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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٣ نومبر ٠٧
  

  تارنگاشت عدالت
چک انتخابات پارلمانی پيش از موعد در آخر ھفته، سه ماه پس از استعفای دولت غرق در فساد گسترده، در جمھوری  

  .دست آوردنده ھا موضع نيرومندی ب ھای پوپوليست، کمونيست رغم حضور تشکله ب. برگزار شد

احزاب سياسی » اجماع «ۀھای مطبوعاتی، و تحت سلط ھا تحت کنترل غول جمھوری چک، کشوری که در آن رسانه

ھا و  قابل انتظار کمونيست، يعنی خطر ظھور »خطر سرخ« گذشته شاھد تبليغات تندی عليه ۀقراردارند، طی چند ھفت

  .ھا به قدرت بود پتانسيل بازگشت آن

  

  …فرسايش احزاب سنتی و ظھور احزاب پوپوليست جديد با پول ميلياردرھا

ی فساد در ئترين رسوا بزرگھا، غرق در  آن.  به قدرت رسيدند، باختند٢٠١٠گرا که در   احزاب راست:درس نخست

حزب تاريخی راست، حزب واسالو ھاول، . اعتبارتر شدند ھای رياضتی بی تعنوان معماران سياسه تاريخ کشور، ب

ه  کرسی ب١۶ درصد سقوط کرد و فقط ٧ درصد به ٢٠يک شکست تاريخی خورد و از ) ODS(» ھای مدنی دمکرات«

به رھبری شاھزاده کارل شوارتزنبرگ نيز سھم خود از شکست را دريافت ) »TOP 09«(» حزب ليبرال«. دست آورد

  . درصد سقوط کرد١٢ درصد به ١٧مود و از ن

، که اکنون در اپوزيسيون است، نتايج مأيوس  )CSSD(» حزب سوسيال دموکرات«ستون ديگر نظام، : درس دوم

 درصد آراء را بدست آورده ٣٠ تا ٢۵ که بين ٢٠١٠تر از سال   کرسی، کم۵٠ درصد آراء و ٢٠٫۵: ای داشت کننده

  .بود

ھای  ر تأثير سياستخورند و زي  ديگر در اروپا، در حالی که احزاب سنتی نظام شکست می مانند جاھای:درس سوم

ليبرال،  -ھای اولترا  و برنامه ھای جديد با مخلوطی از پوپوليسم ضدحزبی شوند، جنبش ھا غرق می یئرياضتی و رسوا

 درصد آراء ۶٫٧چک  -ياردر ژاپنیبه رھبری توميو اوکامورا، ميل) Úsvit(» طلوع دموکراسی مستقيم«. آيند جلو می

دھد،  نيز معنی می» بله«ان چک بکه در ز) ANO(» اقدام شھروندان سرخورده«ھا،  جلوتر از آن. دست آورده را ب

  .دست آورده  کرسی ب۴٧ درصد آراء و ١٨٫٧رھبری آندره بابيس  به

س يک امپراتوری تجاری قرار دارد که دست آورده، امروز در رأه و صنعت و غذا ب بابيس، که ثروت خود را در کشت

ويژه ه و ب) Mlada fronta Dnes , Lidove noviny( ملی ۀاو که دو روزنام. کند او را دومين ثروتمند کشور می

سنتی، »  سياسیۀطبق«کند، کارزار خود را بر رد   کنترل می،ھا خواننده دارد را که ميليون» مترو«نشريه رايگان 

  . نئوليبرالی قرار دادۀو برنامستيز  پوپوليسم نخبه
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 برلوسکونی، سپس فرانز استروھاسک در اتريش و ءکند، ابتدا بابيس الگوی در حال گسترش در اروپا را دنبال می

ای که آماده است کشور خود را مانند يک بنگاه تجاری  سيمای ميلياردر خود ساخته: بيدزينا ايوانيشويلی در گرجستان

  .مديريت نمايد

  

  

   سال١٠ درصد، باالترين سطح در ١۵حزب کمونيست با 

دست آورد، از ه  عالی است که حزب کمونيست بوھمی و موراوی بۀرين و احتماالً درس اصلی اين انتخابات نتيجخآ 

