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 اگرچه جمهوری بستی جدید بردارد.به جلو راند تا باری دیگر پرده از بن از نو را بحران کاتالونیا یهایتکانه همین دو سه هفته پیش بود که

با آن قدرت و »اذعان داشت کشور جدید پوجدمون راس، معاون ونکخل بود، اما تنها یک روز بعد، اوریو کرده روز جمعه اعالم موجودیت کاتالونیا

متولد باور ندارد. کس به موجودیت این تازه، متولد نشده است. روز یکشنبه دیگر واضح شده بود که هیچ«که خواست و مطلوب ما بود استحکامی

 ، حکایتنشان از هر چه داشت این خود اما کنند،ایت میه استقالل حمها از خواستدادند کاتاالنها نشان میبرخی نظرسنجی اگرچه در این میان،

 .نداشتاز باور آنان به استقالل بالفعل کاتالونیا 

فرمانبردار دولت مرکزی های دولتی کاتالونیا برافراشته است، پلیس کاتاالن هم های اسپانیا که بر فراز ساختمانامروز نیز عالوه بر پرچم

شود، بلکه حتی ، عزل شده و به رسمیت شناخته نمیوزیر اسپانیاماریانو راخوی، نخست دولت محلی از سوی ها، نه تنهااز ایناسپانیاست. گذشته 

ی تشکیل معلوم نیست آیا پارلمان کاتالونیا نیز بنا دارد تا با خواست و اراده خود، پیش از برگزاری انتخابات مقرر از سوی مادرید به صورت رسم

گذارند، نگران گرفتن ویزا برای ورود در این بین، هنوز موعد آن نرسیده تا گردشگران اروپایی که قدم به پایتخت کاتالونیا مییا خیر. جلسه دهد 

 به یک کشور غیرعضو در اتحادیه اروپا باشند.

امبر از سوی راخوی، عمده احزاب دس ۲۱اعالم برگزاری انتخابات جدید در تاریخ جاست که پس از عزل دولت خودمختار محلی و جالب آن

( هم احتماال مسیر مشابهی را در CUP« )اتحاد مردمی»داری حزب ضدسرمایهگرای کاتاالن از شرکت فعاالنه خود در انتخابات خبر دادند. ملی

های اخیر هم حاکی نظرسنجیپیش خواهد گرفت، حتی اگر این رقابت انتخاباتی محلی توسط دولت مرکزی اسپانیا سازماندهی شده باشد. نتایج 



 

 

دار از حفظ آرایش پارلمانی کنونی دارد؛ یعنی اکثریتی نسبی هوادار استقالل، آن هم در مجلسی که از هیچ حق قانونی برای اعالم جدایی برخور

 نیست.

طلبانه مبتنی های استقاللری فعالیتگیفضایی برای اوججلوگیری از برگزاری آن،  های دولت اسپانیا به منظورو تالش راول ماه اکتبپرسی همه

های مدنی شده توسط گروهسازماندهی ترپیش های خیابانیهایی که به نسبت راهپیماییفراهم آورد؛ فعالیت «اقدام مستقیم»های بر تاکتیک

ی، مدارس و پرسمینان از برگزاری همهها برای اطداشتند. همان روز بود که کاتاالن تربویی تقابلیورنگ (ANC« )هامجمع ملی کاتاالن»چون 

و دیگر احزاب « اتحاد مردمی»های اجتماعات را به رغم حضور نیروهای گارد مدنی اعزامی از سوی دولت مرکزی اشغال کرده و حزب سالن

 بدل شدند. «کمیته دفاع از جمهوری»هایی که بعدتر به پرسی تشکیل دادند؛ هیأتهایی محلی برای دفاع از همههمسو، کمیته

 دست نیاورد. بعد از گذشته توفیق و دوام چندانی باند که به راستی خواستار استقاللنیز ها اما این بسیج مردمی حتی بین آن نیمی از کاتاالن

مردم انتظار کشیدن برای دریافت  حال و هوای غالبطلبانه باشیم، های استقاللکه شاهد موجی خروشان از فعالیتآن به جاییک ماه،  بیش از

افزایشی شخص کارلس پوجدمون، رئیس دولت کاتالونیا  هایاخبار از نهادهای باالدستی است؛ واقعیتی که به نوبه خود تا حدودی مدیون تاکتیک

هایی که در آن دست چهرهاندیشانه از جانب آمیز و مصلحتگونه رفتار احتیاطهای متعدد برای مذاکره است. البته که اینو درخواست

