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و شد بندی بنزین سهمیه« ماه آبان 42از ساعت صفر روز »ی سران سه قوه براساس مصوبه

افزایش یافت.  درصد 455درصد و بنزین آزاد  05بندی شده بنزین سهمیهقیمت یکباره به

ذشته ک  در طول دو سال گبندی و افزایش قیمت بنزین دستگیری برای سهمیهتصممی 

های و سقوط ارزش ریال و نیز اعمال تحری  7931ارزی سال  هایویژه بعد از شوکو به

همای اقتصمممادی نماشمممب از آن بمارهما و بارها اعداا شمممده بود اما امریکما و محمدودیمت

وبیش ک این تعدل درازا کشممید. عدت دو سممال به نزدیکآن گیری برای اجرای تصمممی 

ویژه فرودسممتان ایرانب و امتمال های مردا و بهی تودهروشمن اسممتا نارتمایتب گهممترده

 ماهاآبان 42سرانجاا در تاریخ اما . 7931ماه سال ها و اعتراتاتب همانند دیبروز شورش

یدب جمعه رغ  تعطها بهنخهمممتین روز بعد از افزایش قیمتدر  .قیمت بنزین افزایش یافت

وز ؛ اعتراتاتب که در راز شهرهای ایران بودی  شماریشاهد اعتراتاتب با ابعاد متنوع در 

 .رفتسرتاسر ایران را فراگ سرعتبهو  تری به خود گرفتشنبه ابعاد بهیار گهترده

ب افزایش بهای بنزین در مقطع بحران یلدلا کن تداش مب اختصاربهدر این یادداشت 

ابتدا افزایش بهای کنونب و میزان  .کاوارا بجاری  اتآمدهای اعتراتمممماتمممر و نیز  ب

 چرا کن و اسمممتدلال مب گذارامببحث بمه را تمثییرگمذاری آن بر درآممدهمای دولمت 

ها یژگبی ودرباره بتانک ایجازبهادامه نیز . در شدناگزیر از اجرای این سیاست  ماکمیت

 .کن طرح مبانداز اعتراتات کنونب چش و 

 

7 
ه ب رسمممدنظر مببهیابد چراکه ی دوا هر سمممال بار مالب دولت افزایش مبمعمولاً در نیمه

و  شده شده در بودجه صرفبینبتری از منابع  یشبخش بزرگفقدان انضباط مالب  عدت

 هایمنابع مالب جدید برای مصممارف و هزینهوجوی باید در جهممتدولت به همین دلیل 

داوه بر ع .ه استاین روند کامداً مشهود بود به این سو ویژه از دولت هشت . بهباشدموجود 

های سممازوکارهای نقدی و نبود بار مالب طرح  رداخت یارانه 7935ی از ابتدای دهه آنا
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کراتیک برای نظارت بر عمدکرد دولت باعث شمممده بود که بارها شممماهد کارآمد و دمو

های غیرنقدی یارانهبرخب ی دولتا بازی با نوسان نرخ ارز و مذف زاهای توراسمیاست

 باشی . ای منظور تثمین منابع لازا برای مصارف بودجهبه

ب های  ایانماهی آستانهدر و  خورشیدیسال ماه  هشمتمینآغاز نهمین در نیز اکنون 

های نقل محدودیتی فروش نفت و نیز های گهترده در عرصهکه با تحری ههتی  سالب 

ها ای از سممیاسممتبه مجموعه دولتتشممبث ای ا بودهرو ارزی روبهالمددب بینهای و انتقال

 لبتها بینب بوده اسمممت.های انرژی قابل  یشمماملدیگر یما بنزین ازجمدمه افزایش بهمای 

های بعد از جنگ برای مل مشمممکل ها در تمامب سمممالار دیگری ه  کمه دولمتراهکم

ارزش  ول مدب بوده است. در این مورد  مداوا اند کاهشهای بودجه به کار بردهکهمری

اهد شمم مالب دولتا توان انتظار داشممت که با توجه به اسممتمرار مضممای مب  یشمما یشه  

