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1حسين زحمتكش

و علوم سياسي دانشگاه تهران استاديار گروه مطالعات منطقه  اي دانشكدة حقوق
 يغما كعبي

و علوم سياسي دانشگاه تهرانة دانشكدمطالعات اروپادانشجوي دكتري  حقوق
)8/6/93: تاريخ تصويب�8/2/93:تاريخ دريافت(

 چكيده
بهةمنطق و لورن در فرانسه و قرار داشتن در مرز دو كشور مهم آلزاس دليل موقعيت خاص خود

و آلمان، در كانون حوادث سرنوست،اروپايي سازي مانند دو جنگ جهاني قرار داشته يعني فرانسه
به. است هو هويت ساكنان اين منطقه و تاريخي، با يت آلماني پيوند دليل عوامل جغرافيايي، زباني

و آلمان، در طول تاريخ همواره و دو كشور فرانسه  خود بر اين منطقهةسلطبراي تحكيم يافته است
م. اند كوشيده ةگيري هويت ساكنان منطق ثر بر شكلؤهدف اين مقاله، بررسي رويدادهاي تاريخي
وو آلزاس و فرهنگي دخيل در آنهالورن فردبه هويت منحصران ست تا بتوعوامل سياسي، اجتماعي

و مطالبات ساكنان . آن را درك كرداين منطقه

 واژگان كليدي
 هويت، مطالبات سياسي،فرهنگي-يزبان خصوصيات، تاريخ لورن،-آلزاس

 Email: honzh64@yahoo.com 021-66409595: نويسندة مسئول فاكس.1
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 مقدمه
و در همسايگي آلمان است فرانسهةگان 327 از نواحي2و لورن1آلزاس كه در شرق اين كشور

و مركز آنها .است5و متز4 استراسبورگهاي ترتيب شهرستانبهواقع شده
و8مساحت آلزاس ،2008بر اساس سرشماري سالو است كيلومترمربع280 هزار

و1جمعيت آن توليد ناخالص داخلي،2012در سال. نفر برآورد شده است هزار 836 ميليون
كه در نتيجه6/53 اين منطقه بهة سران، ميليارد يورو تخمين زده شده ازاي توليد ناخالص داخلي

و28ر نفره و . INSEE, 2012)( است يورو در سال800 هزار اين ناحيه در مرز شرقي فرانسه
و سوئيس واقع شده استرندر بخش فوقاني رود  پايتخت سياسي،. در مجاورت آلمان

كه مقر بسياري از سازم و فرهنگي اين ناحيه، شهرستان استراسبورگ است هاياناقتصادي
بهةترين مناطق در اتحادي از نظر سياسي يكي از مهم،المللي بوده بين مي اروپا .آيد شمار

و23(لورن از آلزاس مساحت بيشتري داشته بع آن دارايتهب،)كيلومترمربع547 هزار
و2(جمعيت بيشتري  در سال. است)2007 نفر براساس سرشماري سال هزار343 ميليون

ة كه بر اساس آن، سران است ميليارد يورو بوده3/56د ناخالص داخلي اين ناحيه، تولي2012
مي هزار24 ازاي هر نفر حدود توليد ناخالص داخلي به  . (Idem) شود يورو محاسبه

به لورن منطقهو آلزاس كه و هاي شاخصدليل اي در فرانسه است جغرافيايي، تاريخي
 همواره محل تالقيرن رودةدر. قي يافته استزباني، هويت آن با هويت آلماني تال

وها فرهنگ،هاتدوللورن مابين- آلزاسداشتن قرار. هاي مختلف بوده است فرهنگ
و آن هاي تمدني حوزه و فرانسه، تاريخ اين منطقه را شكل داده  اروپايي مهمي همچون آلمان

ت دهاي ثيرأرا بارها در معرض و نفوذ همسايگان قرار طي تاريخ، اقوام. اده استخارجي در
و ژرمانيك از اين منطقه عبور كرده يا در آن سكني گزيده6لتيكس در دوران معاصر،. اند، رومي

و فرهنگ آلمان داشته است . اين منطقه تماس مستقيمي با سياست، اقتصاد
بهاينبا وجود و لورن از لحاظ سياسي از نواحي فرانسه ميكه آلزاس  كميدةع،آيند شمار

 از آلماني گويشي،رايج اين منطقهزبان. اند زبان بوده طور سنتي فرانسوي از مردم اين نواحي به
به گويش آلماني زبان كه تا حدي شك. هاي سوئيس شباهت دارد است هاي ويژگي،بدون

و فرانسه براي تصاحب اين و تاريخي اين منطقه بر ادعاهاي دو كشور آلمان  منطقه فرهنگي

