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  ؟ را چپ مي بازدچپرونده 

  

  حزبآلمان، دو خط براي يك 
  

 PETER WAHLنويسنده:        

  برگردان:       شهباز نخعي

  

  

نزاع هاي پرهياهو و يأس آور داخلي حزب ها، گاه بازتاب دهنده گزينش هاي راهبردي و 

كه دربرابر ) است Die Linke» (حزب چپ«اساسي آنها است.  از جمله اين موارد در آلمان، 

اين انتخاب قرارگرفته كه آيا مي خواهد به تسخير مجدد پايگاه مردمي خود در شرق آلمان 

  بپردازد، يا بكوشد رأي دهندگان جوان شهري را جلب و جذب كند؟

  

  

اباتي از حد معيني كه بگذرد، بدل به شكست همه جانبه و شديد مي شود.  بي ترديد ميزان خشكست انت

) در انتخابات فدرال سپتامبر گذشته را بايد چنين Die Linkeآلمان (» حزب چپ« درصدي ٤.٩رأي  
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توصيف كرد.  در حال حاضر، اين حزب تنها با استفاده از يك قانون خاص مي تواند در مجلس آلمان گروه 

 ٣ر درصد براي اين كار نرسيده، از آنجا كه دستكم د ٥پارلماني تشكيل دهد، چون با آن كه به حد نصاب 

گروه پارلماني تشكيل دهد.  پسروي اين  ثريت دست يافته، مي تواندحوزه) به اك ٢٩٩حوزه انتخاباتي (از 

درصد آراء را كسب كرده بود و در انتخابات  ١٢نزديك به  ٢٠٠٩حزب بسيار شديد است زيرا در سال 

ميليون رأي به  ٢.٣درصد بود.  در انتخابات اخير اين حزب فقط  ٩.٢هم ميزان ميزان آرايش  ٢٠١٧سال 

گروه پارلماني آن نيز اكنون مركب ميليون) است.   ٤.٣( ٢٠١٧دست آورد كه تقريبا نصف ميزان آراي سال 

  كرسي در اختيار داشت. ٦٩) است درحالي كه پيشتر ٧٣٦نماينده (از مجموع  ٣٩از 

  

آلمان پس از جنگ جهاني دوم مي » چپ اندر چپ«ريخ پر از شكست اين شكست بزرگ فصلي جديد در تا

به درازا  ١٩٨٣در آلمان غربي ممنوع شد و اين ممنوعيت تا سال  ١٩٥٦گشايد.  حزب كمونيست از سال 

سوسياليستي از نو اين گرايش را در مجلس  -) با مديريتي تلويحا اقتصاديDie Grunen» (سبزها«كشيد تا 

، درحالي كه سبزها براي مشاركت در ١٩٩٠وردند.  پس از يكپارچه شدن آلمان در سال آلمان به وجود آ

حرك ، نقشي پرت) به ميانه روي گرايش يافته بودند١٩٩٨ -٢٠٠٥دولت ليبرال نوي آقاي گرهارد شرودر (

  بازي كردند. ١٩٩٩وسالوي در سال عليه يوگدر جنگ نظامي آلمان  حضوردر 

  

از اين ويرانه ها سربرآورد و تشكلي جديد شامل دو بخش متمايز ايجاد  ٢٠٠٧آلمان در سال » حزب چپ«

دموكرات هاي پيشين كه از ميانه روي تشكل خود نااميد بودند، و  -كرد.  از يك سو، سنديكاگران و سوسيال

) كه ميراث حزبي بود كه در آلمان شرقي حكومت مي PDS» (حزب سوسياليسم دموكراتيك«از سوي ديگر 

 ٥از حد نصاب  ٢٠٠٥، به لطف داشتن حمايت مردمي در بخش هاي شرقي كشور، اين حزب در سال كرد
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چپ پاگرفت زيرا يك خالء را حزب ).  «١درصد براي نخستين بار پس از يكپارچه شدن آلمان گذر كرد(

  پر مي كرد.