و  کمیک جدایی فوری و بیحتی آنانی که بر  امااین و قابل انتظار است. با وجود  گویند، طبیعیورزی به زبان تقابل و مبارزه سخن نمیسیاست

، واحد پولی حادیه اروپاات که هنوز تکلیف عضویت دراند؛ چنانکاست اصرار دارند هم ایده مشخصی درباره چگونگی تحقق این هدف بدست نداده

 ها مبهم است.المللی از سوی نهادها و دولتچنین مسأله شناسایی بینو هم

کننده است. اما با تمام این چنان به قوت خود پرآشوب و نگرانبوده، به خصوص حاال که شرایط هم آمیزیهمواره بازی مخاطرهبینی پیش

در اتحادیه اروپا و این واقعیت که  عضویت مخاطرهامن و بی استمراربه ناپذیری مقامات اسپانیایی، تمایل شدید رهبران کاتاالن اوصاف، سازش

رازا کشیدن بحران مللی برخوردار است، همگی به تمدید و به دالنهای بیطلب، این دولت اسپانیاست که از پشتیبانیبه جای نیروهای استقالل

جا جز کاتالونیا افزایشی داشت، در همههای دموکراتیک که در سرتاسر اسپانیا روندی بروز و غلیان جنبشداللت دارند. طی شش سال گذشته، 



 

 

تحریک و تهییج نیز مقاومت در برابر جنبش استقالل را دستاویزی برای  حاکم و متزلزل کهنرژیم فروکش کرده است. در این میان، 

 ها در حمایت از خود قرار داده است.اسپانیایی

 شعر گذشته

های نه طور که بارها اشاره شده، مضحکه امروز به شدت برگرفته از تاریخ تراژدی سالهمان جدیدی نیست.چندان این وضعیت پدیده  البته که

راهی زندان شد. کارلس پوجدمون نیز وقتی در  را اعالم کرد، الونیاخبر برپایی دولت کات ۱۹۳۴ست. وقتی لوئیس کومپانیس در اکتبر چندان دور ا

 کردنپاواصلی نمایش امروز در سودای دست هایشخصیت در حقیقت، تالونیا خبر داد، راهی بروکسل شد.از برپایی جمهوری کا ۲۰۱۷اکتبر 

 .اندرانکو و مبارزات ضدفاشیستی نیافتهتاز و دستبرد به نمادگرایی تاریخی دوران حکومت فوجز تاخت ، راهیخود نبرد قهرمانانه برایای سویه

 گیرند.شعر خود را از گذشته وام میکشد، به تصویر می «هجدهم برومر»انقالبیونی که کارل مارکس در آنان به سان 

و توصیف آن از شکاف ایجاد شده « نبردهای طبقاتی در فرانسه»ت امروز اسپانیا به آثار مارکس را بتوان در کتاب ترین ربط تحوالاما شاید مهم

طلب به دو دسته از مدعیان تاج و تخت تقسیم شده بود؛ دو خاندان رقیبی که هر یک به همان یافت. راست سلطنت بین بورژوازی فرانسوی

هر دو که تنها برپایی جمهوری قادر بود مایه خشنودی و رضایت . شگفت آنخواهانمیزان از پیروزی دیگری هراس داشتند که از توفیق جمهوری

توانستند با فراغ بال در جبهه خود های وفادار به سلطنت میدولت و حکومت حفظ شده و هرکدام از گروهرا فراهم آورد؛ چراکه ثبات طرف 

 مبارزه را ادامه دهند.

بارزه است دور انداخته شد تا مجالی برای ادامه نبرد بین حامیان و وفاداران فراهم آید. امروز نیز رفت هدف نهایی مچه تصور میبنابراین، آن

تقالل پا به میدان گذاشته، اما در اس کارلس پوجدمون به هواخواهی از برای مثال، اند.بهی بستهپانیایی و کاتاالن دل به استراتژی مشارهبران اس

روز دوشنبه اعالم اما که روز جمعه به برپایی جمهوری رأی داده بود،  است همان حزبیشاهد آن نیز پی تحقق آن لحظه حقیقی جدایی نیست. 

، پارلمان خودمختار هم شاید با اتخاذ موضعی سرسخت ماریانو راخویشرکت خواهد کرد.  در انتخاباتی اسپانیاییطلبانه موضعی استقاللبا کرد 



 

 

ترین تاریخی هم در نزدیکگذاری، آن، اما بالفاصله دستور برگزاری انتخابات مجدد را برای همین نهاد قانونالونیا را به کلی منحل کرده باشدکات

 که از لحاظ قانونی ممکن بود، صادر کرده است.

