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  ؟!��ران ا����دی����وی �روج از �رداب  ��ز�� در

  ��1397ه دی  -��زاد �����

  

  

  Obradorr  Andrésا������ت ا��ر ��ز�� و روی ��رآ�دن آ�درس ���و�ل �وزا�رادر (آ��و)

Manuel Lopez    ل����و �(�" در ا�ن �و$�" ��م �وزا�راُدررا �" ��ر �واھ�م �رد) ���رز �د��

� ��ز�� �� را �ر���ر  د�و�را� ���روزی  20آن دا$ت �" �" �رر "� "� ���ل ا��ر او و $را�ط

�� �&�� "� "�'�را �" $���ت ��ز��، ��� از �&��ر�ن �$ورھ�ی آ�ر���ی  او ��(ر $د �رداز�م. ا�ن �

/�ر در ا�ن ���رزات �� �وو/را.� ��روھ�ی در -��ن، �زد�� �� ��د، ���" �(�رب ا���$ت $ده و

 ��وا�د �0وی درس ھ�ی �&� �$��ھت ھ��� �" ا��(�  و آ�(� �� ���رزات �ردم ا�ران �$�ھده �� ���م، �

   �رای �� ��$د.

�" ر���ت (�&وری  -2018ژو��" در ��$��" اول  -�5ف 3پ ����1 ا 65ا����ب �وزا�رادر ���د�دای 

� 0دود  -��ز�� ��ردی را �ر ��ر آورده �" 0دود 3&ل  -����ون �9ر �130$وری �زرگ �� (��7

� ��ز�� 0;ور دا$�" �" ��ش از دو دھ����آن .���7ت در ��-�ر�ن �طوح  1��ل در ���رزات 

� ��ز�� �وده ا�ت. $&رداری ��ز��و (����ره ���د�دا�وری در ) و �" دو2000-���7.2005ت 

� �رای ر���ت (�&وری ا�ن �$ور�������رای درک �&�ر او;�ع ��و�� از آن (��" ا�د.  ���رزات ا�

» آ��و«��ل ا����ب �وز ا�راُدر  20، �&�ر ا�ت �" ?@ب �ر/رد�م و او;�?� را �" در ا�ن ��ز��
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���درت ھ�ی ��0� آ�&�  را �" ر���ت (�&وری، ���ن و از �ظر �ر�� ��0.ل �درت در ��ز�� و 0

� ���م. ��"، �رر��� -PRD–0زب  2000در ��ل در ا��-ت ��0دۀ آ�ر��� و ���ر �$ورھ�، �@�ول 

��� 0زب ا�@5�� د�و�را- �� �.5�� �� وارد $دن در ا�����دار �� 0زب د�ت را–PAN-  دام�0زب ا

���-  "��?-  PRI-  دی�&� �. ا�ری �" در �&��ت ����" داد���1 ا�ن 0زب  71�" �درت  -0زب ا�@5�

���م $د و �و���ن .و�س رھ�ر آن �" ر���ت (�&وری ر��د. �" در وا�C ھ��ن  �" �C9 0زب ا�دام ��

�ت ھ�ی رژ�م /ذ$�" را د���ل �رد.���  

»���� �ر�ب از ��ز���&� و ��1989ه �"  26در  -PRD -»0زب ا�59�� د�و�را.5��&�دھ�ی  از ا�

��س $د. (��ز» 3پ«'�ا��5ف ��ر/ران، دھ@���ن و  -»ا�(�ن ��0" ھ�« ��ن �د�� $&ر ��ز��

د��س ��ر 1988در  -و...) -��" ھ�ی 0زب ��و���ت �د��� -PRI(��ح د�و�رات 0زب  -دا�$(و��ن

ا0�رام �" ا������ت  . �ر���1 ا�ن 0زب �� ذ�رش ا���Eد ��زار ورھ�ری ا�ن 0زب را �د�ت /ر.ت

د�و�را��� آ���3ن �"  –��$&�ی ���دی در 3&�ر3وب �� �ر���1 �و���ل �ر����� و �@ش دو�ت در 

��م، �رار �� /ر.ت. از ��$ ��ت /رد�د. و -�1996����� در ا������ت ا�ن 0زب ?;و ��ن ا���ل �و

�&�  -1994در Eد و  7.91 -1988����در Eد آرا را در ا������ت .درال �د�ت  16.8 –��ل ���م زا

��E0ل �رده در ا��-ت (�و�� �"  �7دی ا�ن 0زب، در ���واده ای �رده �ورژوا و رھ�ر رآورد. ا�رادُ 

� و ادارۀ ?�و�� ا�ت. در د��� آ�ده و����(وا�� �" ?;و�ت 0زب  �5�E0ت او در 0@وق و ?�وم 

� ا�ت، در -PRI-ا�@5�� �&�دی����97 داده و�" 0ز�� د�ت را��" ��  آ�د. ا�� �زودی از ا�ن 0زب ا

� �9ت ��ز���ری .��7�� ���� -pemex-�ت ھ�ی �د�� �ر ;د ا(�0.�ت �������� – و ��9��ت ا�

��س 0زب ا�@5�� د�و�را��� -ا�ری را�G در ��ز�� '��و�ط (��ح 3پ  �" -PRD - د�ت زد. �� 

)PRI .ت�$&ردار ��ز��و /رد�د. در ا�ن �@�م، �� ���رزه ��  2000در ژو��" ) �و(ود آ�د، �" آن �و

��Hن �م درآ�د و �&�ود �ر���1 ��.��ی ��درت و �� �ری ا�05Eت �" �C9 ��دران �(رد و ��ز�$

��رھ�ی �0ل و �@ل و���� د�ت ��.ت �" ھراس ا���Hر$� �درت ... آ�وز$� و � �" $&رت و �0�و��

�@ر در��7دادی از اطرا.���ش ، او را� �ھم �" .��د ����  ��ز�� را دا�ن زد. �" �&��1 ا.�;��0ت ���

�ظ�ھرات �� ����ون از ھوادارا�ش رھ� /رد�د.  �" �� .$�ر و دا$��د ��&م �رد�د و �Eد �7@��ش را

 ��Iد�دای 0زب د�د./ر �ر/زار ٢٠٠۶ ژو��" ٢ در ر���"،� ط�ق �Iز��، در (�&وری ر���ت ا������ت

� �� ا�دام - PAN- )ت 0زب�� د���و��� را�I (- ِدرون، .��پ��I �� 5ف آرای� در Eدم ۵۶ ا�

 آ�دره 3پ، ر.ر���ت ��Iد�دای �@��ل در رأی ����ون ۴١ از رأی ھزار ٢۴٣ ا��5ف �� ��7� Eد

 .$د ا?5م �ر�ده -د�وIرا���  ا�@5�� 0زب -ر�وزا�رادُ  ���و�ل

� �@���ت� ھر�ر.�دی �" ��ل �دت ھ� از دارد، $دن �ر�ده �رای ز��دی $��س  ا�راُدر ا��I" �" ?�م �� I0و�

� دور از را او �� ��ز�د�د د�ت�������ش ��ز�د. ��رج ����@1 ا� �� �T�0ت �رای و�د�و�� ���د ��9� 
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��زی رو�ده او، Iردن ،��رس .ا�د (��" آن زا $&رو�دی 0@وق �Uو و ز�دان واھ � I�0م در ا���Hر$

 3پ (ر��ن �" -��ن آ�ر��Iی در د�Hری I$ور ا��I" از ��0ده در آن �و�C ا��-ت �در���دان و �Iز��

�'�Tر �� ا�دا��ت ا�ن در ��و�دد $��� و آرژا���ن اورو/و�"، �رز�ل، �و��وی، و�زو�I ،5و��، در I�0م 

 �" ?�وان �وا��ت ا�راُدر آ�&�، �ظ�ھرات و ای �وده .$�ر ز�ر ھ�1 ا��&�، رVم �" و��. ا�ت ��وده

  .���د راه ا������ت �" 3پ ��Iد�دای

��ز���دھ� ��I�0ت، �7دی ا�دام C���@�ب و �������. 3پ �ود ��Iد�دای ا����ب از (�و/�ری �رای ا�

 طرف ��ظران �� و ارو� در آن �و.C)  وز�ران $ورای (ر��س �رو�و ���و�ل و �رز �� /زار$Hران

 د��و�����، ا�د. (�و�و�د دا$�" ا�راز را �ود �Hرا�� Iرده، ا$�ره ھ� �@�ب ا�ن از �وارد ��7ددی �"

� رأی ھزار ٩٠۴  .ا�د Iرده ا$�ره ز�ر �وارد �" (��" از ھم د�Hری ����C  -) ٢٠٠۶ اوت� $�رده 0

��0� در �$ده "I 5ف� روز در �ردم از ز��دی $��ر. ا�د Iرده ا?5م را �ر�ده رأی ھزار ٢۴٣ �� ا�

�ت در I" ���$�ن $د�د ��و(" /�ری رأی�� ��������، 0وزۀ ٣۵٠٠ در �ت.�� ا������� آرای �7داد ا�

 �Iز�� ھ�ی روز���" از �ر��. �وده ��$�ر ���ت در $ده ت�T از آرای رأی ھزار ۵٨ $ده، ا?5م

 دور �" 3پ طر.دار ھ�ی 0وزه �" ���7ق رأی ھ�ی �Eدوق ��داد �$�ن I "Iرد�د �3پ ھ��� ?Iس

"�� I$ور ھرردد. $و �� ا�دا�I�� $��رش �" Iم د�ت ا������ت، �Uو �" �" ا/ر ا�دا��ت ا�ن �� ،د�وIرا

 ا?�را;�ت ���م ا������ت، داد/�ه و ا������ت .درال ۀادار �Iز�� در و�� $د �� ��(ر آ�&� دو��رۀ Iل

����ر ٧ در Iرده، رد را ���و�� ا�راُدر�  ً������G ا?5م �� .��ود�د ا?5م را ��Iِدرون �روزی ر� 

 و دا��1 �ظ�ھرا�$�ن ر���" ھ� �����ن �" ذ�ر.��د ��� را آن و دا$��د ا?�راض I" �رد�� ا������ت،

�ر و���C روز ھر �� و �ھ �@�ب $دن رو$ن �� د.$ �� ����  ا�راُدر، �� .را�وان /�ری، رأی ھ�ی �ر

 و در�Iز�Iو �9ر ����ون �" ژو��" ٣٠ در و �9ر ����ون ٢ �7د ھ9�" دو �9ر، ھزار ٧٠٠ ،ژو��" ٨ در

 و Iرد�د ا(���ع ا������ت �0وۀ �ر/زاری �" ا?�راض ��ظور �" �Iز�� �را�ر در �9ر ����ون ٧

��ر�ا�ن  در �و���ن $��ر و �ود�د آ�ده $&ر �" I" دھ@����� و �Iر/ران $رIت ./رد�د�د آن �Uو �وا

�رۀ  ود.� ز��د ا(���?�ت��ت ���م �در�G �" و ر.ت .را�ر ا������ت �Uو از �ردم ھ�ی �وا�ت /��� 

��ت و�ژه �" ت./ر. �$��" را I�0م ھ�ی ا���Hر$���� ھ�ی EوE� ،زی����د .@ر، و ���Iری . 

��Hه اداری���د.  ا?�را;�ت ا�ن �&م ھ�ی �ر.Eل دو�ت د�ت در ?�و�� ھ�ی ر���" ا��E0ر و د�ھ

� ی�ھ �@�ب �ر �ر ای I" ���رزه������� $ورش �� �" $ده �ود، �\ ر.ت I" $روع ا���Hھ� � ا�@5�

� در $ود. ��3ن �دل�� �0د آ�ر��Iی $را�ط و;�7����� از -��ن � ا�ن �ر�وردار�ود.  �زا �" اھ��

��ل ھ� ط� I" را (��I� 17ز�� �;�دھ�ی I&�1 ھ�1 ��ره، �� ���رزه، "� روی �ر �ود، $ده ا���$

"�0E .د��$I دان@. ،�� و دھ@���ن و �Iر/ران و;�7ت رو ھ�[ �" I" ای ر$د ا���Eدی د�وIرا

��زدھ�، ���ن �ط^ و ���Iری ، ���$�ده �&�ود را .@�ر �رد��ن���د د. ���Hه ھ��H�� و اداری د
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� ����و�&� �&�(رتIز�I� "� 0ده ا��-ت���د ?وا��� ھ�" �Iر، �رای ��.�ن �� �0را�� او;�ع I" ھ

� )2018(ا���ر  OECDط�ق /زارش ��ز��ن ھ���ری ا���Eدی و �و�7"   ا�د. Iرده ا�(�د را �Iو�

� ���د �� در و;�7ت آ��ب ذ�ری  ��7ز���  10از ھر � ��رار دار�د و درآ�د �9ر$�ن در .@ر ز�د/

  % (��7ت .@�ر آن �$ور ا�ت. 20آ�د �را�ر در 10(��7ت ردرآ�د ��ز��  20%

 :C���-economic-mexico-and-tp://www.oecd.org/fr/mexique/globalht

2018.htm-outlook ( 

�رش :(��" �ر رو�دادھ�ی آن اTر �&�� دا$ت. از E2006ف ��دی ھ�ی ��ل از ا������ت � (��ش /

���Iد����را�ژی ���Uر دا�$(و��، و �� (��ش ا����� ���رزه ھدف �� 3پ ��روھ�ی (&ت ا��0د در زا

�رای  -�I- ) 1دو�� �����H�) 1ل $$��ن و ٢٠٠۵ ژو�ن در �رخ ��ش آ��ده I�0م، ا?5م داری �ر���" ��

 در ٢٠٠۶ ژا�و�" در" د�Hر �Iرزاری" ھ�ی /ردھ���� و )اط5?�ت ��$�ر در ا�ن �ورد �" � �و$ت  �را(7" ���د

�و��ل و� و -زار $&ر در .و-د �Iر/ران ?��" دو�ت آ��ز �$و�ت و ر���0" �� 5�0ت $&رIر�

�ت طر.داران �و��ن �رIوب���� آ�وز/�ران �" �&�(م ،���وادور ��ن در ھ� زا��E� $&ر در ا?

�I��Iآ "I "� ل�U$ن ا��ز و ھ� ���Iت $&ری �&م �را�� ا������ت د�Hر �وی زده �ود�د. از د�Eر. 

���1 0زب ٧٠ I0و�ت �ردم �� Iرد .راھمPRI  و G�� د�ت I0و�ت ��ل ���" را�� از .وIس و�

� را ز�ر �ؤال ��ر�د.PAN 0زب  Iز�I� $�ر از ����ون ھ��ف ا��� �Iرزار از �������� رھ�ر ا�

 ُدراُ�را �وز اوز���ون،������$ 1���د /را��، (رج رو.�ور Iرد�د. �" /9�� ?�وم ا���� دا�$�Hه 

 ا�ت، ا�راُدر  ر.ر���ت �� ا�رادر" �و$�" را او ا��راً ��و/را.� I" و�ر(���� ا���ت در ��ری و و����م

��و�����م �"�� �� ط��ب .ا�ت �7�@د ا�@5��� �ر���1 �وی �� دو�?����ت از و �ت ا(��� �� و ���0

�9Iز و �9ت �ورد در �ود�/ �� د.�ع ط��7� Iت $� "�د��� "I او ����ت ر.ر�� "I "��� ھ�ی ��� ا

 0رIت �" را ����و�� ھ�ی �وده I" �در ھ��ن و�� �رد ��� ز�ر �ؤال �"  را داری �ر���" (��17

�ت �Iز�� را �ر I�0م رژ�م ھ�ی ��" و درآورده� �طر��ک I�0م �درت و ھ� ا�ر�����ت �رای ��وده 

�7� ����د �� �واھ�د �� I" �ود را آ�3" او در �ردم« رود. �� $��ر �"� ��Eرای .ر�رر�$"  ��U�

�ن ا�� أ�ور. �ر�� ایH�$" را آ�3" وا�ھراس  "��ت ��روھ��� ��I" ا�رادر، �وز �" ا�دا� "I او "� 

� و آورده ��دان�� از I" ط�@������$ �Iز��، ا�@5�� (��ش �" �@ل از �@��1 ��داری(» ��Iد �� او 

�ت ای �@��" ?�وان "I در وود آ�ن  �Iرو���Iر�1 ا�$�la riposte   رده 2006درI ر$� ).ا�ت ��

� از س�bت ژو��"، ٣٠ /ردھ��� ��" ا�ت.  ادا�" �Iز�Iو در ھ� (�ده و ھ� �����ن در �ردم �$��.��

� ھ� $ب ���م آ�&����د�د و �ود �Iرزارھ�ی از د.�ع �رای ھ� �����ن در ��ران ز�ر در 0� ا�ن از ا�

��ت �Iر طر�ق��@�م ��ود�د. ���(G�. 1 را ا���Eدی �ؤ�ر.�ن �0�و��ت  ��- ا?�را;� (��ش ا�ن �
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�ت او��ن اوت، ��ه ا������ت در I" �ود  PRD »د�و�را���  ا�@5ب0زب «� I0و�ت ���3�س ا��� 

 .Iرد �ود ��Eب را

9� �� و ا�@5�� �و��7ت درک �� را�رادُ � G����، ا������ت ���@� داد �رار �ردم (��ش رأس در را �و�ش 

��د�ل H�Iره �زرگ /روه دو��ن �" را او طر.داران (��ش 0رIت، ط���د. ا�ن ���رزه �" را و I0و�ت 

� ���Tق" .را�وان Eدور �Iز��، در ا?�را;� (��ش ?طف �@ط". Iرد�� " ��� - CND   د�وIرا

����ر ١۶ روز در ?�و�� ا.�Iر .$�ر ز�ر ا�ن ?�ل را ا�راُدر �ود. او �و�ط -� ��@5ل روز ��7� ا

 آن، �ر ?5وه Iرد�د، ا�(�م داد. $رIت I$ور �را�ر از �����ده ����ون �� 0دود آن در I� "Iز��

� آن از �ود ���0ت ا?5م �� �ود�د �Iرده ��م T�ت I" ��ز �9ر ھزار ھ� ده�����$ ا?��Eب ��ود�د. ا?5م 

��" ٢۴ ?�و�?������ر ��ه در ��ت و 3پ ھ�ی ��ز��ن طرف از I" �ود د�Hری ا���Iر ��Iر�� 

� ا�ن او��" ھدف /ر.ت. ا�(�م�bم /�ری /ردھ���E���ت � "� G��� در. �ود �7دی 0رIت و ا������ت �

� �روز /را�ش دو ھدف، ا�ن �دو�ن�bرد. /را�ش اول، /ردھ�I ق�T�� را �� در ��H��� ا?��ل (&ت ��

� ا0���-ً  و �د�� د�ت اوز���ون �� �وا.@� �" $��د �� I�0م �� د�د  �درت روی �ر ا;�.� .$�ر�� �3د 

�  از�5��$� �� ا�ن را در �درت $ر�� ��زد و ��ش ھ��� از �ر���1 آن را �ذ�رد.رھ�ران �ورو�را

 ا����ر در را �Iز�� I0و�ت ��ل ٧٠ RPI- "I-�&�دی ا�@5ب �9وذی 0زب ?وا�ل و(ود �� .ر;�"

"�� ط����" .رEت I" (/رد�د �درت �ر��Iر از ٢٠٠٠ ��ل در و دا$�ب درI " �@�م�ش �ون (��� اوز�

"�� رھ�را�� اول روز ھ��ن درو�� در 0زب ا�@5�� د�و�را���  /رد�د. در �;�د �� ��?ث ا�د)  �و

� از را (��ش I" ) 1988(رھ�ر 0زب در   �ICuauhtémoc Cárdenasرد��س  3ون ��ر��

$د�د. /را�ش  (�رو �0E" از "���ن ���ن،" .ر��د �� Iرد�د �� ��C "���و�� �&�دھ�ی �" آ$�Iر �7رض"

"� "����واھ�ن  0زب ا�@5�� (وا��ن و دھ@���ن �" ا�ن ���(" ر��د �" �Iر/ران، 0زب ھ�ی ��" دوم �� 

��د I�0م ط�@1ۀ �9ر از �واری ر�زه�� ���Tق" آ��ن �رای .���� ���� �د�ل ��" د�وIرا��ت I0و� 

 ا?�را;� ?�ل ا�ن $����"، ر���ت �" را -د�Hر ��Iد�دای - ��Iدرون ا����ب .درال داد/�ه I" از آ�(� و

� �ظر �" �ود. /ر.�" �$��" را .�7� I0و�ت �9� آ$�Iرا و ر.�" .را�ر ���و�� ھ�ی ���م �3ر3وب از� 

���Uر" �� �ول او .$ود �زد�� /را�ش ا�ن �" Iو$�د �� �Iو��، او;�ع درک �� ا�راُدر I" آ�د 

 ./رد�د "�Iز�� ���Uر �رای (��C �@$1" �� �واھ�ن داده و را "راد��Iل

�، ���Tق�� �  :Iرد ���7ن �و�ش �رای ھدف �G ای، �ط���7" ط

� ���را�ری و .@ر �� ���رزه - ١I��� �دون ?دا�ت،"ا�ت  آ�ده �ط���7" ا�ت. در I�0م I$ور �ر I" و$0

��� �E^ و �دارد و(ود Iس ھ�[ �رای ا���?���� ��وۀ �E^ .���د ��واھد ��دار ��ز ا(?��� ?دا�ت ا(

�ت." 
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� �� .دھ�م ��� را ��ن ��� �����V Cرت ا(�زۀ �� " ��� ����C و ھ� Tروت از د.�ع -٢EوE� �� زی�� 

� ھر در ھ�،�I$ "I ،$د��رد �واھ�م ����9ت I .C���E ،رو����Iآ�وزش ،�9ت ا� ،�ھ�ی  ���" ?�و�

�?������ر و ا( C���� �� ا$�ره �" طرح( "���د �واھد ���� ��ت ا��E0ر و ا����ر در ��EوE� 

 �9ت و �رق ا�ت) ��� $رIت Iردن

� اط5ع �رای ?�وم 0ق از د.�ع -٣��� ھ�ی /روھ� ر���" I" ���و�� �� ا��(� ��.�ن (در اط5ع و ر

 $ود) �� ����9ت داده �رار I0و�ت ا����ر در ا��E0راً  را

��د �� ���رزه -۴. ��" ھ�3ون ����د "I0و�ت  .�(�زات از .��دان ��7.�ت و ?�و���I ای "I در�د�ت 

��� ���د .�Iد ?�ل �ت ر�وا ا������I را "I درت از�وء ���9ده � �" �Vرت را ?�و�� ا�وال و Iرده ا

 ".��ود �(�زات ا�د �رده

��زی " -۵I� ز�0�I$�ن (��درج در و �Iر/ران 0@وق �" I" ?وا��� �� ���رزه "�د��  �&�دھ�ی ���م 

� ���ون���� ���ون �&�دھ�ی Iردن د/ر/ون �� Iرده، ����ت ) ١٩١٧ ا�����د  و �@�ب �رای را راه ا.

