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 تعیین سرنوشت حق و وضعیت کنونی کاتالونی
 

 نقطه آغاز -1

و فرهنگ کاتالونی و هم که هم درزبان  استبودهمقاومت ملی و سرکوب سال تاریخ همراه با  هاصد ستقل و دارایملتی م ،کاتالونی

 نیکاتالو ،داریسرمایه وسعه یافتهجمعیت ویک جامعه تنفر میلیون 5/7یژگی نظام حقوقی آن بیان صریح و علنی یافته است. با در و 

 قابل مقایسه با های بزرگتر وحتیدر ملت شده حال زوال و ادغامهای  دربا ملت و یا ملی ضعیف و کوچک هایقابل مقایسه با اقلیت

ده است که علیه سرکوب ملی مردم این منطقه بیش از چندین س نیست. ای از زبانها لجزیرهمجمع ا با یا و در حال تجزیه هایملیت

توسط  بود لونیکاتا مربوط به که آنچههرو ر، اشغال و سرکوب خونین کاتولونیبا تسخی 1714کنند. این مبارزه از سال مبارزه می

 ااست. امدوره به پایان رسیدهاین  و حال  ه استادامه داشتفاشیسم فرانکو  تا و آغاز (Bourbonen) هارژیم اسپانیائی بوربون

و مورد  شودبزیان او رفتارمی و قرار داشتهاز درون تهی شده به درجاتی تحت فشار هنوزملت کاتالونی از طرف دولت مرکزی

 پادشاه اسپانیا نشانه بطه برخورد خصمانه. در این راگرددتبعیض ملی روا می اینکه به اوخالصه  توهین، آزار و تحریک است،

 که در سال «یپ پنجمفیل»و آنهم درست در برابر تابلوئی از اخالفش،  هبود هاکاتالونی طلبیعلیه تمایل به استقالل ،از دشمنی بارزی

-حال تا چه اندازه می .بودکرده تعیین مجازات ان کاتالونیزب از استفاده آن برایرا بشدت سرکوب و اضافه بر تالونیملت کا 1714

در  و ترور پلیسی (Guardia Civil)گارد شخصی ، حملهداشکال خشن آن تبدیل شو ظریف بهند چنین تبعیضی ازشکل مزمن و توا

ازحق  ،نامحدود بطور ملت کاتالونی نشان داد. پرسی در باره استقاللوحوش همهحول در گیریهای رایحوزهدر  017اکتبراول 

 ،باشد شکلی چه به 006از اینکه خودمختاری سال  پانیا برخوردار است واین حق گذشتهاز دولت اس تا سرحد جدائی ـوشت ین سرنتع

تواند نافی این گری است که نمیمسئله دی باید بکند کند یاحق جدائی استفاده می ملت کاتالونی از همچنان معتبر خواهد بود. اما اینکه

 دراتحاد دولتی اسپانیا  گر آنها از حق جدائی نخواهند استفاده کنند، باید از خودمختاری وسیعیصورت ادر هرباشد. خواست

 . برخوردار باشند

، که دومی بخشی استیک طبقه بورژوازی تشکیل شده و یک طبقه کارگرازطبقات وبخصوص از هامانند تمامی ملت کاتالونی ملت 

کاتالونی  مابین بورژوازیامپریالیستی دارد. تضادووع همانند آن خصلتی ارتجاعیاسپانیاست و درمجم از بورژوازی انحصاری

با  ایخلق در تضاد پایهمنافع برحق طبقه کارگر و حالیکهدر ضاد درون صف دشمن است.ت اسپانیا بورژوازی دیگرانحصاراتو

 شوند.منطبق میهم بظاهر بر هم وگاهی منافع آنها گاهی برهم مشتبه بوده اگرچه منافع بورژوازی

  2006مختاری  اساسنامه خود ـ 2

و در  هشود که نتیجه مذاکرات طوالنی با دولت مرکزی بوداشاره می ایاساسنامه شه به( همی006سالهای اخیر )از سال  هایدربحث

در  پرسی عمومیوسط یک همهبعدازاینکه از طرف تمامی دستگاههای دولتی از جمله پادشاه تالبته آمد، به مرحله اجرا در 006سال 

 (واجدین شرایطاز %  ،36 یعنی  % 49با شرکت  رای دهندگان البته  %9/73)با  قع شدمورد قبول وا کاتالونی

ا بعنوان نی رلوکاتو»هرچند که  ،سرنوشت را تامین کند کامل نیست تواند کامالً حق تعییننمیاز آنجائیکه  خودمختاری اساسنامه

نقل قول ازپیش «)شناسد()برسمیت می بعنوان یک ملت را  واقعیت ملی کاتالونی قانون اساسی اسپانیا هم...»و « ندکملت تعریف می

را  رچارچوب این کشوخودمختاری در ه فقط، بلکاسپانیا را برسمیت نشناختهولی حق جدائی از کشور نویس اساسنامه خودمختاری(

زبان درآموزش،  استفاده از خودمختاری کاملاست همان حق خودمختاری است: شده بینیواقع آنچه که پیشدر .مد نظرداشته است

هی به آگا>در باره  54و  17ماده   -خودمختاری فرهنگی  ،(50، 36ـ  3درمکالمات اداری و کالً در تمامی فضای عمومی)ماده.

