
 
 
 
 

  

  چپ، ايده اي نو در كشورهاي بالكان

سالوي، بحث سياسي در بالكان محدود به رودررويي بين ملي گرايان و 

و مبارزه عليه نابرابري هاي 

ائتالف چپ سبز، اخيرا در انتخابات شهرداري زاگرب پيروز شده و 

در كوزوو دولت را در دست 
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  رواج در شهرهاي بزرگ

چپ، ايده اي نو در كشورهاي بالكان

JEAN-ARNAULT DERENS & LAURENT GESLIN  

  .»كوريه د بالكان«روزنامه نگار تارنماي 

سالوي، بحث سياسي در بالكان محدود به رودررويي بين ملي گرايان و 

و مبارزه عليه نابرابري هاي  منافع عمومياكنون، چپ پيشتازي براي دفاع از 

ائتالف چپ سبز، اخيرا در انتخابات شهرداري زاگرب پيروز شده و .  فزاينده سربرآورده است

در كوزوو دولت را در دست  چپ) سوورنيست( حاكميت خواهان حق
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سالوي، بحث سياسي در بالكان محدود به رودررويي بين ملي گرايان و پس از فروپاشي يوگ

اكنون، چپ پيشتازي براي دفاع از .  ليبرال ها بود

فزاينده سربرآورده است

حقاين در حالي است كه 

  .دارند

  



 
 
 
 

ما موفق شديم كه از نو آن را .  

 ٢٢گوينده اين حرف، خانم كاتارينا پئوويچ در انتخابات رياست جمهوري 

 ٥ماه بعد، در  ٦درصد از آراء را به دست آورد، اما 

در يك ائتالف چپ هوادار محيط زيست گرد آمدند و 

را به ) كرسي ١٥١از مجموع (كرسي مجلس 

توانست در دور شهرداري در ماه گذشته نيز تكرار شد و ائتالف مزبور 

نخست رأي گيري اكثريت مطلق را در شوراي شهر زاگرب به دست آورد و نامزد آن، آقاي توميسالو 

كه  – همچنين، اين ائتالف .  

هرهاي پوال و اسپليت و بسياري از 

به مجلس  ٢٠١٤نخستين نمايندگان خود را از سال 

درحالي كه ملي گرايي و جنگ همه چيز را 

كه محل برخورد  -و روزنامه هايي مانند مالدينا

اين مرد جوان كه گاه .  را حفظ كرده است

، در حالي كه -كسيس تسيپراسآل

سال نداشت، دانشگاه كارگران و پانك 

نسل من ضربه «: او ادامه مي دهد

س كرده و فهميده كه كار براي همه وجود ندارد و 
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.  دهه پيش در كروآسي يك تابو بود ٣از  ايده يك سوسياليسم دموكراتيك

گوينده اين حرف، خانم كاتارينا پئوويچ در انتخابات رياست جمهوري .  »به صحنه بحث سياسي بكشانيم

درصد از آراء را به دست آورد، اما  ١.١٢تنها » جبهه كارگر«، تحت لواي 

در يك ائتالف چپ هوادار محيط زيست گرد آمدند و » جبهه كارگر«، چندين حزب از جمله 

كرسي مجلس  ٧درصد از آراء،  ٧در انتخابات مجلس قانونگذاري با كسب 

شهرداري در ماه گذشته نيز تكرار شد و ائتالف مزبور اين كار در انتخابات 

نخست رأي گيري اكثريت مطلق را در شوراي شهر زاگرب به دست آورد و نامزد آن، آقاي توميسالو 

.  توماشوويچ دو هفته بعد پيروزمندانه به سمت شهردار زاگرب برگزيده شد

هرهاي پوال و اسپليت و بسياري از ، توانسته آراء قابل مالحظه اي نيز در ش-از آن جدا شده