�ت I" طوری �" ا�د، Iرده ��ز��� �.درال  داد/�ه و /ر.�" �رار �9وذ 0�E��ن و ���Iداران �د�ت در ���

 ".ا�ت �درت 0�E��ن و ��9د �@" (�����Iران �د�ت در

� از س روز دو I" ھ� ھدف ا�ن�bق /ردھ��T�� ��� اظ&�ر �Hرا�� ا�ر ا�ن از ��.�" ا��$�ر د�وIرا

�� ���ون ا(رای از I�0م �&�دھ�ی �I "Iد ���� .زده ا�د ��ز �ر ا�ت ١٩١٧ ا�@5ب از ��$� I" ا

� و (�&وری ر���ت �" ا����ب ا�راُدر �� ���، ���Tق �Eوب ھ�ی �ط���7" ��-�ره� در �$�Iل I0و�

� I"را  /را�$� و �رده �ؤال ز�ر را I�0م رژ�م �$رو?�ت - �Iز�� ا�@5ب ���روز -ر�وا�� ٢٠� 

 ا����ب ����د، �@�و�ت (��ش ر��س ?�وان �" Eر.�ً  را �@�و�ت، ا�راُدر �@$1 طرح ?�وان �0ت �وا�ت

 �رای ���Uر را �ود ارادۀ �ر��ب �د�ن و داد �رار ا���ت در ��� ���Tق آرای �����د/�ن ?ظ�م اTIر�ت ��

 .داد �$�ن رژ�م Iل

�و(" (��ب ا����� ��ن ھ�ی ر���" و �Iز�� در ���ط ھ�ی ر���" و �ط�و?�ت �@ش ا��(� در "I ت� ا

"� ��� ی�ھ �@�ب در��رۀ ���Hن �Iو������ د��و����� �و�و�دد. ا� ردا��" �Iز�� (�ری 0وادث و ا�

 "آزادی از د.�ع ھ�ی ��ز��ن" و" ا����� ��ن (��17" :�و$ت ��ره ا�ن در �و�ش ٢٠٠۶ ژو�ن در $��رۀ

"I " طور�ر ���� 0وادث در ���������ن، ا����ن، Eر��� در ا��راً  و اوIرا�ن /ر(� آ�@در ��ورو

� Iود��ی ا�ن �ود�د، در��رۀ .�7ل������) 2( .ا�د ���ده ��Iت /ذرد، �� �Iز�� در �� 3$م �ش I" ا�

��Eور Iرد �وان � "I ب ا�ن ا/ر�@� ������� �����9ن ��Iد�دای و /ذ$ت �� �Iو�� و�زو�5ی در ا�

 ا�@5ب ا��(� در« ./$ت �� �ر� ا����� ��ن (�(�ل 3" $د �� آرا ��ز�ده Eدم درEد ۵۶ �� �3وز

"��و1�E �&�دھ�ی �" و آ����ن ط�C �وا.ق �Iز�� �ردم "���� ���� �و���رال �ر���" داری ر��&) 
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� �&�دھ�ی ��I و ول �� و� �وارد در را آ�&� .ر��د ا?�راض I" �&�دھ��� ا�ت، �$ده ا�(�م آن (��و

 ».ا�م $��ده ��رھ� ��- $دۀ ذIر

� د��ل، ا�ن �"I� ن از���� ���Tق ا�دا��ت ���� ،����$�Iل د�وIرا ���و���I "�  ران" ��م�H� "روز��� 

� (&ت ��و�ز�و�� ھ�ی ���Iل �ر�C �� ھدف �Eرف "�@�و�ت در���م �� �ر��� ����� اط5ع ر@�@0 

�@ل و���رI�0م �ود.  ا���Hر$� از ���� ھ�1  ا���Hر$� ،$�ل �� /ر.ت I" �د�ن ��ن ای دو/��" �درت 

 ھ�ی ر�درت ر���" ز��ن، و 0�E C���E��ن ھ�ی ��ز��ن ���ق، 3پ روI9�$ران I�0م، �&�دھ�ی و

�� از د.�ع ��0د �رای (�&1" �� در را ��ر(� و دا���� �&�دھ�ی و د�وIرا�� (�C �رد. در  "ر

�� ار����ن ���ن ا�ن��I 1�0 از ھمE رد�ف ����ده ?@ب �@� ر�وه"و  "3ون "���دوال �زر/� ھ�ی ا�د. ا

 ا0�رام �وا?د ��زی �" و ذ�ر.�" را ��Iدرون �درت I" ا�د Iرده �@�;� ا�راُدر از �I$��" ���ز در  "را

�@ل I" ا�د .&��ده آ����ن ا�ن .�Hذارد� ھ� 1��I" �درت ��Iدرون ��&� �" �Iو�� (��ش ا�رادر، ارادۀ از �

�&د�د را داری �ر���" (��17 �&�دھ�ی � !�Iد �

��ی در I" ای �ذھ�� ?��@�ً  �ردم��I زرگ�ن ��� در ��روو��Iدان �زد��� -�Iزو C�) ده$ �� �ود�د و�

�� �@���ت د�د�د��I ��� از" ا�رادر ��د ز�ده" �ود زده .ر��د I" را (وا���I رد�د ا�راجI راض� �" ا?

"��� درون �" ھ� ���� �7د �I$���1 و ردا���I ،د��� از ورودی، درِ  (�وی I" و�ژه �" �ر.���I ورود 

"I راھن و آرم��� �@��ل در آ�&�. $د �� (�و/�ری طر.داران ا�راُدردا$��د ��I C�) ف $ده و@� را ا

�� را ھ� رأی«Voto por Voto �ودن" ��&م �� �رد�د. و .ر��د �� زد�د  ��ز �3"" �" �� ���د 

� در �ردم». $�ردH���Hرا�� ���ت ?�و���� و $�ن ا0��;. "I رای�راز �دا ?@�ده ا� ھر ، از $ده 

"�����9ده ا�راُدر و (��ش از طر.داری دادن �$�ن �رای ای و���ت �ر$�ر ھ�ی ��I ."�0Eد �� ا�� ا0

� �7(زه ا��ظ�ر در I" دھد �� ��ر �رد�� روز���1 ��ت از .�ورد �� 3$م �" .راوان �ذھ�� و �را.

� ای����� �" آ���Iوھ�ی �ر �� �� و ا�د ردا��" ���ز و �ر������� �@��ر ز��رت �" روی زا�وان راھ

��ر را �روزی ا�راُدر �� رو�د �� �د���ن��ر آواز آ�&�. $و�د �وا ��" �دا  ��� ا�دام 0زبI"  دھ�د �

��7ق �دارد!  

 اوآ%��%�  ا���ت در دو��"$ �درت "�!�ل و �ورش

���I ا���ت در �Iز�� 2006(��ش �@ط1 اوجIود. اوا�ر او��س« �� I" ا���ت ا�ن .ر���دار »رو�زور

�ؤول� ���ز��ن ��ل �3د�ن ��ز���دھ 1�.�� ������" ���دھ�ی �و�ط � و ��I�0ت �ود �" ���^ وا�

��Hری و ر���� آدم و �رور در او ھ�ی روش� �@�و�ت و $ورش �� �7روف �ود �ن����I$ �9(1 و د

�� "@�������ت �ظ�ھرات �رIوب از س روز دو /رد�د. رو�رو ای � "I ژو�ن ١۶ از آ��ز ����7ن 

��97ی �@�;�ی و ر���" ھ� �����ن �" �9ر ھزار ۴٠٠ ($ده $روع� و �$ن �رIوب.) �� ��Iد را او ا
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� �" را ����7ن و (��ش I$��د ا���ت �را�ر �" را �ردم �$م آ�ش ��س، د�ت �" �ظ�ھرات �و��ن$��) 

���ت �دل /�ر ھ�" و ای �وده. 

��د��Iی ����7ن را (��ش ا�ن رھ�ری  »SNTE  « "��" �" �درت ��0م /ذ$���د���ی وا� ��0� 1��$

�رل 3پ، �7&ده دا$ت �" ��/را�$�ت�I ش ا�ن�� �� �درت ?��" را (��ش و /ر.�" د�ت �" را ا���

�Hر� را �ود ای، �وده �(�س �� �$�Iل ا���Iر �" زدن د�ت �� �ر?ت، �" (��ش ���رد. ھدا�تا را

� �&�دھ�ی ادارۀ �رای�� ا��&� ���ن از و $د�د ا����ب �����د/��� $&رھ� Iرد. در آ��ده �� I0و����I 

�ر .درال ای �وده �(�س �"���د ?زل ���ل I" �����د/�نا�ن . /رد�د�د رھ� روزا�" ا�ور ادارۀ ��ؤول ھ

��د $&ر و ��0" ھر در��" از $د، �$�Iل ����7ن ا���Iر �" ا��دا �(�س I" ا�ن �ط����ت .ھ� ھ�ی �وا

���ل �" �ر�وط I" آ�&� او��1� ���ردھ� آ�وز$����ل ھ�1 دا��1 آن ر.�"، .را�ر �ود و د� ����� و 

� Iو$ش. ا�ت /ر.�" در�ر را ا���Eدی����د��I رھ�ران از �3د ھ�ی  "I دE� د����9ھم در��.تِ  �� دا$ 

 �(�س $�ن، ا���Eدی ھ�ی �وا�ت �ر�� ا�(�م و 0@وق ����7ن ا.زا�ش �ر ���� I0و�ت از ای ���"

�ت �" ��Iد �7ط�ل راI$ وده �(�س از آ�&� و ا�(���د� از د�Hر (��ش،. /رد�د�د ا�راج .درال ای 

 د.�ع و ادارۀ ا�ور �رای ای �وده �(��س �ود. دا��1 �$�Iل ر.�" .را�ر ا���Eدی ھ�ی �وا�ت �0دودۀ

���I ا���ت $&رھ�ی ا�Vب ��&� �" دھ@���ن و �Iر/ران ھ�ی �وا�ت ازIر را اوا�در ،"����ر �" ��I" /ر. 

� ا���ت و "��3وا�Iن" و "/ررو" 3ون ا��-ت��رش  "���ن 9���Iور���ی"  0�/ "� .ا�ت ��.

�را�ژی��ت دو�ت ا��� �" &د�د� و ��0� I0و�ت �ر��Iری �ول �رد. �� د���ل را $�ر�ن ��ن و ��3ق 

 دوام درازی �دت �وا�د ��� دو/��" ��0ت ا�ن I" �ود  ط��7�، ���و��" �ظم ا?�دهء" �رای ار�ش ا?زام

�روزی �رای را -زم ا�زار ��ر.ت و �ش �" �� (��ش .���ورد �� �� .راھم "���و�� I0و�ت" �9� 

 رود. ���0ل �" �ود �� آورد

�ر?ت، �" دھ@���ن آ�وز/�ران، �Iر/ران، �� �� ��ر��Iدھ���� از د.�ع �" �و�ش ا(���?�ت 0ول ،�ر

� ادارات و �@ل ��س و �0ل و���ل $&ری، ھ�ی ا�و�وس و ردا��" آ�&�� ا�د Iرده ��Eدره را I0و�

�ن و �@ل و �0ل �رای آ�&� از و���9ده ھ� (�ده ���ِ  ادارات ���م �رد�د.  ا��ظ�ھر��Iد/�ن را ا���ت دو� 

� اداری و �;��� �&�دھ�ی و Iرده ا$�Uل�� از ����ر آ�&� روش ��ود�د. .�G را I0و�ت .درال ر

"�Eو� از ط��7ً  آ�&� ?����ت .ا�ت ر.�" .را�ر ��Iرد �طرح را  "�د�� �.ر����� �" " �وزا�راُدر ھ�ی 

�&�1 �" ھ���3ن آ�&�. �تا "�Vر���و��" I�0م �درت �ظر "�ردا� "0�� و �5ح �� �ود �@رھ�ی از و ا

�رIو�$�ن و ����د ��س �� ا�د د�ت �Hذا$�" روی د�ت "?���5"" آ�&�. ��Iد �� د.�ع ��ر و د$�" و ���ون 

� اط5ع �رای د�Hر، طرف از. �Iد���� و رHھ�b" ا�(�د ھ� .���7ت ھ��ه �� �H���0� راد�وی ا�� 

 .زد�د د�ت ��ز
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9��ر �" آن در I" ای �@��" در -وود آ�ن�� �Iز�� 0وادث ���0ل و � "� �ول ا�رادر" �و��د:  ردا�

��و�E" را آ��ز �E^ ا�@5�� و �رھ�زد �$و�ت از I" دھد � � I" �واھد �� طر.دارا�ش از. �Iد �

� را �د�� ��.ر���� آ��ز �����ت ھ�ی راه ?�وان �" g��I �و�ر ��ر��ن و /��دی �&���� از او. ��Hر�د 

 3" ا/ر ود.$ ��� او�ر�وط �" ���رزه $Iل I" ا�ت ا�ن ��'�" ا�� .�رد �� ��م �ود ھ�ی �ر�$ق

��دن از ���د I" ا�ت در�ت�V" در�ت �I0ر��� �$و�ت از ���د ا���I "Iر/ران /9�ن ا�� Iرد، ا(���ب � 

�رIوب ���ظر I" د�ت ��I�0ن �" �&��" دادن از و /ز���د دوری ��س �� �(��� در/�ری و (&ت 

��د (��ش �و��ن��وھم ا�(�د و ا�ت �3ز �� �رھ�ز�د ھ "� "Iر���" /و�� ا���� را داری دو�ت � 

�ت درھم ��9� �@�و�ت و���1  �" .@ط �وانI$ ر �3زHش .د��د (����دا��ت �رای -زم را ا�از د.�ع  

 و (دی �" طور ا�ت -زم و /ر.�" $Iل ای �طE "9ورت �" �رد�� �@�و�ت ?��Eر .دھد ا�(�م �ود

�����������^ ��روی ��3ن �ر��ت �" � �ردا�ت �رد� "I در��" �رزارھ� از د.�ع �I ظ�ھرات و� در 

 ."��$د ار�ش �0ر��Iت �@��ل

 ای ���$ر �@��" در  "!Iو��ه و�زو�5 از د�ت ھ�" ا�(�ن ��ن�و�� از و ��Hر روز���" ��ر��ن �ور�"

�  �$ر�1 در ا�@5�� ��ز�� را (��ش ?�(ل وظ��ف از ای ، �E5" $دهIرو���Iا� La Riposte 

�ر(�" ?���ً  را آن I" دھد �� $رح � :��Iم �

�@�ب ?�دی (�ر��ل) ?��"  (��$� �� �� I" ا�ت ا�ن ���م ا�ر" ���������م رو�رو ا�� ا�ن ر�$" ھ�ی. ��

�&�(م ��ل ١۵ �راIم در (��ش ��������� "��? ���وردھ�ی و ز�د/�� د?���9�" ا�ت   ھ� �وده ا(&�

)$����  آ�ر��Iی I$ورھ�ی ��ن آزاد ���د�" ���نNAFTAورزی  (�$I ز��I� " را�ودی �ده ����$I 

 I" آ�ده و(ود �" ?�و�� درک ا�ن. ��0ده را�ده ا�ت ا��-ت �" را �Iر (و��ی �&�(ر ھزاران ا�ت و

����Hه I0و�ت،�ورژوا��،  �&�دھ�ی د�وIرا�� ھ�ی ر���" و .درال ھ�ی I0و�ت �;���، د��Hھ� 

� در� �$�ب و .راز. $د ��واھد ���وش (��ش د-�ل، ا�ن ھ�1 �" .دار�د �رار Tرو���د �د�ت ا���

 �Iر/ران، ���ن در �$ر.�" ?��Eر. /ر.ت �واھ�د /را��&��� ھ�ی درس آن از ھ� �وده و دا$ت �واھد

 ا�@5��، �ر���1 �" �ود �(&�ز �� و $و�د ��0د 3پ ا�@5�� /را�ش �� در ���د (وا��ن و �و���ن دھ@���ن،

��، �ر���" ��7������� ".�رو�د (��ش ا�ن �$واز �" ای �و

� �ود �@�ب �� ���رزه �Iز�� ا�@5�� (��ش ?ز��ت �@ط1 : "/و�د �� ��ره ا�ن در وود آ�ن������ ا�ن .ا�

 ً����� ا��E� ورژوا� ��� ر.�" ا�ت. .را�ر �ر�0" ا�ن از (��ش ?�ل، در ا�ن، و(ود �� . دارد د�وIرا

� ھ�ی ��" I" دارد را �ود ��ص و���� و ��طق (��ش��� ��0" �رار �ورد را دارا�" �ر���" �ظم ا

��ؤال ا�ن /ذرد �� I" روز ھر و دھد �  "I "�� ز��م �و�ر�ش  ا�ن و رود �� ��Iر �"  "او ?��" �� ھ

�ت، آنِ  از �درت" I"  $ود �� �طرح�I ��$ �� " "��؟�ھر�0ل  ��ش �وان �� � ھ9�" در I "Iرد ���

� ?�ل �Iو�� .�7ل ��روھ�ی ��ن ?وا�ل ��7ددی. /ذ$ت �واھد 3" آ��ده ھ�ی ��ه و ھ�� �I�.�9ت د�I 
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� (��ش، رھ�ران ?�ل وH��رھ�ری  I" ای ��Eد.�، ط�@" ا�ور ��ز و ���ورھ�ی رھ�ران و ھ� �وده �

��Hه �ر ھ�وز ا�� �ت، را�Iد/� د�3ر دارد د�ت �" را (��7"�� د� I�0م �درت ھ�ی ھ�1 اھرم و دو�

��د ھ� �����ن در ھ�وز �ردم د�Hر، طرف از. ا�ت�� $Iل (د�د دارد �درت �� ھ�ی �ط9" و ھ� 

