
 

 

 

 ژوئن 26انتخابات  ی زمینه یونیدوس پودموس و

 اسبی و شلوار جین در انتظار اسپانیاست؟ وزیری با موهای دُم از نخست بیشآیا چیزی 

 

 زاده ارسالن ریحان

 

 

 به افق تر"بینانه خوش"های ضدریاضتی در اروپا،  ، جنبش تسخیر در آمریکا و جنبش2008های برآمده از بحران  چپ اروپا پس از خیزش جنبش

مبارزاتی پیش رو چشم دوخته بود، تا جایی که کسانی همچون آنتونی نگری کهه از جایگهاه میمهی نهزد ف هاان سیاسهی اروپهایی و آمریکهایی         

ای است که  دهی رسی میوهبرای چپ  "گرفتن قدرت"ی یونان، اظیار داشت که  چند روز پیش از انتخابات پارلمانی سپتامبر گذشتهبرخوردار است، 

تهر از ایهن    های ضدریاضتی در اروپا، و میم فراگیر نشدن جنبشجنبش تسخیر در آمریکا،  به گِل نشستن فصل چیدن آن فرا رسیده است.اکنون 

و باز هم  شود نمیکاری از پیش برده  خوبی از این واق یت صُلب حکایت دارد که حتی با گرفتن قدرت هم، ظاهراً دو، شکست سیریزا در یونان، به

 شدن اند. ، در حال اجرایی"ت دیل"ای  ن، بدون حتی ذرهادار های نئولیبرالی بانک نسخه

 

ی پایانی بود بر  ، نقطهدسامبر 20انتخابات پارلمانی  توجه اند. تغییراتی را رقم زده که قابل رویدادهای سیاسی اسپانیا  از دسامبر گذشته تا به امروز،

شکل گرفته  1977 سال که با سرنگونی دیکتاتوری فرانکو و آغاز فرایند گذار به دموکراسی پارلمانی در  دوحزبینظام ی  ساله وهشت سی ی سیطره

توانستند قدرت دولتی را فراچنگ بودند که  احزابی، تنیا (PPکار مردم ) ( و حزب محافظهPSOEدو حزب سوسیالیست )در تمام این مدت، بود. 

برآمهده از  اسهت  حزبهی  اسهت،  « تهوانیم  می»، که م ادل فارسی آن (PODEMOSپودموس ) ند.را میان خود تقسم کنآن  ،به تناوب ،آورند و

شهده در ایهن جنهبش )الغهای قهوانین و       اتکها بهه مطالبهات مطهر      بها توانسهت   که (indignados) خشمگینانیا  M-15جنبش ضدریاضتی 

 8 کسهب بها  و شرکت کند  اروپا 2014انتخابات پارلمانی  دولتیِ عمیقاً گرفتار در فساد اقتصادی( در  های ریاضتی و بازسازی کامل ساختار سیاست

 چنهین و همهها در سهال گذشهته     ای و شهیرداری  انتخابهات منطقهه  ی نظام پارلمانی اسپانیا بگذارد.  طور جدی پا به عرصه بهمجموع آرا از درصد 

طهور کهه ایهن حهزب توانسهت در       همهراه داشهت، آن   بهه  دسامبر، برای پودموس موفقیت چشمگیری در جلب آرای عمومی 20انتخابات پارلمانی 

عنوان سومین حزب اسهپانیا خهود را    درصدی از حزب سوسیالیست، به 2ی  درصد آرا را به خود اختصاص دهد و با فاصله 20.7 پارلمانی، انتخابات

و فضای سیاسی به سمتی برود که دیگر هیچ یهک  ، باعث شد که نظام دوحزبی کارایی خود را از دست بدهد کسب این درصد از آرام رفی کند. 

پس از آنکهه حهزب مهردم نتوانسهت     تنیایی و با اتکا به آرای خود، دولت جدید را تشکیل بدهند.  از دو حزب مردم و حزب سوسیالیست نتوانند به



 

 

به ائتالف برسد، این وظیفه به پدرو سانچز، دبیرکل حهزب سوسیالیسهت، محهول شهد تها وی و حهزب        با احزاب دیگر دبرای تشکیل دولت جدی

درصهد از اعضهای پودمهوس در     90کننده بود، چراکهه بهیش از   ها ناامید ی کار اما برای سوسیالیست متبوعش شانس خود را امتحان کنند. نتیجه