پیش نویس،  5)ماده.  ن یک دستگاه حقوقی خودیو دارا بود تقل کاتالونیائیمس ز نظر حقوقی داشتن یک سیستم، اتاریخ خودی<(

 (10  ،10 ،16تا  01ماده ) ،(، استقالل مالی148تا  193اده. )م ای محدود در سیاست خارجی، و به اندازه(95و ف،ف   /110 ماده
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یابد که آنجائی می فقط مالی مجموعه اسپانیا و چندتائی دیگر. خودمختاری در این اساسنامه مرز خود را در ظرف توازنالبته 

حقوقی و دادگاههای عالی  ایپایه )قانون اساسی، نظارت وساختار باشدیا مشکل نه امکان پذیر وبسترسازی دردولت اسپانیا دیگر 

-ختاری نوشته شده، جز اینکه روی آن خودمباشدبرای خودمختاری دارا  تواندیک اساسنامه بیش از این نمی  در واقع ،قضائی...(

 از جمله تقسیم مالیات)الزامات جهبود نزاعهای فعلی مدام حول تنظیم توازن آن کم وبیش صحبت از جدائی باشد. د ولی درونباش

آنجائی که  3ف نظر با دولت مرکزی و  مادهالدر رابطه  با اخت 111ماده  : زندماده دور میدو آشکار در و کمبود( 10 تا 7متمم 

توان ن شکل میشود که به این یا آمیها ماده باعث تضعیف دیگر امه خودمختاری است که تی اساسنآ قضیه برسراصالحات احتمالی

حزب نخست  ـ (Rajoy) ( حزب راخویPartido Popular) بعد از تصویب این اساسنامه، حزب مردم آنها را تفسیر کرد. درست

دهد و متعاقب آن یعنی علیه تمامی اساسنامه ارایه میماده  3از ده ما 114 اساسی علیهبر قانون  اینامه شکایت -وزیر فعلی اسپانیا 

قانون اساسی  اساسنامه را در تخالف با ،010از چهارسال تحقیق در سال که دادگاه قانون اساسی بعد شودمی ها اعالمدرتمامی رسانه

 نفر ازمردم درمیلیونها  و شودمی وجی ازنارضایتیباعث بر انگیخته شدن ماین خبر  که استاعالم کرده نموده  و مردودارزیابی 

ی قانون  رد و همبودی دادگاه قانون اساسی شکایت نامه حزب مردم را . درحالیکهدست به اعتراض میزنند ی کاتالونیخیابانها

از چهارده بود.  کرده دیگر را ردهای ها در مادهومتمم بندیسه ماده و یازده جمله و تنها ئید کرده بوداساسنامه را با قانون اساسی تا

-رگه( بدرستی برداشته شده بود چون 06)ماده  یک ماده و گردندمربوط می آنها به جزئیات دستگاه حقوقی الغاء شده هشت تای ماده

-بندیهجملـ دیگر های خودمختار را در برداشتهای فقیرتر اسپانیا، بخصوص اقلیمعلیه بخش طلبی کاتالونیکاملی ازعظمتهای 

ً کند، نواحی دیگر تحمیل میئی که فشار را برها ، بخشی از دولت با تمام قدرت دولتی یساختار انطباقبه  شدمربوط می مشخصا

ً موردتنفر شدید ارتجاع بزرگ اسپانیا که بندیجمله این (.111و  764اده )م و دولت  خودمختاری در مقدمه اساسنامه ،ستمشخصا

و  از طرف دادگاه قانون اساسی تائید ،بشناسد برسمیت یا ملیت در اتحاد دولتیتالونی را بعنوان ملت کا که کنددولت را ملزم می

در  ن یک موقعیت ویژه  برای کاتالونیتوان از آای نداشته و نمیفرای اساسنامه تاثیر هیچگونه بندیاین جمله است. تسریع شده

  شناسند.که خود را بمثابه ملت نمی مقایسه با دیگر مناطق خودمختاراستنتاج کرد

روی کاغذ  وجه فقطچنان معتبر است،  ثانیاً اینکه بهیچوهم ملغی نشده 010سال اوالً خالف شایعات 006اری سال اساسنامه خودمخت

از ی داشت بغیرمخالفت استی آنچه که در آن آمدهعلیه اساسنامه خودمختارتوان نمی ای نیست.تضعیف شده یا اساسنامه ناقص و