���م �رگ �" و�� ا.��ده �رزه �" رژ�م. /�رد� � رھ�ری (د�دی و ا�ت -زم (د�دی ���رزۀ. $ود ��

"I م�E� ر آ��ده وH� $د��ز و &)� "� �� ��ت �3زی ھ��ن ا�ن. �ر���1 ا�@5� "I � (��ش ا�@5�

  ».دارد Iم �Iز��

��را� �ر���ر(�^ داری �ر���" ھ�یژا � �"ا ر �Iر/ران و �" ا�راُدر وا/ذار�د را �درت I" دھ�د �

�� ر.ر���م طو-�� دورۀ� ��Iد �� رد را دور��� ا�ن رھ�ران، ا�ن اTIر�ت �0;ر، �0ل در ا�� د.�9ر

��رل را ھ� �وده ��وا�د I" ا�راُدر �ر��د و ��I و�ت و ����دI0 را "� �����و(" �ورد I" �را�د  

"��9�'��رس رھ�ران 0زب ا�@5�� د�و�را��� از از �ر�� آ�&��ت. � � Iرده ��دار �ود I" ��روھ��

�رل را آ�&� �وا��د ��� و�� ا�د�I " �����د�درون دا��ن ��I درت و�م I�0 ه��� �رده ا�د. .5� ��ن I" ا�

�را�ژی ر.ر���ت ھ� و�7� I" ا�راُدر ا�ن �ود دا$ت  و(ود ا�@5��ون ا� ای �وده (��ش دا$ت از 

� دادن �" �درت 0�E��ن Iردن �(�ور �رای���9ده ا����زا� "آ��ز �����ت �د�� ��.ر����" ��ھ�ت. �Iد ا

 ا�� ز��ن و ��دی ?�ل رھ�ران (��ش، �" �C9 �0و����ن ���م $د.  �ود. �&9�" راھ�رد ا�ن در

 و�دت �ر ��"� راھ�ردی و �.�رد درس �و�ش ا����ھ�ت از "�وا"�ت �ود، ���و+* در �!ز��، )پ

 �.�رد �0ش �د�د راھ�رد و �ر"��$ �دو�ن را���ی در ای �وده �"�ش �� "زد�!� و داری �ر���$ /د

 �ر�5* در زا������0، �"�ش. دھد ارا4$ ھ� ر3ر���ت راھ�رد ���2ل در را �و�ش ا"��12 �د�ل و

 و �"�ش �و���ن ��دودۀ در �دن ا�زو�$ و �درت ��ت �$ �ر!ت از ا��"�ب آ"�ر����� �ز �� �ذ��$،

در �����$ �وده ھ�ی و���9 �$ ��دان آ�ده �ود"د و ��/ر �$ �"�دن �دا�4  ا"�����ت ��ر�م ��!���

 �ر"و�ت ھ��ن �$ "�ز ا"��12 )پ ھ�ی �روه. !"د ��زی ا��ر �"�ش در �93ل "2�� د�.ر، "�وا"�ت

در "�ود �� رھ�ری  ،>�ش�"�ش �وده ای �� ھ�* ظر��3��ی ���د"د. ھ�$ �� دا"�م %$ )$ �د.  د)�ر

ا"��12 و 0را%"د�� "�روھ��ش ���5ل ر3ت. �و/�@ "����ً �<�ل ا�ن ��ر��)$ ھم �$ ���ظ درک ���ر 

أو/�ع %"و"� ��ز�� ��م ا�ت و ھم �$ ���ظ ��ر�� ���ل 3رازھ�ی +��� ا�ت %$ �رای �"�ش 

ده �د، "2ط* �روع �"�ش ھ��"طور %$ در ��> "��ن دا%"و"� ا�ران ���ل �و�$ �� ���د. ��1$ %"�م: 

�� �52ب ا"������� �رای  �5و��ری از ا"���ب  %�"د�دای ")پ" �ود. ��""د �"�ش ا+�را/�  2006در 

�� ا�ن �<�وت ��م %$ در ���ن �ردم، "�روھ�ی راد���ل و )پ در ����ری "�2ط  -1388در ا�ران در 

���� %$ ��ل �� %رد، �$ �5و را"د"د را +�5رHم �را�ش و 0روژۀ ر3ر� د�ت ��> را دا��"د و ا�راُدر

ازۀ %��3 از �درت ��%م 5��3$ �.�رد. �$ +1وه �ر�1ف رھ�ران �"�ش د%$ او �وا"�ت �$ ا" طوری$ �

در �ذ��$ در �������ی �درت ��%م �را%ت "دا��$ و د��ش )ون %رو�� و �و�وی آ�وده  ��ز، او
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�ی �ود ����ر �5و رود و �� طرح "���Lق "�ود. ا�ن �را�ط �$ �"�ش ا���ن داد در طرح �وا��$ ھ

، "وع "و�ن ��ز��"��ی �وده ای و ادارۀ �ر�4�0 "ط<$ ھ�ی �درت �ورا�4 ��5" و ����ل ��5س ��5 و

)$، ا�ن �"�ش در رو"د آ"ز��"� اش ���ت �ورد %$ در �طوط +�ده  �ورا�� را ��ر�$ %"د. ا�ر

اش �ر�وط �� �د و �ن در ��> ��9  اش �$ /9ف رھ�ری ر3ر���ت و 0را%"د�� رھ�ری �وده ای

ا�� ��ر�* ا"���ت �دۀ آن، �رای �ردم ��ز�� از ارزش  -%ردم �$ +5ل آن �� �د �2دور �0ردازم

ر�3ن از ا�ن ر �ود ���ول ا�ن �"�ش ا�ت و 3را�را"����4 �ر�وردار ا�ت. �0روزی %"و"� ا�رادُ 

���$ �ر  ا�ن  و +�ل "�روھ�ی )پ وھ��ش را "��ن داد�م در �رو و�دت  "ظر  �ر�5$ %$ ��دود�ت

 ��ر���ت ا"����$ �ده ا�ت. 

- - - - - - - - - - 

�ت ��ل /ذ$�" ا�ت 12 -2018در ژو��"  و �روزی ا�رادر – 2018و  2006��ن دو ا������ت �$ .

...) ،  -و�زو�5 -آرژا���ن -و ?@ب �$��� "3پ" ھ�ی ر.ر���ت و راد���ل در آ�ر���ی -��ن (�رز�ل

 �و ا����ب �را�پ  �" ر���ت  2008ا�$�7ب و ا�$�9ق در ���ن أ0زاب "3پ" ��ز�� ، �0ران ?�و�

و��م �ر $دن او;�ع  �0را�� �" �" د���ل آن در روا�ط آن �� ��ز�� د�د آ�ده و (�&وری در آ�ر��� و

� در ��ز�� و?���� دارد. ��9وت .�0 2006$را�ط� را �و(ود آورده �" �� ��ل  ... ا���Eدی و ا($  

در » رھ�راه �ود. ا�ن ��ر �وز ا�رادُ » آ��و«در ����1 ا�ن ��ل ھ� �� ا.ت �0�و��ت  -2012ا������ت 

�و( -PRI–در �@��ل ���د�دای » (��ش �ر�� �واھ�ن«رأس �� ����رار  - -) Peña Nietoا�ر�� 

–ھ�ی ز�(�ره ای  �� �و�ل �" �ر�د رأی از طر�ق $7�" ھ�ی .رو$�Hه -/ر.ت. 0زب ا�@5�� �&�دی

soriana-  ی�&������ اھدای ��د ھ�ی Vذا�� �" �ردم .@�ر �� ول �ردم از �ود(" ھ�ی $&رداری ھ� و ا

��زه داد. ��� ھ�ی ��ر�ل �واد ��در، ا��E0رات و  ��0ت �9وذش، �" �@�ب ھ�ی را�G ر�g و �و�

� �� �ود(" ای 0دود �� �"  ����ون د-ر �" ده �را�ر 340��و�ز�ون ھ�ی دو���.5����j ���و�� �ود. �� ا�

� �رای �روزی �دا$ت. او س از $��ت  �و(ود آ�ده �ود،» 3پ«در درون (��ش �ا�راُدرھ�[ $��

��زھ��ری « �ود، ا�ن �روزی را������$��ت �(دد در ا������ت ��م �&�د. » ��ز��ن ��.�1 ا� ��2012- 

���ن �ر از  �)��� -Moréna–را �رک �رد و (��ش ��ز��زی ���  – PRDا�رادر، 0زب  -2006�� �

  .�و(ودآورد را

  2012ا"�����ت  ���ت ا1�4ف )پ �9د از

5 -�$2012�ت ا�راُدردر ا������ت �، �ر »���و«ف 3پ او �ود. �7د از �درت /�ریز�ز�" ای �رای ا�

�را�ژی ادا�1 ���رزه ��ن رھ�ران ��ر ا»��� -ا��5ف ا.��د. زا��را�و» 0زب ا�@5ب د�و�را

zambreno- 5ف 3پ، ھ�����ن �رای ��ز�� را راه �� ا0زاب را�ت و را�ت ا.راط�رھ�ر ا� ،

��ز��زی  (دا $د و (��ش -PRDطور �" /9��م، ا�راُدراز  ا�;� �رد و ا��5ف را از ھم �$��د. ھ��ن
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�را �و(ود آورد. ����ت ��$� از �و���ل �رد�� و ;د ���رال  - �� /را�ش ����و�����ت -»�ور��« -��

���ش ��رد. ?5وه �ر " ���را�� �و�ش را �ا(�زه داد، ر.ر�&�ی ��و» ���و«" � ،د�و�را ��را0

��زی ھ��� �" در ��- ذ�ر $د، ر.ر�&�ی (د�د، ��ھش ��� �EوE� �?��������ت ا;�.�   -ھ�ی ا(

�و«�واد Vذا�� و آ�وزش و رورش را �$��" /ر.ت.  و �ر دارو�� « �?�)��� ا�ن �ر.�د، ا�05Eت ار

�" (� ز�� ���? C.���" و�ژه�ود را "� ��م آ�وز$���، �$م ����7ن را �ر ا���Hت. د. ا�05Eت 

��م ارز�������" �ردن 0@وق و �زا�� و ر� -evaluation -�ر�راری ����G �" ھ�ی ����7ن و وا�� "�

�� �3د/��" �و(ود �� آورد �" در آن ���طق �$ر.�" و Tرو���د �ر آز�و�&�ی �را�ری و ��0����� ،

 �رات ?����ری ���ت �" ���طق ?@ب ���ده و�T" در آن ط��7ً ا�����ت �&�ر �وز�C $ده ا�ت، از 

��ن���و�� ��ن ا�ن ���طق و دا�ش  در ���(" ا��5ف ھ�ی دور ا.��ده  �ر�وردار �� $و�د و $&ر

� در آ�ر ا�ن �@��" آ�ده ا�ت.)( ����7ن ?��@�ر �� /ردد. آ�وزان و�  �رای اط5?�ت ��$�ر در ا�ن ��ره، ��ددا$

��زی ا�رژی، از ھم �$�د. ا�� �رای "3پ" ��ر�� » ���ن �رای ��ز��« �EوE� و�بE��7د از

� �" در ا����ر ا��E0رات �ود و �" �3د �ره $ده �ود، د�Hر د�ر �ود. �����Uت و���و�ز�و�&�ی دو� C��

� ر���" ھ�ی آ�ر����� �" �" ��ز�� �� ر��د، ا�ن $�7ر را در ���ن �ردم رواج �� داد�د �" �0

EوEزی ھ� و��� ����ن آ�دن ����&� ��(ر �� $ود و �د�ن و���" از ���G ، �" و�ژه �9ت و ا�رژی  "�

� �" » PRD«����7ت �رد�د. 0زب  �ردم �" د?وت 0زب (د�د ا�راُدرو /را�$�ت �" اEط5ح 3

?�وان �$�ری ���داد " �ردم را � ا�Vب .��د $ده �ود�د و 0ول آن /رد آ�ده �ود�د، را��ده، �ور�را��زه و

��د در �@��ل ��0 د���ل (�C آوری رأی �ود�د. از ا�ن" �رده و .@ط ���وج ��و ���را��م   " ھ�یرو ��وا�

� (�ن ��ت  2012و  2006�7د از ���ز��ن دھ�د. �@�و�»�� » (��ش ��ز��زی ���ا�� ا�ن ��ر �� (دا

�د و �� ارا�1 �ر���" ای راد���ل، ;د ���را���م راه �و�� �ر/ز» 0زب ا�@5ب د�و�را���«���ل از 

�����G (��ش ھ�ی �د�� و ا?�را;�ت ������� را �رای .راھم آوردن $را�ط ��ب �درت و ����و����� ،

�ت �و���ل د�و�را�&�ی ���رال و و��م $دن  در ا������ت آ��ده، ھدف �@دم �ود ا?5م �رد. ���$

�?���در ژو��" » آ��و«$را�ط �روزی  ،و روی ��ر آ�دن �را�پ در آ�ر��� او;�ع ا���Eدی و ا(

ر���ت % آرا �" 53.19�� ر )، �وز ا�رادُ 1397��ر  10( 2018در اول ��ه ژو��1  .راھم آ�د. 2018

�ت ر���ت (�&وری ��ز�� را  2018ردر اول د����ر �وز ا�رادُ  . (�&وری ��ز�� �ر/ز�ده $د

  د.ا$�Uل  �ر
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�و $د �" در ��ل  او�� ����دت ر���ت (�&وری  �" ر���ت (�&وری ر��ده �ود. 2012(��$�ن 

� ا�ت. ��6ز�� ���ل و �� �و�  

� �ود �" ��م .5�ا�ن ا��5ف �ر�ب ا�ت از0زب ». ��ھم ��ر�k را �واھ�م ���ت«�وز ا�رادر ���د�دای ا�

»���س �رد،  2014ر در ��ل �" �وز ا�رادُ » (��ش ��ز��زی ��'�0زب «��ز�� و  »0زب ��ر«

�?�������ت �ر����� ھم �روز ا�ن ا��5ف ?5وه �ر ا������ت ر���ت (�&وری در ا��». رو��رو�� ا(

� از  312: ا?;�ی ا�ن ا��5ف $ده ا�ت�� �(�س �����د/�ن و  �500ر�� از  �70ر� �128ر

� �(�س ��� را در ا����ر دار�د. 0زب ر��س (�&ور در ھر دو �(�س از ا�Tر�ت ��-�� �ر�وردار ��ر

� ھ�ی �(�س �����د/�ن و  %38ا�ت (�� ھ�ی �(�س ���).�43ر�  % �ر

  »��ھم ��ر�M را �واھ�م ���ت«�ر%�ب ا1�4ف 

� و  National Regeneration Movement( »��ز��زی ��5 �"�ش« -1���Hا� "�

cionalNa generaciónRe vimientoMo ��������"  2012در ��ل  Morena) �� �وِر�� �" ا

� و در ��ل ?�9�� �" T�ت ر��د. �ؤ�س ا�ن  2014?�وان �� ��ز��ن �Vر ا�����ھ�3ون 0زب 

?&ده دا$ت و س از ���د�دا�وری اش را �ر رھ�ری آن �2017 ���ن ��ل ر ا�ت �" ��وز ا�رادُ 0زب 

� /ورو��ز (��$ن او در 0زب $د. �ور�� ���� 0زب �و���ل �" ر���ت (�&وری، �د��ول و�و�

، �ر�� »3پ �Vر���7رف«، �ر�� »3پ«د�و�رات ا�ت �" �ط�و?�ت و ��0.ل �ورژوا�� آن را 

� ���د. » 3پ ا.راط�«و �ر�� » 3پ وو���ت«� � �7ر.

� و  Labor Party( »��ز��» �زب %�ر« -2���Hا� "�Partido del Trabajo ����و��) 0ز�� �" ا

�0� ����د  1990ا�ت �" در ��ل � �?����" «، »(�&1 �رد�� �و��" ری«از اد�Vم �3د ��ز��ن ا(���

(��ش «و ا.رادی از » (�&1 �رد�� ���رز زا�����س«، »ھ�ی �رد�� د.�ع از 3� ھوا��� و دورا�Hو

�@ل ���7�ھ��ھ�g «، »ھ��ھ�g ���دۀ �ر���1 ��� آ��-«، »ا��0د�1 ��� ��ر/ران �$�ورزی«، »�ن�
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���ن ورا�روز و ��ز��و «، »���دۀ ��� (��ش $&ری �رد�� �;�@��'(ران ��ا��0د�1 �����ن و �

��������" اش �ود را » ���$��ل $د. ا�ن 0زب در ا» ،���� �رد��، 0ز�� د�و�را���� �0زب ��

�@ل�� ،�� ��د �" �رای (��7" ای » و ;د ا�ر�����ت ��@� �� «�7ر.��������ود/ران، ?�د-�"، �و

� $را�ط و .رEت ھ� و .;�ی آزاد?�����دار �� �را�ری ا( ����رزه �� » و �" ��0ط ز��ت ��0ط

�م«��د. ا�ن 0زب �� آ��" �ود را �ی ��د ������وده ای«و » �و �$� « �(از �وده ھ� �" �وده ھ�) �

� و ;د ��ر/ری ��ز�� ھم » ا�@5ب«�د و /�ھ� از ��?�)�0رف �� ز�د (ا���" �ر�� ا0زاب ار

�و�د »�0ز�� «را �دک �� �$�د!)، ا�� �ر�5ف ���ش �ود را �" 0زب ط�@1 ��ر/ر ���" » ا�@5�

��ً » (�&" ای��� ا�ن 0زب ا���� �.���7ت ���رزۀ �ر����� در �ط^ ��0� و ��� ا�ت.  �� دا�د. �$

0دود  1994ھزار رأی، در ا������ت  �270(�و?� (دود  1991زب ��ر ��ز�� در ا������ت ��ل 0

����ون رأی �" د�ت آورد. در  2.2��ش از   ��2018 ����ون رأی و در ا������ت �(�س �����د/�ن 

� از  61ا������ت ا��ر �7داد �����د/�ن 0زب ��ر در �(�س �����ذ/�ن �" �� و در �(� �500ر�س �ر

 "� ���� از  6�� ر��د. ا�ن 0زب از ��ل  �128ر�ر در �� ��ون از ���زدی �وز او�رادُ  �2006ر

� �رده ا�ت. �����$  ا������ت ر���ت (�&وری 

�، و  Social Encounter Party( »�زب رو��رو�4 ا����+�« -3���Hا� "�Partido 

Encuentro Social " ھ��� ���0.ظ" ��ر � ��) 0ز������� �2006ی �ذھ�� ا�ت �" در ��ل �" ا

 ���س $د، ھر�3د �ود را ر��� 0ز�� �� ��Eت �ذھ�'��وری از �����ی ��و و��" �وت ���و�ط 

� دا�د. ��»�?�������ف �@ط (��ن و ازدواج ھ�(�س ھ��ت. در ا������ت ھ�ی » 0زب رو��رو�� ا(

�$�ن، از ا0زاب را�ت ��ز�� (����د » �]) PRI -ا�@5�� �&�دی  0زب«، »0PANزب ا�دام ��

�" ا��5ف ر��س » 0زب ا�@5�� �&�دی«�" ��طر ����9ت ��  ���02018ت �� �رد. در ا������ت 

(��ش «و » 0زب ا�@5ب د�و�را���«(�&ور (د�د �و�ت. �وز ا�رادر ھم �" ��طر ?دم ���0ت 

�«از �ور��، �� » $&رو�دان?�����  ا��5ف ��ر�زا در �و��نا��5ف �رد (����د » 0زب رو��رو�� ا(

�@ل«0زب ����و�����ت را�ت /رای ��رای �روزی در ا������ت و در د�ت دا$�ن �����").  »�و�����ن �

»�?���� در �(�س �����د/�ن و  58�"  2018در ا������ت » 0زب رو��رو�� ا(�� در   �5ر��ر

?�وان �� ر��س (�&ور، �" �7د�ل  "ر �رای و(&" ��$�دن �" 3&ره اش �ا�رادُ �(�س ��� د�ت ��.ت. 