  .شهرهاي ديگر كروآسي به دست آورد

نخستين نمايندگان خود را از سال » چپ متحد«شروع اين جنبش از اسلوواني بود كه 

درحالي كه ملي گرايي و جنگ همه چيز را «: ك، نماينده مجلس توضيح مي دهد كه

و روزنامه هايي مانند مالدينا اسلوواني همواره چپ سنتي زندهازبين مي برد، 

را حفظ كرده است -ژيژك و برخي ديگر بوده يروشنفكراني چون اسالو

آل يوناناشاره به نخست وزير پيشين  -خوانده مي شود

سال نداشت، دانشگاه كارگران و پانك  ٢٧بيش از  ٢٠١٤در سال  در زمان نخستين بار انتخاب شدن خود

او ادامه مي دهد.  ها، كه فضاي حياتي تسليح روشنفكري چپ بود را به جنبش درآورد

س كرده و فهميده كه كار براي همه وجود ندارد و را بر پيكر خود ح ٢٠٠٨مهميز بحران اقتصاد جهاني سال 
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ايده يك سوسياليسم دموكراتيك«

به صحنه بحث سياسي بكشانيم

، تحت لواي ٢٠١٩دسامبر 

، چندين حزب از جمله ٢٠٢٠يه ئژو

در انتخابات مجلس قانونگذاري با كسب 

اين كار در انتخابات .  دست آوردند

نخست رأي گيري اكثريت مطلق را در شوراي شهر زاگرب به دست آورد و نامزد آن، آقاي توميسالو 

توماشوويچ دو هفته بعد پيروزمندانه به سمت شهردار زاگرب برگزيده شد

از آن جدا شده» جبهه كارگر«

شهرهاي ديگر كروآسي به دست آورد

  

شروع اين جنبش از اسلوواني بود كه 

ك، نماينده مجلس توضيح مي دهد كهزِآقاي لوكا م.  فرستاد

ازبين مي برد، در كروآسي 

روشنفكراني چون اسالوانديشه هاي 

خوانده مي شود» تسيپراس اسلوواني«

در زمان نخستين بار انتخاب شدن خود

ها، كه فضاي حياتي تسليح روشنفكري چپ بود را به جنبش درآورد

مهميز بحران اقتصاد جهاني سال 



 
 
 
 

خالصه، تنها نبايد به فهميدن بسنده كرد،  بلكه بايد جامعه را نيز 

جانز جانشا، .  نقشي بزرگ داشت

، سياست )هم باز به نخست وزيري رسيد

اقتصادي رياضتي شديدي را اجرا مي كرد كه حاوي كاهش حقوق كارمندان دولت و كاستن از بودجه هاي 

از  ، پس٢٠١٣او كه درگير جنجال هايي درمورد فساد شده بود، سرانجام در فوريه 

، تأكيد مي كند كه ٢٠٠٩ايگور اشتيكز، نويسنده و يكي از برپاكنندگان شورش دانشجويي كروآت در سال 

دانشجويان از .  اوضاع را تغيير داد و موجب مطرح شدن پرسش هاي تازه اي گرديد

.  انتقاد مي كردند -يندازد

اين جنبش، مانند آنچه كه .  »بود

  .براي يك نسل كامل حكم سرمشق پيدا كرد

، پويايي كروآت ها و اسلووان ها اكنون در صربستان موجب 

 ٢٠٢٠در سپتامبر ) PRLحزب راديكال لويس، 

آقاي .  از تجديدنظر جدي در باورها، بنا نهاده شد

در جنبش ضد جنگ سال هاي 
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خالصه، تنها نبايد به فهميدن بسنده كرد،  بلكه بايد جامعه را نيز .  به خود بهبود نمي يابد

نقشي بزرگ داشت ٢٠١٢زمستان » شهروندي«براي نسل جديد چپ اسلوواني، شورش 

هم باز به نخست وزيري رسيد ٢٠٢٠و در سال (كه در آن زمان نخست وزير بود 

اقتصادي رياضتي شديدي را اجرا مي كرد كه حاوي كاهش حقوق كارمندان دولت و كاستن از بودجه هاي 

