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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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 Political سياسی

  
   حميد بھشتی:برگرداننده

 ٢٠١۵ اکتوبر ٠۴
  

 ملت ھای بدون مرز
   

م ديگر محلی  در پارلمان اروپا را جدی بگيريئیاتحاد آزاد اروپا اگر تصور مبھم فراکسيون. مطلبی است بسيار مھم

تصور مزبور بر جھت گيری ايدئولوژيک قوم گرايانه ای بنا شده است که کشورھای فعلی به . برای صلح باقی نمی ماند

اين . وجود خواھند آمده تاريخ تعلق داشته و می بايد جای آنھا را کشورھای جديدی بگيرند که بر مبنای تعلقات قومی ب

اما اگر قرار باشد تحوالت جاری بدين منوال صورت گيرند، آنگاه نه . بوط می شودگزارش به کاتاالنيا در اسپانيا مر

وجود خواھند آمد بلکه وجود کشورھای روسيه، چين، ايران و ساير کشورھای چند ه تنھا کردستان يا بربرستانی نيز ب

  تالکسکاال/  بھشتی  حميد- آيا راه حلی صلح جويانه بھتر نمی بود؟ . مليتی در معرض خطر قرار خوھد گرفت

  

  منطقۀ زيست کرد ھا

   گزارش ويژه–برلين / بارسلون

 انالم کاالنی نيست، گروه ھای ھمراه با حزب سبزھای ۀچند روز پيش از انتخاباتی که به جز ھمه پرسی تجزيه طلبان

 ۀبنا بر بيانيه ای که به امضای يکی از سازمان ھای عضو اتحادي.  مزبور از کشور اسپانيا جدا گرددۀمی کوشند تا منطق

 صادر گشته است ملت ھای مبتنی بر قوميت می بايست در سراسر اروپا دارای EFA ئینام اتحاد آزاد اروپاه اروپا ب

 سازمان ھای تجزيه طلب مختلف را EFA. خود به رسميت نشناسندن سرنوشت خويش کشته و مرزی را برای ييحق تع

از جمله . که دارای جھت گيری ھای سياسی متفاوت از کشورھای مختلف می باشند به ھم متصل نموده است

ِ که با حزب فيدس به سرکردگی ويکتور اوربان مربوط می باشند، ناسيوناليست ھای محافظه کار فلمی و ئیسازمانھا ِ

ِه در سنت حزبی ک  با حزب EFA. ريش بپيوندتجزيه طلبان شمال ايتاليا سالھا پيش با اقدامات تروريستی می کوشيد به اتّ
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 نقشه ای از اروپا را منتشر ساخته است که EFA.  در پارلمان اروپا در يک فراکسيون ھمکاری می کندالمانسبزھای 

 در آن کاتاالنيا از اسپانيا مجزا گشته و با بخش ھای ديگری از به ادعای آنھا مبتنی بر ملت ھای بدون کشور می باشد و

 را سياستمداران ئیمواضع پان کاتاالنيا. اين کشور و نيز قسمتی از فرانسه، در کاتاالنيای بزرگ با ھم متصل گشته اند

گی با رفتارھای گسترش آنھا از جانب مخالفانشان به نژادپرستان فرھن. د می کنندئيفعال تجزيه طلب کاتاالنی کنونی تأ

 بزرگ را المان مطرح ساخته است از جمله EFAنقشه ای از اروپا که . طلبانه به شدت مورد انتقاد قرار می گيرند

  .ريش و بخشی از کشورھای ھمجوار به ھم پيوسته اندتنشان می دھد که با ا

  

  منطقۀ زگانی بربر ھا

  مراجعه به افکار عمومی تحت عنوان انتخابات

 که صورت می گيرند ئی کاتالونيا ھمه پرسی ھائی اسپانياۀمبر در منطق سپت٢٧انتخابات يکشنبه چند روز پيش از 