�  ھ��� در �وا;7ش د�ت زد �� از?���3&رۀ �� �7�رض .� "�E��Hرد. ا��5ف �� 0زب رو��رو�� ا(

� اش �� (ر�� �ور��ن ���" ���" ھ�ی �ذھ�� و ��0.ظ" ��را�" دارد ��0ل ا�ن ��م �ود. ����ش دو

  ����Hا�Jeremy corbyn�5� و ژان �وک �$ون .را��وی و �Vره �$��Hر ��ھ�ت ، �و-ی �رز��

�و���ل د�و�رات (��ش �ور�� و $�ص �وز ا�رادر ا�ت (�و���ل د�و�رات در �9&وم �5��� ا�ن 

�ت ����� ��ر/زار ���ت ��و�� �" ا��������" و �" ا�Tر ا0زاب �و���ل د�و�رات، ���ور��ت و �و
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��ن ��روھ�ی (د�دی از �و���د). �� �و�د�و�رات ھ� و راد����&�ی 3پ ،  -��لھ�ی ��و���را�� ھ

 "��� 0ول ����9ت  �� "�9������ Northآ�ر���ی $����  ?&د ���1 ���د�1 آزاد( �NAFTA��رزۀ ا�

Amarican Free Trade Agreement را�پ و���و��ت« ) و ;د�ت �� � �����دن » ز��ت �

$د. $�ه ��ت �ر���" ای �" او ارا�" $روع » �5«?�وان �زر/�ر�ن " و �� �0ور�ت  ���رزه �� .��د � او

�ت از ��Eدرۀ ������رد �وروی ول ھ�ی ��$� از .��د ���� و ا���Eص آن �" ���رزه  21داده، ?��ر

ا�(�د .���7ت ھ�ی ز�ر ����� و �&�ود  �� .@ر و ��� �" ����ورد/�ن و ردا�ت $&ر�" دا�$(و��ن و

� و آ�وزش و�ردن آ�&�، ��� �" دھ@���ن، ا.زا�ش �زدھ� �" رورش در (&ت �(��� � $را�ط �&دا$

�. او و?ده داده � 3.70���زدھ�ی �@���ت ?��� ر��1 دو��" �ورو در روز و ���ن آوردن 0@وق و د

دوران ر���ت (�&وری در ���1 �ودش ا���ت ��د و ��خ ر���ت (�&وری را �" ��  ?�وان ��Tل  در

�@5ل �����ا0�رام �"  �7&دات �� ����&� و ��ز���&�ی ��ن  -�ر�زی �وزه و ���ن ���رت ��د�ل ��د. ا

�ر�ن ?��ل  ��Eد را ا�����Eن آزادی ��ب و ��راز د�Hر و?ده ھ�ی او�ت. او از ��ن �ردن . ،�ا����

ا�ن ا�ر �ی �� .$�رد �" .��د ا��س ا�(�د ���را�ری  �رای 0ل �$�5ت ���� ��ر�� �� دا�د و �ر

� ا�ت. 0زب ا���Eدی و?���ر�ن ��و���ت ��ز�� ا(���1 او را ���7(1 �رط�ن �� �رص آ� ،

  ���داد �رده ا�ت.

  ا����دی �$ �0روزی ر��دن ا1�4ف ر�4س ���ور �د�د –�را�ط ا����+� 

� آن ز��ن ��ز�� ��7�  2012در د����ر ��ل ��، »PRI 0زب ا�@5�� �&�دی «ا0زاب �زرگ ر

» ������ن �رای «�ر �ر ��دی �" »  0PANزب ا�دام ��� «، » 0PRDزب ا�@5ب د�و�را

�ور��،  -» (��ش ��ز��زی ���«0زب ) ��م /ر.ت �" �وا.ق ر��د�د. Pact for Mexico» (��ز��

�ت �ر���1 ?�ل دو�ت  ا�ن ��د را ا�;� ��رد.��� ��و (ر��س (�&ور ��د �ز�ور ��� ��� /ذ$�"ا�ر�� 

�1 �ر�2018�� د����ر �� ) ��$د. �ؤ�����ن، در ژو�ن   CEPRز ژوھش ھ�ی ا���Eدی و H��$وا

2018 �� ا(رای ���ن �رای ��ز��و س از «ت ?�وان �0و$�" ای Hو�H35 ل���$ر �رد �" » ��

1  6��ل از دورۀ  5در طول» ���ن«ارز���� ا(رای ا�ن E5� �� .ت��و ا�� ������1 ر���ت (�&وری 

� ا�ت:����G ا�ن �و$�" را در ز�ر �� آور��ر�� ز�ر  ���ل د��ر�ز  �م. ��ن ���ل آن در �$��� ا���ر�

 �����ژوھش ھ�ی ا���Eدی و CEPR   ن ژو�ن�H��$2018وا  

-years-five-after-mexico-for-pact-thehttp://cepr.net/publications/reports/

fared-it-has-how  

���ن �رای ��ز��«ط�ق ��د :«  
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�ت 0دا�ل  -��� �% در 5ر$د ا���Eدی ��ز�� (در دورۀ ر���ت (�&وری ���و) �

 �&��1 2.4��ل ��$د ا�� ر$د ��و�ط �و��د �����ص دا��� در ا�ن دوره �-��% و �����Hن ر$د 

% �ود. (دول ز�ر ار��م �ر�وط �" ھر ��ل و �����Hن ر$د 1.4�را�" �و��د دا��� �����ص 

������" را �$�ن �� دھد: 

  �����Hن  2018  2017  2016  2015  2014  2013  ��ل

ر�د �و��د "����ص 

  دا��5
1.4%  2.8%  3.3%  2.9%  2.0%  2.3%  2.4%  

�و��د �����ص  ر$د

�را�" �  دا��
0.2%  1.7%  2.2%  1.8%  1%  1.3%  1.4%  

 

�ت �ر���" /ذاری �" ��-�ر از  -��� ��و��د �����ص دا��� �ر�د ا�� �$��ل �25 %

�و��د �����ص دا��� در ��ل 22.3�ر���1 ��دار �����ص دا��� از  "  %2012�20.5 %

  ��ھش ��.ت. 2017در ��ل 

�ت ���را�ری ا���Eدی ��ھش ���د. ا�� �&م درآ�د  -��� �% ��-ی (��7" �" در �10

% ر��د. در ھ��ن 36.3�"  2016% �ل درآ�د �$ور �ود در ��ل �34.9دل �7 2012��ل 

% (��7ت 10% �ود. ��7� درآ�د 1.8% از (��7ت �" ���ن �ر�ن درا�دھ� را دا$��د �010ل 

 % (��7ت �م درآ�د �$ور �ود. 10�را�ر درآ�د  �20" ردرآ�د ھ� �ود�د ��ش از 

�ت .@ر ��ھش ���د. �رخ .@ر ��� از  -��� �% ��ھش ��.ت 43.6% (��7ت �" �45.5

�"  ����2016ون �9ر �ود در ��ل  �7�53.3دل  2012ا�� ر�م �ط�ق ا.راد .@�ر �" در ��ل 

 ����ون �9ر ر��د. 53.4

� در $ر�ت �9ت ��ز�� �" در ��ل  -��و��د �7�2دل  2012�ر���" /ذاری دو� %

 ��ھش ��.ت.، �و��د �����ص دا��� 0.9�"  �����2017ص دا��� �ود، در ��ل 

�و در � 1386$دت ��ھش ��.ت: از " درآ�د دو�ت از �9ت � -�"  �2012ل �����رد 

�و در ��ل   8272017. 

��ورد �T�ت در ا�ن �دت ��ھش �رخ �م ��ری �� ����ری �&�ن �وده ا�ت: ا�ن �رخ  -�د

 ��ھش ��.ت. 2018%  در �" ��ھ1 ���ت 6.8�"  2013% در ��ل 8.4از 

� از ��ھش ھز��" ھ�ی د -�� در 24.8و��% �رای 20.1�"  %2014 �و��د �����ص دو�

2017  �� در ا�ور ?�را���ش ����). ا�ن ا�ر ��?ث ��ھش �ر���" /ذاری ھ�ی دو�)

�0@�ق و �و�7" و �Vره /رد�ده ا�ت. ،� (ز�ر���ت ھ�)، آ�وز$
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-  1��@� ��� 1)��� ا(رای ���ن �رای ��ز��و س از «�Hو�H35 ل��ا�ن ا�ت �" » 

�، و���ل �ورد �رر G� ��و و ا0زاب طر.دار او ط�� �?���?ده ھ�ی �$ر.ت ا���Eدی و ا(

 �" ?�ل در ����ده ا�د.

 ������ /�رد:   �CEPRر�ز ژوھش ھ�ی ا���Eدی و � ")�����را��زا��ون $د�د ��زارھ�ی «��3ن �

 –�و�ژه ا��-ت ��0ده ���ن ھ�ی ا���Eدی (&�ن و  ���� ��ز�� ا�ن �$ور را در �@��ل آ�Tر ��9� و

�ر�ن  -% �Eدرات ��ز�� ا�تE@� "�80د  Cر��� از �� �آ��ب ذ�ر �رده ا�ت. ��ز�� ز���

��ل ھ�ی  ر$دھ�ی �$ورھ�ی در �0ل �و�7" را دا$ت و � درآ�د �را�" �@ر��� دو 1980��  1960ط

� �ود ��ز ���17 ��را�ر $د. س از آن وارد ا.ت $د�د و طو-�� /رد�د و ھ�3و�ت �" �رخ ر$د و �و

�د-ل�H$ت. ا�ن �@��" �� �&م ���ول ا�ن $��ت دراز�دت �وده ا�د. �� ا����� /و�د �" /ز��" ھ�ی � 

 �واھد �رد. ھم ��- 2019.درال رزرو �رای 3&�ر��ن ��ر �رخ �&ره را ا���ل ��- �رده و در ��ل 

�وا�د �'�Tر $د�دی  �ا.زا�ش �رخ �&ره در ا��-ت ��0ده ا/ر ��?ث ��0رف �ردن (ر��ن �ر���" $ود �

�و �$�ھده $د. در آن ھ��Hم �و��د  1994- 1995و ا�ن ا�ر در �0ران  �ر ا���Eد ��ز�� دا$�" ��$د

  ��ھش ��.ت. ،و.درال رزر  % �" ��طر ا.زا�ش 3ر�1 �رخ �&ره�����9.5ص دا��� ��ز�� 

ھ���3ن �� ��Hھ� �" و;C �زدھ� و �0ول آن در ��ز�� ��� از (��" ھ�ی �&م �ر���" داری ا�ن 

���ت) ) ��7�E ر/ران�� ��?���$ور را �$�ھده �واھ�م �رد. �رای رو$ن �ر $دن �و;وع �زد 

ر (دول ز�ر د 2016و  2005ر��Uل، �رز�ل، ��ز�� �����د، ������ و �3ن را �" د-ر در ��ل ھ�ی 

� آور�م:�  

    

  �3ن  ������  �����د  ��ز��  �رز�ل  ر��Uل  �$ور

 ��?���زد 

2005  

6.3  2.9  2.2  1.4  1.4  1.2  

 ��?���زد

2016  

4.5  2.7  2.1  2  1.7  3.6  

� ��ر/ران ���ت در ��ز�� ��ن ��ل ھ�ی �?��2016��  2005د�ده �� $ود �" �زد 0دا�ل   "�

طور �ط�ق ���ن آ�ده در ��0� �" در �3ن در ھ��ن �دت �زد ��ر/ران ���ت �" �را�ر $ده ا�ت (�" 

 ����Tر در �3ن ���ت!). ار��م .وق �$�ن �����Tر �� ���ن �ودن �رخ ا��7� ��ودن ا� "� "�دھ�د �" ا��

���Tر �ط�ق ارزش ا;�.� (��ھش �ط�ق �زد) را �در �رز�ل، ��ز�� و ر��Uل �ر���" داران روش ا

�" ا�د. �  �" ��ر �
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��د و ر$وه �واری �ود.  و 2018ا������ت   . 1�'��ن از  16$را�ط آن: �0ور ا������ت ا��ر، �

�و«���ق ر���ت �@���ت �� ���$�ده $د�د. .��د در ��ز�� �" ��&�  �" داد/�ه و $ت ���" ھ�ی ز�دان» 

� ا���Eدی �دل $ده ا�ت. �" /زارش ���� (&���  در ����7. "� "��� ��&م ا�ن  2015ورز$� ?�و�

�ر از 7�Eت /رد$Hری در �و��د �� ���ص ��� �ود. رھ�ران ���ق �7د  -%9��ش ا���Eدی $�� ��7�

��9ده �ر��س » .���پ ���درون« �� ���د. �" طور ��Tل از ���ره /�ری از �درت از �زا��ی ا�ن روا�ط ا

�  2012-2006(�&ور �$�ن ������� �" $ر�ت ا��ش ا����زا� -»ا��ر درو-«�" در ز��ن ر��

�" ?;و�ت ھ�'ت �د�رۀ ا�ن داده �ود ، ��E�.5" �7د از ���ره /�ری از �درت  –���Eص Eدور /�ز 

� در ا��-ت، ر$وه �واری ��1 را�G ا�ت و آ�د. در ا���E��ت �@���ت اداری و �0و��$ر�ت در

�م �$�ن �� دھ�د. ر$وه �واری ���� �ود را �" ا�ن H�������د/�ن �(�س �� �'��د ا�ن ا���E��ت، وا�

33��  14در �طوح ���ن اداری ر��� ��ن   �در Eد درآ�د ھ�ی ���وارھ� را �ر ط�ق ��زان آن �

� �رای /ر.�ن EوE� ت�����در���د. $ر�ت ھ� و �ؤ��، �(�ور �" دادن ر$وه ھ�و  �رار دادی دو�

��زد.  �� » آ��و«ا�ن ����7�&�ی ا���Eدی را �رای ا�&� �$�ل ����� �" «�� ?�وان �� �و$�ن ����.��

�" �&ر��ن ���رزه �� ا�ن .��د $����" $ده و $��د ھ��ن �@ش او ��� ز��دی  »��ز�� را ��;" �رده

�م ����ل  �&د�د و ، �" ��ر$��� و���ت در ��ز�� ?5وه �ر �@�با����" ا�����ش �رده ا�ت. � ��0

������س در درون 0زب �" ��ل » �ور��� « 1994ر��� و �����9ن ھ�راه �وده ا�ت. در  �������ر��ب ا�

  ر��د �� راه �رای او ��ز $ود. 

� �ردم در �� �ر���1 ��و�ز�و��،  ��2018رس  21ر در ا�رادُ ������ر��� .را �وا�د. ��ز�� را �" ا�

����0" و راه ا������ت«او /9ت � g�) ،دو راه و(ود دارد �&���" �ظرم ا���ن  -�رای ���Uر او;�ع  

�وده »  ... ���Uر او;�ع در ��ز�� �" Eورت �����ت آ��ز و(ود دارد �&���0ران دا��� ��ز�� �" 

� ھ�ی �ردم را �" ��دان ����9ت �� �ل رژ�م �$��ده ���" �ورژوازیH���رده  ��0م را ��ز د�3ر �3د د

� ����را��ده �" ��دان ���رزه " ا�ت. �رای او��ن ��ر ا0زاب را�ت  ��آ�د�د. ا�ری �" �"  Eور

» Mead«    -��د - ���زدی  �" از -PRI–��� ز��دی �رد. ��$� از ��درھ�ی » آ��و«�روزی 

از ا�ن 0زب (دا  –زم و ��&م �" .��د �ود از �وی ر��س (�&ور �رای ا������ت (د�د �" .��د ا?���ر -

��د. �� �@وط �@�و��ت ����» �ور��«$ده �"  (��ش ��م، �" �ول ����و �رور(ھ��ن �@��") �و����د/�ن 

��ت ط��ب آ��د.«آ��و  �� ا�ت �" ����Hن ��ز���� وا�ری �وارز» دارای �$رو?��0-  ���7ون ��

� ا�ت �" و(ود ر��س (�&« :�" ا?5م �رد��� در ��ه ��رس /ذ$از ��ز���&�ی ��ر.ر��ور ا�ن 0@�@

�ت��و�" ای �" �� �واھد .��د �����ذ�ر (�وه ��د، �رای ا�(�م ���Uرات در د���ی   �EوE� ش��و  ��

او ھ��ن رو$� را » ?$ق و �E^«$�7ر  -)Elsol de Mexico( -»، ا�ده آل ا�ت.�" �" آن 3���ده
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� ��د �"� �ر��س (�&ور ���ق �رز�ل و دو�ت آ��و �رای (�ب ����Hن �رز���  »�و- دا ���وا« �دا?

  �" ��ر �رد. 2002در 

����ف �@ط (��ن و  (��$� �ذھ�� و -pes -(��" ا��0د �� (��ش از» آ��و«/�م ھ�ی ��0.ط" ��را�1 

، و?�5ت ھ�ی ز��دی �" ا�راُدر�" 0�E���ران و �دش �رای �&�ود $را�ط ز�د/� �ردمو? و?ده و

�م را �" ��ت او �$��د. ���� داران دا��� داد، رأی ز��دی از طر.داران �ر���"������24� در  ز 

�Eور �� ���د �طری ��واھد  آ��ی ا�راُدر آن«ا�راز دا$ت:  2018ژا�و�"  ��درھ� ھم �" �ر�

  »دا$ت.

�ن �&�ر» �ور��«ھر3" �در ?(�ب �" �ظر آ�د ��زھم «�ران 0زب �ور�� اط����ن داد �" ��� از رھ

90ظ  -��-��ردن ������&� -ا����ب �رای �ر���" داران ا�ت. در ���ن دادن �" ا(�0ف و ر$وه /�ری

� �رای (ذب �ر���" /ذاری ا�(�د ���طق آزاد �� �&و�ت -��7دل در ا���Eد �5ن�ھ�ی  ھ�ی �����

�EوE�-...  

�و��ف ا�وال و ��Eدره و/و�"  �ودا�راُدردر ��9را�س ������1 ���� داران اط����ن داد �" ھ�[  ���

�ش ��وھد آ�د. �  �رد�� در ��ر ��واھد �ود. .��دی ��واھد �ود و �$��

% �����ن ا�ت و ا�رادر �ر���" ای �رای ر.C ا�ن 1% ز��ن ھ� ���7ق �" 56در ��ز�� ��ش از 

�7د�ل آن ارا�" ��رده ا�ت. در �ورد ���� ھ� ��ز ا�رادر /9�" ا�ت:  ��� از ���� ھ� �«���را�ری �� 0

� �واھ�م �رد و دارا�� آ�&� را ��Eدره ��واھ�م �رد... ��Eدره �� ��� �رد�� در ��ر ��واھد �����$

  »�ود.