. طبیعی است آنچه که در روی کاغذ است با دیگرد قابل تفسیررو همینطور موا استینی نشدهبآن پیش اینکه حق جدائی از اسپانیا در

ماعی در عمل اجت است. احتماالً بورژوازی قانون  که درذات شود با هم تفاوت دارد، عملکردییاعی حاصل مآنچه  که درعمل اجتم

ها از جمله مادهچندتائی از ، همانطور کهدرآیند نارسا ویا ناقص قابل تفسیر هایاساسنامه بخصوص ماده چندتائی ازنکات توانندمی

 هایبندیتر کردن جملهکامل و دقیق تصحیح حال. درهراستشدهها تفسیربه ضرر کاتالونیبودجه بظاهر قوانین مربوط به تعادل

 ست.اساسنامه خودمختاری امری ضروری ا

 طلبانه فعلیجنبش استقالل نیروهای محرکه ماهیت طبقاتی وـ  3

 دروجه اصلیش جنبشی (Puigdemont /co) شرکا و الونیرئیس دولت کات -«مون د   پوچ»، طلبانه کاتالونیلجنبش فعلی استقال 

نگرانی روزافزون سئله بحق ملی وبا ابزاری کردن م .یکی از جناحهای این بورژوازی تحت رهبری بورژوازی کاتالونیا و یا است

ری برای بورژوازی سهم بزرگتاست که هدف آن تصاحب ورانده شدهجنبشی پر کارگر و مردم بدلیل خرابی وضعیت اقتصادیطبقه

دولت  خواستند با این تهدید بهشاید آنها می از اسپانیا هم مورد نظر نبود، جبریحتی جدائی ازکیک استثماری است. درابتدا  کاتالونی

بودجه ساالنه خود را  تواند بدین یا آن شکل ی. بورژوازی کاتالونی مدر مسائل مالی نایل آیند به تعادلی تا ،مرکزی فشار آورده

عمل دولت در و هم هاولی این جنبش خط خاص خود را هم در رابطه با بسیج توده و نرخ سودش را افزایش دهد. >سبکتر< کرده

 «ساعت 48استقالل در ظرف اعالم ». ابتدا پرسی اول اکتبر فراهم شدای همهبر یمتر شدن اوضاع، شرایط با وخ .استدنبال کرده

رور پلیسی از العمل وحشیانه حکومت مرکزی که کوشید با توسل به تمتعاقب آن عکس و «مون پوچ د   »توسط  پرسیبعد از همه

بین  دولت کاتالونی .(1) دولت بود های کلیدیاقلیم وچندین تن از کادرکه نتیجه آن برکناری دولت  آوردپرسی ممانعت بعملهمه

. بود قدرتمند بزرگ و کوچک دربرابر استثمارگری پروازی یک استثمارگرازبلندکرد که نشان نوسان می هراسجوئی واجرام

فرار به بروکسل  )درآخربود  نشینی زبونانهوعقب ای ازمانورهای بدون فکر، تعرضمجموعه «مون  د   پوچ» تاکتیکمشخصه 

و دولت  . همچنین ترس دوگانه از بورژوازی اسپانیا(کردیممیلط ارزیابی و وضعیت را غ بودیم« لوحساده»واعتراف به اینکه ما 

ب اهراً درتب وتاآنها ظ .بود مارپیچی اتخاذ این خط تاثیرگذار در ، که همگیایهای تودهکنترل جنبشناتوانی از  مرکزی و نیز

بازی  و درعمل( را داشتند ها)نشینی مادرید و پشتیبانی از جانب دیگر امپریالیستشایدهم امید به عقب به پیش تاختند و موجودجو

گیری  در رای و اکثریت بزرگی ازمخالفین جدائی هم اصالً % واجدین شرایط بود 50% از 90ثبت رای م نتیجهباالخره  را باختند.

ً  های رای ممنوعه میرفتند،گارد شخصی به پای صندوق علیهبایست برهم می آنها نکهشرکت نکردند. اول ای از این موضع  و ثانیا

یم ژر. اگرگردند «مون پوچ د  » الت دستخواستند آنها نمی پرسی بهر حال غیر قانونی است، سوم اینکهکردند که همهحرکت می

پذیر را  مسئولیترسی منظم وپبا توافق دولت اقلیم کاتالونی یک همهرد وکجنائی کردن را انتخاب نمی ممنوعیت و مادرید خط

 .دیگردمی روبرو  مردم اد با مخالفت اکثریتطلبی به احتمال زینقشه جدائی کرد، برگزار می

در ن چیزی مخالف آن رای دادند ولی چنی %49جدائی از اسپانیا و  % در توافق با41 ،پرسیقبل از همه ،در آخرین سنجش افکار

