااادحال  جانعاااه وجااا م مارم.  قتداااام اناااا خطااار جریاناااات ارتمااااس  باااه دااایاو  لشااا،ر  د ت ااانیم شااا مم ناااه

ط قااااه  ااااار ر بع اااا اد ط قااااه  انااااا ا اااار استرا ااااات اجتداااااس  ن،داااام ن ااااارهل ط قااااات   ااااار راد شاااا م و
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اجتداااااس  پیشاااارو ن ااااارهات اجتداااااس  شاااا مم مر چ اااای  قااااالت  نااااه ت هااااا هنی ااااه ا اااادحال  جانعااااه اه باااای  

بم،ااه خاا م ایاا  ج اا ش بااه  م نااه ت هااا خطاار ج ااع و اقتدااا  مخالاات ناانرت وااای خااارج   ااا ناا  شاا منیااروم

 سااااترز مام. مر ن طقااااه  سااااترز خ اواااان خاااااطر ناویاااات  اااان داااارنایه ماری خاااا مم ن ااااارهل ط قااااات  را 

ن ااااارهل و  میگاااار  شاااا روا نیااااز تق یاااات خ اواااان  اااارمن ااااارهل ط قااااات  را  من طقااااهمر  ااااار راد ن ااااارهل 

 مر ن طقه خ اون ب م. اجتداس   ار رادنشعم مار ن اره  ط قات  

 

 یا سیاهی لشکرطبقه کارگر 

 ناااره ن اااارهلمر نگااارز شااا ه  نارشیسااات  باااه خیابااااد  ناااند نااارمام ن اااارهل ط قاااات  جمااا ل مامل نااا  شااا م. 

 ط قااه  ااار ر بااا استرا ااات نرمناا  ن اانوز ناا  شاا م. استااراضم واار   نااه استرا اا  نقاانس ناا  شاا م.

ن اااارهلم  باااه وااار چیااازی چ اااع انناختاااه نااا  شااا مم قتااا  اخ اااار نامردااات و دااااختگ م تاااا واندااا م شااا مم ایااا 

نقاااش و سدم،ااارم بانااانوا و ،رناااه واااای ارتمااااس  و بربااار  اااا ودااااد ن اااارهل ط قاااات م ط قاااه  اااار ر ادااات. 

رنااع جماا ل مامل نااا  شاا م و ایاا  تااا وا ب جاا م نااا   یاان  ااه   یاااا چ اای  نیرووااای دیادااا  خطروااای جااانیم 

ا نااتها نی، اان ن تقااناد خاا م رقتاا  باارای وداای  استرا ااات خیابااان  نیساات نم چااه برداان بااه ن ااارهل ط قااات . 

بااارای نگااارز شااا ه  نارشیسااات  خیابااااد بماااای نحااام  اااارم  اااه بصااایرت میاااند ن اااارهل ط قاااات  را ننارنااان. 

. نگرشااا   اااه مر سدااام ط قاااه م ج ااا ش بااه جاااای اوااانای ن اااارهلم تقااانس پیااانا ناا    ااانارجحیاات پیااانا نااا    ااان

رنایه ماری مر دااا اااار ر را بع ااا اد انساااانهای اتدیااازل شااانلم دااایاو  لشااا،ر ج ااا ش واااای  ااان می،تاااات ری 

ط قاااه نااا    ااان. پیرانااا ن   و باااه س ااا اد دااایاو  لشاااگر ج ااا ش واااای نتکااااوت مر دااارنایه ماری نتروپااام 

م نااه بااه س اا اد  اا ر   نظاااا داارنایه ماری بم،ااه بااه س اا اد "تاا مل بع اا اد یاا  ط قااه اجتداااس نااه  ااار ر 

وااا" بااه س اا اد داایاو  لشاا،ر نقااش ،شااار را بااه ط قااه قااا ا اسدااا    اان. نگرشاا   ااه نااه بااه شااکا،یت ن ا اا  

  پرولتری بم،ه به ایمام اغتشاز ،،ری مر ن ا   پرولتری ن مر خ اون شن. 

 تشدید مبارزه طبقاتی

 

مر نقابااام  رایشاااات رادااات و چاااپ دااارنایهم ناااا بااار ن ااااره  نساااتقم ط قاااه  اااار رم بااار  ااارورت تشااانین 

تااا وا همایااا  اه  رایشاااات رادااات و چاااپ دااارنایهم تا یااان بااار ن اااارهل ط قاااات  تا یااان و اصااارار نااا  ورهیاااا. 