ھ��� �� آ��و �� $ود. آ�&� (��ش �ور�� را (��ش را�ت /را در  در (��ح 3پ ��ز�� ��ز ����9ت

�ظ����ن  -رت ا��E0رات و ��ر�ل ھ��ر���" ھ� و روش ھ�ی او را �� �و(" �" �د ���س 3پ �� �وا��د و

�ر$ C.��� و ����$ 1���� ھ���ر و �" و�ژه $�" �ظ����ن و آ��ده ��ش �رو�س ھ�س �ظ��� و اط5?�

، ����را �� دا��د. �Hر �" ا���ت �" �(ر�1  $��ت �رز�ل و آرژا���ن �ر���" داران آ�ر��� در ��ز��

� و�زو�5  �� رو$&� و �ر���" ای �$��" (��  وی ($م ���ت.و 0

�" ا�د، �����ن را رھ� ��رده �� ھ� �" ا�ن ا��د دار�د �" طر.داران آ��و و �وده ھ��� �" �" او ا��د ����

��Hو�� �" ا�ن ���ز را دار�د؟!�  و .$�ر از ���ن را ادا�" دھ�د. و�� آ�� رھ�ران �ور�� ظر.�ت 

  را�ط$ ��ز�� �� آ�ر���  و �0)�د�� ھ�ی آن:

) �" �&��1 �در��زا��ون �$ور، �Eدرات �واد Diaz- )1876-1880 ِ-�0و�ت د��ز او��ن ��ر ز�ر

�وار ��(ر�" ھ�ی �7دی �Eدرات �ر �واد ��ر���" ای ا ��7د�� و �$�ورزی �" آ�ر��� آ�Vز $د. در ط

���  ) �د�� ا���Eدی �ر���E 1درات ��1988-1994( –/رد�د و �" و�ژه در ط� �0و�ت ������س 

�ول و ���� �و�17 ��ن آ -���� (&�� �    -   -�ر����� $�ل /ر.ت �" ���5دورا�Eدوق ��ن ا����
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Maquiladora  ر��روی ��ر ارزان� ���� �و���ژ��7ف از �����ت ��7�E م دارد. وا0دھ�ی��

آ�Vز $ده  ��60ز��� ?�د��ً �رای �Eدرات در طول �رزھ�ی ��ن آ�ر��� و ��ز�� �" از ��ل ھ�ی 

�� از ا�ن وا0دھ� در ا�ن  4000، �زد�� �"  �2000ر �رن $دت /ر.ت. در ��ل و در دھ" ھ�ی آ

رات ��ر���" ای و درEد �Eد 80 –ھزار ��ر/ر  ����300ون و  ���1طق آزاد �و(ود آ�ده �ود. �� 

��ب �9ت و �$�ورزی ودر �90زد�� �" ��راز�ر �� $د. .. �" ��ت آ�ر��� . Eد �ل �Eدرات �� ا0

�" $د و ��ر���" ھ� Eد ا�ن در �12.5زد�� �"  2008ژه از ��ل و �" و� $روع �0ران ھ� ����

�ن ��'�" �� ا���Eد Eد �ر���" /ذاری ھ� �م $د. ادر �40زد�� �" �� �وم ��روی ��ر ا�راج $ده و

�" �" آ�ر��� و��ت �ر�وب و ا����ق و .��د ���� ?�و�� در  ھدا�ت $ده �و�ط آن وا����را �� 

�م در ا���ت �" ر$د  ��ز��  ����ن داد����" �" �دت �3د�ن دھ" �� �" ا�روز ادا�" دارد. ����ض ا�ن 

درEد ارزش �Eدرات از  �E42درات �" Tرو���د $دن �$ور ���(���ده ا�ت.  �ر���" /ذاری ھ� و

�" �" ر$د ���و�وژی و �ر���" ��م ��وا����واردات �ط�7ت �د�� ا�ت �" از آ�ر��� وارد �� $ود. ا�ن 

ی ھ�ی �T�ت و �ر��ت ��درھ�ی ����ب �رای �داوم ��$�دن �" �� ر$د ا���Eدی ��وازن ��(ر /ذار

$ود �" ��ز�� �رای �روج از �وغ آ�ر��� �" آن ا0���ج دارد. �ران و ����Hن ��ز�� �رای ر 

ھ� ���.�" ا�د. در وا�C دو  �ردن (�ب �و�ش راھ� (ز �" 0راج /ذا$�ن �زدھ� و ��0ط ز��ت و �����ت

� و�ھم ��� �ر���ده ا�د. ��ز�� �� وارد $دن در " ��زار دا��� � ��ش ا���Eدی �Eدرات .�7ل ر���

»GATT«-  7داً  و 1986در�»��د�ت و �ی �ود  ،�$�ت» GATT«�" �" (�ی » OMC«و » �9

�" و در ا����ر ا�ن ��ز��ن�   ھ�ی ا�زار د�ت �ر���" داری (&��� �رار داد. را �

�ز�� �" در ر$د ����.� ا���Eد آن �$ور و ر$د ���3ز ��رآوری ��ر در آ�(� �� و�ژ/� ا���Eد �

�ود را �$�ن �� دھد ���ن �ودن �ر���" /ذاری در �0@�ق و �و�7" ا�ت. ��زان �ل �ر���" /ذاری 

�و��د %2 �و��د �����ص دا��� در ��ل ا�ت در ��0� �" در �3ن ��0.5ز�� در ا�ن ز���"  %

�% و در ژان 04.23@�ق و �و�E "7رف �� $ود و در �رۀ (�و�� ا�ن ���ت �����ص دا��� �رای 

  ا�ت.  3.1%

���Tر $د�د �دزدی ور���ت  .��د و -.;�ی ا���Eد دا��� در ����Hھ�ی ;7ف �ر���" /ذاری و ا

9��«.��" ��ر/ران و ز�0��$�ن و دھ@���ن و �&�(ر�&�ی ����و�� را دا�ن زد. �رارداد  ���را�ر، .@ر و� «

� �$�ورزان آ�ر����� ا(�زه داد �" �"���9ده از ��را�" ھ�ی دو���و��دات ارزان �ود را از (��" �� ا ،

� ... ذرت و -�ر�G -�و��� ��ز�Eو-ت اE0� ب �ردم و��V وت� "�  ��و��دی �و�ط دھ@���ن ��ز��

� و �دھ��ری ����ون ھ� �$�ورز �ا�تH���ز���  و ، روا�1 ��زار ��ز�� ���د. ا�ری �" �" ور$�

ر$د ��.�" �ود�د،  30-�40" در ��ل ھ�ی   �$�ده $دن $�رازۀ وا0دھ�ی �و��دی �و�3 و ��و�ط 

����2000(ر $د. ��ن ��ل ھ�ی  2005-  "�-����ھ�  400�ھزار �ن از �$�ورزان و ��ر/ران �" رو
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��د. در را ���� �رده و روا�1 $&رھ� �� $د�د.�� � 12، 2009، راھ� (ز �&�(رت �" آ�ر��� ��

�م �� ورود �3ن �" ����» OMC«����ون �&�(ر ��ز��� در آ�ر��� ��ر �� �رد�د. ا�ن ��ر� و د

��ل، دو��ره �"  12�7د از » PRI« -2012اش �" ��زارھ�ی آ�ر��� ،د�3ر �رزش ھ��� /رد�د. در 

� $د�د �ر ��Hزار ��روی ��ر آھ���زی ����زی ھ� و آزاد  �EوE� ر��د و ا�ن ��.ت. �" �درت ر

��زی $ر�ت ��� �9ت �EوE� و�ژه- PEMEX- ھ� اھ��ت  و �C���E ا�رژی �" �رای ��ز��

���ن آ�دن �Eدرات آن ز��دی دارد. �� ا.ت ���ت �9ت و �H9� و �، ا���Eد ��ز�� د�3ر ��0ت ا�@��;

� �واھ�د ��ر �0را�&�ی �ود را �" �ر ��ر/ران و � �/رد�د. �Tل ھ��$"، �ر���" داران ��ز��

��زدھ� ��ن  -ز�0��$�ن ���داز�د. �ط^ ���ن 0@و�&��5�ط^ د  ���ر ا�ت  در Eد از �3ن ���ن 7- 

�@�;�ی دا��� را د�3ر  .@ر ��-رو�ده ،��م ا?���رات ��0���، وزن ��-ی ا���Eد �وازی، ;7ف 

� �" آH����9ده از $را�ط ��و�� �رای �روج از ����Hھ�ی وا���ر��� آ���3ن ;97� �رده ا�ت �" ا

  $��س ز��دی �دارد.

  �را�پ و ��ز��

�ت ا?5��  �7رض ھ�ی او �" ��ز��� ھ� آ�Vز $د. 2017ژا�و�"  20از �� آ�دن �را�پ ���م و ا���ذ 

�Tل » �9��«?5م ا���" �رارداد ، ا�ن �$ور �� �� �و���� رو�رو /رد�د. �را�پ �� اھ��� ?��" ��ز��

  آ�ر����ت، �" ھراس ����0ن ��ز�� دا�ن زد. �د�ر�ن �رارداد ا�;�ء $ده �و�ط» �ر(�م«

، ;ر�1 در Eدی �" ���ر واردات از ��ز�� 20در Eدی �" واردات ا�و���ل و  35�ر�راری �����ت 

در Eد �و��د �����ص ��� اش از ا�ن �Eدرات .راھم ��  28�زر/� �" ا���Eد ��ز�� ا�ت �" 

  اھم ا�دا��ت او ?��" ��ز�� �" �رار ز�ر ا�ت: $ود.

 $�دن د�وار در �رزھ�ی ��ن ��ز�� و آ�ر��� �� ھز��1 ��ز���

�(د�د �رارداد �9�� �" در  �� k� ��7@د $ده ا�ت 1994.

��ور �و�ف �ر���" /ذاری آ�ر����� ھ� در ��ز�� د

 ����ون �&�(ر و ��ر�ن ��ز��� از آ�ر��� 3�ول ا�راج 

�0@�ر آ��ز و �ژادر 2015او در ژا�و�1  ����"، �ط�ب����0���ز��� ھ� «�" ��ز��� ھ� /9ت:  

��د��د. آ�&� �� �ود �واد ��در،  ،�رد���� �Tل �� �����ز�� آدم ھ�ی ��'�" دار �رای �� �� .ر

  »�زھ��ری و �(�وز �� آور�د.

� ���را�Vilber Ross وز�ر �(�رت �را�پ، �����ردر و���ر راس H�) 0ده�ر را �� /و�د: ا��-ت �

آ�ر���  E�0 "�2016ل آن �واز�1 ��9� در �(�رت ��ر(� ا�ت. در  ،�ددر ط� ده ھ� ��ل ��0ل ���

در Eد آن �" ��ز�� �ر�وط ا�ت. از ا�ن رو  �����12رد د-ری رو�رو �وده �"   500�� ��ری 

��� ���ور ��ر �رار /ر.ت» �9��«ن ��ز�و����ت در د��ور ���Uر ���ن (Uرا.���� �ؤ��را�پ د .
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�@ر در ��ز�� ر�� �ا داده ا�ت و ا��ط�ر دارد �" �� ا�ن ا�ر  ���Uر �واز�" �(�رت ��ر(� آ�ر����

  و ��ز��زی C���E دا��� را �'��ن �واھد �رد. 

� ھ�ی �$ورھ�ی د�Hررا ���� "��� ���ت آ�ر������ت ھ�ی د���" $د �و�ط ��خ ��9د، �" ��&� �ؤ���

� ھ ��ز �(�ور �" ���Uر���ت ھ��$�ن در ��ز�� �رده ا�ت. ������و�g، .ورد، ���� 3ون ��

���ری از. �را���ر..�  "� �روژه ھ�ی �و�7" را در ��ز�� رھ� �رده ا�د. ����ری از روژه ھ��

 �H���و(" $د�د �" �رای وا�� �ا��E0رات ��ز��� در آ�&� $ر���د. �رای او��ن ��ر ����Hن ��ز��

  آ�&� ھم ���د �Tل �ودۀ �ردم، ��وان �دھ�د.    �" آ�ر���،

�(�رت �� �رروا�ط ���را ��" اش، از آن �� ����د، در 0@�@ت �" در �واز�9�� 1�ی �" �را�پ و دار ود

���Tری ا�ت �" ��ر/ران و ز�0��$�ن و دھ@���ن ا�ن �$ور از  ���ز��، ���" در در(�V 1رت و ا

��زدھ�، �5Tً در C���E �و���ژ ا�و���ل در ��ز�� �� ا�ن ���ت ���0ل �� $و�د.��ظر  در �ط^ د

 ، ا���Eد ��ز�� �" (ز ��ش»�9��«، �� دھم آ�ر����ت. �7د از �رارداد ��رآوری/ر.�ن �را�ری 

�، �ورد ھ(وم �ر���" /ذاران ��ر(� وا�C $د. ا�ری �" ��  ر �رد�داران ��ز��� ا�ری ظ�" �واد �9

� $د.� �@��  �T�ت 

���Tری �$و�ت و ����ری / �0@�ر ھزاران ھزار �رد�� �" از ��E�ت .@ر و��ن دادن �" ا �� �� "�ر��

�ت ھ�ی آ�ر��� دا�ن زد و�د در آ�ر���، ا�د�� آرام ��Hر�د$د��� ، �$م ھ�1 ��ز��� ھ� را �" ;د 

   .ا������ت آن را �" 3پ �$��د

  
ا�ت �"  �ھ�دوراس، /وا���- وا����وادور در ��0 ژه��" و��ه �وا��ر، در  ن�-� ی���آ�ر ی�ر�ب از Eدھ� �&�(ر از �$ورھ� �0ر�ت ��روا�

��9ده �واھد  ��ظ�� یرو��@���" �� آ�&� از � ی�رده ا�ت، �را د�$ود و �&د ��و�ف د���روان �&�(ران �� ن��را�پ ھ$دار داده ا�ت �" 0ر�ت ا�ا

�ن �رز آ�ر ،ی��ط@" ا یاز �طC ��� ھ� ن�ھ��3 یو �رد�. ���د�ر در �@���" �� ورود �&�(ران ��ر داده ا�ت ��$ وار�و د ���� ��ز ����
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از (��"  یا���Eد م�و� ط��رده ا�ت �" .@ر و $را د��&د ی��ط@" ا یرا �" �طC ��� ھ� ن�-� ی���آ�ر ی�$ورھ� Hر��را�پ ��ر د ���0 در

�ت�و آ�ر ���$ورھ� �" ��ز ن�از $&رو�دان ا ی�ر��&�(رت �� ل�د- ن��&��ر��.  

  

� �� ھ�1 ��ھ� H����م«د/�ن ��ز��� در آ�ر��� و ا���" ا�راُدر�� ا?5م ھ����0ت ا�1���0 آ�ر��� �� �� «

��9ده �رد. او ��" از ا�ن و;�7ت �����1 0زب ا�@5�� �&�دی  E77د آرا �" �0و�ت در �54و�� ا

RPI  5ف�(�C $ده » آ��و«�" 0ول ���زدی  »ھم ��ر�k را �واھ�م ���ت ��«����" داد. �روزی ا�

� و ا�Tر ا���ت ھ� �" د�ت آور���ده ا�ت (��ز�� ا�د، ا�Tر�ت را در .ر���داری و �0و�ت ��ز��و 

��و�ز�ون آز��«و » ��و�زا«ر���" ھ�ی �زرگ �ورژوازی 3ون  . ���0ت ا�Tر(�&وری .درال ا�ت) «

� (د�د زده  از او �$�ن �� دھد �" ط�@1 ��0م ��ز�� در �@��ل �0ران ?��ق �$ور د�ت �"����ا�

�» ا��0د ���«ا�ت. $�7ر ����ا���Eدی ا?5م $دۀ او  -ا�راُدر �رآن ا�ت �" وا��ود ��د �" �ر���1 

�" ا�ت.�  ".را ط�@�

�ت ?وا�9ر����" رھ�را�$�ن ا�ر���ادر �" �ردم آ�ر��� ��طر �$�ن ���ت �" آ�&� ��ز �ر�����ن �� 

��د �" �� �و$�د ��، آ�&� را از درک ?�ل وا�7� �0را�� 0;ور �&�(ران� �زرگ �ردن �$�5ت ھ

2013��  2008��ن «، ��0رف ���د. در وا�C دو�ت آ�ر��� /ر����$�ن را /ر.�"  �2008" از -  j���

��ت ����، از 0��ب �ردم، و16000�ل �" 0��ب آ�&� وار�ز �رده �����رد د-ر �رای �(�ت �ؤ

� از ا�ن �0�م ��$� )  دو�ت 2013.ور�"  el-pais – 26(  »ا�ت.$�� ��ن ھز��" ھ�ی ?�و���� ��

 j��� ران �رده و�ل ھ�ی  17000ھ� را (��-�����2005رد د-ر وام ��- آورده ا�ت. در ����0"  ��ن 

  �9ر �" ��طر �ردا��ن وام ھ�ی ���ن از ���ز�$�ن ا�راج $ده ا�د.  14287687– 2012

�ت���� اش، �" ?�ل  �وز ا�رادر �" رVم ا��@�دھ��� �" از �������را�پ، �و�ژه �" ھ��Hم ���رزات ا�

آورد ا��ون �" �" �درت د�ت ��.�" �واھ�ن ھ���ری �� ا��-ت ��0ده �و�ژه در ز���" ھ�ی ا���Eدی و 

 ����ل �ر�وط �" �&�(رت (3" �&�(ران ��ز��� �" آ�ر��� و 3" �&�(ران آ�ر���ی �ر�زی و (�و��

���د)، ���3ق �واد ��در،ن �" ا��-�" از طر�ق ��ز�� �واھ�ن ر.�(���ت ��ز��ن ��.�" و  ت ��0ده ھ

�Vره ا�ت. ا�رادر �واھ�ن �ر���" /ذاری و��C ��ر(� (از (��" و �و�ژه �ر���" /ذاری ا��-ت ��0ده) 

در ��ز�� ا�ت و �رای ا�ن ��ر در �ظر دارد روژه ھ�ی �زر/� در ز���1 ا0داث ز�ر���ت ھ�، 

�ھش �&�ی ا�رژی و د�Hر �$وق ھ�ی �ر���" /ذاری ��ر(� ا�(�م دھد. او ھ���3ن ��ھش �����ت ھ�، �

9��) ا�ت. �) ���ر �ذا�ره �� آ�ر��� و ����دا در ز���1 �@و�ت �وا.ق �(�رت آزاد آ�ر���ی $�����وا

��ر ا���Eدی ��� –ا�رادر �رای ��رج �ردن ��ز�� از �0ران �" د���ل ا�(�د ���Uری ��7� دار در 

�����ر �و(ود را از طر�ق ���رزه �� .��د (�" از �ظر او د$�ن ا(���� ��ز�� ���ت ���" ھ��ن ?

� د���ت دو�ت در ا���Eد  �� �واھد ا5Eح ��د. در را�ط" �� آ�ر��� ��ز ��� ا�ت) و ا.زا�ش ��Eا
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�" �واھ�ن ا.زا�ش �ر���" /ذاری ا��-ت ��0ده در ��ز�� ا�ت �" در ��ل ھ�ی ا��ر رو�د ��ھ$� دا$

آ�ر��� �����Hن �ر���" /ذاری ��-�1 ا��-ت ��0ده  BEAا�ت. ط�ق داده ھ�ی ادارۀ ���0ل ا���Eدی 

��ل ھ�ی  1�E�. 2000در  ����ل ھ�ی  7949�را�ر  2008 1�E�. وده �" در�����2009ون د-ر  

 ���  6688ا�ن �����Hن �"  2017�����ون د-ر ��ھش ��.�" ا�ت. ا�رادر و �$�ورا�ش ھ���3ن ����9

��د. �رای ��E9ل ��$�ر در �� ?;و�ت در �9�� �دار�د و �واھ�ن اد��رش .���7ت آن ھ�/ ��ا�" و 0

�ت ا�رادر ���ت �" ا��-ت ��0ده  �" �و�ت ����وز ا�رادر �" دو���د  2018ژو��1  12: ���1  �3ورد 

�را�پ ر(وع ���د.  

درEد از �و��د �����ص آ�ر��� ا�ت و ا�ن $��ل درآ�د  8�&م ��ز��� ھ�ی ���ن آ�ر��� 0دود  

� و �(�ری ا�ت. ��ز��� ھ�ی ��ر/ران �7�E ت�����ر���" ھ�، �$�ورزان، ����7ن، ز$��ن و �ؤ

�����رد د-ر �رای ��� �" ���واده ھ��$�ن �" ��ز��  24���ن آ�ر��� �" طور ��و�ط ������" 0دود 

��د. �� .ر� 

� ��ز��� ھ�ی ���ن آ�ر��� �" ��ز�� در ��ل ھ�ی ���را  2017��  2010(دول ز�ر �ل ����j ار


� دھ� (ار��م �� 
�	��رد د�ر): �$�ن  

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  ��ل


�	� ار����  28.8  27  25  24  21  22  23  21  

 :���
» ����

�رس »ا���ت 
!*�ه: )'ا�& ھ�، داوھ� و $��
�ھ� –روا�" ا�! �دی  ،���'
، �'و�2 $1وھ�0 /�.'ه آ

2018  

� ��ز�� � در�ت ھ�ی ��و���رال �0و�ت ھ�ی ����ری  �� 1)��ا.زا�ش �&�(رت از ��ز�� �

ا�ت �" �و(ب .رار ��روی ��ر از ا�ن �$ور �" ��ت ا��-ت ��0دۀ آ�ر��� $ده ا�ت. ا���" در ��ل 

  ھ�ی ا��ر �ر?ت ا�ن �&�(رت ��ھش ��.�" ا�ت. 

 -��ر�وس ������س -��Hو�ل د- ��در�د –ا����ب ھ�ی ��و���را�� �" در ا�ن �دت �و�ط دو�ت ھ�ی 

�و زد��و��و از ا0زاب را�ت 0زب ا�@5�� �&�دی  -و���ت .��س -ار��� ���" ���درون و ا�ر�� ���.