ملی را هیچوقت  حق تعیین سرنوشتخواست بر بورژوازی کاتالونیرود. فرو نمی (Rajoy) «راخوی»شوینیستی   -مغز ارتجائی 

انیا و یا در یک دولت مستقل. بهمین ، حال در چارچوب دولت اسپبرای او فقط مسئله پول مطرح بوده نداشته است در سر
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مالی  اکنون نیز هست که تعادل این بوده ودر واقع  کندی میبازخودمختاری که نقش مهمی را در بحث اساسنامه خاطرسوال اساسی 

تواند مالیات را می درآمد ازچه مقدار ـکند که اساسنامه خودمختاری این هدف را دنبال می های هفت تا دهتبصره)مجموعه کشور

 06ملغی شده مادهد به مقررات بخشاً مراجعه کنینواحی فقیراسپانیا) برای خود نگهدارد؟(، برداشتن  >فشار< همبستگی با کاتالونی

 .امتیازات  در مقابل حفظ وتکمیل این( اساسنامه خودمختاری

های اقتصادیزمینه ـ 4

ویژه اگر برای اقلیم باسک امتیازات   -، تبلیغات حواشی آن چنین بود شدبازی می گرائیمومی با کارت ملیع در حالیکه در محافل 

شود، چرا برای ما چنین امتیازاتی وجود ندارد که سالهاست در وضعیت بد اقتصادی مالی و کاهش مالیاتی در نظرگرفته می

 را بمجرد جدائی از ،ثروتمند کاتالونی تا شودنیست که وسیعاً پراکنده می ای بیشیا طرح مشکالت اقتصادی؟ اسطورهآ .اسیریم؟

در  بود کهآگاه  ود، زیرا بورژوازی کاتالونینگیز بتنفربرا ینمایش د. اینن< جلوه دهایشکوفه پر >باغ و ایجاد دولت خودی، اسپانیا

است و برخوردار  پیشرفته و قدرتمندی نسبی   از صنعت . کاتالونی (3)وجه خوشایند نیستبهیچ واقع وضعیت اقتصادی کاتالونی

سالهای  در ن دلیل بویژه در جریان آخرین سقوط بانکهابهمی ـ است ایتهبانکی توسعه یاف دارای ضریب صادراتی باال و حوزه

008/009 /010  های بانک <البته>به ورشکستگی تهدید میشد.  بحران بانکی تشدید و منطقه با افت صادرات وشدیداً آسیب پذیربوده

هت >اقتصاد واقعی< این مشکل بخاطر ساختار اسپانیا شریک بودند. وازجمعامالت ملکی بادکنکی در سراسردرتمامی  کاتالونی

ت شیمیائی عی و مصنوعاموادمصنو تولید برتری با ،%9% کل صادرات، دارو 19شد: صادرات خودروکطرفه تشدید میصادرات ی

تا  011ی ین سالهابما .شدپشتیبانی می اتحادیه اروپا <چتر نجات>بایست از طریق می دجه بود که کاتالونیبحران بو که نتیجه آن

015،   مقابلدر کمک مالی دریافتاول را در مقام کاتالونی . وبدین طریقدریافت کرد را هاکمک این از میلیارد یورو 40کاتالونی 

در  شود. کاتالونیوب می، که امروز بدهکاری این اقلیم محساز >چتر نجات< داشت (Andalusien)واندولس (Valencia) والنسیا

. % ازتولید  ناخالص ملی(163یا  میلیارد یورو  73)یا داراست دیگر اسپان کاری را در مقایسه با هفده استانترین بدهلی باالفعشرایط 

استقالل طلبی مشکالت دیگری را هم به آن اضافه  پانیاست، که با دمیدن در آتشدولت مرکزی اس به متعلق % این بدهکاری60

 این >استان ثروتمند<( که 016  -  011 رکت مابین سالهایش 4800) ای هنگفتی از کاتالونیهسرمایه ، بعنوان مثال : فراراستهنمود

 پروراندن چیز دیگری جز ،های خارجیدر کاتالونی همانند امپریالیست این قضیه نمائیبزرگ است.کرده وضعیت وخیمیرا دچار 

 های فوقشدید بدهکاری از فشار تا بدینوسیله کرددف را دنبال میطلبی این هالً برنامه جدائیاطلبی معمول آنها نیست. احتمعظمت

. نبش>جدائی از مادرید < بودند جکه محرک  بدهکاریها و یا تغییر ساختار توازن مالی یا با قسطی کردن ،حال  - خالصی یافت

 ً ای بهتر از بورژوازی اسپانیا  که ذره مدیریت  بورژوازی کاتالونی تحت و یا بهتر بگوئیم راهی غلط بود که در کنار این طبیعتا

گرائی نقش قربانی با ورق ملیبورژوازی <>عوامفریبی در اینجا .ای که ما کم و بیش با آن آشنا هستیمعارضه، شدانجام می نیست

 مجرم  است. ،طلبیعظمتمعموالً در اغلب کشورها  او کند در حالیکهرا بازی می

 موضع ما در باره کاتالونی ـ  

 ما پشتیبان حق تمامی ملل در تعیین سرنوشت خویش از جمله ملت کاتوالنی هستیم. حق

بوده و عمالً  محدود ن سرنوشتیملتی بمعنای دادن حق تعی دادن حق جدائی به ملت و یا ع از. امتناجدائی تا سر حدن سرنوشت یتعی

 ناقض این حق است.

