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رسد با می رظبه ن .جهان هستیم شهرهای زیادی در بسیج اجتماعی گسترده درشاهد 

، این شانمطالباتو روشن شدن  کنندمی این بسیج مشارکت کسانی که در افزایش شمار

 قدامابه یک  واکنشابتدای امر علت آغاز آن  حتی اگر در .گیردمی دارد سرعت بسیج

 .فساد، خودکامگی( ،نقلومواد سوختی یا حمل یافزایش هزینه) مشخص دولت باشد

های طولانی ی، سالگکل نظام سرکوب و خودکام اعتراض به گذرد کهچیزی نمی

 ونت در، خشجنگ ،سیاست ریاضت اقتصادی علیه فقرا و تمرکز ثروت در درست اغنیا

 ند.ک آید که این نظام باید تغییرمیاشکال مختلف به صورت فریادی پرطنین در

 ،خصوص در میان جوانانی عمومی، بههامقوله ازالمللی و آگاهی ارتباطات بین شاید

علیه  شورش و برای آیندهتا ی گرههاجمعه» محیطی، مانندزیست یهافعالیت گروهمدد به

دارد ولی  تر انعکاسکه در فضای مجازی کم ییهافعالیت گسترش یافته است. ،«انقراض

ز . امهم است به همان اندازه ،کندمی گوشزد کردن خطری که بشریت را تهدید رایب

ه برای ک ایهستهفعالان ضد هماهنگی هافعالیت توان بهمی دیگر عوامل رشد و گسترش

اشاره  ،دکننمی قرارداد جلوگیری از سلاح اتمی فعالیت تصویبی اتمی با هااحمنع سل

 .کرد

ه شان بواقع تحملاعتراضات به این معناست که مردم به ویژگی همزمانی احتمالاً

میز و آی جنونهاو سرکوب، رقابت ضتوانند خشونت، تبعیسرآمده است و دیگر نمی

العملی به باید به این نتیجه برسیم که این عکس مالاًفقدان همبستگی را تحمل کنند و احت

 ولیبرالی است. داری نخشونت سرمایه

اند تهکنترل گرف را در ها، که دولتهاشاید به قدرت رسیدن خودکامگان و فاشیست

که در  ار موقعیتی بازتابی از انجامد،میمهاجران کشی نسلبه  ،دان خودمتح با خیانت به

 . کندمی القا ،های قبل از جنگ دوم جهانی وجود داشتسال
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مردم  دلدر  ایتازه ییگراانسانتازه، یا اشتیاق تازه و  یروحتازه،  یحساسیت و یا شاید

زندگی  ویفراسو  ،اعتراضات به فراسوی ،نگرندمی که به فراسوی شورشگیرد میشکل 

تواند متفاوت باشد، دلسوز، عادلانه، امن می دارند که جهان یییاؤد رفردی خودشان، شای

 دار و سرشار از خوشی و همبستگی.برای همگان، غیرخشن، معنی

ی هاهبسا نکت چه در بالا گفته شد درست است و احتمالاًآن یاز همه یاآمیزه احتمالاً

 دیگر که در فرایند اعتراضات روشن خواهد شد. 

 

 گذرد.می چه در جهاننبه آ کوتاهنگاهی 

 :شیلی

 شنخ ی سانتیاگو و دیگر شهرها خواهان تغییر در رژیمهادر خیابان ییمیلیون شیلیا چهار

قطار  یاعتراض این بود که کرایهآغاز  یبودند. جرقه راجمهور پینهسییرولیبرالی ن

 مردم ییهولی بق ،نشان دادند واکنششدت به آن زمینی افزایش یافت و دانشجویان بهزیر

طرح م بهداشت، آموزش، بازنشستگی یبارههم به دانشجویان پیوستند و مسائل تازه در

 آورد. در شاهدش بودیم،در تاریخ که  یترین تظاهراتبزرگ از شد و سر

 تی:ییها

 تغییرات اساسی شدند و علیه فساد و فقر چشمگیری تظاهرات ضددولتی چند ماهه خواستار

 اعتراض کردند. شودمی که برمردم تحمیل

 :کاتالونیا

 نجامااعضای دولت کاتالونیا پس از  علیه مجازات سنگینی که دادگاه عالی اسپانیا بر

 ایم.ای بودهعمال کرد شاهد تظاهرات بسیار گستردها استقلال پرسیهمه

 فرانسه:

ی بسیاری از شهرهای فرانسه دست به هازردها در خیایانهاست که جلیقهاکنون ماه

زنند. درابتدا این تظاهرات به این دلیل آغاز شد که بهای بنزین افزایش یافته می تظاهرات
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یرات اساسی تغی ا دربرگرفت که خواستاری دیگر مشکلات اجتماعی رهابود ولی بعد حوزه

 هستند.