در  است. نبرد بر سر تعدیل فزاینده و تدریجی مسأله خودمختاری processismeمنطق حاکم بر رهبری هر دو جبهه همانا فرآیندگرایی یا 

 در این میانری را تضمین کرده است. رآزمایی جاکدام از دو طرف باقی نگذاشته، دوام زوکننده هیچپیروزی تعیینکاتالونیا که جایی برای 

تواند به خوبی از عهده تعریف موضع مخالف گام پوجدمون باشد، اما میبههای گامفرآیندگرایی شاید تعبیری ناشایست و اصالتاْ منفی از سیاست

از وارثان حکومت فرانکو و واجد یک نیروی قوی  که اگرچه متشکل« حزب مردم»حزب راخوی اتخاذ شده برآید؛ یعنی همان  که از سوی

طلب، نفوذ و قدرت خود را در باقی مناطق های استقاللعلیه جنبشروند جاری تهییج عمومی  قادر است تا درست با اتکا بهمرکزگراست، اما 

 افزایش دهد. اسپانیا

فراهم آورده که نهادهای اسپانیایی به شدت از فقدان آن رنج  ای همان مشروعیتی راهای حاشیهای محدودسازی هرچه بیشتر جریانمبارزه بر

در با این حال،  درصد سقوط کرده است. ۵۱درصد به  ۸۴برند. این همان کشوری است که آرای دو حزب عمده آن تنها در طی هفت سال از می

به پژواک ها نیز صرفاً این میان، سوسیالیست های بسیاری داشته و دریم که جناح راست پیشرفتطلبان شاهدرزه با استقاللعرصه مبا

تر و گیرانهالبته در خود کاتالونیا، چپ هوادار استقالل پوجدمون را برای اتخاذ سیاستی سختاند. مشی دولتی تبدیل شدهتری از خطضعیف

فشار قرار داده است. اما در باقی مناطق  انداز یک جمهوری سوسیالیست بازگشایی کند، تحتتواند فضا را برای تحقق چشمتر که میپرشتاب

دهند مسأله استقالل هرچه زودتر از صحنه اسپانیا، و حتی در میان شاخه کاتاالن حزب پودموس نیز بخش بزرگی از نیروهای چپ ترجیح می

 محو شود.

 شدنناتوان از زادهنو امر 

یاست دموکراتیک به توان آن را خارج از ستنیده شده که دیگر نمیاسپانیا درهمجاست که مسأله ملی چنان با تار و پود قانون اساسی مشکل آن

معنای بیناشی از برخورد بیهوده و  توان به طور مشخص دریافت که بحران جاری صرفاًبندی کرد. به همین اعتبار میصورت عام آن چارچوب



 

 

کاران ترتیب با آرامش جان داد که محافظه یری در بستر مرگ همان هنگامچون بیمافرانکوئیسم هم گرایی نیست.ها یا اقسام رقیب ملیهویت

که اصل یکپارچگی  گذاری شامل تدوین قانونی اساسی؛ «۱۹۷۸رژیم »، یعنی همان به اصطالح دادند به یک سلطنت مشروطه را انتقال قدرت

 دارد.و پاس می ارجحیت بخشیده گیری یا اصالح دموکراتیکیالتر از هر نوع تصمیمحکومت را وا

کم از لحاظ دست تواندتخطی از این اصل می ست که جنبش استقالل کاتالونیا به درستی از آن شکایت دارد.ا اینهوضعیت ناعادال همان این

نه دیگر صد البته در واقع در میان صفوف حزبی چون پودموس، و رو سازد. اگرچه روبهتری های گستردهچالش ، نظم مبتنی بر قانون را باتئوریک

اما آنچه در دم و دستگاه  گیری به رسمیت شناخته شده است؛أیرها برای احزاب اسپانیایی، لزوم تغییر این نوع قوانین و اختیاربخشی به کاتاالن

کم تخاب داشته باشد، یا دستای اسپانیا دست باال دارد، اعتراضاتی از این سنخ است که کاتالونیا اسکاتلند نیست و نباید امکان انرسانه-سیاسی

 این اسپانیا در کلیت آن است که باید به موضوع استقالل رأی دهد.