تأسهیس شهیروندان    راسهتی و تهازه   ها و حهزب دسهت   و حاضر نشدند با سوسیالیست حزاب چپ رأی دادندمیان ا یبه ائتالفحزبی  تصمیمی درون

(CIUDADANOS) بست رسید و همین امر باعث  ها برای تشکیل دولت ائتالفی در شش ماه گذشته به بن بکنند. نتیجتاً تمام تالش اجماع

 ژوئن را صادر کند. 26شد تا پادشاه اسپانیا، فیلیپ ششم، فرمان برگزاری مجدد انتخابات در 

 

لیست مشترکی در  ای که در آن همراه با برخی از احزاب چپْ تجربه) بودای سال گذشته کسب کرده  انتخابات منطقه از ای که پودموس با تجربه

ود بکننهد و  انتخابات ارائه کردند و همین امر باعث شد تا بتوانند در مناطق و شیرهای میم اسپانیا از جمله مادرید و بارسلونا رأی اول را از آن خه 

، جدید و صدور فرمان برگزاری مجدد انتخابهات رسیدن فرایند تشکیل دولت   ستب با به بن، (نام خود بزنند های این دو شیر را به کرسی شیرداری

مه امسال با حزب چپ متحهد   9دست به تحرکاتی در جیت ائتالف با دیگر احزاب چپ برای انتخابات پیش رو زد و در نیایت توانست در تاریخ 

(United Left)و احزاب سبز   حزب کمونیست است، ، که بخشی از تشکیالت( اسپانیاEQUO)ی لیست مشترکی تحت عنهوان   ، بر سر ارائه

است، بهه وحهدت نظهر برسهند. ائتالفهی کهه در آخهرین        « توانیم باهم می»(، که م ادل فارسی آن Unidos Podemosیونیدوس پودموس )

کهار مهردم، در    پشهت سهر حهزب محافظهه    روز مانده به انتخابات، همچنان جلوتر از حزب سوسیالیست و  7ژوئن و در  19ها، به تاریخ  نظرسنجی

 جایگاه دوم قرار دارد.

 

گهذرد،   مهی  ی کسب جایگاه دوم در آرایش احزاب سیاسی اسپانیا برای حزبی که تنیا دو سه سال از زمهان تأسهیس آن   نفسه جدای از اهمیت فی

 انتخابهات  عنهوان ماهال، در   آنچهه کهه، بهه    نسبت بهژوئن، در  26بات ی انتخا اکنون در آستانه نیز میم است. یدیگر کسب این جایگاه از جیت

رشهد   ،یونهان  انتخابهات دانهیم در   طور کهه مهی   همان .هستیم ی در اسپانیامتفاوت شاهد وض یت، یونان اتفاق افتاد 2015ژانویه و سپتامبر  پارلمانی

درصهد در انتخابهات ژانویهه و     4.7سوسیالیستی پاسوک )همزمان بود با افول و ریزش م نادار آرای حزب )سیریزا(  "رادیکال"ص ودی آرای چپ 

 خود به تناوب میان، 2015تا سپتامبر  1970ی  از دهه راقدرت دولتی  ، حزبی که، همچون نظام دوحزبی اسپانیا،درصد در انتخابات سپتامبر( 6.3

های یادشده، حزب سوسیالیست همچنان از رأی نسبتاً  براساس نظرسنجی ،اما در اسپانیا ه بودند.تقسیم کردراستی دموکراسی نوین  و حزب دست

درصهدی   26کرسهی پارلمهان( و و رأی    113-116درصدی حزب مردم ) 29کرسی پارلمان( در نسبت با رأی  78-85درصدی ) 20.5توجه  قابل

 26همهین نتهاید در انتخابهات     درصد کمهی از اخهتالفْ  پذیریم که با ب روی اگر ازاینبرخوردار است.  کرسی پارلمان( 92-95یونیدوس پودموس )

گهاه ایهن    ژوئن به دست خواهند آمد، و همچنین اگر بپذیریم که حزب مردم همچون انتخابات گذشته نتواند با احزاب دیگر به ائهتالف برسهد، آن  

تواند در ائهتالف بها حهزب     و میخواهد گرفت  عیده ی تشکیل دولت جدید را به پابلو ایگلسیاس است که در مقام رهبر یونیدوس پودموس وظیفه

خاطر است کهه نقهش حهزب     بدینخشد. برأی ازم در پارلمان برای تشکیل دولت را کسب کند و این میم را تحقق ب 176سوسیالیست، مجموعِ 



