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اص ًیوِ ّبی پبییض اهسبل ،اػتشاضبت هؼلوابى دس سشاساش وطاَس ٍاسد هشحلاِای
خذیذ ضذ وِ هْنتشیي ٍیژگی آى گستشدگی ٍ تؼویاكاش اسا  .ایاي اػتشاضابت ،
ّن دس سطح – گستشش تدوؼبت دس ضْشّب ٍ استبىّبی هختلف ّ ٍ -ان دس ػواك
– تغییش ًَع هطبلجبت ٍ دگشگًَی ٍ تطَس ضؼبسّب  -ضبّذ تحَل ثَد.
ثاابصاَاًی ٍ اسصیاابثی اػتشاضاابت اایااش هؼلواابى ٍ ثشسساای اثؼاابد هختلااف ایااي
گستششِ چٌذخبًجًِ ،یبصهٌذ پبسخگَیی ثِ چٌذ سؤال اس ۾
 .1دالیل بٌیادی گسترش اعتراضات هعلواى چیست؟
 .2پراکٌدگی جغرافیایی ،جٌس یتی ٍ ٍضععیت اتعتاداهی هعلوعاى ٍ تَزیع
جغرافیایی اعتراضات ،چِ هطاصاتی دارًد؟
 .3چرا هعلواى ،فارغ از فراخَاى تطکل ّا ٍ بدٍى ًیاز بِ ایي فراخَاى ّا ،بعِ
صَرتی ًسبتاً گستردُ ٍ فراگیر در ضْرّای کَچک ٍ بسرگ تجو هیکٌٌد؟
 .4بازخَاًی ضعارّای تجوعات ،چِ چالصّعا ٍ افعكّعایی از هاالبعِگعری
هعلواى را پیص رٍ لرار هیدّد؟ آیا جٌبص اهرٍز هعلوعاى را هعیتعَاى جٌبطعی
ًسبتاً تطکلیافتِ داًست؟
 .5چرا ٍ تا چِ اًدازُ ،هاالبات هعلواى بِ هاالبات تایر هسدٍحمَقبگیعراى
ٍ حتی هاالبِگرّایی هاًٌد هالباختگاى هؤتسات هالی ًسدیک ضدُ اتت؟
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دس ایي یبدداض

تالش هایواٌن ثاِ ّاش یاه اص ایاي ساؤاالت تاب آىخاب واِ

هطبّذات اخبصُ هی دّذ ،پبسخ ثگَین ٍ دس ًْبی  ،ثِ اسصیابثی ًمابق لاَت ٍ هیاضاى
پیطشف

خٌجص هؼلوبى ثپشداصم.

 .1زهیٌِّای التصادی ع اجتواعی اعتراضات هعلواى
ثب تَخِ ثِ ثحشاى التصبدی وًٌَی واِ ًتیداِ ی آى دس وَتابُهاذت هایتَاًاذ
تضؼیف ّشچِ ثیص تش ٍ حتی حزف وبهل طجمِی هتَسط دس سپْش اختوابػی ثبضاذ،
هؼلوبى ثِ ػٌَاى پیطشٍتشیي وبسگشاى فشٌّگی دس ایشاى اهشٍص وِ اص یهسَ ثاِ دلیال
هٌبساجبت فشٌّگاای حاابون ٍ ،اص سااَی دیگااش دس طجمااِثٌااذی التصاابدی دس الیااِی
هضدثگیشاىِ هیبًی لشاس هی گیشًذ ،اص ثحاشاى ساباتبسی التصابدی ٍ یاهساَم ضاذى
اسصش پَل هلی ،ثِضذت هتبثش ضذُاًذ .دس ایي ثیي ،ػاالٍُ ثاش فشٍسیاضش التصابدی
وِ دس ّوِ سطَح« ،هؼیط » سا تْذیذ وشدُ اس  ،دالیل اًگیضضیِ دیگشی ثِ دلیال
ّوضهبًی ثب سمَق التصبدی ،هؼلوابى سا واِ ػوَهابا سایضًای اص طشیاك ًبهاًِگابسی ٍ
هزاوشُ سا ثش اػتشاض ایبثبًی تشخیح هیدادًذ ،ثِ سطح ایبثبىّاب وطابًذُ اسا  .اص
هیبى ایي «دالیل اًگیضضی» هی تَاى ثِ ػلٌی ضذى تخلفبت ثبًه ساشهبیِ ٍ ساْبمداس
اصلی آى« ،صٌذٍق رایشُ ی فشٌّگیبى» وِ اص هحل سشهبیِ ّبی اُشد هؼلوبى ضاىل
گشفتِ ٍ دس هشحلِ ی ثؼذ ،ثاِ ًبوبسآهاذیّاب ٍ فسابد ساباتبسی ثیواِی تىویلای ٍ
ثیوِگش آى ،اضبسُ وشد.
افطبی ػلٌی ایي فسبدّب ٍ ًبوبسآهذیّب وِ ّوضهبى ثب سامَق هؼیطاتیِ هؼلوابى
ٍ ًبوبفی ثَدى ثَدخِ ّابی آهَصضای اتفابق افتابدُ اسا  ،هؼلوابى سا ثاِ هشحلاِای
سسبًذُ وِ اص هسئَالى ثبصاَاس
وبفی ثشای ثْجَد هؼیط