ها و مبارزات عناصری کنیم. چنین جنبشحق تعیین سرنوشت پشتیبانی می برای جنبش دمکراتیک مردمی در کاتالونیما از هر

و یا  . کم بها دادن به حل مسئله ملیدر کاتالونیا و درتمامی اسپانیا ـباشد ناپذیراز مبارزه طبقاتی بوده و موجد توسعه آن میجدائی

در کاتالونیا و بیش از  ـشود می تیک ومبارزه طبقاتیدمکرا ـبطور کافی حل نشده، باعث تضعیف مبارزات انقالبی های ملی جنبش

بین کارگران و خلق نفاق ایجاد دهد که می بهانه ،بورژوازی، البته به بورژوازی دو طرف . چنین خطائی بههمه در سراسر اسپانیا

 د.نکن

نظر مبارزه طبقاتی وانقالب نیز طهخواهد از حق جدائی استفاده کند، استفاده آن ازنقاگر یک ملت می دومین سوال این است:

چنین داشتن حق طالق بدین معنا آن در هر موقعیتی و مستقل ازشرایط نیست. هماز اهمیت است، داشتن یک حق بمعنای استفاده حائز

از این حق باید باالجبار ها نیست که اجباراً همه زنان باید طالق بگیرند و داشتن حق سقط جنین هم بدین معنی نیست که همه زن

اگرملتی اساسنامه . دارای حق خودمختاری نامحدود است . اگرملتی این حق را مورد استفاده قرار ندهد، بهرحالاستفاده کنند

 مبارزات دهد. ما ازتغییر خواسته خوددارا باشد که آنرا طبق  حق را این باید ،کندخودمختاری را ضعیف ویا ناکافی ارزیابی می

ی وهمزمان از هر مبارزه کمبودهای وجود دارد 006سال  خود مختاری کنیم زیرا در اساسنامهشتیبانی میپ کاتالونیدر جاری

 کنیم.طلبی ملت غالب دفاع میعلیه عظمتدرون این جنبش ایدئولوژیک و عملی 

شعاع مبارزه طبقاتی و دمکراتیک( تحت ال  -از طرف دیگر مبارزه برای دمکراسی )با حرکت ازموضع اتقالبی، مبارزه انقالبی 

از آن در  باالترتبر نیست بلکه برای تمامی کشور ومعمورد نظر در اقلیم این تنها  برای انقالب وظایف انقالب در مجموع قرار دارد.

و چگونه باید این سوال را  هر مورد  تحقیق شود که چه جایگاهی مسئله ملی در شرایط  مشخص داراستالمللی. باید درسطح بین

باعث  یت کوچک به نتایج غلطی برسد وطرح درست مسئله ملی یک ملاگر که  کندبعنوان مثال لنین در جائی تاکید می طرح کرد.م

  پشتیبانی کرد. گردد، تحت چنین شرایطی نباید ازآنجنگ مابین دو قدرت امپریالیستی 
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دمکراتیک باید همواره ازموضع پرولتاریائی  ـه انقالبی است؟ مبارز: چه چیزی برای انقالب مفیداستبوده مسئله همیشه چنینطرح  

کند، بلکه اسپانیا مبارزه می ،علیه ملت غالب کاتالونی هدایت شود. مسئله بر سر این نیست که ملت سازماندهی و ،با دورنمای انقالب

همزمان در این  یا مبارزه میکنند،بورژوازی اسپانعلیه سرکوب ملی وسرکوب که و خلق  این است که طبقه کارگر کاتالونی مسئله

 مردم کاتالونی هدف کامالً دیگری را در رابطه با حق تعیین سرنوشت زیرا آنها کارزار به زائده بورژوازی کاتالونیا تبدیل نشوند

انقالب  ه برایدر مبارز ـمتحد شود  و خلق اسپانیاحد امکان با دیگر طبقات زحمتکش  سر تا طبقه کارگر بایدد وندنبال میکن

های دمکراتیک است باید جدا از نیرنگ سرنوشت ملی اگر خواستی تعیین حق مبارزه برای سراسر اسپانیا.درکاتالونی و در

اسپانیا پشتیبانی حد امکان توسط تمامی طبقه کارگر علیه او هدایت و گسترش یابد واین مبارزه تامستقل از او و ،بورژوازی کاتالونی