� (ا(�دو��م ���0ت دو���� �) ��ز���ده از Ejido-1 -و 0زب ا�دام ��� ا���ذ $ده ا�ت ، ��?ث و�را�

��زی ھ�ی  ��ل ھ�ی ��ز�� /رد�د.  1917ا�@5ب  �EوE� ن  �90وج اول���9��«�7د از � « "�

� ����د $ر�ت ����رات (���ت دو��� telmexو�ژه در دوران ������س، ا�Vب �ؤ����) ، $ر�ت ھوا

��ت ���� را ��7دن و ا�Vب � -)، ��ر���" ذوب .�زات، ا�و��ن ھ�، .رود/�ه ھ���Aviaciaز�� (�ؤ

� �����ردردر�$� ��دا� "� ،�طوری " ����و�ر (د�د ��(ر /رد�ده ا�ت. � و �ر /ر.ت.  0راج ا�وال ��

 ��Carlosر�وس ا���م �����ردر (د�د ا.زوده $د.  Forbes—  23ھ�ی �(�1 ر�" در ���ت �����رد

Slim  ش از�� ��ر�ن �ردان (&�ن (�را��) �" در ��ز��، ا��E0ر �����رد د-ر دا ��70� از Tرو���د 
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����رات و ��و�ر�ون ��ز�� را دارا�ت و �&م ?�دۀ ��زار ا���رو��� را ���رل �� ��د ��و�" ای 

� ��$د� �  .��رز ازا�ن ا���Hر$

�و�ط   "� C��� و ��ر�ل ھ�ی �واد ��در، .��د اداری و ���� و�����ل ��ون ا���Eدی، �$و�ت  ��

در ��ن  123��ز��ن (&��� $�9ف ��زی ا.$� /رد�ده (ا�ن ��ز��ن ��ز�� را از ا�ن �ظر در رد�ف 

� و �'��ن 176��Hھ� ��م آ�وز$����ن � �$ور �رار داده ا�ت.) ��ر�ب ز��ت ��0ط� و درھم $�

�، ?@ب �$��� دا�م �زدھ� در �را�ر ا.زا�ش ��د ھز��" ھ�ی ���زی $ر��&�ی دو� �EوE� ،�?���ا(

�ت ھ� ا�ت �" ھ�راه �$�" و ��د�د  ز�د/� و .@ر و .��" و����@�م ا�ن �� G�������ری ����و�� ��ز از �

� (ز 200.000$دن �E�0 ،ر/ری  �9ر�� C��دا$ت. �� دھ@��� و �و���ن � –ا.را�ش ا?�را;�ت و

 ���Hر او;�ع و �طر�� $ورش ھ���U� "� � �" ?�وان ��و�"  در –ا��دی ����ون ھ� ��ز��

»�����ر  �43" �" ��د�د $دن  -ayozinapa -»آ�وز�����ر��ت ��7م در  1� -2014دا�$(وی �در

ژوازی ��ل �@�و�ت  �" ا�ن �ور 20را �7د از » ا�رادر«، راه 0ل و �ن ��ت ����0ت -��(ر /رد�د. 

���0ل �رده ا�ت.  

�1910&��ر�ن ا�دام ا�@5ب  -Ejido -ا(�دو (-1  ������ و ��3و و�5،  1917و ���ون ا��� رھ�ران دھ@��� 3ون زا

� و (�7� ���م ����0 ��������Eدرۀ ز���&�ی �زرگ ار���� و �وز�C آن ��ن دھ@���ن �دون ز��ن �ود �" �" ا�(�د 

�م د ����را�� ھ� و��(ر $د. در �@��ل » ا(�دو«����رش $ده �ود و ?دم 3�ورو�را��زه $د�� �" در طول ز��ن ا�ن 

� �رای �&�ود آن، �درت ��0م ا�05Eت����� ��� ا��E0رات ھ����1  ��1992�رال �� ر���ت ��ر�وس ������س در  ا

� �ردن» �9��«?@د �رارداد  روی �&وه و $����. �� �Uو �رارداد ��ن ا����� �رEوE� "�  ودی�آن ھ�ت /��$تو �� .

�  �ود �� �" ��زارھ�ی ��ز��ی ��را�" ای و ارزان ���ت آ�ر���E�0ل آن �راز�ر $دن �و��دات �$�ورزH��و ور$�

  دھ@���ن ��ز��� �" ��در �" ر���ت �� �و��د ���د/�ن $���� �ود ��ود�د.)

 .  
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����ر ��ر��ت ��7م در  43در ��ز��و �" �����ت دو��ن ���Hرد ��د�د $دن  2016�ظ�ھرات  ���? 1�دا�$(وی �در

�@���ً ا�ن ?�ل را » آ�&� را ز�ده /ر.��د، ���د ز�ده �" �� ��ز /ردا��د« �� $�7ر guerrero» ِ/ِررو«ا���ت ��» �����)

 ��  ��م �&�د�د.» دو�

�« ا�ن ��ر ��زا�راُدر�� طرح?���ا�ت. و �ر���" » $&رو�دی«و ا���" دو�ت ���ن �����د/� » و.�ق ا(

�« او ��، ا�ن» .راط�@���;�د ط�@� ����Tر  ا�ت. در0@�@ت �� �9�طور وا��ود �� ��د �" ���.C ا

 "� "� ��وان در �� (� 0ل �رد. ا�� در (�ی د�Hر �� �;��ن ھ�� ����Tر ���د/�ن را ��$و�د/�ن و ا

، /ری �� دھد��ر و ا0�رام �" ���ن ھ�ی �و(ود ��ر �ورژوازی در �'��ن آزادی ��ب وا��E0رات و 

�وا.ق دار�د �" ز��ن، ز��ن  دو ھر ا�راُدر د�ت �ودش را رو �� ����د. ��ر�وس ������س و �وز

»��� ��  ا�ت. » آ$

� �ود را �� �و;�0� �و��ه در���زی ����C و �&ره �رداری �9ت و �رر �EوE� رۀ��1 آ�وزش �'��

� در و��� ادا�" �� دھ�م.رورش و �و�����  ��رۀ (��ش زا

  ��و�� %ردن "<ت و ا"رژی

�ت ���را��، آ�ر�ن ��k �ر ���وت ا���Eد آن زده $د.در ط�  2013د����ر  20�����ل  ���7د از 

�دو ھ9�" �� (�C و (ور �ردن آ���1 ��� �9ت �" از رای ��.� �رای ���Uر ���ون ا�� 1938، �ؤ

� وا/ذار $ود. �9ت ��ز�� از ، �و�ط -زارو ��رد��س ��� $ده �ودEوE� ش��" �ا(�زه ��.ت �" 

 ������راج، �-�ش " � -1917طر�ق ���ون ا�طور �ط�ق در ا��E0ر دو�ت �رار دا$ت. وا/ذاری ا

� �" ��ش �Eو��و .روش ھر/و�" .رآوردۀ �9���� ���وع �ود. ا5Eح ���ون اE ت ر��س�، د

� و ر(�&و���راج و �-�ش و .روش �"  را �دون ر(وع �" �ر���ن، �رای وا/ذاری ��دا�&�ی �9�ا

��راج �9ت و /�ز از �� ھ�درو��� ���" ا��و�17 ��دا�&�ی �9 �&����ت ?5���د ��ز �� /ذازد. �" ��ؤ

�ن �Eره ھ�� در ���م -���م ����G .�(7" ��رش �رای ��0ط ز��ت �� -FRACKING-طر�ق $�

�ور $ر��&�ی �زرگ ���طق ��ز����ت �5، در د�ن H�$رار /ر.ت. وا� ��.��E" ا�ن ا�دام را �9

��زی �" ?�دۀ  �EوE� "ر�� /9ت. دو دھ����د  -1988-1994-آن �و�ط ��ر�وس ������س �ا

�و  راھ���ی ر��س (�&ور�� ��Peña Nieto- ت $��ری از ���واده ا�$H7داد ا��(�م $ده، �" .ر�" $دن 

�د و�. �در�ده �و را �$��ل داده ا�د �" ���م (��" ھ�ی ا���Eدی  ھ��� ��(ر $ده �" ا�روز �� ا���Hر$

� �ردن �9ت ����ف EوE� �� ن�$���� را در ���رل �ود /ر.�" ا�د. �ردم ��ز�� در ا�Tر�ت ����و 

� ا�ت �" �� �وم آن���د. (��1 د�Hر ا�ن �����Eت، اTرات ���� آن �ر �ود(1 دو���   ھ�9� C���� از

� ھ��� 3ون ا��ون��$ل و ��  -�و��ل -�'��ن �� $ود. آ�� دو�ت �� (��Hز�ن �ردن �����ت �ر روی ��

�وان $� �زر/� ا�ن ���ود. .. $ورول �ر��س �" ��E�.5"  آن دا$ت. 3را �"ھ� را (�ران �� ��د؟ �

�و �� ���" $ده �ود، �Uو �رد.�" �ر ���ری از را ھ���  ، �����ت�� .ر���� -(�&ور ���ت �� �ؤ
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   ��ز�� و ���O$ آ�وزش و0رورش

�ت ھ�ی ���را��، ��دو�ت ����ن �دارس � در ادا�1 �� ������ ،�ر��ت ��7م و ��ھش ��درھ�ی آ�وز$

ھ� ��وده �" ?��رت از آ�وزش از طر�ق ��و�ز�ون و ا���ر�ت ا�ت. ���ر/�ری را (��Hز�ن ا�ن ���ود

�م �" و�ژه در �����ھ� و $&رھ�ی دور ا.��ده و 0و�" ھ�ی $&رھ�ی �زرگ �� �$�5ت ز��دی ا�ن �رو

��د و از ���ود ��درھ�ی ���رھ�ی -زم 3ون �رق و ا���ر�ت �ط��ن ھ���ھ�راه ا�ت 3را �" .��د 

� �ر�د. /�ه �ش �� آ�د �" �� �9ر در �@��ل � G30-40آ�وزش داده ر�  �����$�/رد در �� ���G رو

� ���د��&��4�� 1ھ�1 �را0ل را از ��ل  �"   �و ھ�1 �وژه ھ� را �� $�/ردا�� رھ� $ده در �@��ل ��و�ز�و�

� رژ�م را ھم ��0ل �رد. �����" �� روی دو ��ر �� ��د اداره ����د. ��زه  ���د �����Uت ��زر/��� و 

���ن آ�ده و ?5وه �ر $�/ردان، �7 �7���م �ط^ آ�وزش �طور و���ھ� ��ز  �مرو$ن ا�ت �" �� ا�ن 

�� ھ�Eز�دۀ ا�� ��م ارز������، آ�وزش �(��� و �� ���9ت 1910��د. ��� از $�7رھ�ی ا�@5ب �� 

�م �����9ت، �(��� و ���ل ا?���د  �رای ھ�" �ود. ��ش از Eد�����ل /ذ$�" و ھ�وز ��ز�� .��د �� 

  �رای ھ�" ا�ت.

 ���� G��� �� و�د ا� 8در$ ���م �@�� �� ��7م ���د �" ��7م �رای دروس ����ف �� در ���G ا��ر�

�م �ر�زی ��ر ���درEد ���G ھ� ��7�  9�20ر را ا�(�م دھد. ا�روزه  ���8  ��و�ز�ون و ا���ر�ت و 

�م .��E" ��ن ���طق  0300دود �� ����ون و �����9ده �� ���د. ا�ن �ھزار �9ر از ���G ا���رو�� ا

� را ?��ق .@�ر و�V � �� ت. دو�ت��" ا����ر $دن ا�ن او;�ع  م �ردن �ود(1 آ�وزش �" و��م�ر 

درEد �و��د ��  E5د �" در 5.3�ود(1 آ�وزش و رورش از  2008��  2001. ��ن دا�ن زده ا�ت

« �را�ر $ده ا�ت. �رط�ق داده ھ�ی ���6ص ��� ر��ده در ����0" در ھ��ن دوره �ود(1 ��س 

OCDE «رای $�/ر�رورش  6741دان ا��دا�� در �$ورھ�ی ?;و �ود(1  ��و�ط �را�" آ�وزش و 

 1814و  2111د-ر ا�ت. در ����0" ا�ن ����j در ��ز��  7595�رای ���G و ��و�ط"  د-ر و

��د �" �� ردا�ت ول �� ا�واع �&��" ھ� (ور ا�ن �د-ر ا�ت. در ����ری از �دارس ا�ن ���واده ھ� ھ

� �" در ����ری از �دارس  ادا�" دھ�د. ��وا��د �" ��E0ل���ودھ� را �� �$�د �� �3" ھ��$�ن �(و;�7

� و ��� ا�ران ھم در �0ل ��ده $دن ا�ت.) EوE� 17 �دارس��و  "� ��ھ� و ���9ف ھ�ی �����

��ی ���و���) ا�ن .��E" را ��زھم ?��@�ر �رده ��� ��و���� (در�وا�ت �د���� �EوE� دارس�

  ا�ت.

 1��� "��$وری ا�ت �" در ��ل  ��65ز�� در ���ت  -�2013وا��ر  8» ا�و�و���ت«�" /9�1 ھ9

� �" ھ�وز ھم �واب از �ر رھ�ران ا� -2014����ن ا0���ل $ورش �وده ای در آن داده �� $ود. ا0

��ز�� ��ل ھ� �ر�$ق ھ�1 �$ورھ�ی آ�ر���ی -��ن �وده و ھ�وز �1910$ور �� ر���د. ا�@5ب 

 �  �و�� آن دو��" $ده ا�ت.��ر/ری و  –ھم 3$م ����ری �" (��ش ھ�ی دھ@��
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-�" ھ�ئ �ردم �" �" �ی �Eدو�&�ی رأی ر.�" ا�د و �" ا�راُدررأی داده ا�د،  �3د�ن ����ون �9ری از

/ز��1 د�Hری �رای ا����ب �دا$��د. ����ری از آ�&� �رای او��ن ��ر �" �ی �Eدو�&�ی رأی �� ر.��د. 

����ل �ردم را  "�'��" $ده ا�د و ا�ن وط�19 3پ ;ردم از و�" ���Uر �$�ن �� دھد. �ا�ن ��C �و(ود �

�ت. راه 0ل در �T��ت  ا�راُدر وا.7� ا�ت �" �" ��ر/ران و ز�0��$�ن �Hو�د �" راه 0ل ��'�1 آ�&���

�ورژواری ���ت ���" در ?دم �T��ت او�ت. $را�ط �و(ود �0م �� ��د �" ��روھ�ی ��و���ت و 

�7د "� ��ت طر.دار ���Uر ا�@5������اد$�ن ھم در ��ز�� �م ���ت، د�ت در د�ت ھم �� طرح �و

��ش�ط����ت ��ر/ران و �ردم ز�0 C;ود و�&�رای �و�&��ش �و  �&�، دو�ت ا�راُدررا در �@��ل ��ؤ��

ا����رات او را �" �ردم �$�ن دھ�د �� ز���" �رای �طرح $دن و  0دود �درت و �ردم، �رار دھ�د و

  ود. ذ�رش آ��ر����و ا�@5�� .راھم $

��رۀ ا�رادور و در�" �ر�� �ظرات آ�ن وود �ر�وردی  �رای ����ل �0ث �ود، در ��ددا$ت �و��ه ز�ر

رداز�م. �� اش ����" او �� �و- و ھ���Hن ارو��@�  

  �$��) ���@���ت ھ� ھر (��$� را �����د�د/�ه ھ�ی آ�ن وود �وش �����" ا�ت. او ����د د�Hر �رو

�ر �وھم �دارد ا�� �ود (��ش را ��$�ر �� ��د. ھر�3د ظ�ھرا �" �وز ا�رادُ  ?��" �ر���" داری ارز���

آن �3زی �Eو�ر �� ��د �" �ود �� �واھد و �" آن �3زی �" ھ�ت و از ا�ن رو �" �@ش و ��ھ�ت 

ردازد  �� �"  –�@ل �رد�م  ود�ت �م در /9�" ھ��� �" از ا –وا�7� ا�رادر ���و Eر.� �" ?�وان �

�وا�د ���د و  ��وا�د (��ش ا�@5�� را رھ�ری ��د �Eو�ر $ده ا�� ا���" او 3" �� �واھد و 3" � ���

�وا�د ���د �3�ت را ��� /و�د. ا�رادر و ��0دان او �� �واھ�د �دون �" ز�ر �ؤال  ���ھ�ت آ�3" �

05Eا "�� و ا���Eدی (از �وع ���زی و دو�ت ر.�ه و �ردن اEل �ظ�م �ر���" داری �� ر$�����ت 

 ��&�ر�ردن ��و���را���م) ا�(�م دھ�د و راه �روج از �0ران را در ا�ن �� ����د. ا�رادر و (��ش او ��

 �9�9�ن ا���" ر.ر���ت ا�ت ����د ا�/ "� �&��از آ��ر����وھ�ی �ورژوا�� ��ز�� در $را�ط ��و�� ا�ت. 

� ��7� ��و���را���م را �(و�ز �� �رد. در ��ز�� �ر�� ��ت ھ�ی ������� ھ��ن ادا�1 �����روھ�ی 

�ت از ��و���را���م (و �" از �/ ����د (����د 0زب ا�@5�� �&�دی و 0زب ا�دام ��� و �Vره) و �ر�

�1 دوم ا�ت، ����د � »0زب ��ر«�ر���" داری �" طور ���) را راه 0ل �� دا��د. ا�رادر از ا�ن د

��ن، �ور��ن د��Hود�وس«ر ا� « ،�����در �و��ن و » ��ر�زا«�و- در �رز�ل، » 0زب ��ر«در ا

�ر�ش« 1�. ا��&� از �ظر و �Vره ) ژان �وک ��5$ون در .را��"La France insoumise» (.را�

�ت �������د و  ��50  40�ر���" ای ����د ا0زاب �و���ل د�و�رات و �و��" ا0زاب ��ل �ش ھ

�و���ل د�و�ر ��ت ��و���را�� ا���ذ �رده ا�د. در �ورد ��5$ون �و���ل ات ��و���� ����V "�

� �د��� �� �و?� ���رزه �� ھژ�و�� آ�ر��� ھ�راه ا�ت. ا�ن ���رزه �� ھژ�و�� آ�ر��� � –د�و�را

�" ا�ت �" ��?ث �� $ود در �و;�^  نآدر د��Hه ��5$ون  –ر���ی -��ن �و�ژه در آ���در �ر(
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��� در آ�ر���ی -��ن رو�دھ�ی ��ت  –�5T ا������ت ا��ر در �رز�ل  –����?��ل ���7ن ���ده را �� 

�ت ����«آ�ر��� و �� ?���. او �" �@ش ط�@�ت �دا�د �@���" �� آ�ر��� و ��و���را���م» ���«و �� » ا(

�ش از ا� �� �م �&� �� دھد. او ا�د�?���� و ���رزات آ�&� در ���7ن �0و-ت ا(?��������ت ��ه ا(

�وا��د �رای �ظ�رت �ر �Eدوق «��ز�� �و$ت:  2018ژو��1  �ا�ن ��ر ھواداران آ��و �� آ�(� �" �

� ���د و در T�� ده$ �ھ�ی آرا ��$�ل �� $و�د. ا/ر آ�&� ��وا��د �@$" ھ��� را �" �" ;د$�ن طرا0

�ن رخ �واھد داد. �رای �ا������ت �ر�ده $و�د، ���Uر ���ل �05ظ" ای �رای ��ز�� و �ل آ�ر���ی -

��ن ���ر�� �$ور ھم �رز ا��ا�ت ��0ده �و�ط اردوی �� رھ�ری �واھد $د. ا�ن ا�ر ?�5ت ��رو��د ��

��د: ��رد �� $��ت ��ورده ا�ت و �� �واھد �ود �" در ���م ��ره �� �� در �� (�&" ھ����رای ھ�1 �

�وا��م �" ا���Hر$� و ��&ن (&��� آن ا��-ت ��0د �  ���C:» ه $��ت ھ��� وارد ���م.�� �

lhorizon/-a-mexique-https://melenchon.fr/2018/02/26/le  

رو�دادھ�ی ا��ر �رز�ل و ا������ت آن �$ور ��'�" ا�رادر را رو$ن �ر �� ��د. ��ز�� و �رز�ل از 

 ا���Eدی �" ھم $��" ا�د. در ھر دو �ر���" داری ھ�ری ��0م ا�ت و در ھر دو ز���داران ����ر�ظر 

���Tر �� ���د، در ���د �" ھ�راه �� �ر���" داران ��ر/ران �$�ورزی و د�Hر ��ر/ران را ا��زر/� ھ

���ر �&م ا�د، در ھر ھر� �� در دو �$ور .��د و��C و ? دو �@ش �ر���1 ��ر(� و ��زار (&��@��

� و(ود دارد، در ھر دو �$ور $��" ھ�ی (���ت ��ز��ن EوE� و ���Hه ھ�ی اداری و ��ش ?�و��د

7� ا���" ��ش و.���� اTر �� /ذار�د، در ھر دو �$ور Eز ا���Eد را در د�ت دار�د و �ر ��������ت 

�ت ا���Eدی ��0م �ر���" داری ��و���رال ا�ت. در �رز�ل در ز��ن �و- ���ه در دورۀ اول �و�ژ –

� در (&ت ا�(�د ا$��Uل، �&�ود و;C ��ر/ران و �� 0دی دھ@���ن و 0@وق  –ز���داری او ��05Eا

�ت ;د �ر���" داری و ?دم �@���" (دی ���� �ردم �" ?�ل آ�د ا�� �" ��طر ��ود راد������م و ����

�" $دن 0زب ��ر �و- در .��د و ���د��زی و �Vره، و در �$Vد و آ��. �� ���(" و���ت و;�7ت ز�د/

�ردم،  �وده ھ�ی �ردم از 0زب ��ر ���ره /ر.��د ;�ن ا���" در ا�ن �دت �ر���" داران و ز���داران 

�" ھ�ی �ود را ����H$�ن �" ��&� �3ق و �3" $د�د ���" ا0زاب و دار و د��رز�ل و �ران �ظ��� و وا�

و از ���0ت ا0زاب �ورژوازی و دو�ت �@و�ت �رد�د و �5ح ھ�ی ا�ذ�و�وژ�� �ود را �E@ل زد�د 

�ت ھ�ی �و- در آ�Vز روی ����ت ھ�ی ا�رادر �� 0دی $��" ���� �ر�وردار �ود�د. ��ھ�ی ا�ر����

ر ����د 0زب ��ر �و- ?�ل ��د و �&م �ر از آن ا/ر ��ر/ران و ��ر آ�دن او�ت و ا/ر 0زب ا�رادُ 

�" ھ�ی �ورژوازی را دھ@���ن و دا�$(و��ن و (وا��ن ��ز�� (��ش را �" ��ش ��ر�د و ا0زاب و د

 ،Eورت راد���ل �داوم و ار�@� ���$�د �"د �ر���" داران و ز���داران را �" ?@ب �ز��د و ���رزه �" ;

�" ھ�ی آ�&� در ��ز�� ��ز ����د �رز�ل �� و ا0زاب و دار و دEوE� زرگ�ورژوازی �ره ��دو 

� را ��;" �واھ�د �رد. در ��� ر����ا�ن Eورت ��ز�� ��ز در ��ل ھ�ی آ��ده �درت 



30 

 

� و آ/�ھ�  »�و��و��روی«��ود را �واھد دا$ت! ا�� ا�ن ا�ری �0�وم ���ت و ھ�" �3ز �" ���رزۀ ط�@�

� �واھد دا$ت.H��� و ا�@5�� ��ر/ران و ز�0��$�ن ����� 

  

  :�0و�ت ھ�

  �2006وا/P آ"�� در آ���"* ا"�����ت  ��5 و آزاد���ش زا������0 ار�ش -1

��9ده از �و�و�د  �1@��(�  )narconews.coو ���ت ��2006ه  �"  ��4�$ر $ده در ا�د�$" و ���ر �� ا

 /ذاری ار�ش ��" و ١٩٩۴ ژا�و�" اول در �Iز�� ��3�س در ���� �و���ن $ورش $روع از ��ل 12

������� آزاد���ش زا� �. /ذارده ا�ت �ر $ت را �3دی �را0ل (��ش ا�ن �دت، ا�ن در. /ذرد ��

�7رض از "��0���ن " $&ر �Eرف و �Iز�� ا��ظ��� و �ظ��� ��روھ�ی �� �ر��زا�� (�g و �

�و��ل��ن �� /ر.�" "Iر�� آن در I"" آ�در�ن �ن" �راردادھ�ی �" �7روف ١٩٩۶ �E^ �رارداد �

���1 در ٢٠٠٠ ��ل در. داد �و���ن ھ�ی �وا�ت �0@ق �رای ز��دی ھ�ی و?ده I0و�ت �Iز��� آ

�ت �&�دی" ا�@5ب 0زب" 1��� ٧٠ I0و�ت ���ن و (�&وری ا������ت ر���ت�����ز���دھ� �� ھ� زا 

�������ت �" طو-�� �� راھ ���� در (د�د /��� " آ�در�ن �ن �رارداد"  �ط���1 ا(رای و �Iز�Iو

������k �� .�ردا$��د �و�ش �7رض ��ت داد، آ�&� ھ�ی �وا�ت �" �ر���ن I" ردی ��� �" ھ� زا

 و �زرگ ھ�ی ادا��E� 1درۀ ز��ن �� آن در I "Iرد�د آ�Vز را (د�دی و دورۀ /$�" ��ز �و�ش ���طق

��م@� ��$داری ا�ن رۀادا و د�وIرا��� ھ�ی ��$داری و �ود����ر ھ�ی �(��C و ا�(�د دھ@���ن ��ن آن 

�رل �0ت ���طق در را �ود����ری دو�ت ?�5ً  ای، دوره ا������ت �ردم �� �ود �و�ط ھ��I و�ش� 

 ��I�0ن "�د ھ�ی دو�ت" �� �@��ل در /و��د، �� "�وب دو�ت" آن �" اEط5ح در I" ا�د آورده و(ود �"

�ت .ا�ر�����ت آ�&� ����0ن و �Iز����� �و���را���م �" ��0" �� �و�ش، .���7ت از �ر�0" ا�ن در ھ� زا

 �0�و��ت ������د "(&��� �د�� (��17" �ود$�ن آ�3" �� و��C ار���ط و �ر���" داری $دن (&��� و

�7�� آورد�د د�ت �" $دن (&��� و �و���را���م �����9ن و (د�د 3پ ھ�ی (��ش و روI9�$ران ��ن و

� ��ش ا�&�م و?����ل ھ�ی ا?�راض و (&��� .وروم ا(���� I�ِ� (�وا، ���  . ا��د/رد�د� �Vره و 

�ت ���دن ���رزۀ �0دود���� �و���ن ۀ0وز در ھ� زاIز�I� و E�0ط آن رۀ��� ار�ش �و� (دا�� و دو�

 دور �" ا��ر ��ل ھ�ی در �و?� �" �Iز��، د�وIرا��� و �Iر/ری $&ری (��ش ھ�ی ���ر از $�ن

 د��ل ھ��ن �" $��د. ا�ت /رد�ده ��(ر آ�&� $دن ا�زو�" و �Iز�� ���رزات ?�و�� �طن از آ�&� $دن

� دو�ت �وی از �ط����ت آ��ن ا��I" ?�ت �" ز�� و� k���را�ژی آ�&� ا�ت، ���ده � طرح را (د�د$�ن ا

� ،وا�C در I" ا�د، Iرده����ت  "� ���� و ���رزه و���Iآن د���. 

�ت ،"�رخ ��ش آ��ده" ا?5م �� ، ٢٠٠۵ ژو�ن در��� روی طرح �ظر�واھ� و �$ورت �رای ھ� زا

 ا?5م Iرد�د و .را�وا�د�د �و�ش �9وذ ��1ط@ ھ�ی (�Hل و �راIز دا�ل �" را �ود ��روی ھ�1 (د�د،
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"I �� �ز��د (د�د �7رض �" د�ت �Iز�� دو�ت �" �ود ھ�ی �وا�ت ��و-�دن �رای �واھ�د ����� 

� و.5�� 3پ ھ�ی (��ش ھ�1 �� و��C ا����� "(�Hل -�Iدو�� از �����" $$��ن" در. آور�د و(ود �" 

�و��ل، �ن $&ر در ٢٠٠۶ 1ژا�و� در  "د�Hر �Iرزاری "آ�� /ردھم و� : Iرد ا?5م ��رIوس Iر�

� (��ش"������ر��ت، �" �Iد �7ر�ف داری �ر���" ;د و 3پ را �ود ���د زا����ر��ت، ���" �" ��� 

 در ���رزۀ �و���ن، I" /رد�د ا?5م �����" ا�ن در ."3پ ��I" ... ���و�� و ��ط@� 3پ �" ����"، �" را�ت

�ش �" /�م �ردا$�ن �&��� در � ��7م، دا�$(و، دھ@�ن، �Iر/ر، �� �و�� ا���ن I" ا�ت ذ�ر ا��Iن Eور

�� و $&ر �Iر/ران �� د�Hر ?��رت �" �Iر��د،� ا�(�م �واھ�م �� �Iز�� در �� آ�3"  ."/ردد ��0د رو

 در ��I "Iم �� .Iر ز�را. ����م د�ت �وا.ق �" �� 3پ وا��7ً  ھ�ی ��ز��ن و ا.راد �� I" ا�ت ا�ن دھ�م

� 3پ�����ت  "I ر �@�و�ت ا�دۀ�را�در ���&) � I$وری I" ا�ت ا�ن ھدف. دارد و(ود $دن �و���را�

��ز�م� "I رای آن در�ن �Hدا�ت، ھ�? �� ."��$د دا$�" و(ود آزادی و د�وIرا

�ت �����د/�ن��� ،�Iر/ران، �و���ن �� �Iز��، �را�ر در ���طرات ھ�1 �� ��ه ۶ �دت �" ھ� زا

 �Iرزاری 1 "�ر��� و �" ھ����� ا�ن از ھدف. دا$ت �واھ�د �$�ت �رد�� �@�1 ��روھ�ی و دھ@���ن

� ا������ت 1��� �ر رد د�ت I" ا�ت 3پ ��روھ�ی ھ�1 �� �وا.ق  "د�Hر�� Iردن ھ�bھ�g. ز��د �� ر

� �;�ون Iو$ش آن، Iردن ��ده �رای طر0� ��ز و �ر���" �" ��.�ن د�ت و را�Iده ���رزاتIر�$� 

�ت "I "1ر����ری � .ا�ت /ر.�" ��م  "���رزه �را

�ت �Iروان �"، ۴ $��" ۵ �� آور�ل اوا�ر از�����ت ھ� زا���� در�ورد�د را �Iز�� �زرگ  �� 

��� �Iر/ران و /ری $�$" �Iر/ران ��7دن، �Iر/ران �Iر��دان، دا�$�Hھ��ن،���ن  ��ز، -�رو

� �Iر/ران(�� �Iر/ران $و�د، �� I$�ده ���Hری �" �I "Iر/را�� و )(��7�E و "$� وران و 

7�Hران �رد�E "I ه�H$زرگ ھ�ی .رو�را آ�&� ای ز�(�ره  "� �H��I$ده ور��$I م ��ز و��� � آ�&��

�" از �Iز��، $ر�� (�وب I" از���ت �" $&رھ� و و-��ت ���ر و  "(وا�� �������د  �5��ت ا�د آ�ده 

�5��و�Iو ��دان در �&�� /ردھ�����ش ��ظور ا�ن �"  � ��رد �0E1 ���د�ن، ��Iن ا�ن .�ود $ده ���

��ر دوم در �Iر/ران و دا�$(و��نI١٩۶٨ ا ��ش ���و" دو�ت ار� ۴٠٠ از آن ��ش در I" �وده" د��ز /و

�" �9ر$I دھ� وE 9ر� �� /رد�د�د ز��� "Iن آ���I� �رار و �(�زات �ؤا�ذه �ورد ھ� (���ت ا�ن �ر

� در. /�ر�د�����ن ?�وان �" ��رIوس .ر���ده ��7ون آور�ل، ٢٩ $��" روز در �Iز�Iو� و �� داد

C.0@وق �دا ،�?���� در ا(��� "I در ،C�ت، "اد?����"" �� وا� �وا�ت آ�&� رھ�ران و �Iر/ران از ا

"I 9ر �واری ر�زه� و .را�وش Iرده دھ�د �� و?ده آ��ن �" ر.ر���ت رھ�ران I" را داران �ر���"ۀ 

��د��Iی �رIزی ���ن در .�����د آ�Vز را �و��� دور �9ره، ا�ن �رک �� "� در ��رIوس ،"رو��ل �و�

�� آ��ن از �9ر ١٠٠ از ��ش ����ن �" و Iرد ���را�� �9ر ھزار از ��ش �@��ل ��. داد .را /وش 
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� �رو$ورھ�ی روھ� ��ده در����� و �� آزاد���ش $رت ار�ش �� ������ و .رو���د �� زا

� .�ورد �� 3$م �" "دھ�د ��ز��ن را �ود و ��Iد ���رزه �دھ�د،  رأی" $�7ر �� �I5ردھ��

�وی �" ���ن از را �Iر/ری (��ش H3و�" I" ��ره ا�ن در آ�&� � ��Iد ��و(" �ر���" داری ;د ��رو�

�ت ���Hوی ��ره ا�ن در. ردا���د �� �0ث �"����ب و ��زار �� ���رزه /ر3"" :/9ت �� ھ� زاI 

��زد و 0@وق�� ����9E" د���� ا�ن ا�� �ت، ا.�I ت� ا0�رام ��Iل �� �����g ا�ن در $�� از �� . ��

�� و داری �ر���" ���ودی راه در (�g �رای I" �واھ�م ����� �� �� ا�ت �ود��ن �" ���7ق آ�3" ��ز

�ت �و���� 0ر.� ا�ن .$و�د ھ�راه�� "I ری�ش رھ��ش آزاد���) ��ت �����. ا�ت Iرده ���ن ھ� زا

 ار����ن ھ�ی ز��ن و ا�م زده د�ت ا�ن ا�دام �" ��ن �رز��ن در ?�ل، در ١٩٩۴ $ورش ز��ن از ��

7� ����Iت �" $ده ��Eدره I" را�) � $ور$� �و���ن . ا�م درآورده ��Iد �Iر�� آ�&� روی I" آ�&��

 ��رون $�ن روزا�" ز�د/� ھ�ی ازھ�1?ر "E��I" ھ��$�ن، ز��ن از ��&� �" را آ�&� ���$ران و ار����ن

�م ازدو�ت، $�زی در��.ت �دون ��ل، ١٢ ط� �و���ن. ا�د را�ده��� �� و آ�وز$� را �ود$�ن �&دا$

 ا0زاب �1دا�� از .�رغ �ود$�ن، ��0� I0و��&�ی �ظ�رت �0ت را ?�ل ا�ن آ�&�. ا�د داده ��ز��ن

����� ھ�وز و ��ود �� ��Iن �Vر �ش ��ل I12"  ا�ری ا�د، ر���ده ا�(�م �" �زدور �Iر��دان �� 

� ھ�[ آن از د��ل �د�ن و ����د �� �Vر��Iن �(�ری �ط�و?�ت �ظر از ھم��0E � ."$ود ��

 در ا?��Eب آور�ل ٩ از اش �Iر���" Iِ"  "Iِر�ورو" ��.�ن �ر3" ��د��Iی Iل د��ر رو(�س، �و�� �وزه

�ر �" ����را��ن د�Hر ھ����د وا  ."�دھم رأی روم ��� �ن �"،" /و�د �� �رد � "I ���?ت ٨ ط � 

� در�&م ���" ردا�ت از ار����ن �ودداری �" �Iر/ران، 0@وق �ودن ���3ز �" ر.��د �ر��ون $ت  

� ھ�ی?���� �$ن �رIوب �" ��ز و ا(���د��Iھ�ی ?��Iرد و Iرد ا?�راض دو� "�I"  را �ود.رو�

C��� ����@ل ��د��Iھ�ی �ر���د ���. ��ود ا.$� ھI� ر/ران از�I �.$رده  /�و�� �� "رو��ل �و��" �د��

�7ر�ف ���^ �رد H3 ۵و�" I "Iرد �� "� �I� ت از�?��� �Iر آ�I" از �و��د وی. Iرد�د ��0" آ�&� ا(

"�.��� ����T ت ��/ز�ر و��م ��: "/9ت �� ����د �Iر روزه ٢٨ �و�ت �رارداد �� ا� را �ود $��س �وا

� ھ�ی �Iر���" �Iر/ران ."�Iم ?�ور �رز از �$دم �و.ق و�� �Iم ا���0ن آ�ر��I �" �رای �&�(رت��@� ا�

��ر .$�ر از )��5�Iدورا( دم �رزی� �Iر.ر����ن، ا��I" و Iرد�د �� 0E�ت �Iر/ر ز��ن روی �ر �

�ن از را آ�&����0� در ��رIوس. ��Iد �� ��C $دن آ� "I "� پ�� �ود  �� �ر ��ددا$ت و زد �� 

� و داد �� /وش ��ن آ�&� �" دا$ت��Hھ� "I �� ت آ��ن�0E � �" را ای ��ده واژ/�ن ھ��ن Iرد �

���&�ی �و���ن و ��3�س �و���ن �� در /9�Hو I" �رد �� �Iر���ن ھ�ی د$ت و "ِ/ِررو" Iوھ�I�9ده �و�� ا

���ن �@�م در ��رIوس .�Iد ��� داد����. �EدرIرد آن ھ�ی رژ�م و داری �ر���" ?��" ای"اد?����"" ھ� 

� �Iز��، �رز��ن در��) "I ز��ن (����ت $�ھد �ردم�� "���د �وا��ن ا��Hز .��د ا(رای و ��.�، ھ

���) "I واھ�د، ھرآ�3" �����ردرھ���ت ھر �و "I ،واھ�د��س از Iھر "I د$�� �� ا.راد، ���وا�ر�ن 0
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� ھ�[� ���م" آ�3" �" ���ت �وھ�� ھ�[. آور�د �� د�ت �" 9�Iر از ھرا��� I0و�ت" �� "?دا�ت 

� و ��9E" ھ�'ت �@��ل در او. �دارد و(ود دھد �� (�وه �Vط را در�ت و $ود �� ����ده" ���ون��;� 

"I ر/ران ھ��ن�I ود�د $&ری�رد د.�ع اش اد?����"" از I" رای و�م �����@�;�ی" داری �ر���"  

س. Iرد " �رگ� ��I0 ���� ����Iت ��ب" �ر ��E�$ ر�زار �و��د ا� ھ��ن در�ت /رد�د، �Eدر "

� ادا�" در او. �ود�د داده ا�(�م �زرگ ����Iن ھ�ی ز��ن �@��ل در ��3�س دھ@���ن و �و���ن I" طور� 

�ت I" د�Hر (��ش �Iرزاری" :/و�د���� ا�د Iرده ا?5م ھ� زا� وا��7ً  ���د و0دت �Iر/ران (��ش �� و�

 I" ھ��� و�را�" ��ن در را �ود �9ر ژو�ن، ��ه آ�ر �� ��رIوس."�ود �واھد �ر���" داری ;د

 ��ری، .�I$ت �واھد آ�&� در را $ورش و �$م و ا��د �ذر و داد ادا�" �واھد /ذا$�" �ر(� و���را���م��

���� (��ش I" د������I kرده دراز �Iز�� �Iر/ری و 3پ (��ش �� ا��0د �رای زا� �T�ت ا/ر 

�@��ل �و�� �" آن از و ��Hرد� �" �@ط" -��ن آ�ر��Iی در �Iو�� �ط�وب $را�ط در �وا�د �� $ود ا

��ر�د  ���(" �" ا/ر �و�ن ا��5ف و �ر���" I���3"ود. $ ��د�ل �Iز�� 3پ ا�@5�� (��ش �رای ?ط9

��ت �روج �رای �و �� از �ت /ر�ز/�ھ���� و ای ��ط@" �0دود�ت و ا�زوا از ھ� زا���� و 

�$�نIد�ل ا�(�د در �$�ر�درت، �وی از و �� و �T�0ت د�Hر �����$�ت ا����� ��ن ����(ر� و ھ� زا 1

 �Iز�� �Iر/ری و 3پ (��ش �رای �وا�د �� ا�ور، ۀادار و ای �وده ��ز���دھ� و ���G در آ�&� ?ظ�م

��I د$�� ��ت (&ت در �زر/�� �Iرھ�ی ��� از /����ر�I� آ��ر����و �� ا�(�د ��ت �" 0رIت و 

�   ...ا�@5�

�" ھ� ی ��درج در �����" ھ�ی  12 از �و$�ن ا�ن �@��1 �و�ت،«���رزاری «��ل �� /ذرد. �� در ��- د�د�م �" �وا

�" ا�د و�� �درت �ود» د�Hر��� 0دودی �" ���طق �و�ش ?@ب �$ �&�����را از د�ت �داده  ھ�وز �0@ق ���.�" ا�ت. زا

� را از ���رب �$��� ھ��� �" �ر �ورژوازی ��وا�د. ��روھ�ی ا�@5�� در ��ز�� �" رVم ?@��&�E��0ل �رد�د،  .ر�ال 

�ر ��روھ�ی ر.ر���ت د�ت داده ا�د و �� $�ھد �روزی $�� ،�&�E�9ده از ا�ن .ر����م �" �وا��ت �� ا�» 3پ«ا�رادور ھ

5�9رم  »(�C ����د.را �" /رد �� 

 1ی �0و�ت ھ� ��ددا�ت1

 �": $ود ر(وع �����" ا�ن ��Iل ��ن از اط5ع �رای  -١

http://www.peykarandeesh.org/ezlnFarsi/6-Declaracion-1.html 

 �دا.C" و "�$ر 0@وق �دا.C" �&�دھ�ی ا�ن از ای �ره �" ٢٠٠۶ ژو�ن ۀ$��ر در د��و����� �و�و�د -2

�� :آور�م �� ا��(� در I "Iرده ا$�ره " آزادی و د�وIرا

National Democratic Institute "� ت� آ�ر��I   ا��ق ��ر(" وز�ر آ��را�ت، ��د�ن ر��

Freedom House "� ت��، (��ز ر������ق ر��س و� ���  

American Enterprise Institute  "� ت� آ�ر��I  ا��ق (�&وری ر��س .ورد، (را�د ر��

Open Society Institute "� ت�� �����ردر �ورس (رج ر����Iآ�ر�  
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�" ��دان در را دا�$(و��ن �ظ�ھرات ار�ش �Iز�Iو، در ١٩۶٨ ا���� ھ�ی ��زی از ��ل در�ت -4 

gو در .رھ�Iز�I� " �ون�د �$I ٣٠٠ 0دود و ���" �9ر ۴٠٠ $I د�د$. 