هیوٌٌذ «چشا صهابًیواِ دسلاَایح ثَدخاِ ،اػتجابس

هؼلوبى ٍ استمابی ساطح آهاَصش ویفای ٍ سایگابى ٍخاَد
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ًذاسد ،سشهبیِّبی هلی وِ اصلضب هتؼلك ثِ اَد هؼلوبى اس  ،ثاِ ّوایي ساحتای ثاِ
تبساج هیسٍد؟» گفتٌی اس

وِ دس الیحِ ی ثَدخاِ ی سابل آتای ،فماط  02دسصاذ

افضایص حمَق ثشای ّوِی وبسهٌذاى دٍل

ٍ اص خولِ هؼلوبى سسوی دس ًظاش گشفتاِ

ضذُ اس .

 -2پراکٌدگی جغرافیایی جٌسیتی ٍ ٍضعیت اتتاداهی هعلواى
ثشای تشسین پشاوٌذگی خغشافیابیی ،خٌسایتی ٍ اساتخذاهی هؼلوابى ،الصم اسا
ًگبّی ثِ آاشیي آهبسّبی اسائِ ضذُ ثیٌذاصین.
دس ثْوي هبُ ۺ۽ ، 69سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ وطَس ،آهبس دلیاك داًاص آهاَصاى
ٍ هؼلوبى ضبغل دس آهَصش ٍ پشٍسش سا هٌتطش وشد 6.ثشاسبس ایاي آهابس ،تؼاذاد
وبسوٌبى سسوی ٍ پیوبًی ایي ٍصاست ثبلغ ثش ،00۹ۺ2۽ ًفش (ثذٍى احتسابة ۼ۸2۳96
ًفش داًطدَیبى هتؼْذ اذه ) اس

وِ تؼذاد 6ۻ۽ً ۹۹۸۳فش (6ۺ دسصاذ) اص آًابى،

وبسوٌبى آهَصضی ضبهل هؼلن ،هؼلن ٍسصش ٍ هذیش هؼلن ثَدُ ٍ ً 9۹6۳0۹۸فاش (۽9
دسصذ) سا سبیش وبسوٌبى تطىیل هیدٌّذ.
تؼااذاد ،60۹ۼً 9۹فااش (۳۹۽ 9دسصااذ) اص وبسوٌاابى دس دٍسُی اثتااذایی ،تؼااذاد
6ۼً 022۳۹فش ( 00دسصاذ) دس دٍسُی هتَساطِی اٍّل ٍ تؼاذاد 6ۼ۳۸ۻً06فاش (0۸
دسصذ) دس دٍسُی هتَسطِی دٍم اضاتغبل داضاتِ ٍ ً ۸2۳9۸0فاش ( ۸۳۹دسصاذ) دس
ثخص اداسی ٍ ۸ۺ۳6ۻۺ ًفش (۳۸ۻ دسصذ) دس ثخص اذهبت ضبغل ّستٌذ.