 Junts)»  بگوئيم آریًمتفقا«ان که با شعار اتحاد تجزيه طلب]. ١[نيروھای تجزيه طلب را پيروزمندانه نمايان می سازند 

pel si)کرسی در پارلمان منطقه ای حساب کنند و از ۶٧ يا ۶۶دست آوردن ه  فعاليت می کنند، می توانند روی ب 

که می توان روی حضور ساير نيروھای طرفدار تجزيه نيز حساب کرد می توان گفت اکثريت مطلبق با تجزيه  آنجائی

اتحاد مزبور احزاب چپ و راستی را با ھم متحد ساخته است که ).  کرسی است۶٨حد نصاب  (طلبان خواھد بود

اين اتحاد اعالم .  کاتالونيا از اسپانيا می باشدۀتنھا مخرج مشترک آنھا تجزي] ٢. [رھبرانشان مخرج مشترک اندکی دارند

به ھمين جھت انتخابات مزبور تبديل .  نمودنموده است که در صورت پيروزی مطلق در انتخابات اقدام به تجزيه خوھند

در قانون اساسی اين کشور اعالم تجزيه از جانب يک منطقه در نظر .  اسپانيا گشته استۀبه رفراندمی برای تجزي

که بارسلون روی تجزيه از  در صورتی. به ھمين جھت نيز دولت اسپانيا اين کار را مردود می داند. گرفته نشده است

 اروپا ۀآنھم نه فقط بدين خاطر که کاتالونيا ديگر عضو اتحادي. يد نمايد، مناقشات عظيمی در پيش خواھند بوداسپانيا تأک

 مزبور پس از مادريد ۀ مجبور به کنار نھادن يورو خواھد گشت، بلکه بدين خاطر نيز که منطقًنخواھد بود و احتماال

ديگر وجوھی را برای گرداندن اقتصاد مناطق ضعيف تر که بارسلون   اسپانيا بوده و در صورتیۀغنی ترين منطق

  .نپردارد، مناطق مزبور به فقر بيشتر دچار خواھند گشت

  

  نژاد پرستی فرھنگی با رفتارھای تسلط طلبانه 
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وی در سخنرانی خود که در مجلسی که ھمه ساله .  تحريک آميز افزوده استتقابلوزير دادگستری استان کاتاالنيا بدين 

 که متکی بر قوميت مشترک می ئیِگاه تابستانی کاتاالنيا در شھر پراد فرانسه برگزار می گردد ميان ملت ھادر دانش

تشکيالت کشوری نبايد ملت را به «:  که متکی بر سرزمين مشترک ھستند تفاوت قائل گشت و گفتئیباشند و ملت ھا

 اسپانيا و نيز ۀ از مردم کاتاالنيا در چندين منطقئیسخن مزبور در اين رابطه بود که بخش ھا. »فراموشی دچار سازد

ِ کنونی کاتاالنيا نه فقط  بالرون و ۀاز وی نقل شده است که کاتاالنيای بزرگ عالوه بر منطق. ِدر جنوب فرانسه می باشند

  از فرانسه را در بر می گيردئی والنسيا و آراگون را شامل می گردد، بلکه ھمچنين قسمت ھاۀبخشی از منطق

 که در فرانسه زندگی می کنند ئیوجود آمدن کشور کاتاالنيا برای کاتاالنيائی ھاه و در صورت ب) کاتاالنيای شمالی(

اعالن مزبور موجب انتقادات فراوانی نه فقط در والنسيا و آراگن گشت ]. ٣[ صادر خواھد گشت ئیبرگ ھويت کاتاالنيا

آنتونيو روبلر که پروفسور فلسفه در دانشگاه ۀ بنا به گفت. نگيختبلکه مخالفان تجزيه طلبی را نيز به مخالفت برا

بارسلون می باشد، بدين ترتيب از کاتاالنيسم و تمايالت ناسيوناليستی و استقالن طلبانه، پان کاتاالنيسم ايجاد گشته است 