 :بریتانیا

 یهای که دولت روند خروج بریتانیا از اتحادیاعتراض به شیوه بیش از یک میلیون نفر در

اند که تازه شده پرسیهمهها ریختند و خواستار یک ، به خیابانکندمی اروپا را مدیریت

علاوه ر و ادیه هستند یا خیحتار ترک اتواقع خواسمردم درنهایت تصمیم بگیرند که آیا به

 چه شرایطی.  اب بر آن

 :کنگگهن

ستند را برای محاکمه به چین بفرآغاز شد که قرارشد متهمان  سببابتدا اعتراضات به این 

 یورحضصورت به جنبشاند(، کنگ این لایحه را پس گرفتهگاگرچه مسئولان هن)

ی دیگری از جمله حرکت به سوی هادرآمده است و خواسته هامستمر در خیابان

 اضافه شده است.  به آن دموکراسی کامل

 :یراالجز

ها بود که سرانجام به سقوط خیابان برای چندین ماه شاهد حضور مردم در« انقلاب خندان»

مکاری چندانی به ه یبا نظامیانی که علاقهو درحال حاضر هم  دولت فاسد پیشین منجر شد

در ه مذاکر ،اد یک دولت تازه که به نیازهای مردم پاسخ مقتضی بدهدندارند برای ایج

 جریان است. 

 :لبنان

سیگار و  بنزین، مالیات بر افزایشدولت برای  یبه برنامه واکنش اعتراضات سراسری در

 جریان است. در ،لاین از جمله از طریق واتز آپتلفن آن

 :اکوادور

المللی پول و ولیبرالی به زعامت صندوق بینن ریاضت اقتصادی یبرنامه یاجرااعتراض به 

است  نو قرارس جمهور لنین مورهیینقل که از سوی دولت روحمل یافزودن بر هزینه

است.  جریان بیاید به صورت تظاهرات گسترده و مشارکت شهروندان بومی دراجرا دربه
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چنان در میان جمعیت جدی هم اگرچه دولت اندکی عقب نشسته است ولی مشکلات

 وجود دارد. 

 :مراکش

ی اقتصادی، کمبود آب و سرکوب خشن از سوی رژیم هااعتراضات اجتماعی علیه برنامه

دولت پادشاه مراکش  که ییهاچنان ادامه دارد چون سیاستآغاز شد و مشکل هم 7102از 

 تر کرده است. مشکلات را پیچیده در پیش گرفته

 :مصر

 ،سیسی ادامه داردجمهور سییی دولت رهااعتراضات به سیاست مصر یدرچند شهر عمده

ان چون سازم ییهاباری نشان دادند و سازمانالعمل خشونتاگرچه نیروهای پلیس عکس

 گویند. می حقوق بشر سخن یگسترده نقضالملل از عفو بین

 :روسیه

دانشجویان درجریان است اگرچه با  یلهوسیهب دموکراسی عمدتاً انتظاهرات مدافع

 رو هستیم. هشان در دادگاه روبردنکفعالان و محکوم  یدستگیری گسترده

 

یکا، ایران، معلمان در امر توان به اعتراض بازنشستگان درمی ست اعتراضات ادامه دارد،هرف

بشیر در سودان، تظاهرات گسترده علیه فساد در جمهوری عمر السرنگونی حکومت فاسد 

 طور تظاهرات ضد دولتی درعراق اشاره کرد.  چک و همین

 

  پیوند با منبع اصلی:

the streets demanding a humanized People taking to 

system 

 

 

https://zcomm.org/znetarticle/people-taking-to-the-streets-demanding-a-humanized-system/
https://zcomm.org/znetarticle/people-taking-to-the-streets-demanding-a-humanized-system/
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