  

پسا كمونيستي، كه به أي دهندگان ؟  در درجه اول به دليل هاي جمعيتي: هسته سخت ر چرا چپ مي بازد

كپارچه شدن آلمان به چشم يك الحاق مي نگرند، در حال پير شدن و كاهش تعداد هستند و بخصوص ي

ديگر منافع مردمان شرق آلمان را تأمين نمي » حزب چپ«تجديد نمي شوند.  اين امر تا جايي است كه 

سال پس از سقوط ديوار برلن،  ٣٠ون كند.  اين درحالي است كه شمار دليل ها براي نارضايتي كم نيست چ

از نظر سطح زندگي، دستمزد و بازنشستگي همچنان يك پرده آهنين بين شرق و غرب آلمان وجود دارد.  

 - در امور اجرايي برلن و مكلمبورگ» حزب چپ«در اين است كه  ٢٠٠٠اما، تفاوت با سال هاي دهه 

جايگزين «به عهده دارد... اكنون تشكل راست افراطي  مشاركت و اداره استان تورينگ را نيز پومراني غربي

 –شرق را به دست مي آورد و نقش اپوزيسيون است كه بخشي از آراي اعتراضي  )AfD» (براي آلمان

  را در دژهاي شرقي سابق چپ ايفا مي كند. -واكنشي

  

جايگاهش درميان  مشكلي بزرگ تر هم ايجاد كرده و آن سقوط» حزب چپ«انتخابات سپتامبر گذشته براي 

گروه هايي است كه به شكل سنتي پايگاه اجتماعي آن هستند.  حزب نمي داند كه اين سقوط را براي 

كارگران، بيكاران، افراد دچار عدم ثبات و گروه هاي كم درآمد چگونه توضيح دهد، درحالي كه موضوع 

) و وعده رسيدگي به ٢عيت اقليمي (اصلي كارزار انتخاباتي، حتي بيش از اقتصاد، كار، محيط زيست و وض

مشكالت اين گروه ها بود.  چگونه مي تواند درك كرد كه رويگرداني رأي دهندگان، حتي در مراكز 

در شهرهايي مانند برم و هامبورگ، كه بسياري از جوانان در  و دانشجويان كالنشهرها، هم ديده مي شود

  تخابات اخير از آن روبرگرداندند.به حزب چپ رأي داده بودند در ان ٢٠١٧انتخابات 
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» حزب چپ«) حدود يك سوم از آراء از دست رفته SPD» (دموكرات -حزب سوسيال«درميان جوان تر ها، 

دمكرات ها توانسته اند عصر ليبرال نوي  -را جذب كرده است.  پس از سال هاي متعدد بحران، سوسيال

در زمين خودش رقابت كنند.  به عنوان نمونه، » ب چپحز«) و با ٣آقاي شرودر را به فراموشي بسپارند (

يوروي كنوني) افزايش دهند.  تعادل در رفتار انتخاباتي  ٩.٨٢(از يورو  ١٢اقل دستمزد را به ساعتي حد

رأي مي دادند و اين شمار » چپ«درصد از آنها به  ١١.٨، ٢٠١٧سنديكايي ها نيز ديده مي شود.  در سال 

) AfDرا پس از راست افراطي (» حزب چپ«.  كاهشي كه درصد كاهش يافت ٦.٦ه تامبر بدر انتخابات سپ

  درصد) قرار مي دهد. ٩) (FDPدرصد) و حزب ليبرال دموكرات ( ١٢.٢(

  

هم از اين قاعده مستثني » حزب چپ«هرگونه فروپاشي سياسي، ناشي از علت هاي داخلي در سازمان است و 

ولسون، چند ماه پيش از انتخابات به  -جانين ويسلر و سوزان هنينگيس جديد حزب، خانم ها ئنيست.  دو ر

چندان شناخته شده نبودند.  آنها به دليل محدوديت هاي  دست يافته بودند و در ميان مردم اين سمت

ناشي از ويروس كورونا امكان چنداني هم براي كارزار انتخاباتي نداشتند.  در پايان ماه اوت، يك نقص در 

لماني حزب نقل زبان مطبوعات شد: هنگام رأي گيري مجلس براي عمليات تخليه نيروهاي نظامي گروه پار

به نفع آن رأي دادند، بخشي ديگر عليه آن و گروه سومي هم رأي  از افغانستان، بخشي از نماينده هاي چپ

زهاي قابل امتيان داد، سرانجام، بدون انجام بحث عمومي در حزب و حتي پيش از رأي گيري وممتنع داد... 