 6سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ ،تطشیح ػولىشد آهَصش ٍ پشٍسش ػوَهی ،ۼ 6ثْوي ۺ۽69
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اص ایي هیبى ،تؼاذاد 06ۼ،۽۸ۺ (ۻ6۳ۻ دسصاذ) اص وبسوٌابى دس ضاْشّب ٍ تؼاذاد
۳۸2۸ۺً 0۹فش (۳9ۼ 0دسصذ) دس سٍستبّب هطغَل ثِ وابس ّساتٌذّ .وچٌایي تؼاذاد
۳۹۹۹ۼۼً ۸فش ( ۹۸دسصذ) اص وبسوٌبى صى ٍ تؼذاد 2ۻۺ۳ۻً ۸6فش (ۺ۸دسصاذ) هاشد
ّستٌذ.
ثِسغن دس ااتیبس داضتي آهبسّبی تفىیىی فاَقّ ،ایآ آهابس خابهؼی اص هؼلوابى
حك التذسیس دس وطَس ٍخاَد ًاذاسد دس اٍل اشدادهابُ ۻ۽ ،وابسى اابًلشی (ػضاَ
وویسیَى آهَصش ٍ تحمیمبت هدلس) یبدآٍس ضاذُ اسا ۾ آهابس دلیمای اص هؼلوابى
حك التذسیس ًاذاسین دس حابلی واِ ثاشای سابهبًذّی یاب تغییاش ٍضاؼی

هؼلوابى

حكالتذسیس ًیبصهٌذ آهبسی خبهغ ٍ دلیك اص تؼذاد ایي هؼلوبى ّستین0.
هؼلوبى حك التذسیس ثاش دٍ دساتِ ّساتٌذ گشٍّای اص ایاي هؼلوابى ثشاسابس
لشاسدادِ «حكالتذسیسی» ثب ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ّوىبسی هایوٌٌاذ ٍ دساتِ ای
دیگش ًیض هؼلوبى سسوی ّستٌذ وِ ابسج اص  0۸سابػ

تاذسیس هاَ فی ااَد ،دس

سبػبت آصاد اَد ثِ صَست حكالتذسیسی دس هذاسس تذسیس هیوٌٌذ.
ػالٍُ ثش هؼلوبى ضبغل دس ثخص دٍلتی وِ تح

لشاسدادّبی هختلافِ سساوی،

پیوبًی ٍ حك التذسیسی هطغَل ثِ وبس ّستٌذ ،ثخطی دیگش اص هؼلوابى سا داسیان واِ
دس هذاسس اصَصی یب ثِاصطالح «غیشاًتفبػی» تذسیس هی وٌٌذ ثاِ ایاي هؼلوابى،
«هؼلوبى آصاد» اطالق هیضَ د دس ساثطِ ثب ایي هؼلوبى ًیض آهبس دلیمی ٍخاَد ًاذاسد
اهب اطالػبت تمشیجی اص تؼذاد ایي هؼلوبى هَخَد اس  .اص لشاس هؼلاَم ،ثایص اص 022

 2پیطٌْبد وویسیَى آهَصش هدلس ثشای استخذام ّ 02ضاس هؼلن حكالتذسیس دس سبل ۼ۽،
اجشگضاسی ابًِی هل  0۹ ،دیهبُ ۻ۽.69
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ّضاس ًیشٍی آصاد ضبغل ثِ صَست توبمٍل
وطَس هطغَل ثِ فؼبلی

دس هاذاسس غیشدٍلتای دس

ٍ پابسٍُلا

ّستٌذ  9ثشای هثبل دس استبى گیالى ،ثاش اسابس آهبسّابی

هَخَد ،ثیص اص دٍ ّضاس ٍ 2ۼً ۸فش هؼلن هشد ٍ صى ثِصَست توابمٍلا
چْبس ّضاس ٍ  ۹2۹هؼلن هشد ٍ صى ثِصَست پبسٍُلا

ٍ ثایص اص

دس هاذاسسِ غیشاًتفابػی ایاي

استبى هطغَل ثِ تذسیس ّستٌذ .
دس حبلیوِ ثشاسبس آهبسّبی سبصهبى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ ،دس سابل تحصایلی لجال،
ّ 6۸ضاس هذسسِ غیشدٍلتی دس سطح وطَس ،هطغَل ثِ فؼبلی
ّ 022ضاس هؼلن آصاد ،وبهالا هٌطمی ٍ دسس