او كه درگير جنجال هايي درمورد فساد شده بود، سرانجام در فوريه 

  .چند هفته تظاهرات، از سمت هاي خود بركنار شد

ايگور اشتيكز، نويسنده و يكي از برپاكنندگان شورش دانشجويي كروآت در سال 

اوضاع را تغيير داد و موجب مطرح شدن پرسش هاي تازه اي گرديد

يندازدبكه اتحاديه اروپا مي كوشيد آن را جا  – لي روش ليبرال ها  در آموزش عا

بود -از مهد كودك تا دوره دكترا – خواست اصلي آنها رايگان بودن آموزش 

براي يك نسل كامل حكم سرمشق پيدا كردچند سال بعد در اسلوواني روي داد، 

، پويايي كروآت ها و اسلووان ها اكنون در صربستان موجب شكست روبرو شدبا آن كه همايش بوسني با 

حزب راديكال لويس، (يك حزب چپ راديكال .  برانگيختن جنبش هايي شده است

از تجديدنظر جدي در باورها، بنا نهاده شد، پس )SDU(» اتحاد سوسيال دموكرات

در جنبش ضد جنگ سال هاي  SDUما به تعهد «: ايوان زالتيچ، عضو شوراي رياست اين حزب مي گويد
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به خود بهبود نمي يابد اوضاع خود

  .»متحول نمود

  

براي نسل جديد چپ اسلوواني، شورش 

كه در آن زمان نخست وزير بود  محافظه كار

اقتصادي رياضتي شديدي را اجرا مي كرد كه حاوي كاهش حقوق كارمندان دولت و كاستن از بودجه هاي 

او كه درگير جنجال هايي درمورد فساد شده بود، سرانجام در فوريه .  سالمت و آموزش بود

چند هفته تظاهرات، از سمت هاي خود بركنار شد

  

ايگور اشتيكز، نويسنده و يكي از برپاكنندگان شورش دانشجويي كروآت در سال 

اوضاع را تغيير داد و موجب مطرح شدن پرسش هاي تازه اي گرديد ٢٠٠٨بحران سال «

روش ليبرال ها  در آموزش عا

خواست اصلي آنها رايگان بودن آموزش 

چند سال بعد در اسلوواني روي داد، 

  

با آن كه همايش بوسني با 

برانگيختن جنبش هايي شده است

اتحاد سوسيال دموكرات«بر ويرانه هاي 

ايوان زالتيچ، عضو شوراي رياست اين حزب مي گويد



 
 
 
 

ميلوسويچ افتخار و درعين حال 

  .»يتش از خصوصي سازي ها را رد مي كنيم

، جنبش بزرگي كه غالبا با شهامت با ملي 

اين جنبش موفق شده پيوندهايي را بين جمهوري ها و فدراسيون 

تجربه يوگسالوي دو «.  از حقوق زنان و اقليت هاي جنسي نيز دفاع نمايد

سنت ليبرال توانست .  و حقوق اجتماعي

نظر آقاي  به.  »كار ما اين است كه آن را از نو به جلو برانيم

، به وجود آمد، تنها به اجراي ٢

كارگران و  اراده اي وجود داشت كه از راه خصوصي سازي ها

اين كار نادرستي بود، زيرا .  تنبيه و مجازات كند

در سقوط رژيم ميلوسويچ داشتند را از ياد مي 

است كه به ويژه شامل حزب كمونيست 

ما در چهارچوبي اروپايي كار «: آقاي مزك مي گويد

ما با .  بوسني هرزگووين و صرب روابطي تنگاتنگ تر از ايتاليا يا اتريش داريم

: نفي نمي كنددر زاگرب، خانم پئوويچ هم پيوند مربوط به يوگسالوي را 

ملي گراها هرچه كه مربوط به يوگسالوي است را رد مي كنند، اما در كروآسي براي بسياري از مردم اين 

(  " دلتنگي براي يوگسالوي
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ميلوسويچ افتخار و درعين حال ) يس جمهوري پيشين اسلوبودانئر(و مبارزات عليه رژيم 

يتش از خصوصي سازي ها را رد مي كنيمو حما ٢٠٠٠مشاركت آن در دولت هاي دهه 

، جنبش بزرگي كه غالبا با شهامت با ملي »صربستان ديگر«آقاي زالتيچ مي خواهد بحثي انتقادي درباره 