1.Alsace و . در زبان آلمانيElsass در زبان فرانسه
2.Lorraine و . در زبان آلمانيLothringen در زبان فرانسه

3. Regions. 
4. Strasbourg. 
5. Metz. 
6. Celtic. 
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و اقتصادي نيز در اهميتهاي شاخص اما؛گذار بوده است ثيرأت  ديگري مانند مسائل ژئوپليتيكي
اين منطقه در مسير ارتباطي با اروپاي. استمؤثر بوده اين منطقه براي دو كشور راهبردي

.)Cipko, 1994: 160( منابع معدني نيز بسيار غني استو از لحاظ كشاورزي،مركزي قرار داشته
و عوامل سياسي، در اين مقاله سعي شده است با بررسي سير تاريخي رويدادها در منطقه

و فرهنگي دخيل در آنها، هويت منحصر تابه اجتماعي و مطالبات ساكنان آن فرد اين منطقه
از جنگپسبه تاريخ اين منطقه از آغاز تا نخست، بر اين اساس، در بخش.شودحدي روشن 
پ ميجهاني دوم و مذهبي ساكنان اين منطقه- زبانيهاي ويژگيسپس،. شود رداخته فرهنگي
بهة كه از عوامل مشخصشود بررسي مي مي هويت ساكنان اين منطقه آن.رود شمار ، پس از

بخوشودميهاي سياسي بررسي فعاليت منطقه در چارچوب ساكنانمطالبات پيگيري ش در
شدلورن پرداخته- آلزاسةمنطقكنوني به موقعيت،پاياني .خواهد

از قرون وسطي به بعدةموقعيت منطق  آلزاس
ميبهبخشي از فرانسه،لورن-آلزاس الملل در حقوق بينامروزه،  در ساختارورود شمار
مي- تحت عنوان رسمي آلزاس، اداري اين كشور- سياسي ،با اين حال. شود موزل شناخته

ب دو؛است گونه نبوده اينه وضع هميشه  منابع غني آهن در لورن، اين منطقه را به هدف اصلي
و سياسي تنش به اين ترتيب، مركز جغرافيايي و و آلمان تبديل كرده بود هاي بين كشور فرانسه

ميبه در طول سالياناين دو كشور -بنابراين، براي شناخت موقعيت كنوني آلزاس. آمد حساب
آ به تاريخ پرتنش .ن واقف بودلورن بايد نسبت

و از واژه كه نام آلزاس ريشه در زبان آلماني قديم دارد سرزمين«معنايبهاي گفته شده
اين نامگذاري در . (Knight Bostock, 1976: 20; Duhem, 1918: 167) گرفته شده است1»بيگانه

به زبان آلماني نشان مي مي دهد كه ساكنان اين منطقه  :Duhem, 1918( شدند چشم بيگانه ديده

كه نام آلزاس ريش2البته روالن كالتنباخ.)167  Ell-sassة از واژ، ژرمانيك داشتهة اعتقاد دارد
 :1992(گرفته شده است») در شمال شرقي فرانسه Ill رود(در مسير ايل شده واقع«معناي به

36.( 
جز،در قرون وسطي و از لحاظ سياسي يكپارچه نبوت امپراءآلزاس اب؛دوري رم بود ينه

كه قدرت يكساني نداشتند حكومتي تقسيمة كه به چندين منطقامعن  ,Duhem( بندي شده بود

به شاه، اين مناطقاين دوره،در.)169 :1918 مي راهي و شهرهاي حساب  استراسبورگ، آمدند

1 .Ali-saz يا Elisaz 
2. Kaltenbach. 
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مي مراكز تجاري به3و مالهاوز2، كلمار1شلشتاد اين منطقه همچنين داراي. آمدند شمار
 . (Idem: 145)هاي كشاورزي فراواني بودتمزي

و لورن به زمان ژوليوس سزار باز نخستين ،گردد كه در آن زمانمي نشان از مناطق آلزاس
گلاين دو منطقه كه. بودند4بخشي از سرزمين و هاي سدهدر آلمانيبربرهاي هنگامي چهارم

لووريتامپراميالدي، پنجم  و م، 870تا سال. دندكررن را نيز فتح رم را تصرف كردند، آلزاس
و كارول ها تحت كنترل فرانكي اين سرزمين كه امپرا. قرار داشت5نژيهاي مروينژ وريتهنگامي
شد تقسيمم870 در سال6 مرسنةمعاهدبر اساس چارلز كبير  جز،بندي به و لورن ازئ آلزاس ي