ثَدُاًذ ،آهبس تمشیجای

ثِ ًظش هیسسذ .اصایيسٍ ،ضابّذ استاص

گستشدُای اص ثیثجبتوبساى (ًیشٍّبی لشاسدادی ،حاكالتذسیسای ٍ پشساٌل آهَصضای
هذاسس غیشاًتفبػی) دس هیبى وبسگشاى ثخص آهَصش ػوَهی ّستین.
دس ایي ضشایط آهبسی ،ثِّیآٍخِ دٍس اص اًتظبس ًیس

وِ ثیصتاش حبضاشاى دس

تدوؼبت پشاوٌذُ ی هؼلوبى سا صًبى تطىیل هی دٌّذ .دسػیيحابل ،گشچاِ هطاىالت
«ثیثجبتوبساى» دس حَصُ ی آهَصش ثسیبس ثیطتش اص سسویّبسا
آهَصضی حتی ًسج

ثِ وبسگشاى لشاسدادهَل

چشا وِ دستوضدضبى سبػتی پشداا
ًوایگیشًاذ ،ثابصّن اوثشیا

ٍ ثایثجابتوابساى

ًیض ضشایط ثِ هشاتت ثاذتشی داسًاذ،

هیضَد ٍ سِ هبُ اص سبل سا ًیض اصاالا دساتوضد

حبضااشاى دس تدوؼابت هؼلوابى سا سساویّاب تطااىیل

هی دٌّذ .تشس اص آیٌذُ ی ًبهؼلَم ،فمذاى لذست اػتشاض ثِ دلیل «ثیثجابتوابسی»
ٍ فمذاى ّن دلی ثب هطبلجبت هتذاٍل هؼلوبى ،اصخولِ افاضایص دسصاذ افاضایص حماَق
دس ثَدخِ ٍ تشهین سًٍذ ثیواِّابی تىویلای ،هابًغ ضاىلگیاشی اًگیاضُی وابفی دس
هؼلوبى آصاد ،حك التذسیس ٍ ضشوتی ثشای حضاَس دس اختوبػابت اػتشاضای هؼلوابى
 9ثالتىلیفی ثیص اص ّ 022ضاس ًیشٍی آصاد ضبغل دس هذاسس غیشدٍلتی دس سبیِ غفل
آهَصش ٍ پشٍسش ،اجشگضاسی فبسس 69 ،اسفٌذ ۺ۽.69

ٍصاست
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هیضَد .ثب ایي حبلً ،جبیذ فشاهَش وشد وِ سطح وٌطگشی ثیثجبتوابساى آهَصضای،
ثِسغن دضَاستش ضذى ضشایط اهٌی

ضغلی آىّب ،دس سبلّبی گزضتِ افاضایص یبفتاِ

ٍ اهشٍصُ دس ّیأت هذیشُ ی وبًَىّبی صٌفی هؼلوبى سشاساش وطاَس ،ضابّذ حضاَس
هؼلوبى آصاد ٍ حكالتذسیس ّستین.
هسألِ ی لبثل تأهل دیگاش ایاي اسا
ثبصًطستگبى ثسیبس پشسًا
ایبثبى پالوبسد دس دس

واِ دس تدوؼابت اایاش هؼلوابى ،حضاَس

اسا  .تصابٍیشی اص صًابى ٍ هاشداى سابلخَسدُ واِ دس
گشفتِاًذ ٍ دس هاَاسدی ثاب آىّاب ثشااَسد ّان هایضاَد،

تصَیش گَیبی استیصبلی اس

وِ اهشٍص اوثشی

هضدٍحمَقثگیشاى ثب آى هَاخِاًذ.

دس هَسد پشاوٌذگی خغشافیبیی ًیض ضابّذ تغییاش الگَّابی سایاح ّساتین .دیگاش
تدوؼبت هؼلوبى ثِ پبیتخ

ٍ والىضْشّب هحاذٍد ًوایضاَد .هاب ضابّذ تدوؼابت

هؼلوبى دس ضْشّبیی ّستین وِ پیص اص ایي وان تاش دس تدوؼابت گساتشدُ هؼلوابى
اجشسبص هیضذًذ .ثشای هثبل ثِ هَاصات یىی اص اجشسبصتشیي تدوؼبت اایاش هؼلوابى،
یؼٌی تدوغ هؼلوبى اصافْبى ،واِ دس آى تؼاذاد صیابدی اص ضابغالى ٍ ثبصًطساتگبى
ضشو

داضتٌذ .تدوؼبت هؼلوبى دس یضد ،وشهبًطبُ ،هشیَاى ٍ اسدثیل ًیاض دس ّوایي

صهیٌِ لبثلتأهل اس .