ها یا منفعتی برخاسته از آن هویت کاتاالنند آن است که احزاب مخالف استقالل به ندرت بر در حقیقت، یکی از وجوه تمایز کاتالونیا با اسکاتل

حزب »تر برای تر و جوانچنین رقیبی مدرنراستی به پودموس و همپاسخی دست سپانیا به عنوانکه در ا« شهروندان»گذارند. حزب دست می

گذاری شد و امروز به عنوان دومین حزب بزرگ این منطقه، پایگاه شود، در اصل به عنوان حزبی مخالف استقالل کاتالونیا پایهشناخته می« مردم

دود ح چیزی ، یعنیساکن در منطقه های غیرکاتاالنبیش از همه بین اسپانیایی استقالل،ترین مخالفان جدای از سرسخت حامیان خود را

 تثبیت کرده است. سوم جمعیت کاتالونیا،یک

های آمیزی بر سویههاست که به جای درهمآرمان کاتاالن« اجتماعی»های گراست، این جنبهمشخصاً حزبی راست« شهروندان»در شرایطی که 

تر تر و پیشرفتهطلبی همواره قدرتمندترین پایگاه حامیان خود را در بین بورژوازی نسبتاً مرفهافکنده است. جنبش استقاللآن سایه « ملی»

اند. از این منظر، عضویت در ای بودهثباتی یا منازعهترین بیهم بدون کوچککاتالونیا یافته است؛ حامیانی که در سودای جدایی خود از اسپانیا، آن

شود. پوجدمون پنداشته می با مادرید گر بالقوهدر مقام یک میانجی به نوبه خود چه بسا بروکسل نیزوقت پرواز و به سان نوعی باند مدیه اروپا اتحا

 نظری است. سراپا نماینده چنین نقطه



 

 

توان به راحتی با قدری راند. در شرایطی که میاین موضع و نگرش اما نیروهای چپ فعال در دیگر مناطق اسپانیا را به شدت از خود می

ق فقیرتر طرد مناط بر مبنای بیش از هر چیز خواه کاتالونیا مطالبه استقالل راپوجدمون یا چپ جمهوریگویی چنین مدعی شد که حزب گزافه

در اعالمیه استقالل  که پوجدمونگذشته از کند. رد این مدعا نمی کمکی به، اقدامات حزب نیز اغلب بندی کرده استوبکشور چارچ

شده های دادهاستای منافع مادرید شکایت کرده، وعده و وعیدها در رآشکارا از هدررفت یوروهای مالیاتی کاتاالن اکتبر ۱۰به تاریخ « شدهتعلیق»

 نمایند.مبهم می گنگ و بیش از اندازه داشتن صندوق همبستگی برای کمک به مناطق جنوبی اسپانیا نیزدرباره برپا نگه

نماینده خود که توازن قوا را در پارلمان کاتالونیا  ۱۰ نفوذ چشمگیرش بر تحرکات خیابانی و همچنین با اتکا به« اتحاد مردمی»در این بین، حزب 

بسیار بیش از برای مثال گذاری که قدرت این حزب در سطح قانونزیگران اصلی درام کنونی است. دست دارند، بدون شک یکی از باه ب

اتحاد ». با تمام این اوصاف، ه استاستقالل رادیکال اسکاتلند است، عمالً پوجدمون را ناگزیر از مذاکره با رهبرانش ساخت در کارزار همتایانش

به که برخوردار است؛ یعنی همان حزبی  نیز پودموس با ی پرتنشنگیخته و از روابطاسپانیایی برنیهمدلی چندانی در میان نیروهای چپ  «مردمی

این  اگرچه نشینی سیاسی آن است. در واقع،ی مدیون عقبهای کارآمد خروج از بحران تا حدودراهفقدان کنونی نقشهرهبری پابلو ایگلسیاس 

تأسیس  راه را برای بود که «می ۱۵»از جنبش اشغال میدان  به ارث رسیده ریناچنین رانه لیبرتهمبراندازی نهادهای کهنه اسپانیا و سودای 

با  صر سابقاً کمونیست حزب نیز به همان اندازهعنا ست کهشد. این در حالی ا هاز ائتالف با سوسیالیستبعدها ناچار ا حزب باز کرد، اما پودموس

از مخالفت خود با شرکت در  )پودم( وقتی شاخه کاتاالن پودموسنابراین جای تعجب نیست که بمسأله استقالل کاتالونیا مخالف هستند. 