 باشی .آتب  و جاریهای اجرای چنین سیاستب در ماه

ر هدانی  مبماد نارتممایتب در داخلا  و بحرانالمددب های بیناما در شممرایت تحری 

تازه  7931سقوط ارزش ریال در سال  در بدارد. همراه های سنگینب ریهکدو سیاست 

هایب مول و موش سمه برابر سال که شماهد یبات نهمبب نرخ ارز در قیمت بودچندماهب 

ها دولمت بمه تقدیل ارزش ریال برای تثمین مالب هزینه یدوبماره و تشمممبمث بودی  7931

دیگر « انآس» س سیاست  اها باشدتحری  ی تثییرگذاریدامنهتواند گواه آشکاری از مب

نظر بها با این مال یعنب افزایش بهای بنزین در دسممتورکار دولت قرار گرفته و اجرا شممد.

ی برگزاری انتخابات مجدس شورای اسدامب ههتی ا رسد با توجه به این که در آستانهمب

از وتممع  د نارتممایتبو افزایش بهای کالاهایب همچون بنزین تثییر چشمممگیری بر تشممدی

ی آشکاری از عم  بحران مالب موجود نشانه مبادرت به افزایش بهای بنزینموجود داردا 

 باشد.
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هزار میدیارد تومان  97تا  95 ی دولت از محل افزایش بنزیندرآمدزایب سالانهمیزان 

ی سمال کهمری بودجههزار میدیارد تومان  15 تا 05رق  با برآورد  7برآورده شمده اسمت.

ه باز این کهمری از محل این افزایش قیمت قابل جبران است. از این روا  بخشمب 4جاری

درآمد ی نقدی به خانوارهای ک یارانهادعاهای دولت در خصوص  رداخت رسد نظر مب

توان جدی گرفت و در از محل آزادشمممدن منابع ماصمممل از افزایش بهای بنزین را نمب

 د بود.شده خواهموقتب و نیز بهیار محدودتر از ارقاا و آمار اعداا نیز کامداًبهترین مالت 

ب های منابع مالبا توجه به مجموع محدودیتطبعاً نخهممتین  رسممش این اسممت که 

ی دولت آیا اساساً دولت هیچ راه دیگری برای تثمین منابع مالب لازا برای کهری بودجه

نظر از مج  بالای مشمخ  اسمت. صرفروشمن و وبیش خود نداشمته اسمت.  اسمخ ک 

که  خارجبغیرمولدا امنیتبا ایدئولوژیک و  هایدولتب برای انواع سمازوبرگ هایهزینه

تعدد های متغییرات سمیاسب در کشور استا دولت راهاِعمال مهمتدزا  تقدیل یا مذف آن

سممماخت قدرت در ایران و  عدتاما به  های خود داشمممتهدیگری ه  برای تمثمین هزینمه

ت در ماکمیاگرچه به آن مبادرت نکرده اسمممت. ماکمیت طبقاتب ارگانیک  یونمدهای 

ا ام ای نهادهای  رقدرت اقتصادی را مشمول مالیات کندآن ندارد که مجموعه ایران سمرِ

مین مبالغ مشابهب را برای دولت تث همتتوانتر مبهایب که با سمهولت بیشمتب سمایر راه

هایب باعث کاهش کند موردتوجه ماکمیت قرار نداشممته اسممت. چراکه چنین سممیاسممت

 شود. دف ماکمیت در ایران مبیا طبقات مؤت قدرت اقتصادی طبقات ماک 

شممماخ  قیمت بورس اوراه بهادار معادل  7931در ابتمدای سمممال  مثمال عنوانبمه

 471وامد رسیده و  95099964ماه به عدد آبان 42وامد بوده است و در تاریخ  3148363

                                                      

 ا خبرگزاری مهر.7938آبان  40وگوی بیژن زنگنه در تاریخ به نقل از گفت 7

در  7938س شورای اسدامبا چهارا تیرماه ی مجدبه نقل از سیدمحمد مهینبا عضو کمیهیون برنامه 4

ی سال جاری ارائه شده و های متفاوتب در مورد کهری بودجهرق  جااینگزارش خبرگزاری تابناک در 

 کارانه است.این ارقاا جزو ارقاا نهبتًا محافظه

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/312110-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/907832/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%C2%A0%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/907832/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%C2%A0%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.tabnak.ir/fa/news/907832/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87%C2%A0%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
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اما از مجموع دادوسممتدهای این بازار متب یک ریال ه  درصممد افزایش داشممته اسممت. 