اين جنبش موفق شده پيوندهايي را بين جمهوري ها و فدراسيون .  گرايي و جنگ مخالفت مي كند براه اندازد

از حقوق زنان و اقليت هاي جنسي نيز دفاع نمايدپيشين حفظ نموده و در عين حال 

و حقوق اجتماعي -يعني بين المللي گرايي – برادري و اتحاد همه خلق ها 

كار ما اين است كه آن را از نو به جلو برانيم.  جنبه اول را حفظ كند، اما دومي را قرباني كرد

٢٠٠٦اكتبر  ٥، كه پس از سقوط ميلوسويچ، در »صربستان ديگر

اراده اي وجود داشت كه از راه خصوصي سازي ها«.  يك برنامه اصالحات ليبرال بسنده نمي كند

تنبيه و مجازات كندمردمي كه عليه ميلوسويچ سر به شورش برداشته بودند را 

در سقوط رژيم ميلوسويچ داشتند را از ياد مي  ٢٠٠٠نقشي كه كارگران با اعتصاب هاي كارگري اكتبر 

است كه به ويژه شامل حزب كمونيست ) PGE(» حزب چپ اروپايي«عضو  ،لويكا 

آقاي مزك مي گويد.  ائتالف يوناني سيريزا استفرانسه، دي لينكه آلمان و 

بوسني هرزگووين و صرب روابطي تنگاتنگ تر از ايتاليا يا اتريش داريممي كنيم اما با رفقاي كروآت، 

در زاگرب، خانم پئوويچ هم پيوند مربوط به يوگسالوي را .  »هم وجوه اشتراك زيادي داريم

ملي گراها هرچه كه مربوط به يوگسالوي است را رد مي كنند، اما در كروآسي براي بسياري از مردم اين 

دلتنگي براي يوگسالوي "... حقوق اجتماعي، تعطيالت براي همه: دوران مفهومي مثبت دربردارد
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و مبارزات عليه رژيم  ١٩٩٠دهه 

مشاركت آن در دولت هاي دهه 

  

آقاي زالتيچ مي خواهد بحثي انتقادي درباره 

گرايي و جنگ مخالفت مي كند براه اندازد

پيشين حفظ نموده و در عين حال 

برادري و اتحاد همه خلق ها : چيز بود

جنبه اول را حفظ كند، اما دومي را قرباني كرد

صربستان ديگر«زالتيچ، اين 

يك برنامه اصالحات ليبرال بسنده نمي كند

مردمي كه عليه ميلوسويچ سر به شورش برداشته بودند را 

نقشي كه كارگران با اعتصاب هاي كارگري اكتبر 

  .»!برد

  

لويكا  ،چپ اسلوواني حزب

فرانسه، دي لينكه آلمان و 

مي كنيم اما با رفقاي كروآت، 

هم وجوه اشتراك زيادي داريم

ملي گراها هرچه كه مربوط به يوگسالوي است را رد مي كنند، اما در كروآسي براي بسياري از مردم اين «

دوران مفهومي مثبت دربردارد



 
 
 
 

باشد، درحالي كه بحث برسر دليل 

با آن كه مفاهيم سوسياليسم و يوگسالوي در ذهن 

  .»بسياري از مردم كروآسي زنده است، ولي اين يك عامل ناتواني براي ما نيست

ها درباره جنگ جهاني دوم،  با رد كوشش هاي تجديدنظر طلبانه درمورد احياي حقوق كروآت ها يا صرب

برنامه هايي يادماني برگزار مي 

.  كند و در عين حال درمورد تجربه سوسياليستي، به ويژه در بعد خودگرداني آن، انديشه هايي انتقادي دارد

، ]٢٠١٢ -٢٠١٤آلكساندار ووچيچ در سال هاي 

صربستان ناظر بسياري از شكل هاي مقاومت كارگري، مانند اعتصاب طوالني 

.  بود ٢٠٠٤تا سپتامبر  ٢٠٠

دستگاه قضايي كنترل .  به خصوصي سازي آن اشغال كردند

او به اين امر باور دارد كه تجربه خودگرداني در ذهن طبقه كارگر 

سنت مبارزات كارگران و سنت تجربه 

به اين ترتيب، .  ، كه مبتني بر دفاع از دارايي هاي عمومي است

به » !زاگرب مال ما است«ا شعار 

نگذاريم بلگراد «رمشقي ترغيب كنده براي جنبش 

است كه نقشي مركزي در بسيج مردم عليه ويران كردن پايتخت صربستان توسط بساز و 

مركز شهر از مردم .  قدرت است دارد
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yougonostalgie( باشد، درحالي كه بحث برسر دليل  مي تواند جنبه محلي داشته