نفرت ملی چشم را بر توانمبارزه برای انقالب است، به همان اندازه نمی ناپذیر درامری اجتناب طبقاتی هرچند که نفرت .گردد

نجر شود که با بورژوازی است( نباید به آنجا م بست. نفرت نسبت به بورژوازی دولت مرکزی) که بخشی از آن بورژوازی کاتالونی

 .به دنبالچه آن تبدیل شد کرد و یا  سازش کاتالونی

ی های ستمگر، خواستارآزادی جدائبایست سوسیال دمکراتهای خلقت( میبنا به گفته لنین "تحت نام این حق)حق تعیین سرنوش 

ها یک عبارت توخالی باقی خواهد ماند.اما سوسیال تحق برابری مل اینصورت شناسائیخلقهای تحت ستم باشند، زیرا درغیر

های تحت ستم را بعنوان مسئله های ستمگر با کارگران ملتت اتحاد وپیوند کارگران ملتبایست خواسمی دمکراتهای خلقهای ستمگر

اینصورت سوسیال دمکراتها ناخواسته به متحد این ویا آن بورژوازی ملی تبدیل خواهند شد که  در غیراصلی در نظر بگیرند، زیرا 

 ".داشته استرا روا اهستمگری بردیگر ملتو لبی طالحاق اند، و همیشهسی خیانت کردههمیشه به منافع خلق و دمکرا

همانند  ،بلکه >تنها< حول تبعیض ملی نه بر سر سرکوب خشن عریان هدر بطن خود تا آنجائی معتبر است که مسئلاین موضع 

بورژوازی  قه رابطها نباید خود را به حلکاتالونی .کننددر انجام وظایف خود قصور می هردو طرففعالً  کاتالونی در کاتالونیاست.

طلبی دولت مرکزی را افشاء وبا آن مبارزه کنند. بجای اینکه پرچم است سیاست عظمتهای  دیگرهم  بهترو اسپانیاهی تبدیل نمایند

( انسجام اسپانیا نیست بلکه )خواسته یا نخواستهنشانه  دریائی از پرچم ملی اسپانیا نمایش ،. درچنین شرایطیندزرد را برافراز ـسرخ 

و  نکو نشئات گرفتهسلطنت و رژیم فرا از استعمار اسپانیائی، پرچم ئی است. گذشته از اینکه اینطلبی بزرگ اسپانیانمایش عظمت

 یک سمبل ارتجاعی است. 

 ؟مختاری یا جدائی خود ـ 6

های استی به ایجاد دولتن خو. چنیتی غلط استاسپانیا خواسخودمختاری کاتالونیا بحق است ولی جدائی ازکامل  که شعار هر چند

 وازی محلی>ملی< به چنین چیزیکافی نبود. اینکه بورژ مثال یوگسالوی درسگویا  ـ کندا کمک مییبالکانیزه شدن اسپانکوچک و

حتی االمکان تعداد بسیار زیادتری از  اینکه عالیق امپریالیستی  برای از دور ونزدیک کامالً روشن است وهم اینکه عالقه نشان دهد

 و تجلی امری است روشن. اینکه تمایالتی در صف این ویا آن بورژوازی اروپا ،هم وجود داشته باشد کشورهای کوچک وضعیف

مدت بیشترین استفاده را نصیب خود کنند  کوتاه الً او یا احتماز دید بلند  نتواکه چگونه می ،هم  وجود دارد (EUآن در اتحادیه اروپا)

جدا شدن تمامی مناطق  دانند و فعاالنه براینیروهای انقالبی می جزو ی هستند که حتی خود رائهاچپولی  .امری محتمل است هم

از  کشور و جزایر )جزایر برای چنین اهدافی بسیار مورد توجه است، در بعضی موارد قابل توجیه و دربعضی موارد بی مورد(

آن شرایط مبارزات طبقاتی بهتر پیش خواهد رفت، دانند که درلی میوده و آنرا دلیاوضاع شرایط فعلی کشورهای اروپائی حرکت نم

 ضعیفتری چون اوکسیتانیبسیارکوچکتر و ی، بلکه علیه یک کشورباشدنمی همثل فرانس نیرومندیدیگرمبارزه علیه یک کشور زیرا

(Okzitanien) 
(4)

 (Galizien) ( < و> گالیتسینت فرانسهدر دول)  د که خود را در سازمان>اوکسیتانیانآنهائی. اینها خواهد بود 

-ی میئجمله چنین گروهاخود را از (Servir le peuple) کنند. سایت )> درخدمت خلق <(گذاری مینام (<)دردولت اسپانیا وغیره

در دوران چرا مارکس وانگلس  اینکه .استکاملتر از همه نظریه پردازی کرده ، این مطلب را)در دولت فرانسه(  اوکسیتانی> داند

