
  اومانيته
  نتيجه انتخابات آلمان

  "پيروزی بزرگ چپ جدید"
  
 یاسي در سازمان سی مهمیم آرد و جايدر سراسر آلمان موضع خود را تحك" حزب چپ"

 درصد آرا و 8.7ر پارلمانی آلمان يدر انتخابات اخ" ینكس پارتيل"ا یحزب چپ . افتیآلمان 
ك در سال يسم دمكراتيالي حزب سوسینسان آرایبد. نده بدست آوردی در پارلمان آی آرس54

سم يالي از رهبران حزب سوسیزيجرج گ.  درصد بود اآنون دوبرابر شد4 آه حدود 2002
. دينام"  آلمانیاسيش سی در آرایخیك برش تاری"داد را ین رویك ايدمكرات  

ژه در شرق ی آه بویك آلمان، حزبيسم دمكراتياليشه حزب چپ در روند ادغام حزب سوسیر
ت يموفق. رومند تر استياست آه در غرب آلمان ن" واسگ"رومند است و حزب يآشور نن یا
. ر است آه انواع و اقسام موانع در برابر آن گذشته شديژه از آنرو چشمگین حزب بویا

وستند، يده پين نورسی برضد ای اعتبار سازی به آارزار بیل ارتباط جمعیبا همه وسایتقر
 آلمان یاسي نظام سیشگيل شده است آه مانع از دور باطل همید تبییروين حزب به نیرا ایز
ن حزب آه تنها دوماه از سرپا شدن آن گذشته است ی آند اید ميتاآ" یزآيب"همانطور آه . شد

 را یدي امیفضا" سم حاآميبرالي آلمان برسر نئولیاسي سیگر سازمان هایدربرابر تفاهم همه د
  .ل نگران بودندیو و بديك الترناتیآه از نبود  بوجود آورده ی همه آنانیدر چپ برا

 گرفتن از یشيت خود را در شرق المان بدست اورد و با پين موفقینكه حزب چپ بزرگتریا
ل یال دمكراتها تبدي شرق المان پس از سوسیاسين سازمان سي به دومیحيحزب دمكرات مس

ده دور از یخش المان پدن بیك در ايسم دمكراتيالي حزب سوسیشود، با توجه به نفوذ قبل
 آلمان یت بود آه مردم بخش شرقين واقعی از ایگری نشان دیروزين پیا.  نبوده استیانتظار

 ی میر روند به اصطالح اتحاد آه دولت آهل و سپس اشرودر ان را پيپس از شكست چشمگ
مان  آه تا به امروز در شرق الییاست هايس. گر هستندیاست و برنامه ديگرفتند بدنبال س

ان يشگاه آامل از میك ازمایشرق به .  شده تنها و مرتبا بر االم مردم ان افزوده استیريگيپ
. ل شده استی تبدیت اجتماعي و امنیكاريبردن همه قواعد و دستبرد به مقررات آار، انفجار ب

 مجاز شناخته ی آارگرینه های و هزیازات اجتماعيدر انجا همه گونه شانتاژ به آاهش امت
ن منطقه نسبت به حزب دمكرات یك در ايسم دمكراتياليشتر حزب سوسي بیرا.  استشده
ل ين دلي دولت اشرودر دارد و به همی هایري مجازات مثبت سمتگی نشان از نوعیحيمس

  . و چپ استيحامل الترنات
ت ي آه اهمیتيموقع. ت خود را مستحكم آرديز موقعين در غرب المان نياما حزب چپ همچن

ك در غرب يسم دمكراتياليرا حزب سوسیست، زينچه در شرق بدست آمده آمتر نآن از آ
 تا 1ان ين ميشين حزب در غرب آلمان در انتخابات پی ایرا.  نبودی نفوذ قابل توجهیدارا
ك حزب ین حزب را به ی شد و ای محسوب میك ضعف جدی آه یزيچ.  درصد آرا بود1.8
 آلمان است ی چپ سراسریرويك نین پس حزب چپ یازا.  دادیل مي در شرق آلمان تقلیمحل

اسكار الفونتن " زارلند" التی درصد در ا18 شود و تا ی درصد شروع م5 آن از یآه آرا
  . آندیدا ميادامه پ

.  به سمت غرب داشته استیشروين پی در این آننده ايينا نقش تعيقیاتحاد با اسكار الفونتن 
ل شرآت آلمان در يه آه بدلير سابق مالیرات و وزال دمكيرآل سابق حزب سوسيالفونتن دب

ن حزب دور و سپس جدا یبرال از اي نئولیبا برنامه ها" شرودر"جنگ آوزوو و همراه شدن 
ز ي نیزين اجتماعات جرج گیدراآثر ا.  خود گرد آوردی های را در سخنرانیاريشد بس

 و یكینزد. ن بود شرق و غرب آلمای واقعیكیك نزدیرورت ضحضور داشت آه نشان از 



 دو بخش شرق و غرب یدن مناطق و انسانهاي در برابر به رقابت آشیلی آه بدیهمبستگ
  .دی آیآلمان به حساب م

ل حزب ي آوشند تا روند تشكی خود اآنون میروزين پیروگرفته از ايمبا رزان حزب چپ ن
د ی جدین چالشیو ا.   آنندنی را تدویو واقعيك الترناتیان ادامه دهند و برنامه یخود را تا به پا

ار متفاوت و گاه متناقض است ي موارد بسیارين حزب در بسی مبارزان ایها دگاهیرا دیاست ز
 آه حزب دربرابر خود قرار داده ی متفاوت دربرابر اهدافی موارد راه حل هایاريو در بس

ال ياست آه سوس" ال دمكرات بهتريحزب سوس"ك یجاد ی هدف ای برخیبرا. وجود دارد
 یرويك نیجاد یگر هدف ای دی برخیدن به ان شكست خورده و براي موجود در رسیدمكراس
ك یاز به ي در حول نیكينامین اختالفات اآنون دی ایاما در ورا.  استی تحول اجتماعیواقع
  چپ در نهیروزيپس از پ.  خوردیبرال به چشم ميال ليو دربرابر بن بست سوسيالترنات

 را در یگری دین مترقی چشم انداز نو)حزب چپ (یپارت نكسيت لي موفقرفراندم در فرانسه
  .دی گشایاروپا م

  