با آن كه مفاهيم سوسياليسم و يوگسالوي در ذهن .  پايان نيافته است "حكومت مشترك

بسياري از مردم كروآسي زنده است، ولي اين يك عامل ناتواني براي ما نيست

با رد كوشش هاي تجديدنظر طلبانه درمورد احياي حقوق كروآت ها يا صرب

برنامه هايي يادماني برگزار مي  )اسي وابسته به حزب دي لينكه آلماناز نظر سي

كند و در عين حال درمورد تجربه سوسياليستي، به ويژه در بعد خودگرداني آن، انديشه هايي انتقادي دارد

آلكساندار ووچيچ در سال هاي [ت ليبرال نوي آقاي تا تحكيم قدر

صربستان ناظر بسياري از شكل هاي مقاومت كارگري، مانند اعتصاب طوالني 

Jugoremedija( در زرنجانين)Zrenjanin( ٠٠٣، از دسامبر

به خصوصي سازي آن اشغال كردندكارگران اين كارخانه داروسازي را براي اعتراض 

او به اين امر باور دارد كه تجربه خودگرداني در ذهن طبقه كارگر .  »اكثريت سرمايه را به آنان داد

  .يوگسالوي حك شده است

سنت مبارزات كارگران و سنت تجربه : چپي كه در حال نوزايي است، در دوراهي دو سنت قرار گرفته است

، كه مبتني بر دفاع از دارايي هاي عمومي است )مونيسيپاليست

ا شعار پيروز شده، ب يائتالف چپ سبز، كه در انتخابات شهرداري پايتخت كروآس

رمشقي ترغيب كنده براي جنبش سپيروزي اخير اين ائتالف .  موفقيت دست يافته است

است كه نقشي مركزي در بسيج مردم عليه ويران كردن پايتخت صربستان توسط بساز و 

قدرت است دارد كه در) SNS(» حزب پيشرو صرب«بفروش هاي امالك نزديك به 
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yougonostalgieنوستالژي يوگسالوي 

حكومت مشترك"هاي فروپاشي 

بسياري از مردم كروآسي زنده است، ولي اين يك عامل ناتواني براي ما نيست

  

با رد كوشش هاي تجديدنظر طلبانه درمورد احياي حقوق كروآت ها يا صرب

از نظر سي(» بنياد رزا لوكزامبورگ«

كند و در عين حال درمورد تجربه سوسياليستي، به ويژه در بعد خودگرداني آن، انديشه هايي انتقادي دارد

تا تحكيم قدر«: آقاي زالتيچ مي گويد

صربستان ناظر بسياري از شكل هاي مقاومت كارگري، مانند اعتصاب طوالني 

Jugoremedija(يوگوريمديجا

كارگران اين كارخانه داروسازي را براي اعتراض 

اكثريت سرمايه را به آنان داد

يوگسالوي حك شده است

  

چپي كه در حال نوزايي است، در دوراهي دو سنت قرار گرفته است

مونيسيپاليست(سازماندهي محليهاي 

ائتالف چپ سبز، كه در انتخابات شهرداري پايتخت كروآس

موفقيت دست يافته است

است كه نقشي مركزي در بسيج مردم عليه ويران كردن پايتخت صربستان توسط بساز و » غرق شود

بفروش هاي امالك نزديك به 



 
 
 
 

قرار » كنار آب بلگراد«.  و تسطيح شده تا در آن مجتمع هايي مجلل در كرانه رود دانوب ساخته شود

است با سرمايه هايي كه از امارات متحده عربي مي آيد ساخته شود، اما آنچه رخ مي دهد يك عمليات 

