ايران و جهان

از جهان سياست

ایتالیا در آستانه تجزیه

٭رهبرمعظمانقالبدرديداررئيسجمهورروسيه:
و
تجربه خوب همكاري در س��وريه نشان داد تهران
پس از کش و قوس��های فراوان در خصوص
مسكو ميتوانند اهداف مشترك را محقق كنند
برگزاری همه پرس��ی اس��تقالل کاتالونیا و
٭ رئيسجمهوري در جلسه شوراي اجتماعي كشور:
تاثی��رات آن بر اتحادی��ه اروپا ،اکنون بیش
از ه��ر زمان دیگری رهبران این اتحادیه به
نااميد كردن جوانان به افزايش آس��يبهاي اجتماعي
واس��طه پررنگ ش��دن رنگ و بوی جدایی
ميانجامد
طلبی اروپايیان و احتمال خدشه وارد شدن
٭ ׳׳س��عد حريري׳׳ در عربس��تان از مقام نخس��ت
وزيري لبنان استعفا داد!
در س��ایه این نکته اکنون موض��وع جدایی طلبی
٭  2ميلي��ون و  230هزار ويزا ب��راي زائران اربعين
در اروپا بیش از همیش��ه اهمیت پیدا کرده است.
صادر شد
همه این رویدادها متذکر آن اس��ت که این مسأله
٭ چين و روسيه براي حذف دالر در تجارت جهاني
(اس��تقالل و جدای��ی طلبی) به ش��دت واگیردار
توافق كردند
اس��ت .زیرا ما ش��اهدیم که از ابتدای سال 2010
٭ ׳׳ديرالزور׳׳ آخرين ش��هر تحت اشغال داعش در
میالدی زمانی که تمام اروپا استقالل׳׳کوزوو׳׳را به
سوريه آزاد شد
رس��میت شناخت،׳׳جعبه پاندورا׳׳باز شد و بحران
٭ حكم بازداش��ت رهبر جدايي طلبان ׳׳كاتالونيا׳׳ به
بودکه پش��ت سرهم به نام اس��تقالل،دامن سران
جرم شورش و اختالس صادر شد
قاره سبز را گرفت و زخم ناسور جدایی طلبی دوباه
٭ آمريكا ،كره ش��مالي را به گنجانده ش��دن نام اين
دراروپاسربازکرد.شایدکمترکس��ی باورمیکرد
كشور در فهرست حاميان تروريسم تهديد كرد
که اروپای گذش��ته از جنگهای جهانی اول و دوم،
٭ ׳׳آنگ سان سوچي׳׳ رهبر ميانمار براي نخستين بار
در  1957و بعدت��ر در  1993ک��ه تح��ت پیمان
به مناطق مسلمان نشين اين كشور رفت
׳׳ماس��تریخت׳׳ سودای ش��کل گیری یک کانتون
٭ اردوغان رئيسجمه��ور تركيه :غرب در آزمون
بزرگ اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و حتی فرهنگی را
انسانيت شكست خورده است
زیر لوای اتحادیه اروپا داش��ت ،در هزاره سوم و به
٭ كره شمالي :تحريمهاي آمريكا نسل كشي به شيوه
قولی در متمدن ترین نقطه جهان ،ش��اهد رجعت
معاصر است
ب��ه درگیری و جنگهای قومی و نژادی باش��یم .از
٭ ترامپ :پوتين سياستمداري بسيار مهم است
اختالفات هلندی زبانان و فرانسوی زبانان بلژیک
٭ شهردار تهران :نابرابري اجتماعي تهران را تهديد
تا جدایی اسکاتلند ،ایرلند و ولز از بریتانیا خصوصا
ميكند
پس از برگزیت ،مسایل قومی و نژادی مخصوص
٭ اش��رف غن��ي به عب��داهلل براي انتخاب��ات آينده
کش��ورهای حوزه بالکان ،مس��ئله ׳׳اتا׳׳،׳׳باسک׳׳،
افغانستان پيشنهاد معاون اولي داد
بارس��لونا و کاتالونیا در اسپانیا ،طرح جدایی شمال
٭رهبرمس��تعفيمعارضانسوريهخواستارمذاكره
ایتالی��ا از جن��وب آن و ،...همگی ش��اهدی بر این
مستقيم با دولت اسد شد
بحرانند .همان طور که به آن اشاره شد،حاال ایتالیا
٭ نيچروان بارزاني ،مس��ئول آش��تي رهبران اقليم
نیز در این فهرست جای قابل توجهی دارد.
كردستان با دولت بغداد شد
شد
ژاپن
٭ ׳׳آبه׳׳ دوباره نخست وزير
شمال در برابر جنوب
٭ آسانژ :به داليل سياسي در روسيه پناهنده نخواهم
׳׳ونت��و׳׳ و ׳׳لومباردی׳׳ یکش��نبه  23اکتبر س��ال
شد
جاری میالدی س��از جدایی خ��ود را که از قبلتر
٭ ريزگردها آس��مان خوزستان و كردستان را سياه
ک��وک ک��رده بودند با حض��ور در پای صندوق
كرد
رفران��دوم جدایی از ایتالیا ب��ه صدا در آوردند.
٭ عربستان اس��تخراج اورانيوم براي توليد سوخت
در همی��ن راس��تا اکن��ون ایتالیا ب��ا بحراني جدی
اتمي را در دستور كار قرار داد
روبروس��ت ،چرا که در سایه برگزاری همه پرسی
٭ س��يا :هيتلر پ��س از جنگ جهان��ي دوم به كلمبيا
جدایی و نتایج به دست آمده آن مقامات دو شهر
گريخت!
ش��مالی ایتالیا (ونتو و لمب��اردی) که مجموعا 30
٭ آمريكا بالگردهاي نظامي خود را از پاكستان پس
درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیا و یک چهارم از
گرفت
رای دهندگان این کشور را در اختیار دارند (7/5
٭ رئيسجمهور فرانسه قانون جنجالي ضدتروريسم
میلیون نفر جمعی��ت راه دهنده منطقه لمباردی و
را امضا كرد
 3/5میلیون نفر واجد ش��رایط در ونتو) ،به زودی
٭ جك اس��تراو :غرب فرصت گس��ترش رابطه با
مذاکرات خودمختاری را با دولت و پارلمان ایتالیا
ايران را از دست داده است
آغاز خواهند ک��رد .از این رو با وجود آنکه این دو
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رضا كيان