 حال، آلمان نفوذ چنداني در آلزاس با اين. (Eckhardt, 1918: 431)پادشاهي آلمان تبديل شدند
بهةمعاهد. قرون وسطي نداشت كه آن مرسن به شاه لوئيم871 اين منطقه در سال،موجب

و تنها غرامتاد آلمان ارتباط نميسرزمين آلمان واگذار شد، آن را به  براي شخص شخصييد
ميبهشاه و لورن تا اين زمان.)Duhem, 1918: 169(دآم حساب ؛ تاريخ مشتركي داشتندآلزاس
آنپساما به. تاريخ متفاوتي را تجربه كردند1887 تا سال، از يكديگر جدا شدهاز لورن

و آلزاس به سوابيا ه منطقدواين.دش ملحق7قلمروي با ماهيت مستقل در آلمان تبديل شد
.آلماني زبان بودند

و در8 آدلفوسورت در برابر امپرا،سيزدهم ميالدي سدةها در اواخر آلزاسي به قيام برخاسته
به سدةةميان به پانزدهم استقالل آنها منظور حفظ حدي رسيد كه شهرهايي مانند استراسبورگ

و سوئد معاهد  استراسبورگ در سال،همچنين. سياسي منعقد كردندهايه منافع خود با فرانسه
رام1262 .)Idem: 169(دكرملغي نظام فئودالي

و در دوران رفرماسيون سدةدر لورنةمنطق  ميان چارلز پنجم، شاهد جنگ،شانزدهم
و پروتستانتامپرا اي را منتشر اعالميه9چارلز پنجم در اجالس آوگسبورگ. ها بود ور مقدس،
به پروتستاند كر مي؛جويانه بود ها آشتي كه نسبت و رسوم كاتوليك را حفظ در. كرد اما آداب

آةاين زمان، منطق  منتظر،پادشاه جديد فرانسه، هانري دوم. لمان در شرف قيام بود شمال
و برگندي كردنفرصتي براي زنده و از سوي ديگر، 10 كينه ميان دو خاندان والوا  بود

1. Schlestadt. 
2. Colmar. 
3. Mulhouse. 
4. Gaul. 
5. Merovingian and Carolingian Franks. 
6. Treaty of Mersen. 
7. Swabia. 
8. Adolphus of Nassau. 
9. Diet of Augsburg. 
10. Valois and Burgundy. 
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ازپس. بودند1شاهزادگان آلماني در تالش براي جبران شكست از چارلز پنجم در موهلبرگ
 ميان هانري دوم پادشاه فرانسه، آلبرت دوم1551 در اكتبر2 شامبوردةامضاي پنهاني معاهد

و موريس منتخب ساكسوني، در  در متز، تول3 اسقفيةسه طبق1552سال مرزبان براندنبورگ
شدو وردان گيرد، هرچند چارلز پنجم تالش كرد تا اين مناطق را بازپس؛به فرانسه واگذار
بهتي از قلمرو امپرائزيرا جز مي وري  با پايان 1648در سال ترتيب، فرانسههربه.ترف شمار

بهپيمان صلح وستفاليا، بر اساسو ساله جنگ سي آورد دست حاكميت كامل اين مناطق را
)Eckhardt, 1918: 431-432 Ferdinandy, 2015;(.

به جمهوري كالوينيستجزءكهزشهرستان مالهاو مي ها و با عنوان شمار جمهوري«آمد
مي شناخ4»شهر مالهاوس ر ته دريأشد، پس از به،1798ةژانوي4گيري از شهروندان آن،
و هنرمندان آلزاسي. آلزاس پيوست ،پس از عضويت آلزاس در فدراسيون جديد، شاعران

و نزديكي با فرانسويان را اعالم كردند- لتيكساصالت كهگفتني. التيني خود  در طول است
آل اين دوره، پادشاهان فرانسوي هيچ جزگاه بهئزاس را  اند حساب نياوردهي از خاك آلمان

)Duhem, 1918: 171(.
و بر اساس معاهدجةدر نتيج و شكست ناپلئون و پروس ة فرانكفورت، منطقةنگ فرانسه

جز-آلزاس شدمحسوب شده5ي از خاك پادشاهيئلورن به پروس واگذار كه فرانسه اينبا.،
به اين مناطق افزايش يافتة وابستگي عام،دادكنترل فيزيكي خود بر منطقه را از دست  . مردم

از«عنوان تحتلورن- از آلزاس در ادبيات رسمي فرانسه،1914تا1871هاي بين سال استان
طوربه).Boswell, 2000( نبود ارضيشد كه بدون آن، كشور داراي تماميت ياد مي6»رفته دست

ز و صنعت در اين دوره پيشرفت و تا سال كلي، تجارت در،1918يادي كرد  اقتصاد آلزاس
به بازارهاي و .(Dunlop, 2013)شدوابستهآنآلمان ادغام