، هزاران تن از اهالي بلگراد پشت پيكر نماد جنبش، يك مرغابي پالستيكي زرد بزرگ، 

اعتراض ها به مجموع برنامه هاي ساخت و ساز پايتخت، از جمله تخريب استوديوي فيلم 

عليه مرفه سازي مبارزه .  گسترش يافت

برخي از محله ها، به مبارزه عليه اخراج از خانه ها، كه قوانين صربستان آن را بسيار تسهيل كرده بود، منجر 

 ١٩٤٥درصورت داشتن بدهي، عدم پرداخت كرايه يا بازپس دادن يك ملك به مالك پيش از سال 

با » يك سقف باالي سر«خانم ايزيدورا پتروويچ، فعال جنبش 

كوشيدند در بسيج ما نفوذ كنند اما تالششان بي نتيجه 

  .»دربرابر مأمور اجرا و پليس، كه همواره طرف قدرت را مي گيرند، بايد قاطعيت زيادي داشت

نگاهي انتقادآميز دارد و معتقد است 

از ديد او، اين كار از سوي اپوزيسيون ليبرال انجام شده تا پس 
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و تسطيح شده تا در آن مجتمع هايي مجلل در كرانه رود دانوب ساخته شود

است با سرمايه هايي كه از امارات متحده عربي مي آيد ساخته شود، اما آنچه رخ مي دهد يك عمليات 

  »درگير كرده است

، هزاران تن از اهالي بلگراد پشت پيكر نماد جنبش، يك مرغابي پالستيكي زرد بزرگ، 

اعتراض ها به مجموع برنامه هاي ساخت و ساز پايتخت، از جمله تخريب استوديوي فيلم 

گسترش يافت )Košutnjak(و فضاهاي جنگلي كوشوتنجاك

برخي از محله ها، به مبارزه عليه اخراج از خانه ها، كه قوانين صربستان آن را بسيار تسهيل كرده بود، منجر 

درصورت داشتن بدهي، عدم پرداخت كرايه يا بازپس دادن يك ملك به مالك پيش از سال 

خانم ايزيدورا پتروويچ، فعال جنبش .  بيرون كردآن، مي شد مستأجر را از خانه 

كوشيدند در بسيج ما نفوذ كنند اما تالششان بي نتيجه  چند تن از هواداران راست افراطي

دربرابر مأمور اجرا و پليس، كه همواره طرف قدرت را مي گيرند، بايد قاطعيت زيادي داشت

نگاهي انتقادآميز دارد و معتقد است  ٢٠١٨ -٢٠١٩زمستان » دموكراتيك«انم پتروويچ نسبت به تظاهرات 

از ديد او، اين كار از سوي اپوزيسيون ليبرال انجام شده تا پس .  كه چندان نمايندگي كننده مردم نبوده است
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و تسطيح شده تا در آن مجتمع هايي مجلل در كرانه رود دانوب ساخته شود خالي

است با سرمايه هايي كه از امارات متحده عربي مي آيد ساخته شود، اما آنچه رخ مي دهد يك عمليات 

  .گسترده پولشويي است

  

  

درگير كرده است گذار همه ما را«

  

، هزاران تن از اهالي بلگراد پشت پيكر نماد جنبش، يك مرغابي پالستيكي زرد بزرگ، ٢٠١٦در بهار سال 

اعتراض ها به مجموع برنامه هاي ساخت و ساز پايتخت، از جمله تخريب استوديوي فيلم .  راهپيمايي كردند

و فضاهاي جنگلي كوشوتنجاك )Avala(برداري آواال

برخي از محله ها، به مبارزه عليه اخراج از خانه ها، كه قوانين صربستان آن را بسيار تسهيل كرده بود، منجر 

درصورت داشتن بدهي، عدم پرداخت كرايه يا بازپس دادن يك ملك به مالك پيش از سال .  شد

آن، مي شد مستأجر را از خانه 

چند تن از هواداران راست افراطي« :لبخند مي گويد

دربرابر مأمور اجرا و پليس، كه همواره طرف قدرت را مي گيرند، بايد قاطعيت زيادي داشت.  ماند