به تمامیت ارضی کش��ورهای ائتالف قاره
س��بز احساس خطر می کنند .چرا که گویا
مس��أله جدای��ی طلبی در سراس��ر اروپا از
دس��تور کار روز کنار نمی رود و هر گوشه
این قاره دغدغه کش��وری مس��تقل را پیدا
کرده است.

همه پرس��ی غیرالزام آور اس��ت ،اما در سایه رای
قاطع مثبت ش��رکت کنندگان آنها ،روس��ای این
دو منطقه همس��ایه ،اهرم بیش��تری در مذاکرات
درخصوص مس��ائلی نظیر س��هم بیشتراز درآمد
مالیاتی و کسب مس��ئولیتهای بیشتر از دولت رم
در دست خواهند داشت.
ریشه های موج جدایی طلبی ایتالیا به دلیل شکاف
عظیمی اس��ت که میان شمال و جنوب این کشور
برقرار است .در شمال ایتالیا بخش تحصیل کرده،
پ��ول دار ،اهل صنعت و س��کوالر و اروپایی تر این
کش��ور زندگی می کنند ،اما در جنوب افراد خون
گرمت��ر ،مذهبی تر و به مرات��ب از نظر اقتصادی،
درآمدی و معیشتی فقیرتر هستند .همین تفاوتها
س��بب شده تا ش��هرهایی چون ׳׳میالن׳׳ که قطب
اقتصادی شمال ایتالیا و مرکز لمباردی و همچنین
׳׳ونیز׳׳ ،׳׳ورونا׳׳ و ׳׳مس��تره׳׳ (بخش��ی از ونیز) که
قطبهای گردش��گری و از جمله بخشهای صنعتی
قدرتمند ونتو هس��تند ،نماد اقتدار شمال ثروتمند
در برابر شهرهایی چون ׳׳سیسیل׳׳ و خصوصا ׳׳رم׳׳
که به نوع��ی از دهه  40میالدی نماد جنوب فقیر
بودهاند ،تلقی ش��ود .بویژه اینکه جنبش اس��تقالل
طلبی سیس��یل که از س��ال  ۱۹۴۰در ایتالیا فعال
بوده است و توسط احزابی هم چون ׳׳حرکت برای
استقالل سیس��یلی ها׳׳ ،׳׳اتحاد سیسیل׳׳ و ׳׳حزب
مردمی سیس��یل׳׳ پشتیبانی می شود .در آن سوی
ماجرا هم حزب ׳׳لیگ شمال׳׳ که سالهای متمادی
ب��ه دلیل برخ��ورداری از صنعت توس��عه یافته و
امکانات بیش��تر خواس��تار اختیارات بیشتر بوده
اس��ت ،اکنون در س��ایه رای مثبت  95درصدی
لمب��اردی و  98درصدی ونتو به جدایی ،در صدد
برداشتن آخرین گامهای استقالل از ایتالیا هستند.
اگرچه واضح است که این بدترین سناریوی ممکن
برای ایتالیایی است که در آستانه فروپاشی و تکه
تکه ش��دن قرار دارد .زیرا داس��تان تجزیه ایتالیا
تنه��ا به ونتو ولمباردی ختم نمی ش��ود .در همین
راس��تا قانون اساسی ایتالیا پیش از این نیز سطحی
از خودمختاری را به پنج منطقه این کش��ور شامل
منطقه عمدتا آلمان��ی زبان ׳׳ترنتینا  -آلتو آدیج׳׳،
منطقه عمدتا فرانس��وی زبان ׳׳آئوس��تا׳׳ ،جزایر
׳׳س��اردینیا׳׳ و ׳׳سیسیل׳׳ و منطقه ׳׳فریولی  -ونزیا
جیولیو׳׳ به دلیل موقعیتش در مرز با یوگس�لاوی