به ساكنان آلزاسةمعاهد مي- فرانكفورت  1872 يا منطقه را تا اكتبر؛داد لورن حق انتخاب
از حق شهروندي فرانسه،مانده شهروند فرانسه باقي بمانند يا در منطقه باقي،ترك كرده  را

صد(درصد از جمعيت منطقه پنج تنها،در اين زمان. دست بدهند آن را ترك) هزار نفر معادل
به امروز نيز باقي است، تعيين، فرانكفورتةبر اساس معاهد. كردند .دش مرزهاي منطقه كه تا

پيهايي تنها در فرانسه بلكه در آلمان نيز مخالفت اين عمل نه ني از شهروندان آلما. داشتدر
مي ديگر به اين منطقه مهاجرت و زندگي از سوي ديگر، رژيم. كردند نقاط اين كشور براي كار

 
1. Mühlberg. 
2. Treaty of Chambord. 
3. Trois-Évêchés (Three Bishoprics). 
4. Stadtrepublik Mülhausen. 
5. Reichsland. 
6. province perdue. 



 1394تابستان،2شمارة،45ة دور، سياستةفصلنام 380

با،آلمان در آن زمان و فرهنگ آنها تساهل رژيمدر مقايسه به فرانسويان هاي بعدي، نسبت
و فرانسوي تا حدي در اين دوره، فرهنگ.)Duhem, 1918( كرد بيشتري اعمال مي هاي آلماني

به ايجاد مشكالت بعدي انجاميدد و همين امر دو زيرا از ديد دولت؛ر يكديگر ادغام شد هاي
و فرانسوي بودند .كشور، ساكنان اين منطقه داراي فرهنگ بينابيني آلماني

و هاي تمايلدليل البته آلزاس از سويي به ر انقالببكه تأثيريانقالبي موجود در منطقه
 شهروندان در جايگاهها آلزاسي،ديگرسوي اما از بود؛ دولت فرانسهبهمتمايل، داشتفرانسه
ت،آلمان كه در فرانسه وجود نداشتأ از حقوقي مانند مزاياي . مين اجتماعي برخوردار بودند

 به آلزاس ورسايةطي معاهد،ايو تغيير بنيادين در توازن منطقهپس از جنگ جهاني اول
كل.فرانسه بازگردانده شد گونهكه پدر پيروزي لقب گرفته بود، بدون هيچ1مانسوژرژ

جز،پرسي همه هاي ساكن اين اقدام، آلمانيةدر نتيج.ي از خاك فرانسه معرفي كردئ آلزاس را
و اموال آنها مصادره شد با سپس حقوق كارمندا. منطقه اخراج  كاهش زبان فرانسوين ناآشنا

به هاي مقام. يافت در فرهنگ فرانسوي ساكنان آلزاسمند نظام غامادشدت درصدد فرانسوي
اب؛سازي، مدارس بود سالح اصلي آنها در اين فرانسوي. بودند كه زبان فرانسويه ،ين صورت

مي تنها زبان آموزشي در مدارس به .آمد شمار
و دولتي،تقريبطور به شدهمزمان، در آلزاسقانون جدايي كليسا  سبباين قانون. اجرا

و دولت مركزيتبروز جدا اللي سنگين ميان مردم آلزاس و شدئگرا آنچه برخالف. يك فرانسه
 چهار مشكل اساسي در جبران كند؛راهويتي آلزاسبي، دولت فرانسه نتوانستشدميتصور

كه: اين زمينه وجود داشت و نظام آموزشي تر هرچه بزرگ سببنظام اداري، زبان، مذهب
و دو ميشدن شكاف ميان منطقه .شد لت مركزي

مي هاي استقالل جنبش،در اين زمان 21 خونينة يكشنبةشد؛ مانند واقع طلبانه نيز سركوب
. طرفداران خودمختاري با دولت مركزي بودةكه بخشي از مبارز1926اوت

ت زمينةدر را دولت مركزي اندكي هايامتيازها، در اين سال و ارتباطأقوانين مين اجتماعي
ك و .كه البته براي راضي نگهداشتن حاميان خودمختاري كافي نبودبه آلزاس دادليسا حكومت

بهب كههاي اعتراضا توجه و تحت حمايت شديدي ، بود نيزكليسانهاد احزاب محلي
بههايآلزاس . شدندهاي زباني در مدارس سياست زمينةدرهاامتيازاي دريافت پاره موفق