  

انم پتروويچ نسبت به تظاهرات خ

كه چندان نمايندگي كننده مردم نبوده است



 
 
 
 

اين حال، اين زن جوان معتقد است 

كه رژيم آقاي ووچيچ، از يك انفجار اجتماعي در امان نيست و اين امر در خشم خودجوش دانشجويان در 

كه نسبت به بسته شدن اقامتگاه دانشجويي خود، به دليل هاي بهداشتي، اعتراض كردند نشان 

مانند راهپيمايي هاي بزرگ بلگراد  در آغاز ماه آوريل، 

مبارزه هاي بسياري عليه برنامه هاي ساخت و ساز در مركز 

بانك «با كمك اين برنامه ها كه توسط نزديكان رژيم اجرا مي شود، 

.  صورت مي گيرد و شمار آنها در منطقه افزايش فراوان يافته است

همه شغل  .)م.از سيستم سابق(گذار

اين تظاهرات .  »طبيعت برايمان باقي مانده است

منجر به سقوط رژيم آقاي ميلو دوكانوويچ شد و توانست تفاوت هاي هويتي 

URA( به حزب سبز اروپا پيوست

محيط زيست، حقوق زنان و اقليت هاي جنسي همچنان راهي پر پيچ 

 يمجار نسخهآقاي مزك تأكيد مي كند كه دربرابر اقتدارگرايي راست افراطيِ آقاي جانشا، 

اين به عهده چپ پيشتاز است كه به دفاع از 

تصريح مي كند » موبئوگراد) وي
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اين حال، اين زن جوان معتقد است  با.  از شكست هاي مكرر در انتخابات، اسم خود را سر زبان ها بيندازد

كه رژيم آقاي ووچيچ، از يك انفجار اجتماعي در امان نيست و اين امر در خشم خودجوش دانشجويان در 

كه نسبت به بسته شدن اقامتگاه دانشجويي خود، به دليل هاي بهداشتي، اعتراض كردند نشان 

مانند راهپيمايي هاي بزرگ بلگراد  در آغاز ماه آوريل، » مشترك«ايي هاي در كشورهاي بالكان، دفاع از دار

مبارزه هاي بسياري عليه برنامه هاي ساخت و ساز در مركز .  يا امور محلي به شكل تظاهرات انجام مي شود

اين برنامه ها كه توسط نزديكان رژيم اجرا مي شود، .  آبي شكل مي گيرد

 «)BERD (صورت مي گيرد و شمار آنها در منطقه افزايش فراوان يافته است

گذار«: رودخانه بوكوويكا در مونته نگرو مي گويد مدافع

طبيعت برايمان باقي مانده استها، كارخانه ها و آينده مان را درگير كرده و تنها آب، هوا و 

منجر به سقوط رژيم آقاي ميلو دوكانوويچ شد و توانست تفاوت هاي هويتي  ٢٠

URA(» اقدامات متحد اصالحي«جنبش ).  ١(جامعه مونته نگرو را برجسته كند 

  .دافع محيط زيست شدو خواهان همراهي چپ شهروند و م

محيط زيست، حقوق زنان و اقليت هاي جنسي همچنان راهي پر پيچ  ن مبارزات كارگران و دفاع از

آقاي مزك تأكيد مي كند كه دربرابر اقتدارگرايي راست افراطيِ آقاي جانشا، 

اين به عهده چپ پيشتاز است كه به دفاع از ،به قدرت رسيده  ٢٠٢٠كه در ماه مارس 

وي(نه دا «آقاي روبرت كوزما از جنبش .  حقوق و آزادي هاي اساسي بپردازد
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از شكست هاي مكرر در انتخابات، اسم خود را سر زبان ها بيندازد

كه رژيم آقاي ووچيچ، از يك انفجار اجتماعي در امان نيست و اين امر در خشم خودجوش دانشجويان در 

كه نسبت به بسته شدن اقامتگاه دانشجويي خود، به دليل هاي بهداشتي، اعتراض كردند نشان  ٢٠٢٠يه ئژو

  .داده شد

  