�د ��� ر���ت �" را ��Iدرون ی "$ده ا����ب" I0و�ت I" ا�ت Iرده ا?5م و�زو�5 دو�ت -5��$. 

�ر/ز�د  �Iز�� (�&وری ر��س ?�وان �" را ا�رادر ��� د�وIرا��� ���Tق: ��ر��ن �ور�" �@��1 -6

 www.lariposte.com   

  :  ا�زاب و ��ز��ن ھ�ی ����� %"و"� ��ز�� �02و�ت 

  ا�ف) ا�زاب ر��� 

�  0زب �وز ا�رادر، ����و�����ت 3پ   MORENA(��ش ��ز��زی ��

 ��ر)  0PANزب ا�دام �����  را�ت (

�ر) 0PRIزب ا�@5�� �&�دی ��� را�ت (

 �����ت 0PRDزب ا�@5ب د�و�ر������ ?;و ��ن ا���ل �و��  $��" ا0زاب �و���ل د�و�رات ر

  ��ر/ری �ر������ر��ت -0زب �وده ای  0PTزب ��ر 

�0د 0زب �&�دی ا�@5��  0PVEMزب ��0ط ز��ت �  

�و���ل د�و�رات MC(��ش $&رو�دان   

  0زب �زد�� �" ا��0د�1 ����7ن  PANALا��5ف �و�ن 

� 0زب رو��?��� ��0.ظ" ��ر �ذھ��  PESرو�� ا(

  �و0ز ا�رادر �$ دو"��د �را�پ  2018ژو�4$  ��12ش ھ�ی ا��5 "��* �ورخ : �03و�ت 

.... �ن در در(1 اول �" $�� �$�&�د �� ��م �� در (&ت �$ر.ت 0وزه ھ�ی ����د��� �" ��ھ�ت روا�ط 

 "7��(�رت، �&�(رت، �و �$5� �" ?�ل آور�د. ا���" دو(���1 �� را �$��ل �� دھ�د ��7�و ا���ت 

0وزه ھ�ی ����ر �&م د�Hری و(ود دار�د ا�� .�ر �� ��م �" ��.�ن ���ر �$�ر�� در 3&�ر �و;وع 

�@رار ��$�ر�ن آ�ر������ن �.وق ��وا�د �و(ب �$ر.ت در د�Hر روا�ط دو(���" /ردد. ��ز�� �0ل ا

�@رار ��$�ر�ن ��ز��� ھ� د�ر ��رج ا�ت. �ن .�ر �� ��م �" ��9ھ�� �" در ��رج و آ�ر��� �0ل ا

�"  و �0�ر���" ��ن ا�ن دو (��?ت رھ��ون $ود.�  در ا�ن ���" �$�&�د �� ��م ���د �� را �" ر.��ر $��

، .�ر �� ��م �" �5ش �رای �" ا�(�م ر���دن �ذا�رات �ر�وط �" �وا.ق �(�رت آزاد در ز�"�* ���رت

 �9�� –آ�ر���ی $����- NAFTA – ?ث اھ��وا�د � ���ت دارد. �" �ظر �ن �داوم ?دم اط����ن �

.رو�ش �ردن �ر���" /ذاری در ���ن �دت و دراز �دت در ��ز�� $ود �" آ$��را ���C ر$د ا���Eدی 

�را�ژی �ن در ز���1 ا�(�د ا$��Uل و �&�ود ز�د/� �ردم �واھد /رد�د. در ا�ن �در ��ز�� و �0@ق ا
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�� $ر�ت �����د/��� از ��ز��، ����دا و ا��-ت ��0ده از �ر /ر.�"  ز���" �$�&�د �� ��م �ذا�رات

  $ود.

� دو�ت �ن ا�ن �واھد �ود �" ��ز��� ھ� �" ��طر .@ر و �$و�ت �&�(رت در ز�"* ����رت �Eھدف ا

����د. �� �&�(رت را �" ا�ری ا����ری و �" ;روری ��د�ل �واھ�م �رد. �� �واھ�م �و$�د �" �;��ن 

�ر و ر.�ه را در �وطن �ود، �� ���واده $�ن �� ��ت ھ� و .رھ�g �ود$�ن �دا ���د. �رای ���م �ردم �

$5� را �" ��ا�ن ��ر �0و�ت آ��د���ون در ��ز�� Eورت /ر.�" �" ?�ل در ۀ ��ز�� ��-�ر�ن 

  �واھد آورد. 

�ت از �(�زات، روژۀ ��� �و��� �" �� �" ?�ل در �واھ�م آورد ��;�ن طرد .��د، از ���ن �ردن ��7.

?�ل ر��;ت �$��" و ���Eص ھ�" �3ز �رای �'��ن ���� و �و�17 �$ور �واھد �ود. از اول د����ر 

� �درت �" �وز ا�رادر]���ری �واھ�م  ا���ل [��ر�k ا��@�ل ر$�� [���ر���" /ذاری ?�و�� [دو� �� ،

� و ���Eص ���ل �وEوE� ر���" /ذاری�(" ����C �رای �و��د، دا$ت �" ھ�3ون �ذری �رای �$و�ق 

 17�ا�(�د ا$��Uل، .�7ل �ردن �(دد ��ش ھ�ی ا�رژی و �$�ورزی، آ�وزش و ��5ت و ��ز �'��ن �و

��ط@" ای از (�وب �� $��ل [��ز��] �" ��ر �واھد ر.ت، ھ�راه �� ا(رای روژه ھ��� �" ��ظور ��Hه 

�رش .رEت ھ� �رای ا$��Uل و ر���ھ�ی �ود، /�.�ه. �5T �� در (�وب $ر�� دا$�ن اھ��� در رو

 ��$ور �� ����ون ھ���ر در�ت �رای ��وه و ا�وار �واھ�م ��$ت، ھم �" ��ظور ��ز��.ت ز��ت ��0ط

� .رھ�g اُ���� و ���� و  رو ھم ا�(�د Eدھ� ھزا���ن $���$Uل. /رد$Hری در ��را��ب و ���طق ��

�و�وم  –اھ�م ���ت �" از ����وم �ش �رده �واھد $د ز�را �� �ط آھ�� �رای �ط�رھ�ی �ر�C �و– 

� ��ز  –��-��ول  "����� ?�ور �واھد �رد. �� �ر�دور [دا-ن، راھرو] �(�ری در �وار �&وا�

�را�ژ�� ا�ن �وار از �رز��ن ��� �رای �ا�(�د �واھد $د. ا�ن $��ل روژه �&ره �رداری از �و��7ت ا

�ن ا����وس آرام �" ا����وس اط�س ا�ت �" �و�� و �و�����&�ل �0ل و �@ل ��- ��ن �$ورھ�ی آ�(ب 

���و��ر] �واھد �ود �"  ���500ل [0دود  300��0ل $ر�� ا��-ت ��0ده �� /ردد. طول ا�ن �ر�دور 

�" �واھد $د. (�دۀ �و(ود �و�7" �واھد ��.ت و ��درھ�ی ���در آن �ط آھن �رای �0ل ������رھ� 

�1 ��ط@" �&ره ������، �روز، �وا�زا�و-�وس ��ز��زی ���واھ�د $د، از �9ت، /�ز، آب، ��د و ا���ر�

� �رای �و���ژ ا(زا و ���ت ھوا��� ا�(�د �واھد /رد�د. �7�E رداری �واھد /رد�د و ��ر���" ھ�ی�

���م ا�ن �وار �" �� ��ط@1 ��زر/��� آزاد ��د�ل �واھد $د. ا���" ا�ن روژه �� آ��" �" ����0ت �� �ط�" 

� ا�(�م �واھد $د. ای وارد ��د �?���� و ا(EوE� ،�" ا(را در�واھد آ�د و �� $ر�ت ��ش ?�و�

��در ا�ن �ورد، ����د ھر روژۀ د�Hر، �'�Tرات ز��ت �0��$���ن �ط� ��0وظ �واھد $د و 0@وق رو

و ز���داران ����ل ��واھد /رد�د، �" ?�س، ا��&� �" 0��ب �واھ�د آ�د، �ورد �$ورت �رار �واھ�د 
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� در روژه اد�Vم �واھ�د $د. �" طور ��ص از ز���دارا�� �" /ر.ت و ���ھ�3ون �ؤ�9" ھ�ی ا

� �" �" ا�ن ��ظور� ز���$�ن ��$� از ا�ن �ر�دور $ود د?وت �واھد $د �� �" ?�وان �&��دار $ر�

��ت و ��ر���" ھ��� �" �" راه �واھ�د ا.��د $Uل ھ�ی ��'��ن ا�ن ����$��ل �واھد $د ھ���ری ���د. 

�(وی ��ر �" ز���دی ا�(�د �واھ�د �رد و ا�ن ا�ر ���C از آن �واھد /رد�د �" (وا��ن ��ط@" در (

�" ھ��ن طر�ق �� در طول �" ھزار و Eد و ھ$��د و �G ���و��ر  $��ل [ا��-ت ��0ده] �&�(رت ���د. 

�را �" �ش �واھ�م 1 .��وری �7رز �ود �� ا��-ت ��0ده ا�(�د ��ط@1 �(�ری آزاد، �ر���" /ذاری و �و

  �رد. ا�ن آ�ر�ن ���C �� �رای ��Hه دا$�ن ��ر/ران در �رز��ن �ود �واھد �ود.

� ���و��ر  � ���" Eورت ز��ن ��دی $ده �وارد ز�ر را ��طر�$�ن �� ��م: /�رک ��ز�� ���ت 

رآ�د از �رز �" طرف (�وب ��7� �" دا�ل �$ور ���@ل �واھد $د؛ در ��ط@1 �(�رت آزاد �����ت �ر د

�7� �Eف ��زان ��و�� �واھد 8% ��ھش �واھد ��.ت؛ �����Hن �����ت �ر ارزش ا.زوده 20�" � %

/رد�د. �" طور ��ص در $&رھ�ی �رزی ��ز�� �رخ �����ت ����د آ�ر��� �واھد �ود ا�ن �رخ در 

% ا�ت. 8.2% و در �رز �� ��زاس 7.5%، در ��و ��ز��و 8.2%، در آر�زو�� 9����8.5ر��� 

��ھش �واھ�د ��.ت �� �����ت �ر ��ز�ن، /�زو��ل و �رق   (STPS)��ت ھ�ی و�ژه �ر �و��د و �د��ت���

�زد 0دا�ل در �ل ��ط@1 �(�رت آزاد �" 0دا�ل دو�را�ر  2019�� آ�ر��� ����ن /ردد. در آ�Vز ژا�و�1 

را ھ��ن /و�" �" ��زان ��و�� ا.زا�ش �دا �واھد �رد. ا�ن �" ��طر ?دا�ت ا�ت و �طر �ورم �دارد ز�

9�" $د �����ت ھ� و �&�ی ا�رژی ��ھش �واھ�د ��.ت طوری �" �� ا.زا�ش �زد و ��ھش د�Hر ���ت /

� ��ھش �واھد ��.ت. در ���م $&رھ�ی ��ط@1 �ھ�، �ط^ ?�و�� ���ت ھ� ����ن �واھد ���د �� 0

�ن �" ���طق �(�رت آزاد �رزی طرح �و�17 $&ری (��C ا(را �واھد /رد�د �" $��ل ���Eص ز�

�'��ن آب آ$���د��، زھ�$�، (�ده ��زی، ���" ��زی، �0ل ھ�ی ��Hھداری land zoningو�ژه ( ،(

��ن ھ� و د�Hر �د��ت �واھد �ود. ��  �ود��ن،��، �دارس، ����رHا���ن .رھ� ،�وا0دھ�ی ورز$

�ه �و��� �ن ���Uرات ز��دی ا�(�د �واھ�م �رد. آ��ی ر��س (�&ور... در ��3ن ��0ط �$ر.ت و ر.

د�دۀ  �� �اط����ن دارم �" �� [��ز�� و ا��-ت ��0ده] �واھ�م �وا��ت �" �وا.ق ھ��� �رای رو��رو�

� �ر ا0�رام ��@��ل، ھ���ری �رای ��� "� ��&�(رت و ��'�1 ��ا��� �رزی د�ت ����م، �وا.ق ھ��

�رام �ط�ق �" 0@وق �$ر. ھ���3ن، �و�7" ��$�د و ا���" �E^ و آرا�ش ��وۀ ?دا�ت ا�د و ھ�1 ا��&� �� ا0

�9� ��ن /9�م، �ن �ر ا�ن ��ورم �" ��'�1 �&�(رت ���د �" $�ل ��9ھم آ��ز ��ھ��ن /و�" �" در�����1 

�ر /�رد �" در آ�&� �" �$ورھ�ی آ�ر���ی �ر�زی را در 0ل و .Eل $ود، از طر�ق �ر���1 �و�7" ای

� �دار�د و �(�و�U$ تEر. �ر�د دھ�دۀ �ود را �رای �'��ن ز�د/� و ر.C ����ون ھ� �ن از اھ��

� و .@ر �رک ���د.  H��  /ر
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� در ا�ن �5ش �$�رک، �" ��Hرۀ ا��0د [��ز��] -�0" �&�... دو�ت �ن ���ل ا�ت �" ��ظور ادای 

و �$�&�د ���Eص ����C ا���Eدی و �(ر�� �� در ا�ن ز���" را ارا�" ��د. ا/ر ا��-ت ��0ده در ا�ن 

د و �� �$ورھ�ی آ�ر���ی �ر�زی را وارد طرح ���م و ھر �$ور �" ���ت ا�دازۀ طرح $ر�ت ��

7�� ادا ��د در آن Eورت �واھ�م �وا��ت ����C ���ل �و(&� �رای �و�&���ط@" /ردآور�م  1ا���Eد �ود 

روژه ھ� �رای ا�(�د $Uل و ���رزه �� �75"  �درEد آن �رای  25.@ر و  درEد آن �رای �'��ن ���

د�دۀ  ���رل '$�� "� �و ا���ت �رزھ� �" ��ر �واھد ا.��د. �د�ن طر�ق، ��رار �� ��م، �� �" ?��

�� ر�و /را�ده، �&�(رت $&رو�دان  ������، از ��&�(رت ا�د �واھ�م ردا�ت. در ھ��ن �0ل، ھر �0و�

واد �ود را �Vر ;روری �واھد �رد و �را�ب �رزھ�ی �ود در �ورد ?�ور ��-ھ�، �5ح، ���3ق �

�ر و �ؤTر�ری �رای �;��ن �E^، آرا�ش و  ������در �واھد �ود و �� �ر ا�ن ��ور�م �" ا�ن راه ا�

  ا���ت �رای �رد��ن �� و دو�ت ھ�ی �� �واھد �ود.

 ���9ھ� "� �������م �" �رای د�آ��ی ر��س (�&ور، �ن ���ظر �05ظ�ت $�� در �ورد رو��ردی ھ

���" و ا0�رام ��@��ل �� $�� و��ردم $�� و ��ت �زر/� �" �����د/� اش �� ���د ارا�" ��ودم.  دو

�رک ��E0ر �" .ردی از (��" �" ��طر $� kر�����د �" ���ز�� و ا��-ت ��0ده دو �$وری ھ

و;�7ت (Uرا.���� ��  دا$�" ا�د. �0ظ�ت ��ش و ?دم �وا.ق ��ن �� و(ود دا$�" ا�� ��9ھم و ا0�رام ��ز 

�ت: .رھ�g، �وده ا�ت. �3زھ�ی �وب ز���وان / ��دی �� را �" ھم �و�د �� دھد. �و�دھ� را ��

���ر. �رای ا0�رام �" ا�ن �و�دھ� ���د در ���رھم � �H��� و ھ����ز��ن، ��ت ھ� و ��-�ر از ھ�" دو

 �� د�Hر�� �ن ا�ن وا��7ت ا�ت �" �� ھردو �������ر ���م و �" ��د�Hر ��ری ر����م. از د�د/�ه 

�" ا�م �� ����9ت ھ� دا��م H3و���وا��م آ�3" را �� /و��م ��0@ق ���م و ھردو �� �و.@�ت �وا� �رو " �

�" ا�م رأ�� را در رو $و�م. �� �وا�����ی دھ�د/�ن و $&رو�دان را در �ر�ز [�و("] �رار دھ�م و �&�د 

� �ر ھ���ری و ر.�ه ����ن (وا�C �� (��(� ���م. ھ�" �3ز �رای آ�Vز �ر�0" ای (د�د در روا�ط ��

  آ��ده ا�ت. $�� را �" /ر�� در آVوش �� /�رم.

  آ�درس ���و�ل �وز

���د:� �@�-ت و ���ت ھ�ی �ورد ا

  www.narconews.comو ���ت �٢٠٠۶" �۴و�و�د �ورخ  •

�&راب $��ھ�g از آذر�ش   ��ددا$�&� و (دول ھ�ی ا���Eدیِ  •www.aazarakhsh.org     

• www.lariposte.com    

•   www.solidariteetprogres.org 
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• www.peykarandeesh.org  رات�$���I ر و ا�د�$" ا�                

��� ژو�ن  -��ز��� ھ� �� �واھ�د ا��دوار ��$�د •���2018�ر(�1 �@��" از �و�و�د د�-   

 2018ژو��"  2-�و�و�د -ھ9ت �3زی �" ���د در �ورد ر��س (�&ور (د�د ��ز�� �دا��م! •

���1 �درت! �و�و�د » آ��و« -��ر�� •�  2018ژو�ن  26�ر��ز �د��� 3پ در آ

• �ز او�را �" ر���ت (�&وری �����" 0زب ��و���ت ��ز�� در ��ره ا���ب آ�درس ���و�ل �و

 16/04/1397   "و�د"و �" �@ل از:

��م! •���� آور�ل  -�و$�1 آ�دره ���و�ل �وز ا�رادر �� �0ت ا�1���0 آ�ر��� �����  �2017و�و�د د�

•  �H�����  –/ر.��ری ��ز�� در دام وا���� 2017آور�ل –�و�و�د د�

 ��2014رس  -�و�و�د د��و����� -��ت �رای 3پ ��ز�� ��ش و •

  2006ژو�ن -ا/ر ��ز�� �" 3پ /را�ش ��د؟ و •

��� -��ز��� ھ� �� �واھ�د ا��دوار ��$�د« •���  »2018ژو�ن  -ر�ول ��ر -�و�و�د د�

  

www.aazarakhsh.org 

azarakhshi@gmail.com  

  

 

 