  ].۴ [که نوعی نژاد پرستی فرھنگی آميخته با رفتارھای تسلط طلبانه بوده و در حال اوجگيری است

  

  ملت بدون کشور

اتحاد آزاد .  در پارلمان اروپا ھمکاری داردالماند می کند که با حزب سبزھای ئي را سازمانی تأئیمواضع پان کاتاالنيا

 می باشد و اقليت ھای زبانی و گويشی را ئی که اتحادی از احزاب موجود در چندين کشور اروپاEFAاروپائی 

اتحاد مزبور سالھاست . ن سرنوشت برای اقليت ھای قومی در سراسر اروپا می باشديينمايندگی می کند، خواھان حق تع

ۀ از مشخصات نقش. که ملت ھای بدون کشور را فھرست کرده است] ۵[اروپای ويژه ای را مطرح می سازد ۀ نقش

زی را از دست خواھد ِ موطن ملت ھای کاشوب و شلپولندمطابق اين نقشه .  تحليل می يابدپولندکه از جمله  مزبور اين

ِواقع در جنوب اين کشور و نيز از الزاس چشم پوشی ) قوم بريتان در اکسيتان(فرانسه بايد از جمله از بريتانی . داد

و اسپانيا نه فقط کاتاالنيا را از دست می دھد، بلکه ھمچنين آندالوس، گاليز، سرزمين باسک ھا وبخش ھای . نمايد

 والنسيا و بخشی از جنوب فرانسه به ھم پيوسته و ۀاز جانب ديگر کاتاالنيا با منطق. دديگری را نيز بايد رھا ساز

ريش با ھم يکی ت با االمانبدين ترتيب که :  می باشدالمانبزرگترين ملت فاقد کشور . بارسلون را نيز شامل می گردد

فروده و بخشی از سويس را نيز در بر می شده، لوکسامبورگ و استان شمالی ايتاليا، موسوم به تيرول جنوبی نيز بدان ا

  . اروپا ديده می شودۀ منتشر می شود، بخشی از نقشEFAدر تصوير ضميمه که توسط سازمان جوانان . گيرد

  

  یئز از اتحاد آزاد اروپا فاقد مری ملت ھای اروپا بر مبناۀنقش
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  اروپای جديد

EFA خواھد بود، منتشر می سازد، در پارلمان اروپا با حزب المان که تشکيالتش نقشه ای از اين قاره را که زير فشار 

 اتحاد مزبور عضويت دارند و معاون ۀ نمايند٧در اين فراکسيون .  در يک فراکسيون با ھم ھمکاری دارندالمانسبزھای 

 ۀکه معاونت اول فراکسيون به عھد  دارد، در حالیالمانری فراکسيون را خانم ربکا  ھارمز از حزب سبزھای دوم رھب

 چند روز پيش از انتخابات اخير EFA ئیاعضای اسپانيا. می باشد» م آریئيبگو) به تجزيه(با ھم «يکی از اعضای 

ِوه بر آن در اين اطالعيه گفته شده است که خواھان عال. اطالعيه ای صادر و طی آن خواھان استقالل کاتاالنيا گشتند

ن سرنوشت خويش در نظر گرفته شده ييمی باشند که در آن به صراحت برای ملت ھای قومی حق تع» اروپای جديدی«

  ].۶[ن سرنوشتی بدون ھرگونه محدوديت يياست، حق تع

  

ِاسکاتلند، فالندرن، تيرول جنوبی، شلزی ٌِ  

ِاسی اعضای آن از چپ تا راست افراطی را در بر می گيرد چندين حزب حضور دارند که  که جھت گيری سيEFAدر 

آنھا که توسط بخش ھای قابل مالحظه ای از مردم حمايت می شوند، موجب ۀ تمايالت خودگردانی و تجزيه طلبان

 در شورای  کهEsquerra Republicana de Catalunya - ERCعالوه بر .  ھای بين المللی گشته استدشواری