 

 

خهوبی از   بهه نیهز  قطارانش  خابات خواهد گرفت بسیار میم اند و ایگلسیاس و همردای پس از انتو تصمیمی که در فانتخابات این سوسیالیست در 

 حزب در پیش بگیرند.این تری با  کنند رفتار محتاطانه آگاه اند و س ی می امراین 

 

هها   یسهت چراکهه سوسیال  اسهت   ،گیری ائتالف میان یونیدوس پودموس و حزب سوسیالیست امری بسیار دشهوار، ولهی نهه غیهرممکن     البته شکل

روی ب ید نیست کهه   دانند و ازاین پودموس و شخص ایگلسیاس را مسوؤل مستقیم شکست خود در تشکیل دولت ائتالفی در چند ماه گذشته می

حهزب   .ههای دیگهری ههم دارد    ، سهویه یبهاوجوداین، ایهن دشهوار    به تالفی دسهت بزننهد.   ،مرتکب شدعوض کاری که پودموس  به ،آنان بار این

ها و بر سردر ساختمان خود حهک کهرده    احزابی که امروزه از سوسیالیسم فقط امالی آن را در نشان ، همچون قریب به اتفاقسوسیالیست اسپانیا

تصادی های اق ترین برنامه ای برخوردار است و حاضر نیست که آرای خود را در سبد حزبی بریزد که از اصلی اند، از منافع اقتصادی و تجاری عمده

به باورهای سوسیالیسهم   هزار یوروست. حزب سوسیالیست اسپانیا ید طوایی در خیانت 300درصدی مالیات بر درآمدهای باای  55آن افزایش 

 گین و کم کهردن بر برچیده شدن صنایع سن که مبتنی بود ،گرفته 1990ی  و اوایل دهه 1980ی  دهه ساارِ دارد، از مدیریت مدرنیزاسیون سرمایه

روی،  ازایهن طلهب.   ههای اسهتقالل   جنهبش کردن تا هموار کردن راه ورود اسپانیا به ناتو و سرکوب  ،مزدها و لیبرالیزه کردن قانون کار میزان دست

رسمیت شناخته، چیزی نیست که حزب سوسیالیست، کهه   ی پیشنیادی خود حق استقالل کاتالونیا را به ائتالف با یونیدوس پودموس که در برنامه

بسها در صهورت شکسهت     راحتی با آن کنار بیاید. چه طلب را سرکوب کرده، به های استقالل جنبش "حفظ تمامیت ارضی کشور"مواره تحت نام ه

 دبیهر پدرو سانچز، دبیرکل ف لی این حزب، جهای خهود را بهه سهوزانا دیهاز،      ، لیگ احزاب اسپانیا حزب سوسیالیست و قرار گرفتن در جایگاه سوم

روی،  ازایهن راستی دارد تا یونیدوس پودمهوس.   ی اندلس بدهد که اتفاقاً تمایل بیشتری به ائتالف با احزاب دست این حزب در منطقه کاریزماتیک

کهار آمهدن     ننگ ائتالف با حزب مردم را بهه جهان بخهرد تها اینکهه در روی      "وحدت ملی"تر است که تحت عنوان  برای این حزب راحت شاید

ایفا کند  البته این احتمال هم وجود دارد که این حزب انتقادهها را بهه جهان بخهرد و در حرکتهی       مؤثریگلسیاس نقش وزیری همچون ای نخست

، انتحاری، از ائتالف با هر دو حزب مردم و یونیدوس پودموس امتناع بورزد و درنتیجه فیلیپ ششم را به صدور فرمان برگزاری مجهدد انتخابهات  

 برای سومین بار، مجاب کند.

 

هم در وض یتی که شکست سیریزا در یونان ما را بهه گشهایش    اگرچه مورد یونیدوس پودموس باز هم به انتخابات و قدرت دولتی گره خورده، آن

تنیا در اروپا کهه   نه ،که دل در گروی این گشایش ای ولی باوجوداین، برای هر موضع سیاسی فضای سیاسی اروپا از طریق انتخابات بدبین کرده،

ی انتخابات پیش رو توجه جدی نشان دههد.   ی سازماندهی و آرایش نیروهای چپ اسپانیا در آستانه نحوه است که به ضروری، دارد ،کل جیاندر 

نیا عالوه بر این، نباید از یاد برد که اهمیت اسپانیا در اروپا و میزان اثرگذاری این کشهور بسهیار بیشهتر از کشهوری همچهون یونهان اسهت. اسهپا        