در كشورهاي بالكان، دفاع از دار

يا امور محلي به شكل تظاهرات انجام مي شود

آبي شكل مي گيرد -بزرگ برق

» پايي بازسازي و توسعهارو

مدافعآقاي آلكساندار وميچ، 

ها، كارخانه ها و آينده مان را درگير كرده و تنها آب، هوا و 

٠٢٠بي سابقه در ماه اوت 

جامعه مونته نگرو را برجسته كند 

و خواهان همراهي چپ شهروند و م

  

ن مبارزات كارگران و دفاع ازبهم پيوست

آقاي مزك تأكيد مي كند كه دربرابر اقتدارگرايي راست افراطيِ آقاي جانشا، .  و خم است

كه در ماه مارس  ،ويكتور اوربان 

حقوق و آزادي هاي اساسي بپردازد



 
 
 
 

ار آنها اقم همه«: كه تعلق يا عدم تعلق به اتحاديه اروپا تعيين كننده تفاوت هاي بين كشورهاي منطقه نيست

Lire Philippe Descamps et Ana Otašević, «
Monténégro », Le Monde diplomatique,

  تجربه حاكميت خواهي در كوزوو

فوريه گذشته، با كسب  ١٤جنبش چپ حاكميت خواه كوزوو در انتخابات مجلس قانونگذاري برگزار شده در 

ارتش آزادي بخش «فرماندهان جنگ هاي چريكي 

به زبان » خودگرداني«(» وته وندوزج
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كه تعلق يا عدم تعلق به اتحاديه اروپا تعيين كننده تفاوت هاي بين كشورهاي منطقه نيست

  .»نيمه تحت سلطه مي باشند

Lire Philippe Descamps et Ana Otašević, « Clientélisme et vertiges identitaires au 
Le Monde diplomatique, février 2021. 

  :مطلب ضميمه

تجربه حاكميت خواهي در كوزوو

جنبش چپ حاكميت خواه كوزوو در انتخابات مجلس قانونگذاري برگزار شده در 

فرماندهان جنگ هاي چريكي درصد از آراء، رقيبان خود به ويژه حزب هاي 

وته وندوزج«آقاي آلبين كورتي، رهبر محبوب .  را شكست داد
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كه تعلق يا عدم تعلق به اتحاديه اروپا تعيين كننده تفاوت هاي بين كشورهاي منطقه نيست

نيمه تحت سلطه مي باشند

  

١-  

Clientélisme et vertiges identitaires au 

  

  

  

  

تجربه حاكميت خواهي در كوزوو

  

جنبش چپ حاكميت خواه كوزوو در انتخابات مجلس قانونگذاري برگزار شده در 

درصد از آراء، رقيبان خود به ويژه حزب هاي  ٥٠.٣

را شكست داد) UCK(» كوزوو



 
 
 
 

عهده دار اين سمت شده بود اما  ٢

بخاطر پاپس كشيدن  - همه گيري جهاني ويروس كورونا

آقاي .  زير فشار دولت وقت آمريكا سرنگون شد

دونالد ترامپ خواهان اين بود كه بين پريستينا و بلگراد توافقي سريع برمبناي فرض مبادله سرزميني صورت 

يس جمهوري ئ، ر٢٠٢٠در سپتامبر 

در حالي كه در كوزوو پس از بمباران 

توسط نيروهاي آمريكايي، هواداري از آمريكا رواج دارد، با اين حال، رأي 

توسط » هكودتاي هماهنگ شد«يك 

و نه  – آقاي كورتي اعالم كرده كه اولويتش مبارزه عليه فساد و وضعيت بد اقتصادي، بهداشتي و اجتماعي 

او چه حوزه عملكردي خواهد داشت؟  نيروهاي چپ كشورهاي بالكان با 

بال مي كنند، وجه دقيق اين تجربه را دن

  .ممكن است» غربي ها

Lire « Dans les Balkans, les frontières bougent, les logiques ethniques 
demeurent », Le Monde diplomatique,
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٢٠١٩او پيشتر هم پس از انتخابات اكتبر .  از نو نخست وزير شد

همه گيري جهاني ويروس كورونابحبوحه  در –  ٢٠
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