سیاست

ویا الییتانا ( )Via Laietanaنام خیابان نسبتاً
بلندی است که انتهایش به بارانداز قدیمی
بارسلونا در کنار دریا میرسد .خیابانی که درست
ابتدای قرن بیستم ،همزمان با توسعه مدرن
شهری ،از میان محله قدیمی شهر با معماری
گوتیک عبور میکند و سبک معماریاش در یک
بده بستان فرهنگی به سبک خیابانهای شیکاگو
درامریکا (که همزمان با بارسلونا توسعهاش
را آغاز کرده بود) طراحی شده است .مشهور
است که در فرآیند مدرن کردن شهر و ساختن
این خیابان ،مجبور شدهاند بافتهای تاریخی
و قدیمی گوتیک را ب ه جاهای دیگر شهر منتقل
کنند .از جمله یکی از کلیساهای تاریخی و
قدیمی شهر با نام سانتاماریا ِد ژونکرس را
سنگ به سنگ از ابتدای این خیابان بهجایی
در منطقه مدرنتر شهر در خیابان آراگو منتقل
کردند .این کلیسای قدیمی درست جایی
قرار داشت که امروز این خیابان از آنجا شروع
میشود .میدانی بهنام اورکینائونا .نام هر دو
این مکانها ،ویا الییتانا و میدان اورکینائونا
در خبرهای هفته پیش از بارسلونا در صدر
خبرها بود .جایی که درگیریهای شدیدی بین
معترضان و نیروهای پلیس درگرفت و آرامش
همیشگی این منطقه تاریخی جایش را به
سطلهای آتش گرفته ،باتومهای خشمگین و
شلیک اشک آور
داده بود.
چرا این اتفاق در بارسلونا افتاد؟
این سؤال هم جواب کوتاه دارد و هم جواب
مفصل .پاسخ کوتاه این است که دوشنبه هفته
پیش دادگاه عالی اسپانیا سرانجام رأی خودش
را درباره متهمان کاتاالنی که از دو سال پیش
در بازداشت بودند صادر کرد .حکمهایی
سنگین از نه تا سیزده سال .این موج اعتراضی
در بارسلونا و باقی شهرهای ایالت کاتالونیا،
در واقع اعتراض به این حکمهای از نگاه آنها
ظالمانه و ناعادالنه است .از همان روز دوشنبه
تا جمعه پیش ،هر شب تجمع معترضان به
احکام صادر شده در بخشهای مختلف شهر
شکل گرفت .اما مهمترین تجمعها همان روز
دوشنبه و سپس روز جمعه بودند .دوشنبه و از
ابتدای روز گروههای مختلف مردم معترض
بهسمت فرودگاه «ال پرات» در خارج از شهر راه
افتادند .اگرچه مسئوالن شهری خیلی زود همه
راهها بهسمت فرودگاه (چه مترو و اتوبوس و
چه حتی خیابان و اتوبانهای اصلی) را مسدود
کردند ،اما معترضها پای پیاده بهسمت فرودگاه
رفتند و تجمع آنها باعث بسته شدن فرودگاه
شد و دهها پرواز لغو شدند .خشونت روز جمعه
اما اوج صحنههایی بود که تا به حال در بارسلونا
دیده بودیم .روز جمعه بنا بر توافق ،روز تجمع
اعتراضی بزرگی بود که در آن بسیاری از مردم
ساکن شهرهای دیگر کاتالونیا نیز برای شرکت در
آن به بارسلونا آمدند و جمعیتی چند صد هزار
نفری را تشکیل دادند که چهره شهر را عوض کرد.
ادارات و دانشگاهها و مراکز مختلف نیز دست به
اعتصاب زده بودند تا همه فرصت شرکت در این
تجمع بزرگ را داشته باشند .این کار را کاتاالنها
روز شنبه آینده هم تکرار خواهند کرد .ما این
تظاهرات بزرگ و جمع شدن آنها در کنار هم

بارسلونا
در
آتــش
نوشته سید جواد رسولی

برای اعتراض به تصمیمات صادر شده از مادرید
را پیشتر هم دیده بودیم .پس چه چیزی جدید
بود که این صحنههای خشن را رقم زد؟
نکته اول که در بسیاری از خبرها نادیده گرفته
شده است ،ظهور یک حساب توئیتری بهنام
سونامی دموکراتیک ()Democratic Tsunami
از حدود یک ماه قبل بود .حسابی که به سرعت
فالوئر پیدا کرد و در میان کاتاالنها به یک جور
مرجع و ابزار اطالعرسانی و واکنش تبدیل شد.

این حساب بزودی یک کانال تلگرامی هم
ایجاد کرد و جریان اطالعرسانی را به سطح
تازهای کشاند که در اسپانیا بیسابقه بود .در
طول هفته گذشته تلگرام در بارسلونا و سپس
در بسیاری از شهرهای دیگر روی گوشیهای
موبایل مردم نصب شد و میزان استفاده از این
پیام رسان ،ناگهان در اسپانیا بههمین دلیل
شدیداً افزایش یافت .کانال تلگرام «سونامی
دموکراتیک» سازماندهی تجمعها را بر عهده

دارد و مهمترین کارش تا به حال سامان دادن
دو تجمع مهم بوده .اولی تجمع در فرودگاه
و دومی تجمعها در خیابان الییتانا .کسی
نمیداند پشت این حساب چه کسی است.
نیروهای امنیتی اسپانیا شدیداً بهدنبال یافتن
گردانندگان این حساب بخصوص در تلگرام
هستند و هنوز در این زمینه موفقیتی به دست
نیاوردهاند .بخشی از دلیل افزایش خشونتها
را به این کانال تلگرامی نسبت میدهند.
ایران جمعه
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