« داریضدسرمایه»بلکه اعالمیه جریان فاچین را از مقامش عزل کرد، دانته ایگلسیاس نه تنها رهبر آن، یعنی آلبانو دسامبر خبر داد،  ۲۱انتخابات 

 توصیف کرد.« از لحاظ سیاسی خارج از چارچوب پودموس»کاتالونیا را نیز  پرسیشناسی نتایج همهرسمیتاسپانیا در به

طلبی نیز بیش از پیش در قامت یک قایق نجات تر شده، استقاللرنگکماصالحات بنیادین در حاکمیت اسپانیا انداز عمومی که چشمهر اندازه 

کم در نظر، به هر شکل و هیأتی درآید. اما همین امید به تواند دستدید میگرایان کاتاالن ظاهر شده است؛ چراکه یک جمهوری جبرای چپ

تر به پیکره جنبشی باشد که همین حاال نیز در حال ای مهلکگسست در دیگر نقاط اسپانیا هیچ پژواکی نداشته و چه بسا به همین اعتبار، ضربه



 

 

گیری طلبی چون پودم نیز به دلیل موضعاما غیراستقالل وادار حق حاکمیتهنشینی است. حتی شهردار بارسلون، آدا کوالئو و نیروهای عقب

 به اجرا درآورد یا خنثی ساخت. پرسی راهمهه یجاند: این پرسش که آیا باید نتدهشان در قبال پرسش کلیدی روز به حاشیه رانده شانفعالی

 های پوشالیپرسیهمه

های یک دست نتایج دوپهلوی دیگر و سردرگمی بیشتر بین خواست آبستن به احتمال فراوان نیزدسامبر  ۲۱انتخابات چه گفته شد، فارغ از آن

درصدی و قریب به دو میلیون رأی،  ۴۳استقالل با نرخ مشارکت  درصد موافق ۹۰پرسی اول اکتبر )دهندگان خواهد بود. نتیجه همهمتضاد رأی

پرسی باشد سنجی که حتی شمار مخالفان آن کمتر از نتایج همهادرید، با برپایی یک نظرکم از منظر مهم در بحبوحه سرکوبی گسترده(، دستآن

رو نیز هیچ مبنای ب موافق استقالل در انتخابات پیش ست که کسب دوباره اکثریت پارلمانی از سوی احزاز قابل لغو شدن است. این در حالی انی

دستانه رایزنی و مشورت انتخاباتی صرفاً یک ترفند خامبه تبع آن،  آورد.فراهم نمیپرسی جدید قانونی برای جدایی یا حتی برپایی یک همه

 ای بیشتر زمان بخرد.که چند هفتهسیاسی است که از سوی حزب پوجدمون در پیش گرفته شده تا بل

پرسی بود که بیش از نتیجه همهگیری صرف تحت هیچ شرایطی به اقدام دولتی منجر نخواهد شد. این در واقع سرکوب رأیچه مسلم است، آن

عدالتی بود که به بسیج و تحریک عمومی واقعی آرا به جنبش کاتالونیا قدرت و توانی سیاسی بخشید. اقدامات پلیس اسپانیا تبلوری از حس بی

د دو میلیون نفر پیش پای ای که آرای حدوشدن در ورطهکار را به مجراهای حقوقی و قانونی اسپانیا کشاند. اما ترس از غرقمنتهی شد و 

که متکی به اقدامات آتی خود  را ایآن فشار تودهنتایج، توپ را به زمین مادرید انداخته و « تعلیق»را بر آن داشت تا با او نهاده بود، پوجدمون 

دست گرفته یا دولتی جدید ه بود عمالً خنثی سازد. در حقیقت، هیچ نیروی کاتاالنی امکان و توانایی آن را نداشت تا کنترل دستگاه دولت را ب

 تشکیل دهد.

دانیم اند، اما در مجموع مییکدیگر تلفیق کرده گرایانه را باتوان عناصری در جنبش استقالل کاتالونیا یافت که اهداف اجتماعی و ملیاگرچه می

ها فقط جدایی یک نبوده است. در درازای تاریخ، مأموریت این دست جنبش« بخش ملیآزادی»های خمیرمایه جنبشگاه که این موضوع هیچ

 اقلیت اتهایی است که اقدامه از نمونهبخشیدن به موجودیت یک ملت بوده است. تاریخ آکندکشور از دیگری نبوده، بلکه بیش از هر چیز حیات



 

 

پیوندی بخشیده و آرمان ملی را به بودگی و همجامعه، به آنان حسی از باهم شدهشده و تجزیههای جدا افتاده، سرکوبالیه با برانگیختن و تهییج

 یک واقعیت بدل کرده است.