تأثیرگهذاری  ی نفهوذ و   دامنهه . البتهه  دهنهد  را تشکیل میجنوب اروپا ی  دو قدرت اصلی حوزه ،ی یوروست و در کنار ایتالیا ین اقتصاد منطقهچیارم



 

 

مشهترکات فرهنگهی و    دلیهل  ، بهه کهه اسهپانیا   اشاره کرد نقش بسیار میمی به توان ، میاین مرزهافراتر از   اسپانیا محدود به مرزهای اروپا نیست

  در کشورهای آمریکای اتین ایفا کند.تواند  می، قومی

 

ایهن اظیهارنظر   «. سوسیال دموکرات است و حتی مارکس و انگلس هم سوسیال دموکرات بودنهد »ایگلسیاس چندوقت پیش اعالم کرده بود که 

تهرین کتمهان در تهاریخ چنهد      این بزرگ»م کند که موجب شد که دادِ سوزانا دیاز از حزب سوسیالیست، که پیشتر از او نام برده ایم، درآید و اعال

. پرسش ایهن  «گذارد با گفتن اینکه سوسیال دموکرات است، سرپوش می  ی اخیر اسپانیاست که یک حزب بر برنامه و مشی کمونیستی خود، دهه

ها سرراست و شهفاف   بوده اند؟ پاسخ این سؤالگاه کمونیست  بیان دیگر، آیا آنان هیچ کمونیست اند؟ یا بهاست که آیا ایگلسیاس و پودموس واق اً 

 ی علوم انسانی اند که عمدتاً اساتید جوان دانشگاه در حوزه خیر، پودموس حزبی با مشی کمونیستی نبوده و نیست. اعضای اصلی این حزب  است:

و گذار از وض یت آنتاگونیسهتی بهه   « کالدموکراسی رادی»ی  ترین متفکر به خود را کسی همچون شانتال موف و نظریه نزدیک در بیترین حالت

نقل از یادداشتی که اخیهراً در   عالوه بر این، بهگذارد.  نخورده باقی می نیادهای قدرت را دست البته ای که نظریه –دانند  وض یت آگونستیک او می

اسپانیا همچون، خروج از ناتو، اسهتقرار نظهام    خود به مطالبات تاریخی چپِ نیادیی پیش یونیدوس پودموس در برنامهسایت ژاکوبن منتشر شده، 

کنهد. تومهاس پیکتهی دیگهر نیهای فکهری ایگلسهیاس و         نمهی ای  هیچ اشاره ،ها های استراتژیک اقتصاد، و لغو بدهی کردن بخش جمیوری، ملی 

س پودموس عمدتاً با تکیه بهر آرای  ی اقتصادی یونیدو برنامهکند.  قطارانش است که حتی در مقام مشاوره با او و حزب پودموس همکاری می هم

ی بخش عمومی از طریق افهزایش تصهاعدی    خاطر، تأکید اصلی این برنامه بر کم کردن نابرابری و افزایش بودجه پیکتی مدون شده، و به همین

 هزار یوروست.  60مالیات بر درآمدهای بیشتر از 

 

های مالی از دولت ایران تبرئه شد. این اتیام در ارتباط با تاک شوی  تیام دریافت کمکاز ادر دادگاه عالی اسپانیا ایگلسیاس مارس امسال،  ماه در

( صداوسیمای جمیهوری  Hispan TVی اسپانیولی زبانِ ) ( است که ایگلسیاس و رفقایش در شبکهFort Apache« )فورت آپاچه»سیاسی 

گزارش داده، ایگلسیاس و دوستانش بابت اجهرای ایهن تهاک شهو از سهال       okdiario.comسایت  طور که وب کنند. آن اسالمی ایران اجرا می

، در متینگی که 2013مارس ماه هزار یورو، از دولت ایران پول دریافت کرده اند. ایگلسیاس در  700تا  600تا به امروز، ساانه چیزی بین  2013

نش به سخنان یکی از حضار که از او پرسیده بود چهرا در مقهام یهک    ی جوانان کمونیست آراگون ترتیب داده بود شرکت جست و در واک اتحادیه

اسم این کار سیاست اسهت، سیاسهت....   »ف ال چپ با حکومت تئوکراتیک ایران همکاری کرده، همچون یک چپ ماکیاولیست اینگونه پاسخ داد 