شمممود. میانگین بهای ارزش اخذ نمب (capital gain)ای زایای سمممرمایهممالیات بر م

داشته  درصد رشد 452تا خردادماه سال جاری  7931از ابتدای سال وامدهای مهمکونب 

مالیات اخذ  دادوسمتدهای بخش مهکنای از مزایای سمرمایهه  اسمت و متب یک ریال 

میدیون وامد مهکونب خالب  460 نزدیک به از سمتانباز طری  مالیات شمود. همچنیننمب

 که عداوه بر 7شودامکان ایجاد یک منبع درآمدی جدید برای دولت فراه  مب ادر ایران

ا  ایداری نهبب درآمد )در مقایهه با افزایش بهای یک تثییر آن در تثمین کهمری بودجه

ر اقتصاد د و آیار مثبت بازتوزیعب کالای خاص که تمرورتاً هر سماله قابل تکرار نیهت 

عنوان مثالب بهیا  هد کرد.خوا ایجادمهمتغدات و مهمکن  بازار تغییرات مثبتب نیز در اایران

ات گذاران مؤسهکه دولت برای  وشمش زیان سمدرده یاد کرد ایهزینه توان ازمب دیگر

 بیش از) هزار میدیارد تومان 95فراتر از رقمبو   رداخت 7931اعتباری در سمممال  –مالب 

 . بوده است مبدغ ماصل از افزایش بهای بنزین 

های امریکا تحری  کنی  درسممت اسممت که در نگاه نخهممتچنان که مشمماهده مب

محدودیت منابع مالب را برای دولت در وتمعیت کنونب  دید آورده اسمت. اما مشکدات 

 ولیبرالبنگذاری ساختار سیاستی ناکارای آمیزههاست و از تر از تحری ایکنونب ریشه

ی هاملراهی اخیر ناشممب شممده اسممت. هادهه ایران طب دری قدرت و سمماختار دوگانه

با سممهولت نهممبتاً و سممرعت های مالیاتب موجود بهدر چارچوب زیرسمماخت برشمممرده

 یوندی ارگانیک با بورژوازی بزرگ مالب و سمممبم ه به ماکمیتاما اجرا اسمممت. قابل

 های مالب برشمرده در بالا نیهتا چهبه اجرای هیچ یک از سیاست مایل و قادر مهتغداتب

  ستانب تصاعدی از درآمد و یروت.تری مانند مالیاتهای اصولبرسد به سیاست

                                                      

ا مرکز 7931زمهتان در مهمکن در نقاط شهری کشور  یقیمت و اجاره اطداعاتآمار برگرفته اسمت از   7

 .tsetmc.comسایت سازمان بورس و اوراه بهادار به نشانب  . 7938آمار ایران )

http://eghtesadgardan.ir/fa/news/138214/204-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-98-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/83499760/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1397/a-maskan-4-97.pdf
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های برخب ویژگبرغ  استمرار بهتثمل این اسمت که ی قابلنکتهدر این چارچوبا 

مرور هبهای بعد جنگا ویژه در سممالبه باانقداب هممادر ایران  ماکمیتبنا ارتب  تسمماخ

 -های مختدف بورژوازی مالب  وشب بین بخششماهد نوعب  یوند و متب فراتر از آن ه 

. ای ماکمیت بودهمقامات ارشممد سمماختار مکمرانب و مهممتغداتب نو ای بعد از انقداب و 

جود وای در سطح ماکمیت مقاومت گهترده ایب از این دستهسیاسترو در برابر ایناز

ار های مردمب قرطرح چنین مطالباتب باید در دسمممتورکار جنبشه  به همین دلیل دارد. 