قبال چگونگی مستقل شدن ملت و  عمال قسمی راهبرد باالدستی دراساساً متکی بر تالش برای اطلبی استقاللتوفیق از لحاظ تاریخی، 

شده در قالب های تجزیهگیرد. این تالش برای همساز کردن و بهم چسباندن الیهای است که بناست به خود ه سیاسیچنین ماهیت آن شاکلهم

دهندگان به فرد فرد رأی کهاست  رمزی )آری یا نه( ایستد؛ منطقی که متوجه خلق پیامیپرسی مییک تقالی جمعی در نقطه مقابل منطق همه

یش از پیش ب پرسی حتی آن هنگامیهای آرا فرافکنی کنند. منطق و انسجام همهبر روی برگه خود را هر خواست و مطالبه نوعی دهدمیاجازه 

 نداشته باشد.شدن نتایج وجود چون مورد کاتالونیا، هیچ تضمینی برای اجراییرود که همزیر سوال می

که پاسخی برای بحران جاری دموکراتیک دست و پا کرده باشد، در واقع از گستره وسیع پرسی اول اکتبر و تحوالت متعاقب آن بیش از آنهمه

نداده است. این آرا انجام  ا رهبری جریان هیچ اقدامی در تبعیت ازاند، امهای رأی رفتهآن پرده برداشته است. بخشی از مردم به پای صندوق

 در امکانی که ؛«رأی و نظر خود را اعالم کنند»شده انداخته تا باری دیگر، از نو بار مشکل را بر دوش توده تجزیه نیز سلسله ترفندهای انتخاباتی

جا نیز این .ددر خواهد آور بستی جدیدبنبدون شک سر از  ،در قالب یک راهکار حقیقی سیاسی« اراده مردم»ساخت و پرداخت فرآیند  جریان

بنابراین ، مردم مجال کوتاهی یافتند تا پیش از تثبیت دوباره روابط بنیادین قدرت کمی غرولند کنند. ۲۰۱۵ژوئیه پرسی یونان در همانند همه

 .نیا نباشددر روز ملی کاتالو آمیز ساالنههای مسالمتآورتر از راهپیمایینتایج آرای مردم دیگر از این پس الزامجای تعجب نیست اگر 

سیاست دموکراتیک در صحنه اروپا دانست. هر دو انتخابات توان شاهدی بر فروپاشی و اضمحالل فراگیر به همین اعتبار، بحران کاتالونیا را می

احتماالً انتخابات آتی آن بستی پارلمانی در پی داشته است. آخرین انتخابات ایتالیا نیز مسیر مشابهی در پیش گرفت و اخیر عمومی در اسپانیا بن

درپیچ هویتی عرصه را های پیچهای حزبی تاریخی رو به احتضارند و آرام آرام به نفع شبکهکشور هم سرنوشت یکسانی خواهد داشت. پایگاه

های طبقاتی یا ز بلوکگسیخته و تصنعی در حال روی دادن است و دیگر خبری ابه سبک و سیاقی ازهم فعلی گذار اند. با این همه،واگذار کرده

یکی از کارگزاران این فرآیند بوده آورند، ها سر بر میپرسیهای موقتی که در ایام همهائتالف های مبتنی بر یکپارچگی ملی نیست.حتی سیاست

 زد.شان ساکه چیز جدیدی جایگزینهم بدون آنی جمعی پیشین است؛ آنهابندیکار نابودی اشکال و صورتبهو عمالً دست



 

 

گویی متقابل به مشروعیت آوردن یک رژیم مدیریت بحران و پاسختوانند با فراهمشده در قرن بیستم میبا این اوصاف، قوانین اساسی نوشته

خواهند جای ای نابسامان و پریشان حاکم سازند. این خود شاید برای سیاستمدارانی که میای از توازن و انفعال را در بحبوحهها، عمالً دورهخیابان

کفایت کند؛ اما بدون شک به روند افولی مشروعیت دموکراتیک دامن زده و این باور را  م سازندساله محکشان را برای یک یا دو دوره پنجپای

ن، ایتالیا، ست که در یوناا ایکند. این همان ایدهبیش از پیش از اعتبار ساقط می ساز استقدامات و تصمیماتی آیندهکه آرای مردمی منشأ ا

های رأی فراخوانده باقی نمانده است؛ چراکه مردم درست به این دلیل بیش از پیش به پای صندوق اسپانیا و کاتالونیا، از آن جز شبحی ویران

  شوند که دیگر امکان تغییر چیزی وجود ندارد.می
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