 بودند وبدین خاطرتحلیل آنها محدود طور دیگری، یعنی برعکس دیده ماقبل امپریالیسم وحتی لنین در دوران امپریالیسم این مطلب را

ای گاو غورباغه. چنین نگرشی را بدرستی در چین >دورنمای تبهرحال امروز تاریخ آن گذشته اس یا اینکه در واقع غلط بود، اما و

  د<.گوینمی نر

اینکه یک کشور  ، دومگیردقرار می کوچک و خلقیا ررابر بورژوازی کوچک  یک پرولتااز چنین جدائی در ببعد یک اینکه

سوم اینکه طبقه کارگر وخلق با کار، زندگی  شود. های خارجی  تبدیل مییالیستتر به توپ بازی امپرکوچک و ضعیف ساده

طلبی عظمتگرائی وختن ملیچهارم اینکه موجب برانگی و شوند.متفرق میو ز هم جداا گشته ی روبرووشرایط مبارزاتی متفاوت

نده شکن ،شده چند پاره موجب خواهد شد، مبارزه طبقاتی . پنجم اینکهگرددکشورهای کوچک می مابانهده بورژوازیخر فکریکوتهو

ندگشته و همزمان توسعه پیدا نک
(5)

اب عمومی شد که هر انقالبی >یا هر قیام خلقی، هر اعتص. ششم اینکه این جریان موجب خواهد  

 <خود کنار کشیدن > با ،که توجیه خود را دامن زده ها بیطرفیخرده دولت به ایجاد و نابود گردد. هفتم اینکه ر خفهوغیره< راحتت

شدن و ادغام درهم تنیده با و آنهم امروزه خود ز کوچک ملیها و حفظ خانه تر و تمیوچالش از درون تضادهای بزرگ، درگیری

حال سوال این است، در کشور چند پاره  !کندجستجو می ،اقتصادی ، سیاسی و سندیکائی و ایدئولوژیکی و بعضاً زبانی و فرهنگی

یوگسالوی سابق؟ ، کسی که جدائی و واحد  رود یا در سرزمین تر پیش میانقالب ساده کوچک های دولت یوگسالوی وتشکیل شده

)هرچند  گرائی<>ملی جنون شود، او باید در همه جا چنینطبقه کارگر را خواستار می المللی و درمورد بحث ماکندگی بینپرا

 افکنانه را به میان آورد.کاری و تمایالت تفرقهای( و ندانممنطقه

برای برداشتن تنها راه حرکت به جلو  های بزرگ ملی در اروپا وجود ندارد بلکهگیری دولتهیچ راه برگشتی به دوران قبل از شکل

حق تعیین  ، باید به معنای قبول. آنجائیکه هنوز مشکل حل نشده ملی وجود دارداست انقالب سوسیالیستی های ملی از طریقمرز
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هی مستقل طبقاتی و دریافت آگا برای پیشرفت مبارزه االمکان بشکلی کهحتی ـهای ملی حل شود ها و اقلیتها، ملیتسرنوشت ملت

 سودمند ونه زیان بار باشد.  پرولتاریا

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

 همزمان مخالفت با جدائی از اسپانیا! ـ، همچنین حق جدائی کاتالونی حق تعیین سرنوشتدفاع از -

 !گرایانه بورژوازی کاتالونیملی نیرنگ هرگونه علیه ـدفاع از مبارزه دمکراتیک برای رسیدن به خودمختاری کامل  -

 اسپانیا واعمال قهرپلیسی!بینی دولت مرکزی طلبی اسپانیای بزرگ و خود بزرگعظمتعلیه  -

 برای مبارزه مشترک طبقاتی تمامی طبقه کارگر اسپانیا علیه بورژوازی اسپانیا جدا از اینکه چه رنگ ملی را داراست!  -

 ادیه اروپا!های خارجی و  یا اتحبا هرگونه مداخله امپریالیستی قدرت مقابله  -

 

*********** 

 :پای نویس

ذشته همواره آنجائی که ضرورت سرکوب مبارزه، سرکوب ( در گdie Mossos d` Esquadraپلیس باصطالح ملی )  ـ 1

زی علیه همانقدر به قهر متوسل میشد که پلیس دولت مرک استهمیان بودداری درهای مردمی وضد سرمایهبشات و جناعتصاب

 عمل کرد. استقالل طلبان  کاتالونی

 -  قدرت حمایت کننده از این جنبش به جلوی آید)بخصوص اینکه منطقه میانی پیرنهبعنوان  احتمال اینکه فرانسه (Midi-

Pyrenéesرد کرد. رابطه خاصی با کاتالونی دارد( این حمایت را قاطعانه تاریخی  نظر ( از 

( BIP)ملیخالص ناتولید سرانه  این ناحیه از درآمد شد، سهم% جمعیت اسپانیا را شامل می016 ،16در سال  جمعیت کاتالونی ـ 3