به پتروگراد فرستادند، اما آیا لنین واق اً آلت دسهت   د و او رادر اختیار لنین گذاشتنخواستند فضای روسیه را متشند کنند، قطاری  ها چون می آلمان

های آمریکای اتین و  ی گفتار چپ ها بود؟ خیر، قط اً نبود.... دولت ایران برای آنکه رقبای خود را در غرب تض یف سازد، عالقمند به اشاعه آلمان

کند باید پیه تناقضات را  ستفاده کنم؟.... از دید من، کسی که کار سیاسی مینباید از این فرصت ا برای رسیدن به اهداف خوداسپانیاست. چرا من 

وجهود  نیهز  ی عمهل مها    به تن خود بمالد.... اینکه آیا در کار ما چنین تناقضاتی وجود دارند یا نه، باید بگوییم بله، مسلماً چنین تناقضاتی در شیوه



 

 

را دوسهت دارم؟ خیهر، ابهداً دوسهت نهدارم،       چیزی حجاب سرشان کنند  آیا من چنین مجبورند Hispan TVدارند.... زنان برای کار کردن در 

از ونزوئال در مقام مشاور هوگو چاوز دریافت کرده بود نیز مطر  شد که  ایگلسیاسهایی که  در رابطه با پول. البته اتیام مشابیی «دوست ندارم....

ای توضیحات در این خصوص به کاراکهاس فهرا    که اخیراً مجلس ونزوئال او را برای پاره مبرا دانست  هرچند این اتیامبار هم دادگاه وی را از  این

  خوانده است. 

 

ای دارد  سال گذشته چارچوب ف الیت سیاسی حزب خود را صراحتاً ورای دوتایی چپ و راست تبیین کرده، دایهل عمهده   اینکه ایگلسیاس در یک

کنهد   ، جانب احتیاط را بیش از پیش رعایت میژوئن 26برای انتخابات  خودحزب اند. ایگلسیاس در کمپین انتخاباتی توجه  ها قابل که برخی از آن

رهبران چیار حزب اصلی برگزار شد، در برخورد با پدرو سانچز بسهیار محتاطانهه رفتهار    ی تلویزیونی چند روز پیش که با حضور  تی در مناظرهو ح

را کهانون  وزیر ف لی و رهبر حزب مردم،  راخوی، نخستماریانو عملکرد و در عوض  کرد و س ی کرد تا حد ممکن از بحث رودررو با او پرهیز کند

بینهد، در ایهن کمپهین، بهرخالف      بار شانس موفقیت حزب خود را بیشتر از انتخابات دسامبر گذشته مهی  ایگلسیاس که این حمالت خود قرار دهد.

مهردم و   ههای چهپ از دیهد بسهیاری از     کند، چراکه م تقد است نشان های چپ نمی ها، ش ارها و سنت نشانای به  هیچ اشاره های گذشته، کمپین

ها همواره از مردم و کشور خود شرمنده اند، و خود را  ها و ش ارها ندارند. از دید او، چپ و آنان تصوری از این نشانم نا هستند  انان بیخصوصاً جو

خوانند  چسبانند، سرود انترناسیونال می ی سرخ بر سینه می کنند این است که ستاره دانند. اما آنان تنیا کاری که می در نسبت با مردم روشنفکر می

کنهد کهه    ها لذت برد و تصدیق می ی این سرودها و نشان توان از همه گوید، می رهنگ شکست اند. ایگلسیاس میو عاشق لذت بردن از قسمی ف

گهره   هها  خواهد کل سیاست را به این سرودها و نشان کند که نمی این سرودها متأثر شده است، ولی در ادامه تأکید میشنیدن از بارها خودِ او نیز 

ی ال پائیس انجام داده بهود، بلهوو و دوری جسهتن از خهودانگیختگی صهرف را       ی پیش با روزنامه ای که هفته در همین رابطه، در مصاحبهبزند. 