ن ااااره  نساااتقم پرولتاااریم  ساااترز ود،ااااری و ارت اطاااات باااا میگااار صااا ای  و ب اااش واااام ن  ااا و و یااات 

 اااار راد را نطااار  خ اوااان  ااارم  اااه مر رونااان خااا م ط قاااه  اااار ر را اه یااا  ط قاااه مر خااا مم باااه ط قاااات  

 ی  ط قه برای خ م ت نیم خ اون ب م. 

 هم زنجیران!

م. ناااا ور اااز ن ایااان و یااات ط قاااات  نااااد رام ناااا بساااتگ  مارط قاااه نساااتقم ن اااارهل  باااه ی ااانل ج ااا ش ناااا ت هاااا 

خ منااااد بع ااا اد یااا  نیاااروی اجتدااااس  نساااتقم مر تحااا الت واااای انقالبااا  نااااد را مر شااا،م مامد  ت اناااای 

 اااار  هاااایرا اه خیابااااد واااا باااه نحم نااااد ناااا بایااان ن اااارهل .جانعاااه اه طریااا  ن اااارهل ط قاااات  اه مدااات بااانویا

استرا اااات اجتدااااس   ط قاااات  خ منااااد بم گااایا. ب ااااطر ن اااا، بایااان  ساااترز موااایا. ناااا  مر تدااااا ب اااش واااا

م جایی،اااه ط قاااه  اااار ر را بشااا، ن  اااه باااه نحااام  اااار  شااااننل شااا مت هاااا هناااان  نیت انااان  دااار بااا رژواهی 

استرا ااااات نحاااام  ااااار باشاااان. بااااه واااار . استرا ااااات خیابااااان  نیت اناااان ن،داااام ناااانرت وانعاااا  خاااا م را مارم
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قداااالت . نااا  شااا من ،قیااات  د بیشاااتر  اقتداااا نیااازاد  اااه ارت ااااط ای هاااا ت گات اااع باشااان باااه ودااااد نیااازادم 

ط قااه  ااار ر ن ایاان باانرود ج اا ش هناای  ط قااات  خ منااادم م،اا    اایا. باا رژواهی را نااا ت هااا ناا  تاا انیا اه 

من،راداااا   مر ج اااا شط قااااه  ااااار ر داااایاو  لشاااا،ر شااااند من،راداااا  خاااا او   شااااینل شاااا م و باااانتر اه  د 

  .خ اون  رمط قه  ار ر را تضعیا و نات اد  خ او م

 

 آزادیخواهاناااه و دمکراتیااا  جنبشاااهای در را خاااود  کاااارگر طبقاااه کاااه مردمااای اقااادامات و اعتراضاااات در

 .میکند تضعیف را خود کارگر طبقه بلکه کند نمی تضعیف را بورژوازی کند، می حل

 

ت هااا ط قااه  ااار ر بع اا اد یاا  ط قااه اجتداااس  اداات  ااه نیت اناان بااه ن، اات جهاااد داارنایه ماری پایاااد مواان. 

نااا  رتری  ابزارواااای الها بااارای تاااناوا ن اااارهل ط قاااات   منحاااالت و ایماااام تشااا،م واااای نساااتقم نحااام  اااار

ادااات. ایااا  نهاااام واااا مر تشااانین ن اااارهل ط قاااات  نیت ان ااان مر استصاااابات  اااار ری نقاااش قیاااات  ایکاااا    ااان.  

بم،ااه مر تشاانین ن ااارهل اتکااان ا،تااام  1357ن ااا،  ط قااات  نااا نااه مر تغییاار ویماات قا دااه چیاازی  ااه مر دااا  

واااا باااه میگااار  شااا روا خااا م  ساااترز ب ااااطر ناویااات  ااان دااارنایه ماری   اااه مر رونااان خااا م ط قاااات  ادااات

 پینا خ اون  رم و وا ای ،ه مولت درنایه را به چالش خ اون  شین.

 

 فیروز اکبری

 1397نرمام   22

 

 :یاد داشتها

برای تمزیه و تحمیم بیشتر استرا ات خیابان م نقش  رایشات رادت و چپ درنایهم ن نعیت ط قه  ار ر به  [1]

 اه صنای انترنادی نالیست  نراجعه ش م.« استرا ات اجتداس م ط قه  ار ر و وظایا انترنادی نالیست »جزول 

ویت اتحامیه وای  ار ری بع  اد ب ش  اه مولت درنایه مر درادر جهاد ذ ر ای  ن،ته  روری ادت  ه نا[ 2]

اه درنایه ماری نتروپم نطعا مر درنایه ماری پیران ن  ش،م نتکاوت  اتحامیه وای  ار ری . درنایه ماری ی،  ادت

 و ب ص ر اروپای غرب  خ او ن ماشت.

[3] https://www.dw.com/fa-ir/world/a-44649423 

[4] http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3781881 

[5] https://www.khabaronline.ir/detail/795530/Politics/leader  
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