 .3گسترش تازهاىدّی ضبکِای در اعتراضات هعلواى
دس طی سبلّبی اایش ،چٌاذ تدواغ گساتشدُی هؼلوابى پاس اص فشاااَاىّابی
تطىلّبی آىّب اصخولِ وبًَى ّبی صاٌفی ٍ ضاَسای ّوابٌّگی تطاىلّابی صاٌفی
فشٌّگیبى ،ثشگضاس ضذُ ثَد .دس پای ایاي اػتشاضابت ،ضابّذ ثبصداضا

چٌاذ تاي اص

فؼبالى سشضٌبس ایي خٌجص ،هبًٌاذ اساوبػیل ػجاذی ،هحواَد ثْطاتی لٌگاشٍدی ٍ
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هحوذ حجیجی ثَدُاین .هَج ثبصداض ّب ثؼذ اص ّش تدوغ گستشدُ ،اٍلایي ػابهلیسا
وِ هؼلوبى سا ثِ ضیَُ ی خذیذی اص وٌطگشی ٍاداضاتِ اسا

واِ آى سا «وٌطاگشی

ضجىِای» ٍ «پیطشٍی آسام غیشهتطىل» هی ًبهین .هؼلوبى دسیبفتِاًذ واِ دس ضاشایط
فؼلیّ ،ضیٌِ ی سبصهبى دّی ضٌبسٌبهِ داس ثسیبس ثبالس

اگش لشاس ثبضاذ یاه تطاىل

صٌفی فشااَاى صابدس وٌاذ ،پایص اص ثشگاضاسی ّاش تدوؼای ،چٌاذ تاي اص اػضابی
ّیأتهذیشُی تطىل احضبس ٍ هَسد ثبصخَیی لشاس هیگیشًذ.
اصایيسٍ دس ًتیدِی فطبسّبی فضایٌذُ ،هؼلوابى ثاِ ضایَُی ّوابٌّگی اص طشیاك
فضبی هدبصی ٍ ضجىِّابی اختوابػی سٍی آٍسدُاًاذ .احتوابالا دلیال دیگاش ،تغییاش
گفتوبى صٌفی هؼلوبى ٍ ّوشاّی آًْب ثاب دیگاش حشوا ّابی تاَدُای اسا

واِ دس

ثخصّبی ثؼذ ثِ آى هیپشداصین .دس هدواَع تدوؼابت اایاش هؼلوابى سا هایتاَاى
«اػتشاضبتی ثب سبصهبى دّی ضجىِای» ثِ خبی «اػتشاضبت ثب سابصهبىدّای هتوشواض»
ًبهیذ .دس چٌیي ضشایطی اسصیبثی ًمابق ضاؼف ٍ لاَت ایاي ضاىل اص سابصهبىدّای
وٌطگشی اختوبػی ثٍِیژُ اص حیث هیضاى احتوبلی ًیل ثِ هطبلجبت دس ثساتش ضاشایط
سیبسی ،اختوبػی ٍ فشٌّگیِ فؼلی ضشٍسی اس .

 .4بععازخَاًی ضعععارّای اعتراضععات ٍ هیععساى فراگیععری اعتراضععات
هعلواى
ثبصاَاًی ضؼبسّب ٍ پالوبسدّبی تدوؼبت اایش هؼلوبىً ،طابى دٌّاذُ حشوا

اص

سطح اُشدِ هطبلجِگشی ثِ ساطح واالى آى اسا  .هایتاَاًین تىبهالِ هطبلجاِگاشی
اختواابػی سا دس ضااؼبسّبی هؼلواابى ثجیٌااین .ثااشای ًوًَااِ هؼلواابى ثبصًطسااتِ وااِ
سبلّبس

