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  المانمنتشر شده در زمان ما ارگان حزب کمونيست 

 مانفرد زون: نويسنده
  حميد علوی: برگردان

  ٢٠٢٢ جوالی ٠١

 .چپ  غبارروبی در مرکزيت حزبۀھفت
 خاب کردرھبری جديد خود را در ارفورت انت» حزب چپ«

 
 که در المان درصد از نمايندگان حزب چپ ٣١تنھا : تر از آن چيزی بود که بسياری انتظارش را داشتنداين واضح 

ی دادند، يعنی أ حزب از اليپزيگ رۀ نمايند"سورن پلمان" شرکت کرده بودند، به ونج ٢۶ تا ٢۴ ارفورت از ۀکنگر

ً گذشته اصال ورود حزب چپ به اين پارلمان را يزئ در پاالمانًدقيقا به کسی که با کسب سومين کرسی مستقيم پارلمان 

در غير اين صورت حزب چپ نمی توانست وارد پارلمان اين کشور شود چرا که تعداد آرای . امکان پذير ساخته بود

  رأی درصدی۵ی می باشد محدوديت أ درصد ر۵ نياز به المان درصد بوده و برای ورود به پارلمان ۴.٩اين حزب 

  .واند دور زده شود که حزب مورد نظر حداقل سه کرسی مستقيم در پارلمان به دست آورده باشدتنھا زمانی می ت

 درصد ۵٧او به ھمراه جانين ويسلر که با .  بر وی پيروز شدء درصد آرا۶١ پارلمان اروپا با ۀمارتين شيردوان، نمايند

  . دوباره انتخاب شد، رھبری جديد حزب چپ را تشکيل خواھد دادءآرا

سفانه أکه مت –شود   بوندستاگ ربط داده میۀی که حتی از راه دور با سارا واگنکنشت، نمايندئ چيزھاۀفت عليه ھممخال

 عضو به ۴۴ی حزب نيز منعکس شد که از ئ اجراۀتدر انتخابات کمي – اخير حضور نداشت ۀبه دليل بيماری در کنگر

ی حزب ئ اجراۀاگنکنشت منصوب شده باشد در کميتديگر ھيچ کسی که به نوعی به اردوگاه و.  عضو کاھش يافت٢۶

  .عضويت ندارد
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 ۀاز فراکسيون چپ سوسياليست که زمانی تأثير جدی بر انتخابات موفقيت آميز در حزب چپ داشت نيز نشانی در کميت

  .ی ديده نمی شودئاجرا

  .ق ندارندھای کارگری مانند رالف کرامر و ديگران ديگر نيز به آن تعل يه اتحادۀن برجستفعاال

توانستند مانع ادغام کامل  را که می» سازی مشکل«از نظر سياست پرسنلی، حزب در ارفورت پاکسازی شد و تمام افراد 

  .حزب در کارتل حزب حاکم باشند، کنار زده شدند

پرياليسم ی حزب، نقل قول ھائی مانند جمالتی که ليبکنشت زمانی عليه امئليبکنشت ھاوس در برلين، مقر اجرا- از کارل

  .ً و جنگ ھای آن به گوش جھانيان رساند، احتماال کمتر از گذشته شنيده خواھد شدالمان

ھای مردمی به  ھای منطقه و گروه خواھد با انجمن مدير جديد فدرال توبياس بانک از ايالت براندنبورگ، اعالم کرد می

  ! خدماتیسسۀؤمکار کند مانند يک » محور خدمت«ای  شيوه

برای خوشحالی .  حزب در مقايسه با تصميمات سياست پرسنلی به سرعت کم رنگ خواھد شدۀ کنگربحث ھا در

ھای تبعيض جنسی آغاز کردند، که برای اولين بار در  یئھای حاکم، آنھا از يک سو با خودزنی جمعی رسوا رسانه

  .رار گرفتخانم ويسلر رھبری قبلی و فعلی حزب به طور علنی مورد بحث ق» ھسن«انجمن ايالت 

  .از سوی ديگر، بحث ھای داغ در مورد موضع در مورد جنگ بين اوکراين و روسيه وجود داشت

وليت ؤکيد بيشتر بر مسأ خود شکست خورد که ھدف آن تۀواگنکنشت آشکارا با اصالحي: در اينجا نيز نتايج واضح بود

  .ناتو در اين جنگ بود

و انتقاد ماليم تر از ناتو به » به شديدترين عبارات ممکن… اوزکارانه جنگ جنايتکارانه تج«محکوميت روسيه به دليل 

 ۀھمچنان در برنام»  تسليحاتی بين ناتو، روسيه و چينۀتفکر آن در مناطق ژئوپليتيکی نفوذ و به ويژه مسابق«دليل 

  .حزب باقی است

 ١٠٠شود و اعتراض به بدھی نظامی اعمال » ھای روسی اليگارش«ھا فقط بايد بر  که تحريم ھا مبنی بر اين درخواست

  .ھا را پاک کرد توان آن ھای جديد تنھا لوازمی ھستند که در صورت لزوم می ی برای خريد سالحئميليارد يورو

 انتخاباتی بود، ديگر در ۀکه ھنوز در برنام» سيستم امنيت جمعی با مشارکت روسيه«ی که تقاضا برای ئبه ويژه از آنجا

  .می کردارفورت نقشی بازی ن

اکنون ما دو نفر را در «: گفت» زودويچه سايتونگ« ۀسارا واگنکنشت در مورد نتايج انتخابات ارفورت به روزنام

 ء درصد آرا۴که حزبی که فقط  اين. ول شکست ھای سخت انتخاباتی در گذشته و آينده ھستندؤصدر داريم که ھر دو مس

وال برای من سکيب به عقب می تواند موفق شود، پاسخ به اين  به خود اختصاص داده چگونه با اين ترالمانرا در 

  ».ممکن نيست

اين يک پيام به بخشی واقعی از حزب است که در توسط اين کنگره به ما ارسال شد، که . اين فقط يک پيام به من نيست«

  ».ی نداريمئما ديگر در اين حزب جا

» ما را گرفتيمشما پيام «شردوان پس از انتخابش از عبارت . بينند نتايج انتخابات را متفاوت می ًبرندگان ارفورت طبعا

  :استفاده کرد و قول داد

بر سياست و اکت٩شود، حداکثر در  زمانی که آرای انتخابات ايالتی در نيدرزاکسن شمارش می. ما باز خواھيم گشت«

 » .انتخاباتی ما موفقيتش را نشان خواھد داد

 

 


