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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

  ٢٠٢٢نومبر  ٢٠
  :نظرسنجی

 ددھن ی میأکنشت ر  شرقی به حزب واگنالمانی دھندگان أنيمی از ر

 
 ۀی چپگرا و نمايندالمانکنشت، سياستمدار نيمه ايرانی نيمه  ، سارا واگنالمان دست راستی اشپيگل ۀبه گزارش ھفته نام

گيرد، روابط او با   لفظی قرار میۀشود و حتی مورد حمل پارلمان از حزب چپ، اغلب در حزب خود ايزوله می

  .رھبری حزب متشنج و نامناسب تلقی می شود

دھد که اگر او حزب خود را تأسيس کند، از شانس خوبی برخوردار خواھد بود تا در   نشان میالمانظر سنجی در يک ن

 جمھوری ًی که سابقائ شرقی در ايالت ھاالماناين شانس به ويژه در  –انتخابات بعدی به بوندستاگ راه پيدا کند 

  . را تشکيل می دادند بسيار قابل توجه استالماندمکراتيک 

گرای فعلی  ی دھد که توسط سياستمدار چپأ شرقی يکی حاضر است به حزب جديدی رالمانًقريبا از ھر دو نفر ساکن ت

  .کنشت تأسيس شده است سارا واگن

  .است Civey  نظرسنجی اخير شرکت نظرسنجی آنالينۀاين نتيج

 غربی که اکثريت ساکنانش المانکنند، در  کنشت اعالم عالقه می  درصد برای انتخاب حزب واگن۴٩بر اين اساس، 

  . درصد است٢۴بشدت راستگرا و محافظه کارند اين رقم 

کنشت  ًآيا اساسا می توانيد تصور کنيد به حزب جديدی که توسط سارا واگن«: وقتی از آنھا در اين نظر سنجی پرسيدند

کت کنندگان در نظرسنجی  درصد از شر٢٠، ) شرقی و غربیالمان(در سراسر کشور » ی دھيد؟ أتأسيس شده است ر

ی دھندگان أعالقه برای انتخاب حزب جديد به ويژه در ميان ر. پاسخ دادند» آری« ًو ده درصد ديگر احتماال» آری«

ً ی دھندگانی که احتماالأباال است ر)  درصد۶٨( المانزب راست افراطی آلترناتيو و ح)  درصد۶٧(سابق حزب چپ 

 نمايندگی ًی که آنان را واقعائکنند و يا حزب چپگرا ھای دولت حاکم انتخاب می تاين حزب را به دليل مخالفت با سياس
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کنشت در ميان ھواداران حزب  ی مشاھده نمی کنند، کمترين موافقت با سياست ھای واگنالمانکند را در ميان احزاب 

 حزب سارا واگنکشت شود، تعداد کسانی که در ميان انتخاب کنندگان حزب سبزھا که حاضرند  مشاھده میالمانسبز 

  .انتخاب کنند تنھا ھفت درصد است

 نفر ۵٠٠٢برای اين نظر سنجی با  Civey بر اين اساس.  اشپيگل انجام شده استۀاين نظرسنجی به سفارش مجل

مدتی است که شايعات . شود مصاحبه کرد که اين به خودی خود تعداد بسيار زيادی برای چنين نظرسنجی محسوب می

  .کنشت مطرح شده است س حزبی توسط واگندر مورد تأسي

  .کنشت با رھبری حزب خود متشنج و دوپاره تلقی می شود  واگنۀرابط

رھبر سابق گروه پارلمانی مواضع متفاوتی نسبت به اعضای مختلف رھبری حزب در موضوعات سياست انرژی، 

  .تحريم ھای روسيه و سياست کرونا دارد

ًاخيرا خود او علنا به فکر تأسي س يک حزب جديد افتاده بود، اما به مشکالتی که سر راه تاسيس آن قرار دارد اشاره ً

 .کرد

 .با اين حال، ھنوز مشخص نيست که آيا حزب جديدی تشکيل خواھد شد يا خير

  

 