  يتي هواداران شد.اعالم شد كه بي ترديد موجب نارضا ركت حزب در دولتمالحظه اي در صورت مشا
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  هم اثر گذاشت» اتك آلمان«شد، برتشكل هاي ديگر چپ مانند » حزب چپ«انقباضي كه موجب بهت 

  

نيست.   ٢٠١٩اشته شده از سال منطقه اي يا اروپايي انبانتخابات با اين حال، حوادث اخير علت نتايج بد 

اساسي ترين مشكل مربوط به درگيري درمورد جهت گيري هايي است كه جناح هاي مختلف حزب دارند.  

اين شكاف را آشكار كرد.  بخش بزرگي از هواداران با اشتياق از  ٢٠١٥در سال » مهاجران«بحران موسوم به 

بود خوشحال شده و خواهان هميشگي شدن » مه اشخاصمرزهاي باز براي ه«كه خواستار  ٢٠١١برنامه سال 

 سارارا غيرواقع بينانه مي دانست.  خانم » مرزهاي باز براي همه«آن شدند، اما به عكس، جناحي ديگر شعار 

يس گروه پارلماني حزب بود، با ئتجسم اين جناح بود.  او كه در آن زمان يكي از دو ر واگن كنشت 

محبوبيتي كه حتي دروراي دايره هواداران داشت، همراه با هوادارانش به گرفتن موضعي مبتني بر حقوق بين 

  المللي پرداخت و نيز خواهان اين شد كه مهاجرت قانونمند شود.  

  

با آن كه شكاف مشابهي در چپ فرانسه، انگلستان و آمريكا نيز ديده مي شود، در آلمان موضوع شرق و 

به آن بيشتر دامن مي زند.  بحث برسر سياست مهاجرتي به سرعت رو به وخامت رفت : خانم  غرب كشور

خوانده شد كه » سوسياليست -ناسيونال«به شكل عمومي، حتي توسط افراد تشكل خودش  واگن كنشت 

، او با حساب كردن روي رفقاي ٢٠١٨اشاره به حزب ناسيونال سوسياليست آدولف هيتلر بود.  در سال 

از رياست  ٢٠١٩بود.  او كه از سال » حزب چپ«را به راه انداخت كه رقيب » بپاخيزيد«زب خود جنبش ح

  حزب كنار گذاشته شده، همچنان حضوري خيلي فعال، به ويژه در رسانه ها دارد.گروه پارلماني 
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گذارد.  اين ، بر حزب چپ اثر ٢٠١٥به اين ترتيب، شرايط نامساعد بحث عمومي در آلمان پس از سال 

آلوده شده بود، باعث شد » ممنوعيت فرهنگي«بحث كه به خاطر جدل هايي درمورد سياست هاي هويتي و 

كه گفتگوهاي راهبردي از تجزيه و تحليل و تبادل نظر تهي شده و به محكوميت هاي اخالقي و دشمني هاي 

نشر آلماني مجله ژاكوبن مي گويد: شخصي بدل شود.  لورن بالهورن، دبير بنياد رزا لوكزامبورگ و مدير 

پيام اصلي كه به نظر مي آمد حاصل آخرين كنگره حزب باشد، يك موضع گيري سياسي خاص يا برنامه «

مديريت آن و محافظه كاري نسبت به مراجع نزديك  "چندپارگي"نبود، بلكه بيشتر حاكي از  "حزب چپ"

ي بود.  بي گمان يك حزب سوسياليست مي بايد )، فمينيست و ضد نژاد پرستLGBTQبه همجنس گرايان (

آيا اين نوع پيام در وراي حلقه هاي نزديك هواداران  همه اينها باشد، با اين حال، مي توان از خود پرسيد