کند خودش از نداشتن آن در برخی موارد متضرر شده و اکنهون در حهال فراگیهری     ی سیاست است و اعالم می داند که ازمه ی دیگری می نکته

 و پختگی سیاسی است. بلوو

 

ههای   تر شبیه کاتالوگ تبلیغاتی شهرکت مبلمهان  ی گاردین بیش قول نویسنده ، که بهژوئن 26ای پودموس برای انتخابات  صفحه 200در مانیفست 

. در عوض، در هر صفحه، تصاویر نامزدهای بینیم نمیرا گرا  ای آشنای یک حزب چپهیچ نشانی از ادبیات و ش ارهاست،  IKEAی  حاضرآماده

، در حهال  هها  در حال آب دادن به گلدان های خود مشغول انجام کارهای م مول روزمره اند: در آپارتمانبینیم که  حزب در انتخابات پیش رو را می

در حهال کهار کهردن بها     آکواریوم، در حال مسواک زدن، در حال حرف زدن با تلفهن همهراه در بهالکنی،     های دادن به حیوان خانگی یا ماهیغذا 

در حهال ریخهتن یها     سهااد،  ی تییهدر حال مرتب کردن روتختی، در حال درست کردن غذا، در حال برش دادن سبزیجات و پنیر برای تاب،  لپ

ان، در حال آماده شدن برای سوار شدن بر دوچرخه، در حال بهازی شهطرند، در حهال    ها، در حال بستن چمد نوشیدن قیوه، در حال شستن ظرف

مانیفست پودموس قرار است های کوتاهی اند که در واقع  همراه با متننوشتن پشت میز، و در حال خواندن، خواندن، خواندن. تمامی این تصاویر 



 

 

ههای سهبز    یت انهرژی اشاره به اهمعنوان ماال،  که، به یابیم میهایی را  یر، متنابالی این تصاو. در باشندی زندگی  شکل تازهیک  توضیحبرای 

ی  آینهده و در پایهان دوره  در چیار سهال   کههایی از این دست  برنامه، دهند خبر میپودموس  های اقتصادی برنامه هایی که از همچنین متن ،دارند

میلیهارد یهورو    15ی بخش عمومی، هر سهال،   درصد کاهش خواهد یافت، و بودجه 11به  ،در وض یت ف لی ،درصد 21کاری پارلمان، بیکاری از 

  . پیدا خواهد کردافزایش 

 

اروپایی کهه در  های  ها و کمونیست ی چپ تجربهبه  داردایگلسیاس در توضیح اینکه چرا حزبش اکنون یک حزب سوسیال دموکرات است، اشاره 

 "راه سهوم "کنهد از آنجها کهه     تأکید می هم، در ادامه  بودند وهای سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی  تحت تأثیر سیاست 1970ی  دهه

ند که دا می "راه سوم"های نئولیبرالی جذب و حل شد، پودموس خود را برآمده از شکست جریان  ای در سیاست شکل مفتضحانه پیشنیادی بلر به

ی نقهدهایی کهه بهه     فارو از همهه دارد.  1970ی  های سوسیال دموکراسی کشورهای اسکاندیناوی در دهه یکبار دیگر دل در گرو تحقق سیاست

ی کشورهای اسکاندیناوی وارد است، باید دید کهه در   براساس نسخهشان به قسمی سوسیال دموکراسی  مشی ایگلسیاس و پودموس در بازگشت

وزیهری موفهق بهه     و آیا در صورت کسب جایگهاه نخسهت   شان، چقدر راسخ و جدی اندمد نظر خود "سوسیال دموکراسیِ"وریک سطح همین رت

و در صهورت شکسهت در انتخابهات و کسهب جایگهاه      شهود؟   تکلیف او و حزبش با سهازماندهی مردمهی چهه مهی    د شد؟ ناجرایی کردن آن خواه

چنان که برخهی گفتهه انهد، غلظهت کمپهین انتخابهاتی آنهان را از         اکنون، آن همآیا اپوزیسیون، این سازماندهی چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ 

 سازماندهی مردمی دور نکرده است؟ی  وظیفه

 

آلکسیس سیپراس با همدلی تمام نوشهته اسهت. اینکهه آیها ایهن همهدلی در سهطح        ایگلسیاس را « ی بحرانِ سیاست در زمانه»گفتار کتاب  پیش

موضوعی است که باید منتظهر بهود.    ی عملش از سیپراس جداست، یا ایگلسیاس نشان خواهد داد که شیوهماند  میپراکسیس سیاسی هم برقرار 

ی دولت سهیپراس، کهه گهرم     داند، خصوصاً پس از تجربه هوشی است، قط اً میسیاسی باهایش، نشان داده که رهبر  ی ض ف ایگلسیاس، با همه

در مقطع کنونی، دشوارترین رسالتی اسهت کهه پهیش     های مردم اسپانیا ها، و زنده نگاه داشتن ایمان ها، خالق نگاه داشتن هوش نگاه داشتن قلب

       او و ائتالف یونیدوس پودموس است.روی 

  

   