کل اسپانیا و دریور 7/500یورو در برابر  05/30% بود. تولید نا خالص ملی/سرانه 5نیز صادرات هم % و از صنعت و19

 .قرار داشت در تمامی اسپانیا 4/17ر % در براب7/15ونرخ رسمی بیکاری   (.40/40مقایسه:بود)اتریش در 

روسیلون  ـ( Languedocای در جنوب فرانسه است که از ترکیب پیرانه میانه و النگدوک )منطقه از یکطرف کسیتانیوا ـ 4

(Roussillon) کویتین)ازجمله اد که تمامی جنوب فرانسه افرادی وجود دارن از طرف دیگرو ، است وجود آمدهب(Acquitiane ،)

   Alpes-Côte d` Azurورآس کوت د   ـ آلپ ـایالت ونس  توان،که می (Bordeauxای است دراطراف بوردو)این منطقه

Provence-   .با مجموع دو میلیون در کنندبه لهجه اوکسیتانی صحبت می ز مردمبخشی ا کهجاهائی  همهرا متعلق به آن  دانست(

شود درست است و وکسیتانی تدریس میا   بگیرند. اینکه درمدارساوکسیتانی یاد بایستمیدانش آموز 98000. است میلیونی( 14جمعیت 

ود داشته باشد و >بها دادن به رسم و نباید وج هاکند چون در فرانسه ترسی از جدا شدن اوکسیتانیدولت هم از آن حمایت می

و آنجا تابلوهای توضیح اماکن دو  اچنین اینجهم .راضی نگهداشتن اهالی استخوبی برای  حفظ چنین سنتی روش و  رسومات<

ست و ای بیش نیافسانه ،ای آن محل باشد، حتی در منازلانی زبان محاورهجائی لهجه اوکسیت، اما اینکه دراستزبانه نصب گردیده

ها را پشت سر ی زبانگگونانقالب فرانسه فریبندگی چند . کنندنویسند وصحبت میآموزند، میخوشبختانه همه به بزبان فرانسوی می

توان در لهجه اوکسیتانی که نمی را  که چه چیزهای توانند خود را با آن مشغول کنندمی  . فقط معدودی از زبان شناسانگذاشته است

 دیگر را بزحمت ویا اصالً نفهمند.د که آنها یکد، یافت)که زمانی وجود داشته است( و از این بابت خوشحال باشنهنوز وجود دار

 بر عکس این است.   اوضاع در کاتالونی

 های سندیکائی، سیاسی، محیط زیستتمامی جنبشبحث بر سر  ، بلکهمکنیمینتنها ازمبارزه طبقاتی به معنی اعم کلمه صحبت  ما ـ 5

برق  %90های تولید انرژی اتمی و تامین با کنسرن در فرانسه بعنوان مثال. است های کارگری و خلقیجنبش غیره در فرانسه ونیزو

 .است( پا گرفتهSortir du nucléaire)«سورتیر دو نوکالر »جنبش قدرتمند ضد انرژی اتمی تحت نام ،از نیروگاههای اتمی

داف کند. اگردشمن، شرایط، اهیک کنسرن مبارزه می دولت، علیه یک رژیم ودر این حالت علیه، زیرا دراینجا امکان مبارزه است

، نخواهد بودپذیرامکان این مبارزهمتفاوت باشند،  جاها( ودیگرBretagne) کسیتانی، یا برتانجبعنوان مثال دراو ،سیاسی وغیره

باشیم. رو کار داشتهسانرژی و سیاست متفاوت وغیره  تولید و شرایط ها،تاکتیکهای متفاوتبا الویت دو بورژوازی متفاوتما با اگر

 سیاسی، برای طبقه کارگر وخلق و نیز بنابراین خواه از نظر اقتصادیکند، ملی< خود را سازماندهی می>های مرز دشمن با گذر از

 و غیره... ضد فاشیستی شدن جامعه علیه یجنبشهر انونمندی برای یک اعتصاب سراسری،است. همین قنابود کنندهچنین پراکندگی 

 صادق است. هم
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     سازماناین    که در نشریه < استiarkp  - آلترناتیوبرای ایجاد حزب کمونیست انقالبی>ای از: این نوشتهتذکر

 است.< منتشر شده 2017>دسامبر  72شماره   >انقالب پرولتاریائی <

 کنید! مان مراجعه برای کسب اطالعات بیشتربه سایت این ساز

prolrevol.wordpress.com      ia.rkp2017@yahoo.com – iarkp.wordpress.com 

***** 
 اتریش < -ترجمه وتکثیر>یکی از فعالین  چپ در وین 

Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus, Stiftgasse 8, A-1070 Wien, email:linksaktivist@gmx.at 

 وشته با ذکر نام و منبع آن آزاد است!درج،چاپ ونشر این ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


