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    دپلوم انجنير نسرين معروفی: نويسنده
  ٢٠١٧ سپتمبر ٢٣

  

   در المان٢٠١٧انتخابات پارلمانی 
) Deutscher Bundestag(المان " بوندستاگ. "است) Reichstag" (رايشتاگ" تعميرپارلمان المان به نام

به دليل " بوندستاگ"تعداد نمايندگان . ، پايتخت المان قرار دارد"برلين"کزی المان فدرال است که در شھرپارلمان مر

، قوۀ مقننه در سطح فدرال "بونديستاگ. " نماينده را شامل می شود598قانون انتخاباتی المان متغير است که حد اقل 

 المللی و بوجۀ عمومی کشور نيز به عھدۀ اين مجلس وظيفۀ تصويب قرارداد ھای بين. يعنی در سطح کل المان است

انتخاب می شود و نظارت بر کار حکومت " بونديستاگ"صدراعظم المان با رأی مجلس نمايندگان . مرکزی است

اھميت به خصوصی دارد، زيرا ھم ترکيب پارلمان را تعيين " بونديستاگ"انتخابات . است" بونديستاگ"نيز به عھدۀ 

  .ز اين طريق ترکيب حکومت رامی کند و ھم ا

 انتخابات نه در نتيجه.  صورت می گيرد2017 سپتمبر 24انتخابات مجلس فدرال المان در روز يکشنبه به تاريخ 

در اين انتخابات بيش از . تنھا ترکيب پارلمان المان را، بلکه ترکيب دولت و رئيس آن را نيز مشخص خواھد کرد

 نماينده دارد که برای چھار سال انتخاب 598پارلمان جمھوری فدرال المان . ند ميليون نفر صاحب حق رأی ھست62

حزب برندۀ انتخابات و يا به تعبير ديگر حزبی که بيشترين کرسی ھای پارلمان را از آن خود می سازد، . می شوند

 جھانی دوم   سال يعنی بعد از جنگ70حدود . وليت تشکيل دولت و معرفی صدراعظم را به عھده می گيردؤمس

ھيچ حزبی به تنھائی قادر به تشکيل دولت در المان نبوده است و ھمواره ناگزير بوده تا از ميان احزاب ديگر در 

در چھار سال اخير ائتالف دو حزب يعنی حزب . حکومت داری شريک سياسی برای خود به دست بياورد

  . سه حزب ديگر در اپوزيسيون بودندحکومت می کردند و" سوسيال دموکرات"و حزب " دموکرات مسيحی"

صورت می  )  BWG(  مخفف آن Bundeswahlgesetzانتخابات پارلمان المان نظر به قانون انتخابات فدرال  

نتخابات اشتراک می ورزند احزابی که در اين ا. المان است" بونديستاک" نوزدھمين 2017انتخابات سال . گيرد

  :ندعبارت ا

) CDU und CSU" (حزب سوسيال مسيحی"و حزب ھمپيمان آن از ايالت بايرن " یحزب دموکرات مسيح"ــ 

Christlich Demokrat... Union   

  SPD (Soziale... Partei Deutschl" (حزب سوسيال دموکرات "ــ 
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  Die Linke" حزب چپ ھا"ــ 

       Bündnis 90/Die Grünen     " حزب سبز ھا"ــ 

  Freie Demokrat... Partei"  حزب ليبرال ھای آزاد"ــ 

    AfD( Alternative  für Deutschland" (حزب الترناتيو بر المان"ــ 

مان شرکت دارند و احزاب مھم المانی در اين انتخابات ھستند که در رقابت جھت تصاحب کرسی ھای پارلمان ال

ًرد و کوچک ديگری که ھيچ کدام از آنھا تا به امروز قادر نشده اند تا در رقابت با احزاب که قبال ھمچنين احزاب خ

  .دتذکر داده شد، رقابت نماين

برنامه و تبليغات انتخاباتی احزاب به طور عموم در زمينۀ مسايل کار، کاھش ماليات، حقوق و دستمزد، تقاعد، 

فاميل، صحت، تحصيل و تحقيق و پژوھش، حفاظت محيط زيست، موضوعات مربوط به اروپا، حفظ سرحدات، 

دارم که  اين شعار ھا و ايده ھا مورد توجه مگر تا جائی که به خاطر . می باشد.....سياست مھاجرت و  پناھجويان و 

  . گاه پاسخ ھای روشنی برای مردم داده نشده است و به وعده ھای انتخاباتی ھيچ. دولت قرار نگرفته است

اين حزب در سال . حزب محافظه کار است که سابقۀ فعاليت حزبی طوالنی ندارد" لماناآلترناتيو برای "حزب اخير

اعضای اين .  استفاوتًبرنامه ھای اين حزب با برنامه ھای احزاب شناخته شده کامال مت.  تأسيس شده است٢٠١٣