به1940در سال درتصر، آلزاس بي. آمدف آلمان نازي به آلمان، شك انضمام آلزاس
ت مهم و رابطهاثيرأترين باة را بر هويت آلزاس اين. مناطق فرانسه داشته است ديگر اين منطقه

كه تنها ناحيه،منطقه  گفتني.شد الحاق2 رايش قلمروبه از نظر حقوقياي از خاك فرانسه بود

1. Georges Clemenceau. 
2. Reich. 
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كه سرزمين و حتي است آنهتعمرمسهاي فرانسه ميها آلمانتسخيربهكه هاي و آمد، در ظاهراً
ميةنشاند طور رسمي تحت حاكميت رژيم دستهب به. ماند ويشي باقي ،هاقهعالدليل اما

و ودشطور رسمي به رايشلند ملحقهب،تاريخي آلمان نسبت به اين منطقه هاياودعپيوندها
و دستگاه تبليغاتي،در آن دوره و لورن به مام ميهن در جرايد به بازگشت آلزاس  آلمان از آن

بهة حكومت آلمان در جنگ جهاني دوم، جامع.شدياد اين منطقه. شدت تغيير داد آلزاس را
به نخستينيكي از  كه يكي از آخرين مناطقي بود، با اين حال؛تصرف آلمان در آمد مناطقي بود

بهلو-تسليم آلزاس.كه از تصرف آلمان آزاد شد به آلمان يمعناي از دست دادن بخش رن
و نمادين از تاريخ فرانسه به مي اساسي را.مدآ حساب از سوي ديگر، آلمان اين منطقه

ميةصورت عضوي حياتي در بدن به به ميدان جنگ- بنابراين، آلزاس؛ديد ملي خود لورن
.)Cipko, 1994: 160(شد تبديلنيروهاي متخاصم در مراحل پاياني جنگ جهاني دوم 

شد،1945لورن در بهار-آلزاس  الحاق مجدد برايها تالش؛ هرچند به فرانسه بازگردانده
به فرانسه از،الحاق مجدد اين منطقه به جمهوري فرانسه.بودهمراه مشكالتيباآن يكي

دو مشكل به هاي بزرگ پيش روي شارل مي گل براي وحدت فرانسه  هاي مقام. رفت شمار
و عالقفرانسو و مردم اين منطقه  آنها براي الحاق مجدد به فرانسهةي از نگرش فرانسويان

ت،هاي فرانسوي آن زمان روزنامههاي مثال گزارشبراي؛مطمئن نبودند كيد بر فرهنگأ با
و تالش-فرانسوي آلزاس آزادسازي آن، منظوربه هاي مقاومت جنبشةپرستان هاي ميهن لورن

و همچنين مردم فرانسه داشتند-كنان آلزاسسعي در جلب نظر سا .)Idem: 161(لورن
، سعي در قانع فرانسهبهاين منطقه الحاق فرايند شدنتر راي هرچه موفقبدولت وقت

دولت.)Cipko, 1994: 179(به فرانسه داشت پيوستن هايازيامتكردن ساكنان منطقه نسبت به
كه مي به ساكنان منطقه وعده داد  حضور فعال داشته باشند، جديد فرانسهةتوانند در آيند فرانسه

به، بار ديگرهمچنين اين منطقه امروزه نيز. دست آورد قدرت صنعتي خود را پس از جنگ
به يكي از شهرهاي مهم اروپايي تبديل شده وشهر استراسبورگ  در1 مقر شوراي اروپايي است

.آن قرار دارد

و فرهنگي آلزاس  خصوصيات زباني
و آلمان طي سالميانلورن- آلزاسدست شدن متناوببه دست ،1945تا1870هاي فرانسه
به. است شدهاي از لحاظ زباني در اين مناطق پيچيدهتيوضعايجاد سبب دليل اين منطقه

.)Duhem, 1918: 149( است بودههاي فراوان خود، همواره در معرض جنگةموقعيت ويژ

1. The Council of Europe. 
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) آلماني(هاي ژرمانيك است كه ريشه در زبان1 مردم آلزاس، آلزاسياز لحاظ تاريخي، زبان
سElsasserditschگويش آلماني ساكنان آلزاس. دارد  Franciqueكنان موزل در لورناو گويش

مي البته امروزه آلزاسي. شود خوانده مي به زبان فرانسه نيز تكلم در سده،15مدتبه.كنند ها
مي اين گويش آلماباآلزاس  درصد ساكنان نود حدود،1918در سال. شده استني صحبت

مية روزمرهايه از اين گويش در مكالم،اين منطقه  اما پس از پايان جنگ؛كردند خود استفاده
 زبان، زيرا زبان فرانسويعقب راند؛به شدتبه فرانسوي زبانرا جهاني دوم، اين گويش