اَاستبس اخشای لبًَى هاذیشی

ااذهبت وطاَسی هصاَة سابل ۺۼ69

ّستٌذ دسیبفتِاًذ وِ هطبلجِ ی هىشس اخشای ایي لبًَى ثِ تٌْابیی وابفی ًیسا  .ثاِ
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ػجبستی آًْب تَاًستِاًذ ثِ ایي سؤال ساباتبسی پبساخ دٌّاذ واِ «چاشا ایاي لابًَى
ثِسغن گزض

ثایص اص دُ سابل اص تصاَیت اخاشا ًوایضاَد» ٍ ثاِ دلیال ٍاوابٍی

هطتشن ایي پشسص اس

وِ ضؼبسّبیی دس اػتشاض ثِ فسبد ٍ ًبوبسآهاذی سیبسای

دس سطَح والى تش دس اػتشاضبت آىّب هطشح هایضاَد .آىّاب سیطاِی ثسایبسی اص
هطىالت فؼلی اص خولِ ًبا یوي ثاَدى هاذاسسً ،بوبسآهاذ ثاَدى لشاسدادّابی ثیواِ
تىویلی ٍ صًذاًی ثَدى ّوىبساى اَد سا دس فضبی والى سیبسی ٍ التصابدی خساتدَ
هی وٌٌذ ٍ اَاستبس تغییش هٌبسجبت ػبمتش حبون هبًٌذ اصَصیسبصیّابی گساتشدُ ٍ
اصخولِ اصَصیسبصی آهَصش ،استیالی هبفیبّبی ساًتی ٍ هؼضاالت ٍ آسایتّابی
هتؼذد التصبدی ٍ اختوبػی ّساتٌذ ٍ ایاي دلیما اب ّوابى هسایشی اسا

واِ سابیش

هطبلجِ گشاى ّوسَ هبًٌذ وبسگشاى دس حبل طی وشدى آى ّستٌذ.
ثب تَخِ ثِ تَضیحبت فَق ،هی تَاى ادػب وشد واِ خٌاجص اهاشٍص هؼلوابى ،یاه
«خٌجص ًسجتبا فشاگیش» اس

وِ اص ضجىِّبی احتوابػی ثاشای ّوابٌّگی ٍ اػتاشاض

خوؼی استفبدُ هیوٌذ ایي خٌجص سا اص ایاي سٍی ًساجتبا تاَدُای هایداًاین واِ اٍالا
ّوسَ اهب تب حذٍدی هستمل اص تطىلّبی ضٌباتِ ضذُ هؼلوابى ثاِ ضایَُی «آسام ٍ
اهب پیَستِ» ػول هی وٌذ ثبًیبا اص «سبصهبىدّی ضجىِای اص پبییي» ثشااَسداس اسا

ٍ

فشد فشدِ هؼلوبى ٍ ثبصًطستگبى دس ایي ّوگشایی دایلاًذ .ثبلثبا ایٌىِ هؼلوابى ثاذٍى
ثشًبهِ ی پیصثیٌیپزیش ،ثِ اػتاشاض دسا

هایصًٌاذ دس ضاْشّبیی واِ اًتظابسش

ًویسٍد ٍ دس صهبىّبیی وِ لبثل پیصثیٌی ًیس .

 .5تاي آخر :هیساى ّوگرایی هاالبات هعلواى ٍ تایر گعرٍُ ّعای
اجتواعی
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ثحشاى سباتبسی التصبد ،سِ دِّ اخشای سیبس

تؼذیل ساباتبسی ٍ اساتیالی

هٌبسجبت ساًتی ٍ فسبدآلَد ،هطبلجبت هؼلوبى سا ثِ اَاستِّابی سابیش هطبلجاِگاشاى
اختوبػی ًضدیه وشدُ اس

ایاي ًضدیىای سا دس دٍ ٍخاِ های تاَاى ثشسسای واشد

ًضدیىی ثب دیگش هطبلجِ گشاى صٌفی هبًٌذ وابسگشاى ٍ پشساتبساى ٍ ًضدیىای ثاب سابیش
هطبلجِ گشاى اختوبػی وِ اَاستبس لغَ هٌبساجبت فبساذ ّساتٌذ هبًٌاذ هابلثباتگابى
هؤسسبت هبلی.
پبییي ثَدى دستوضدّب ،استیالی اصَصیسبصی ٍ گساتشش ثای ثجابتوابسی،
هطبلجبت هؼلوبى سا ثِ وبسگشاى ًضدیه وشدُ اس