انواده ھا در تربيت کودکان، آنھا ھمچنين خواھان بيشتر شدن نقش سنتی خ.  انتقاد می کننديوروحزب از سيستم ارز 

سختگيری در طالق، سختگيری يا ممنوعيت سقط جنين، جلوگيری از ورود مھاجران به شيوه ھای قبلی، محدود 

می و عدم سرمايه گذاری در و به وجود آوردن پايگاه ھای اتلمانان، جلوگيری از ختنۀ کودکان،کردن فعاليت مس

تی و حق نگھداری و حمل ی اجباری برای مردان، ايجاد رسانه ھای دولرابطه با گرمايش زمين، خدمت سربازنظام

به گفتۀ رئيس اين حزب، پوليس المان بايد اجازه داشته .   استلماناورود بيشتر پناھجويان به از  جلوگيری ،اسلحه

متأسفانه . رکندلمان را دارند  فيانويسی قصد ورود به خاک  باشد تا در مواقع ضروری به پناھجويانی که بدون نام

طورئی که در پيش بينی انتخابات مجلس نمايندگان در سال جاری ديده می شود، اين حزب جھش چشم گيری نموده 

  .است

ت مسيحی و اصدراعظم المان از حزب دموکر Angela Merkel" انگال مرکل"مھمترين دوئل اين انتخابات ميان 

اما به نظر من . کانديد صدراعظمی از حزب سوسيال دموکرات برگزار شد  Martin Schulz" مارتين شولس"

چون ھر دو خوب می دانند که المانھا .  صورت نگرفتجرو بحث ھای سياسی. آنھا در اين دوئل رقيب ھم نبودند

ًلزوما طرفدار جدل ھای سياسی نيستند، بنا بر اين انتظار دارند احزاب در بارۀ نگرانی ھا و خواسته ھای اصلی آنھا 

 که صورت گرفت، خانم مرکل با صحبت ھائی که نمود قادر یدر دوئل. حل عملی ارائه نمايندھای بحث کنند و راه 

 حريف خود را تا حدی شکست بدھد، مگر با آنھم تصور می شود که ائتالف چھار سالۀ اين دو حزب در آينده باز شد

احزاب توانسته اند، بيش از بقيه اعتماد يک از اکنون بايد تا روز يکشنبه منتظر شد و ديد که کدام . ھم ادامه پيدا کند

  . عنوان برنده و بازنده از صندوق ھای رأی بيرون خواھند آمدمردم را به خود جلب کنند و سر انجام چه کسانی به

  
  
  

  )2017(پيش بينی انتخابات مجلس نمايندگان المان در سال جاری 
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  2013 سال  انتخاباتمقايسۀ برد و باخت احزاب نسبت به: 2017پيش بينی سال 
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  2013مقايسۀ برد و باخت احزاب نسبت به سال : 2017پيش بينی سال 

 
 2017 سال گ آبی پيش بينی انتخابات احزاب در و رن2013رنگ زرد نتايج انتخابات احزاب در سال 

  
 سالھای مديدی است که شرايط خراب اقتصادی به گونه ای بحرانی گريبان گير اکثريت تا جائی که به خاطر دارم،

 بھبودی شرايط در ، آنھا صورت گرفته ھر حزبی که در دولت به قدرت رسيده و ھر ائتالفی که ميان.جامعه است

خلق المان حتا در ظرف يک سال فقير تر شده اند که تأثيرات آن در تغيير زندگانی . خلق ھا ديده نمی شود زندگانی

در کشور سرمايه داری المان با وجودی که سرمايه ده ھا مرتبه بيشتر رشد کرده است، رشدی . خلقھا محسوس است

تثمار کارگران و زحمتکشان می باشد، ولی دستمزد کارگر زياد کرده نمی شود و اگر ھم يک که به دليل تشديد اس

  تأمين زندگانی جھت باال رفتن کرايۀ سرسام آور خانه، مواد خوراکه و ديگر وسايلاندازۀ ناچيز زياد شود در مقابل

خالصه .... ھا محل کار نامطمئن و به ھمين ترتيب ميليون. رو می سازده ميليونھا کارگر را به ده ھا مشکل روب

در حالی که مشتی از سرمايه داران و فابريکه داران ھستند .  و پايمال شدن حقوق حقۀ آنھانابرابری ھای اجتماعی

در نتيجه ھر حزبی که انتخاب شود و دولت آيندۀ المان . که بدون عرق ريزی از ھزاران نعمت برخوردار می گردند

را به سود سرمايه داران و صاحبان فابريکه ھا سوق تصاميم ضد انسانی سيستم سرمايه داری بازھم  را تشکيل بدھد

   .و مشقت بار خود ادامه خواھند دادمی دھد و خلقھا به زندگانی پرمصيبت 