ً - تر  کرسی بيش۶ رأی و ١٠٠٫٠٠- درصد ١۴٫٩ به ٢٠١٠ درصد در ١١٫٢  کرسی در پارلمان ٣٣ رسيد و مجموعا

  .دست آورده ب

ر توزيع چند شگفتی د.  است١٩٨٩ عالی پس از ضدانقالب ۀ و دومين نتيج٢٠٠٢اين بھترين نتيجه از انتخابات ملی 

ه  درصد آراء را ب١٠ در ھمه جا بيش از -پراگ -حزب به استثنای پايتخت. ھا وجود دارد جغرافيايی آراء کمونيست

 درصد ١٧٫۵ درصد در اولوموک، ١٧(نتايج عالی در شرق، در موراوی و سيلس . دست آورد و در قلب کشور باال آمد

 درصد در پلزن، ١۵٫٧ درصد در بوھمی جنوبی، ١۶٫۴(د ، ھمچنين در شمال غرب در سودتلن)در موراوی شمالی

  ). درصد در يوستی و اليم٢٠٫٣ درصد در ويسوسين و ١۶٫٨

ھا در جايگاه دوم  ھا را پس از سوسيال دموکرات ، که کمونيست٢٠١٢بر وپس از موفقيت در انتخابات محلی در اکت

يد ديگری بر پيشرفت ئ، انتخابات اين ھفته تأ)و البمی يوست(دست آوردن قدرت در يک منطقه ه قرار داد، و حتا پس ب

  .حزب کمونيست بوھمی و موراوی است

کند که بر دفاع و بازپس گرفتن خدمات عمومی، دفاع از نظام  يد میئ حزب را تأۀنتايج شناخت مردم چک از برنام

  .متمرکز است] ھا در ماليات[ان دار تر ثروتمندان و سرمايه بازنشستگی و اصالحات مالياتی مترقی با ھدف سھم بيش

  

   حاکمۀدردسر برای طبق

ھا و   سياسی چک، پيشرفت حزب کمونيست ھمراه با نتيجه مأيوس کنندۀ سوسيال دموکراتۀبا اين وصف، برای طبق

  .پس از انتخابات سه گزينه وجود دارد. غرق شدن راست سنتی، احتماالً به يک دردسر مبدل خواھد شد

ھا، با حمايت  دولتی به رھبری سوسيال دموکرات. ترساند، بسيار بعيد است است ارتجاعی را می نخست، که رۀگزين

  . کرسی، اين دولت در واقع در اقليت خواھد بود٣٠٠ کرسی از ٨٣با . ھا کمونيست

تر با  و بيش» ھای مدنی دموکرات « تر با شايد کم. تر باشد است که ممکن است محتمل» ائتالف بزرگ« دوم، يک ۀگزين

 کرسی ۴٧ با  »اقدام شھروندان سرخورده«و ناگزير با » ھای مسيحی دموکرات«ھای پوپوليست، و بدون ترديد با  گروه

کرد که   اصرار میء آن ابتداۀطلبان  منطبق با روحيه پيام پوپوليستی، مبھم و فرصت »اقدام شھروندان سرخورده«. آن

وگو، برای فرصتی، بدون ترديد، در جھت  الم کرد که برای گفتو سپس اع… در يک دولت چپ شرکت نخواھد کرد

  .از بين بردن مشاغل و دنبال کردن اصالحات نئوليبرالی، آماده است

زيرا . رسد، و آن انتخابات جديد است  سومی وجود دارد که در کوتاه يا ميان مدت ناگزير به نظر میۀباالخره، گزين

  .شته بالکانيزه شده استتر از گذ حاضر حتا بيش مجلس در حال
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يک چيز مطمئن است، حزب کمونيست در دفاع از منافع کارگران کشور، عليه رياضت در ھر شکلی که باشد، 

  .نيرومندتر ظھور خواھد کرد

http://solidarite-internationale-pcf.over-blog.net/article-elections-en-republique-tcheque-le-

parti-communiste-passe-de-11-a-15-son-deuxieme-meilleur-scor-120821003.html 

  

  انترناسيوناليستی حزب کمونيست فرانسهھمبستگی: منبع

  ٢٠١٣بر و اکت٢٨

 