و كاربردي در و دانشگاهيي،ي قضا اداري،، سياسينظامرسمي  :Vossberg, 1993( بود آموزشي

به، آلزاسيشصتة از اواخر ده).1 و ها، فلميش مانند باسك(ها در فرانسه اقليت ديگرها ها
. از بين رفتن گويش محلي ابراز كردندة نگراني خود را دربار،ملحق شده)ها كاتاالن

تغ، آلمانةدر زمان سلط كر موقعيت زباني اين منطقه  استفاده از زبان فرانسوي متوقفد؛يير
و به آن شد كاري كنيد كه مردم آلزاس«بيسمارك گفته بود.شد آلماني معيار استفاده،جاي

كه.»روح فرانسوي خود را رها كنند بعدها در زمان جنگ جهاني دوم نيز آلماني تنها زباني بود
به در موقعيت و در مدارس و نازي.دشميكار گرفته هاي رسمي سازي، با تغيير نام شهرها

و هر آنچه يادآور فرانسه بود، حتي روزنامه خيابان شد ها ادامه پيدا كرد ،هاي محلي توقيف
و مراسم جشن شدهاي ها و قومي ممنوع مي. سنتي ده هيتلر گمان كه در مدت كمتر از كرد

بببخش هويتي آلماني،تواند به آلزاس سال مي و اين تهاجم  آثار فرانسويةهميدنشك آتشبهاد
و ممنوعيت كامل آموزش آن در مدارس كتابخانه  نيز با استفاده از زبان آلزاسي. بودهمراه ها

شد، بودآلمانيهاي زبانةوجود آنكه از خانواد . ممنوع
وةها نتيج نازي هاي اقدام به پيشرفت هويت فرانسوي در آلزاس كمك معكوس بخشيد

كه؛شاياني كرد به، در جنگ جهاني اولتا آنجا مي آلماني معيار زبان متعلق به دشمن آمد، شمار
.شدمي پنداشته دشمن، آلمانيهر نوع گويش،1945اما در سال 
ميبه. است براي اهالي اين مناطق از اهميت فراواني برخوردارها سنت كه نظر رسد
ذا نوعيةها بر پاي ملي آلزاسييروانشناخت و اتحاد اجتماعي تمايل به فدراليسم سياسي تي

و از هايي هزاربه سنتي وابستگي عميقةبر پاياستوار باشد و نهادهاي ليبرالي كه ساله
و عصر دولتهايامتياز دهحاكميت در دوران نظام شهري كه در آن2 آلزاسيةگان شهرهاي

چه. باشدشكل گرفته هاي محلي بودند، شهرها داراي حكومت اردهم در زمان اشغال لوئي
و اين هاي عمده شهرهاي آلزاس، در اين مناطق نوآوري  راز موفقيت انضمام امراي ايجاد نكرد

به فرانسه در سال .)Duhem, 1918: 150( بود1648آلزاس

1. Alsatian. 
2. La décapole alsatique. 
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يكپسآلزاس، ةجامع( قديمي خودةهايي از جامع سازي، همچنان نشانه آلماني سدهاز
مد)فرانسوي ميرا از لحاظ و سياسي بروز به سنت. دادني به در لورن نيز تمايل هاي ملي

مي؛ آلزاس قوت داردةانداز و توان در رسوم مردم، افسانه اين تمايل را و ادبيات هاي قديمي
، چه از لحاظ قوميمردم اين مناطق، چه از لحاظ. نيز در آثار هنرمندان محلي مشاهده كرد

و سنت چه از لحاظ ترجيح و .)Idem: 151-152(اند تمايل شخصي، فرانسويها

و رنگ دولت آلمان مجازات،1913در سال هاي فرانسوي هايي را براي استفاده از نمادها
 زيرا در خاك؛ها يافتن هويت مستقل بود مشكل آلزاسي،در اين زمان. در آلزاس تعيين كرد

مي،آلزاس و:جنگيدند همزمان دو فرهنگ متفاوت براي حاكميت يكي سياست انقالبي فرانسه
و فئوداليت .كارانه داشت حاكم بر آلمان كه رويكردي محافظهةديگري سلطنت
و سنتو بر تعليميملتهرةفرهنگ روشنفكران ،در آلمان.استهاي آن استوار تربيت

و دانشگاه،هاي اصلي فرهنگ پايه و رسوم، در فرانسهليو؛ بود مدرسه در يي تأثير بسزاآداب
و جنبش به از اين. داشتهاي سياسي از نسلي به نسل ديگر انتقال ادبيات رو، آلمان با توجه