 برای ٢٠١۴مبر  سپت١٨ که در انتخابات (SNP)ِھماھنگی ائتالف مزبور حضور دارد، حزب ناسيونال اسکاتلند 

 اتحاد جيمدر شمال بل. دست آورد نيز عضويت دارده  درصد آراء را ب۴۴,٧ اسکاتلند از انگلستان ۀاستقالل و تجزي

 که اقليت ھای EFAاعضای تشکيالت ]. ٧[ور می باشد  فالندرن از آن کشئی خواھان جدا(N-VA)محافظه کار 

ِ حاميان نزديک حزب فيدز می باشند که رھبر آن لۀِمجارستانی اسالواکی و رومانی را نمايندگی می کنند، از جم

در ميان حاميان اين حزب گرايشاتی ھست که به يکی از عوامل نازی . ويکتور اروبان، رئيس دولت مجارستان می باشد

يک سازمان ديگر از اعضای ]. ٩[ِافتخار نموده، خواھان ايجاد مجارستان بزرگ می باشند ] ٨[رويينام يوزف ن هھا ب

EFAآن خطه از ايتاليا می باشدۀ در تيرول جنوبی سازمانی است موسوم به آزادی تيرول جنوبی که خواھان تجزي  .

 بودند ئی مسبب انفجارھا١٩۵٠که در سال ھای دھه حزب مزبور متکی بر سنت مبارزان آزاديخواه تيرول جنوبی است 

در ]. ١٠[ به آنھا ياری می رساند المانکه  در حالی. ريش صورت گرفتت از ايتاليا و پيوستن به ائیکه به قصد جدا

 ۀ می باشد و نيز اتحاديEFA که عضو (Alsace) در حال قدرت گرفتن می باشند مانند ئیفرانسه نيز نيروھا

 گروھی است که خواھان پولندنظير اين احزاب در .  از فرانسه می باشدئیتونی که به شدت خواھان جدادموکراتيک بر

  .(RSA) شلزی از آن کشور است ئیجدا

  

  تالشی کشور

انتظار می رود که پيروزی تجزيه طلبان کاتاالنيا در اسپانيا موجب تقويت نيروھای تجزيه طلب قومی که با حزب 

 و اين تمامی کشورھای بزرگ اروپا را به جز  وپا فراکسيون مشترکی را تشکيل می دھند، گرددسبزھا در پارلمان ار

البته فقط در صورتی که اين کشورھا قادر .  برنده خواھد بودالماندر اين تحوالت .  تحت فشار قرار خواھد دادالمان

که اينگونه تحوالت غير ممکن نيست از ھم   و شاھد بر اين گردند از تحوالت انفجاری در اين زمينه جلوگيری نمايند

  . سال گذشته است٢۵پاشيدگی برخی از کشورھای اروپا در عرض 

 اين گزارش پيش از انتخابات اخير اسپانيا نوشته شده است که به نفع تجزيه طلبان تمام شد [1]
[٢] Werner A. Perger: Katalanismus von oben. www.zeit.de 01.08.2015. 
[٣] Miquel Noguer: El pancatalanismo de Mas indigna a partidos y autonomías limítrofes. 
ccaa.elpais.com 25.08.2015. 
[۴] Del separatismo al pancatalanismo. www.libertaddigital.com 27.08.2015. 
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[۵] Die Europakarte ist jahrelang auf der Website der European Free Alliance zu sehen 
gewesen und wird jetzt von deren Jugendorganisation European Free Alliance Youth 
verbreitet: efay.eu/our-aims/ . 
[۶] Declaración solidaria por las libertades del Pueblo catalán. Barcelona, 11.09.2015. 
[٧] S. dazu Ein neuer Satellitenstaat. 
[٨] S. dazu Ein positives Ungarn-Bild. 
[٩] S. dazu Tragsäulen der Zukunft (IV). 
[١٠] S. dazu Der Zentralstaat als Minusgeschäft und Doppelrezension: Südtirol-
Terrorismus. 
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