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 ٢٠٢٢ نومبر ٠٩

 انقالب بدون خشونت

 
 .لمان را فراگرفتادر پس زمينۀ بحران انرژی، يکسری تظاھرات اعتراضی شھرھای جمھوری چک و 

برای سومين بار تظاھراتی در پايتخت جمھوری چک با درخواست  (iRozhlas) «ايروژھالس«به گزارش پورتال 

مقامات وجود مشکالت را تأئيد کردند، اما . استعفای دولت، تغيير مسير در اوکراين و کاھش قيمت بنزين برگزار شد

در ميدان واتسالسکی در مرکز پراگ، .  خواھد کرداطمينان دادند که تغيير مسير، پراگ را دوباره به مسکو وابسته

تظاھرکنندگان استعفای . برگزار شد »جمھوری چک در اولويت -انقالب بدون خشونت« تظاھرات ضد دولتی با شعار

ھای زندگی، افزايش قيمت سوخت و حمايت نظامی  دولت را خواستار شدند و مخالفت خود را با تورم و کاھش شاخص

 .م کردنداز اوکراين اعال

رئيس کابينه (رئيس سابق دولت ايرژی پاروبک . ليس چک گزارش داد که چند ده ھزار تظاھرکننده جمع شده بودندوپ

 .، نھاد مجری قانون را به دست کم گرفتن تعداد معترضان متھم کرد)٢٠٠٦ت سگ تا ا٢٠٠٥ريل پااز 

. ما تنھا در آغاز يک بحران جدی ھستيم«: داشتنخست وزير سابق کابينۀ فعلی را متکبر و ضد ملی خواند و اظھار 

، قمار انرژی دولت پتر فيال و بروکسل من بيم دارم که به دليل سياست. توانيم از نبود گاز بترسيم درستی میھمۀ ما ب

 .»کاران به پيوندد صدھا شرکت چک ورشکسته شود و صدھا ھزار نفر دير يا زود به اردوی بی
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دسازی ملی ما دولت نابو«: ھا نوشته شده بود کردند که روی آن ی با خود حمل میئاتظاھرکنندگان پالکاردھ

 .»ھا را متوقف کنيد باال رفتن قيمت«و » جنگ احمقانه است، درست مثل خود دولت«، »خواھيم نمی

 Solidarischer( »پائيز ھمبستگی«لمان که به دعوت انجمن ا ھزار نفر در جديدترين تظاھرات در ٢٠بيش از 

Herbst( تظاھرات . ھای اجتماعی و محيط زيست برگزار شد، شرکت کردند ھای کارگری، سازمان اتحاديه  و ھمچنين

معترضان با اعالم نارضايتی . در برلين، درسدن، دوسلدورف، فرانکفورت ماين، ھانوفر و اشتوتگارت برگزار گرديد

ع متوازن بودجۀ عمومی برای مھار افزايش قيمت سوخت و ھای انرژی، خواستار توزي آور قيمت خود از افزايش سرسام

ی، حذف ئ بھا، برقراری ماليات بر داراۀھای زندگی، مزايای ھدفمند برای شھروندان کم درآمد، تثبيت اجار ھزينه

 .تدريجی زغال سنگ و گسترش استفاده از انرژی تجديد پذير شدند

ی که به وضوح خواستار عدالت اجتماعی بيشتر در متن بحران ئھا تظاھرکننده با پوستر١٨٠٠لمان، حدود ادر پايتخت 

ی ئبرگزارکنندگان راھپيما –ھای کارگری  نمايندگان اتحاديه. ی کردندئاقتصادی بودند، در منطقۀ دولتی راھپيما- اجتماعی

. وری دولت نياز دارندھای عادی به کمک مالی ف لمانیاولين تفھيم کنيم و توضيح دھيم، که ؤخواھيم به مس ما می«: گفتند

 .»ين بسيار بيشتر از ثروتمندان به آن نياز دارندئکه، افراد با درآمد پا خصوص اينه ب

ھای دولت در اين کشور که ھنوز بزرگترين  ھای زندگی و سياست  مورد تظاھرات عليه بحران ھزينه۴٢در مجموع 

ھای فدرال  ھا ھزار نفر در شھرھای ايالت ده.  شدشود، در آخر ھفتۀ گذشته برگزار اقتصاد اتحاديۀ اروپا محسوب می

 .ترين تجمعات در مونيخ، آلتنبورگ و پوسنک برگزار شد گسترده. ھا آمدند باواريا و تورينگن به خيابان

تنھا در . لمان محبوبيت يافته استاکنند که اعتراضات قدرتمند به ويژه در بخش شرقی  در ضمن، کارشناسان تأئيد می

-ھای فدرال تورينگن، زاکسن، زاکسن شده در ايالت ھا تظاھرات سازماندھی  ھزار نفر در ده١٠٠بيش از روز اخير، 

 .لمان واحد شرکت کردندافورپومرن -آنھالت، براندنبورگ و مکلنبورگ

 سايت حزب کمونيست فدراسيون روسيه وب -سوروس :منبع
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