در ميان اين.دكرهاي مردم آلزاس نيك را وارد خانها فرهنگ ژرم،نيروهاي آموزشي
و نقاشييم ظهور هنرمنداني را شاهد،هاي هويتي كشمكش هاي خود، روح آلزاسيكه با اشعار
بن آلماني. ساختندميرا بيدار كه تالششان به شايد اگر. بست رسيده است ها متوجه شدند

به مردم اين مناطق مي داد، اين مناطق به پلي ميان دو تمدن دولت آلمان آزادي عمل بيشتري
در،بنابراين.شد رقيب تبديل مي نه و نه در آلمان كه راه نجات خود را  هدف ساكنان آلزاس

ميوتدولت فرانسه جس را جو كردند، ايجاد دولت خودمختاري بود كه هويت قومي آنها
مين .كرد مايندگي

 لورن- آلزاسةهويت مذهبي ساكنان منطق
به ميدان اصلي نبرد ميان. خود را دارد از لحاظ مذهبي نيز آلزاس هويت مختص به آلزاس

و پادشاهان كاتوليك رم در جريان جنگ پروتستان سي ها شدساله هاي ةدر معاهد. تبديل
در1649وستفالي در سال و پروتستان، آلزاس تحت حمايت فرانسه ها بر اساس فرمان آمد

دو. واجد آزادي مذهبي شدند،1نانت بيسمارك در جنگ فرهنگي با كليساي بعد، سدهحدود
كه  به خروج از كشو كاهش نفوذ كليساي كاتوليك شد، كشيش سببكاتوليك رم ر ها را وادار

و هايهسسؤموين ترتيب، مراسم مذهبي برچيدهاهب. كرد  آموزش علوم ديني تعطيل شد
اين منطقه در مركزيت اصالحات، همچنين.شدتصويبكاتوليك قوانين متعددي عليه مذهب

 
1. Edict of Nantes. 
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و كالوين هر دو مدتي در استراسبورگ ساكن بوده. قرار داشت1پروتستاني را،لوتر  بسياري
.رو خود ساختندپي

 در زمان سلطنت ناپلئون 1801 كنكورداي سالةماندكه باقي2بر اساس قانون كنكوردا
بر اساس كنكورداي. استلورن داراي حقوق قانوني- آلزاسةاست، اديان مشخصي در منطق

و پاپ پايوس هفتم بود، مذهب كاتوليككه معاهده1801سال  ة مذهب عام،اي ميان ناپلئون
و در درجةمفاد اين عهدنامه رابط.شدمردم فرانسه تعيين و مذهب كاتوليك ، دومة ميان دولت

و دين يهود را تعريف مي عبارت ديگر، در كنكوردا مذهب كاتوليكبه؛درك مذهب پروتستان
و همين امر براي پروتستانة مذهب عاممثابة به نه مذهب رسمي ذكر شده بود و و مردم ها

بههاي مذهب .ي مذهبي بودمعناي آزاد ديگر
 زماندر آلزاس.دشفسخ اين عهدنامه،دليل جدايي كليسا از حكومتبه1905در سال

از،و فسخ كنكوردا1905 قانون تصويب از تابعيتبه همچنانو آمدمي شماربه آلمان جزئي
 ومتحك جدايي،دوره ايندر. بودشده امضا پاپو ناپلئون ميانكهدادمي ادامهاي توافقنامه
 ترجيحرا آلماندر دينو حكومت ارتباطكهرا مذهبي آلزاسِ،1905 سالدر كليسااز فرانسه

.(Dunlop, 2013)رنجاند خوداز داد، مي
و لوتري(مذهب دين مسيح سه بر اساس كنكوردا، اكنون هم و دين) كاتوليك، پروتستان
مي يهود به تا در فرانسه تالش كردههاي معاصر برخي از دولت. شود رسميت شناخته اند

 در مخالفت با ادعاي3، شوراي قانون اساسي فرانسه2013ة فوري21در. كنكوردا را لغو كنند
ت ييدأيك گروه سكوالر مبني بر نقض قانون اساسي فرانسه توسط كنكوردا، اعتبار كنكوردا را

.(Perrault, 2013)كرد 
گ اينبا وجودطور كلي، به و گاه اه قرباني سلطهكه مردم آلزاس جويي هويت فرانسوي

به راهقرباني ترويج فرهنگ آلماني بودند، اما از  و و كمك جنبش سياسي هاي خودمختارانه
از تشكيل جناح و راههاي سياسي، و آثار هنري، تئاتر، نقاشي از... ادبي با نوشتارها راهو