اصَصی سابصی دس هفْاَم ػابم

آى ،حیبت خوؼی هشدم سا تْذیذ هیوٌذ ٍ ثِطَس اابظ اصَصایسابصی آهاَصش
اس ّ ،ن داًصاهَصاى وندسآهذ – یب ّوابى فشصًاذاى وابسگشاى ٍ هحشٍهابى  -سا اص
آهَصش ویفی هحشٍم هیسبصد ٍ ّن هَخت هیضَد هؼلوبى ثاب ّال دادُ ضاذى ثاِ
ػشصِ ی هٌبسجبت ثبصاسی دس سٍاثط وبس دس ثخاص اصَصای ،اص حاذاللّابی ضاغل
هؼلوی ثیثْشُ هیضًَذ .دس حبل حبضاش تؼاذاد 9ۼّ 6،۸اضاس ًفاش ( 66۳۹دسصاذ) اص
ول هحصالى سا داًص آهَصاىِ هذاسس غیشدٍلتی تطىیل هایدٌّاذ واِ دس ثایص اص
ّ 6۸ااضاس هذسسااِ غیشدٍلتاای هطااغَل ثااِ تحصاایل ّسااتٌذ وااِ ایااي سل انِ ثاابال،
ًطبى دٌّذُ ی صهیٌِ ی اختوبػی هسبػذ ثشای پزیشش ضؼبسِ «ًِ ثِ اصَصایسابصی»
دس ثخص آهَصضی اس .
هؼلوبى ّوشاُ پشساتبساى ٍ سابیش وبسهٌاذاى دٍلا  ،اَاساتبس اخاشای لاَاًیي
ثشصهیي هبًذُ ثشای وبسهٌذاى دٍل  ،هبًٌذ لابًَى هاذیشی
سفتي سطح ثیوِ ّبی پبیِ ٍ تىویلی ٍ ثْجَد ٍضؼی

ااذهبت وطاَسی ،ثابال

صاٌذٍق ثبصًطساتگی وطاَسی

ّستٌذ ایي هطبلجبت ،فصل هطتشن هطبلجِگشی هؼلوابى ٍ سابیش وبسهٌاذاى دٍلا
اس .
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تحَالت التصبدی اایش ٍ سسبًِ ای ضاذى فسابدّبی گساتشدُ دس ساباتبسّب ٍ
ًْبدّبی پَلی ٍ هبلی ،هؼلوبى سا ثِ هطبلجِگشاى اختوبػی هتفشلاِ هثال هابلثباتگابى
ثبًهّب ًضدیه وشدُ اس

فسبد ٍ ااتالس دس صٌذٍق رایشُی فشٌّگیابى ٍ ثبًاه

سشهبیِ ،ثشای هؼلوبًی وِ ثخطی اص دسآهذ اَد سا ثشای سٍص هجبدا دس ایاي ًْبدّابی
هبلی ثِ ٍدیؼِ گزاضتِ ثَدًذ ،هصذاق سٍضيِ «هبل ثباتگی» اس
اس

ٍ ثاِ ّوایي دلیال

وِ هؼلوبى ّوبى ضؼبسّبیی سا هیدٌّذ وِ هبلثباتگبى پیصتش دادُ ثَدًذ.
تغییر گفتواى هاالبِ گری هعلواى در کٌار تغییر ًَع هاالبِگری ٍ اعتراض

آًْا ًیازهٌد بررتیّای دلیكتر ٍ ّوِجاًبِتر اتت .اها رٍضي اتت کِ افسایص
کویّت اعتراضات هعلواى در هاُّای اخیر گَیای تغییری کیفی در هاالبعِگعری
هعلواى اتت ٍ ّویي اهر زهیٌِ ّای ّوگرایی بیص تر اعتراضات هعلواى ٍ تعایر
گرٍُّا ٍ طبمات هردم ،بٍِیژُ کارگراى را فراّن کردُ اتت.