 بگیرد.

ب به یاببه منظور دست زتر از هر چیرسمد در مقطع کنونب دولت مه  س به نظر مب

سمممت و ادعاهایب مانند  رداخت وجوه منمابع مالب به افزایش بهای بنزین مبادرت کرده ا

ی نقدی به اخیر در مورد واریز یارانهو اقداا  درآمده خانوارهای ک ماصل از این اقداا ب

 د. داشته باش/تبدیغاتب مدت کوتاهی تواند جنبهصرفاً مب های درآمدیبرخب گروه

 دیلتع هایسمیاست از بخشمب انرژی هایمامل دیگر و بنزین بهای افزایش اگرچه

اما  اسممتا ها بودهدولتهمواره در دسممتورکار  اخیر یدهه سممه طب که بوده سمماختاری

. نیهت صادیاقت گذارانسمیاست نولیبرالب ی طبقاتببخشمب از برنامه صمرفاً اخیر افزایش

 عمداً هک است ایهزینه مصارف نا ذیرانعطاف ساختار و مالب منابع انهداد ترمه  یمهثله

 تضممعیف ای بنزین بهای افزایش سممیاسممت به تشممبث قبیل از هایبراه جز به دولت برابر در

 انتخاباتب یآستانه درباید توجه داشمته باشی  که  ویژهبه. گذاردنمب باقب مدب  ول ارزش

 هب که نوع این از هایبسممیاسممت به ترک  شممرایت آن در هادولت که داری  قرار دیگر

رسد به نظر مب از این روا .زد خواهند دست زندمب جدی آسیم مردا هایتوده معیشت

یل هایب از قباتخاذ سممیاستماد اسمت که چنان در شمرایت کنونب  تنگناهای مالب دولت

همای غیرنقمدیا کاهش ارزش  ول مدبا مبادرت به انواع ممذف و کماهش انواع یمارانمه

ویب طبعًا از س هایب که. سیاستکماکان استمرار خواهد داشت ض نهان و آشکار استقرا

 خواهد کرد. تعمی اقتصادی جاری را  رکودوی دیگر کند و از ستورا را تشدید مب
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ن و ر واکنش به افزایش بهای بنزیگیری اعتراتماتب گهترده دشمکل برسمر  مه رسمش 

ودا بروز شبرابر مبباره سمهوقتب قیمت بنزین یک .انداز آتب آن اسمتچشم ها و ویژگب

در  ی اعتراتمماتاعتراتمات خیابانب دور از انتظار نیهممت ولب سممرعت سممرایت گهممترده

مطالبات عاا بود.  دور از انتظارشمممهرهمای مختدف واقعماً ای بهمممیمار متنوع از مجموعمه

ه بدیگر مردا  باتمطالخوبب نشان داده بود که به 7931ماه دیشمده در اعتراتمات طرح

 گیریکلشامکان و به هر بهانه ارتقا یافته است و هر لحظه  جویانههسمتیزاً سمطومب کامد

رح در برابر مطالبات ط بگونه انعطاف مدموسشاهد هیچ البته انواع اعتراتات وجود دارد.

تا  31اه مدی یروند کاهشمب اعتراتمات در فاصدهباید تثکید کرد که . اما ای شمده نبوده

ت نبوده است. عداوه بر و شدت برخورد با این اعتراتا ناشمب از نحوه ا صمرفا38ًماه آبان

را  ی انفعالرومیهو شرایت ناشب از تهدیدهای خارجب  های دولت ترامپآنا سمیاسمت

 ماک  ساخت. مردابخش بزرگب از در میان 

ا اما اسمممت زود های این اعتراتممماتاز ویژگب دقیقب بندیی جمعارائه هنوزقطعاً 

یم توان در مورد ترکاعتراتات مب و توزیع فضایب و زمانبی اعتراتاتا براساس دامنه

  ردطرح ک را هازنبگمان برخب طبقاتب معترتانا مطالبات طرح شده در قالم شعارهاا

 ط منا ترین شممده رانده ماشممیهبه و شممدهگرفتهنادیدهاز بخشممب از  اعتراتممات  7)

