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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
  نسترن نصرتی: فرستنده

  ٢٠٢٢تمبر پ س٠۵

  :تظاھرات صد ھزار نفری در پراگ 
  »!گيريم  ما کشورمان را پس می« 

 
  .صد ھزار نفر عليه تورم و گرانی به خيابان آمدند:  تحريم ھای غرب عليه روسيهۀميوه ھای نوبران

  !چک شدند» بی طرفی نظامی«مردم خواستار 

 !ھمه اين معترضان فريب پوتين را خورده اند: دولت

ی ئزدا تورم، قيمت انرژی و ترس از صنعتی. تظاھرکنندگان در ميدان ونسسالس در پراگ خواستار استعفای دولت شدند

  .احتمالی به اعتراضات دامن زد

  .اندد  اطالع رسانی نادرست توسط روسيه میۀفياال، نخست وزير چک اما اين را فقط نتيج

 سازمان ۀ شرکت کننده، اما به گفت٧٠٠٠٠در تظاھرات بزرگ در ميدان ونسالس پراگ، طبق آمار رسمی بيش از 

  . نفر خواستار استعفای دولت شدند١٠٠٠٠٠دھندگان 

ی عدم اعتماد به دولت نخست وزير پتر فياال در پارلمان چک برگزار أاين تجمع تنھا يک روز پس شکست درخواست ر

  .شد

  .به اين اعتراضات نپيوست ANO ترين حزب اپوزيسيونبزرگ
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  .کار تا حزب کمونيست بود اين تظاھرات، ائتالفی از احزاب محافظه

  .ًمحرک اصلی اعتراضات احتماال وضعيت اقتصادی کشور است

  . درصد است١٧.٢در جمھوری چک، تورم 

ی نيز به ميزان قابل توجھی افزايش يافته ئذااين فقط قيمت انرژی نيست که باعث تورم شده است، بلکه قيمت مواد غ

  .است

ً خود، جمھوری چک ھمچنان دارای حجم نسبتا زيادی از صنايع توليدی است، مانند ۀدر مقايسه با کشورھای ھمساي

 .يميايیککودا که اکنون متعلق به گروه فولکس واگن است و صنايع سکارخانه ھای اتومبيل سازی ا

  .لمان به دليل کمبود و گرانی سرسام آور انرژی در خطر استاانند صنايع  حيات اين صنايع مۀادام

مين أنفت و گاز روسيه عمل کند، برای تد، و مجبور است بدون  ندارحربعالوه بر اين، اگر کشوری که ھيچ ارتباطی با 

  .ًانرژی خود کامال به حسن نيت ھمسايگان خود وابسته خواھد بود

 . پناھنده از اوکراين را پذيرفته است۴٠٠٠٠٠ ميليون نفر جمعيت، ١١ با عالوه بر اين، جمھوری چک

  . اروپا حمايت می کندۀدولت پراگ به طور کامل از سياست ھای اتحادي

  .اين را می توان در واکنش نخست وزير چک به اعتراضات نيز مشاھده کرد

وسيه وارد فضای اطالع رسانی کشور شده است واضح است که کمپين ھای تبليغاتی و اطالعات نادرست ر«: فياال گفت

  »و برخی به سادگی فريب آنھا را ميخورند

 چک ويت راکوشان نيز دليل اعتراضات عمومی را نه در افزايش قيمت و گرانی سرسام آور، بلکه پوتين داخلۀ وزير 

  .را به عنوان دليل در پشت اين اعتراضات می بيند

ما نمی توانيم اجازه دھيم آنھا اين کار را . يبريدی است که ما با آن سروکار داريم جامعه يکی از اھداف جنگ ھۀتجزي«

  », .انجام دھد

  .ی کار می کنيم که ترس مردم از آينده را کاھش دھدحلھای به ھمين دليل است که ما روی راه 

  ».مورد مخالفم پوتين نزديک کند، من با سخنرانان در اين ۀنبايد ما را به روسيحل ھای اما اين راه «

  . برگزارکنندگان، ھر خانوار چک بايد از سه مگاوات ساعت برق رايگان برخوردار باشدۀبه گفت

مين انرژی أعالوه بر اين، يکی از خواسته ھای اين تظاھرات عظيم اين بود که نمايندگان آن مجوز انعقاد قراردادھای ت

  .را داشته باشند

  ».ما کشورمان را پس می گيريم«: عت و نيم به طول انجاميد، گفتندی که سه سائآنھا در ابتدای راھپيما

  . بی طرفی نظامی و مخالفت با از دست دادن حاکميت ساختارھای ملی و فراملی بودۀفراخوان اين تجمع ھمچنين دربار

 جھانی بھداشت  اروپا، سازمانۀجمھوری چک بايد خود را از تبعيت مستقيم سياسی اتحادي«: در اين فراخوان آمده است

  » . رھا کندمتحد للمو 

 ندھد، طبق قانون اساسی جمھوری چک، حق اعتراض در ءمبر استعفا سپت٢۵اگر دولت تا «: گويند برگزارکنندگان می

  »تظاھرات سراسری را اعالم خواھيم کرد و اقدامات الزم برای برکناری دولت را اعالم خواھيم کرد

يه ھا، شرکت ھا، کارگران، کشاورزان، شھرداران، حمل و نقل ھا و ساير سازمان ھا برای ما در حال مذاکره با اتحاد«

 » .اعالم اعتصاب عمومی ھستيم

  

 