  ).٤» (بازتاب مي يابد و به مردم دليلي براي رأي دادن به حزب مي دهد؟ "حزب چپ"

  

) به اين گونه ٥( منتشر كرد» نيك انديشان«با عنوان  ٢٠٢١در كتابي كه در آوريل  واگن كنشت خانم 

استدالل ها پرداخت.  اين كتاب به سرعت در فهرست پرفروش ترين ها درآمد.  اين خانم نماينده به ابراز 

.  تأسف از اين پرداخت كه چپ بيش از پيش شيوه زندگي مرفه، دانشگاهي و اخالق مدار درپيش مي گيرد

بر روي سياست هاي هويتي، به زيان  تأكيد ناشي ازپايگاه اجتماعي حزب را بين رفتن  اين نماينده مجلس از

.  او از اولويت مسئله طبقاتي دفاع مي كند كه فمينيسم، ضد نژادپرستي، مبارزه مي داند مسئله اجتماعي 

و خصوصي قايل عمومي امر عليه ضديت با همجنس گرايي و غيره را نيز دربر دارد و ارتباطي ديالكتيك بين 

تحت  )intersectionnalitéبر اساس درهم تنيدگي( مي شود و به عكس مي گويد كه برداشت هاي

مسئله اجتماعي را به شكلي تبعيض آميز، در رديف جنسيت گرايي و نژادپرستي قرار مي » كالسيسم«مفهوم 

  دهد.
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 -بيهوده –برخي از هواداران حزب ابات تا حدي به بحران دامن زد كه خانتشار كتاب چندماه پيش از انت

 و حزب را نيز در تدوين راهبرد مناسب اخراج او شدند چون موجب يأس رأي دهندگان مي شد خواهان

براي مقابله با بحران وضعيت اقليمي، رقومي شدن و تغيير عدم تعادل هاي بين المللي تضعيف مي نمود.  اين 

اتك «دچار آن شده بر ديگر تشكل هاي چپ مانند » حزب چپ«نظر قابل مالحظه بود.  انقباضي كه 

 ٢٠٠٨هم اثر مي گذارد.  اين انجمني است كه تا زمان بحران مالي سال  )Attac Allemagne (»آلمان

كردن  نقشي مهم ايفا كرده بود و امروز تنها سايه و شبحي از آنچه پيشتر بود است و نه تنها قادر به روزآمد

  تي نمي تواند به شكلي سازنده بر پارگي هاي خود غلبه كند.جهاني گري نيست، بلكه ح

  

ماه پس از انتخابات، نبرد جريان هاي داخلي  ٣؟   ) به اين كار توفيق مي يابدDie Linke» (حزب چپ«آيا 

با  )Bewegungslinke(حزب همچنان ادامه دارد.  دستگاه اجرايي حزب كه تحت سلطه چپ جنبش گر

 -» واقع بين ها«كه در آن اتحادي بين  مخالفت مي كنداي با گروه پارلماني است، » اجتماعي«جهت گيري 

  برقرار است. واگن كنشت و نمايندگان كم و بيش نزديك به خانم  -غالبا داراي خاستگاه شرقي

  

سم تنها اپوزيسيون چپ با اين حال، اين گروه كوچك پارلماني از اين امتياز برخوردار است كه اكنون تج

دموكرات ها، سبزها و ليبرال ها است.  اين وضعيت يادآور دوران  -دربرابر ائتالف دولتي بين سوسيال

) در ائتالف بر تناقض FDPشرودر است كه به نفع حزب چپ تمام شد.  حضور حزب ليبرال دموكرات (

اجتماعي را كاهش مي دهد.  چنان كه هاي ائتالف دولتي دامن مي زند و امكان پرداختن آن به مسائل 

مسئله افزايش قيمت سوخت نشان مي دهد، بعد اجتماعي تغييرات اكولوژيكي با سروصدا خود را تحميل مي 

  ؟ است» حزب چپ«كند.  آيا اين موقعيتي براي 
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يك مه ، لوموند ديپلمات»حزب تازه اي كه به سرعت چشم انداز سياسي آلمان را تغيير مي دهد«مقاله  -١
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