ی بهیار بزرگب از شهرها مجموعه بهسرعت به و )در اسمتان خوزسمتان  آغاز شد کشمور

 وشب ها بود محّل ه اعتراض خوردنجرقهی شهرهایب که نقطه گهترش یافت. نخهتین

 7931ماه محیطب بوده اسممت. در اعتراتممات دیهای طبقاتبا هویتب و زیهممتمحرومیت

ی های درآمدمحیطبا و نابرابریهای هویتبا زیهتبحران نیز شاهد همبهتگب بین کانون

 های اعتراتب بودی . با کانون

 فرودسممتان به را متوسممت یطبقه هایلایهبرخب  مردا روزافزون فداکت روند  4) 

 بمسمم به دولت کمبود منابع مالباین در شممرایطب اسممت که  و سمماخته ترنزدیک جامعه
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 یگهمممترده اجرای امکان ه  سممماختماری انهمممداد و رکود و المددببین همایتحری 

در میان طبقات  ورو ازاین اسممت کرده محدودتر را دولتب  روریمامب هایسممیاسممت

اره به اسممت به جای اشممبهتر طور کدب به .تری ههممتی فرودسممت نیز شمماهد همگونب بیش

ت تر بر تفاوطور مشخ عاا به ی اجتماعب همگن وهمچون یک رابطهی متوسمت طبقه

های ویژه تفاوت مطالبات لایهو بهمختدف آن های لایه های سممیاسممب و اقتصممادیگرایش

ی ب طبقههای بالایلایهتوجه داشممت. های میانب و  ایینب آن ی متوسممت با لایهبالایب طبقه

های اقتصمممادی و سمممازی نهمممبب خود در برابر بحرانبرای مصمممون یبابزارهامتوسمممت از 

تر  کاز چنین امکاناتب همای میمانب و  ایینب این طبقه لمایمهامما برخوردارنمد. اجتمماعبا 

ر توان انتظاندارد اما مب دکه شواهد تجربب کافب وجورغ  آنروا بهازهمین د.برخوردار

 ی متوست و فرودستان را داشت.های  ایینب و میانب طبقههمگرایب لایه

بخش بزرگ معترتممان که رسممد به نظر مب اشممواهد تجربب موجود   با توجه به9) 

الایب ها در شممرایت کنونب  تانهممیل بهممیار بکار ههممتند. این گروهیباتجوانان بیکار و بب

تواند مب های وندالیهممتبمرکت بروز انواعبرای رادیکالیهمم  دارند اما عداوه بر آن انواع 

را ن های اجتماعب به آ یوسممتن سممایر طبقات و گروهو اعتراتممات  طور بالقوه اسممتمراربه

 تهدید کند.

 

تردیدی نیهمممت که . اسمممت محتمل اندازهایچشممم  یدرباره امما  رسمممش ترینمه 

 ای مشاهده کردههای اعتراتب در برابر خیزشها دولتاز سوی  تاکنونهایب که واکنش

 از که اسممت تردرازمدت مرکتب از بخشممب اخیرخیزش . همواره کارآمد نخواهد بود

وج ا اخیراًو  همختدف و با فرازوفرودهایب ادامه یافتبه اشممکال  هاشممد آغاز 7931 ماهدی

در  توان انتظار داشممت کهمببه سممبم اسممتمرار دلایل عینب و ذهنب ا ه اسممتگرفت ایتازه

اگر  مدتدر کوتاهاما  ت باشی اعتراتماای هشماهد جزرومدً دورمدت مدت و میانکوتاه

. ودبنخواهد  معترتمماننیازها و مطالبات واقعب  ایدار تحولب ه  رخ بدهد قادر به تثمین 
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بممه همما توان در جهممت تحق  خواسمممتممهمبمممدت و درازمممدت تنهمما در میممانروا ازاین

  دستاوردهای  ایدار دست یافت.

 