خ .ود داشتندمذهبي با حفظ هويت ديني خود، سعي در حفظ روح ملي

در رابطه با آلزاس  مسائل سياسي
 وري آلمانتلورن با امپرا- آلزاسةرابط
درتمقدماتي صلح ميان امپراهايهمذاكردر و فرانسه  واگذاري،1871ة فوري26وري آلمان

با لورن موقعيت بين-آلزاس و ارتباط آن را ديگرالمللي اين ناحيه كشورها از جمله فرانسه
 

1. Protestant Reformation. 
2. Concordat. 
3. Conseil Constitutionnel. 
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مي1ةبند اول از ماد. تعيين كرد كه مقدمات صلح اعالم فرانسه از تمام حقوق خود نسبت«كرد
كه در شرق مرز تعيينبه ناحيه وري آلمانتنفع امپرابه،شده ميان دو كشور قرار دارد اي

وري آلمان مالكيت اين ناحيه را با تمام حقوقتامپرا«افزودميو در بند سوم» كندپوشي چشم
و  شد حاكميتي براي هميشه عهدهمالكيتي .»دار خواهد

از- آلزاسةتوافق بر سر مسئل ازةبحث دربار سببالملل حقوق بين نظرلورن  جايگاه آن
 اين منطقه را با كشورهاي ثالثة رابط،مقدماتي صلح هايهمذاكر. لحاظ قانون اساسي شد

به تعيين رابط؛دكرتعيين وريتمشكل از ساختار دروني امپرااين. آن با آلمان نشدةاما موفق
ميئآلمان نش . گرفتت

و احزاب سياسي  خودمختاري
در استقالل و اداري و تقاضاي خودمختاري در مسائل فرهنگي، زباني، مذهبي طلبي در آلزاس

حلبرايو در پاسخ به فشارهاي دولت فرانسه بيستةاواسط ده و  آلزاس در1كردن ادغام
،طلب در اين منطقه وجود احزاب جدايي.)Goodfellow, 1992: 232( آمد وجود فرهنگ غالب به

و ادعاهاي برخي از طرفداران خودمختاري مبني بر اينكه آلزاسي عامل تنش ها هاي فراوان بود
مي نيز بر اين تنشاند اقليتي ملي  موجبگفتمان طرفداران راديكال خودمختاري. افزود ها

ميبيگانگي متحدا و تشديد ديدگاه منفي مسئوالن فرانسوي  :Fischer, 2010(شدن محلي بالقوه

180(.
يكي از آنها جنبش راست وابسته؛گوناگون داشت هاي شكلهاي خودمختار آلزاس جريان
و دو جنبش ديگر نمايندابه روحاني و راديكاليس كمونيةن كليسا جنبش.م آلزاسي بودسم

به نامه هفتهسيلةوبهراست، عقايد خود را  مي به2»آينده«نام اي و مردم آلزاس اطالع مردم رساند
و مذهب تشويق مي به دفاع از حقوق خود، فرهنگ، زبان برخي،1926بعدها در سال. كرد را

3»لوترينگن-اتحاد ملي الزاس« با نام براي خودمختارييتر جنبش قوي،از اعضاي اين حزب

و تقاضاي كسب خودمختاري كامل از فرانسه را داشت تشكيل دادند كه راديكال . تر بود
در اين زمان،.به اوج خود رسيد1928 در انتخابات سال،جنبش خودمختاري در آلزاس

را تغييرات فضاي سياسي در آلمان، آلزاسي به فرانسه تشويقها  كرد تا از لحاظ هويتي
.تر شوند نزديك

آن،از اشغال توسط آلمان پيشهاي نگرش رايج آلزاس(1978)4بنكويتز و پس از  طي جنگ

1. Assimilation. 
2. die Zukunft. 
3. Elsass-Lothringen Heimatbund. 
4. Bankwitz .
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به. بررسي كرده استرا ها، رهبران طرفدار خودمختاري در آن سالاوةعقيد در اين ميان،
به آلمان يا فرانسه نداشته به الحاق اين ناحيه در،تمايلي به داشتن حكومتي خودمختار  بيشتر

،طلبانه در اين منطقه هاي جدايي جنبشة ريش استوي معتقد. دادند اين ناحيه عالقه نشان مي
با اين حال، اين. است از اين ناحيه1زدايي عدم تمايل دولت مركزي فرانسه براي مركزيت در

به پيشهاي ها در سال جنبش هاي مالي آلمان تا حدي رونق دليل دريافت كمك از جنگ،
مي پيشهاي لورن در سال- طلبان آلزاس محبوبيت استقالل. گرفت به از جنگ را وضوح توان

كه از مدافعان اصلي خودمختاري بود، در2»خواه اتحاد مردمي جمهوري«در موفقيت حزب
آن كرسي بيشينة UPRحزب. مشاهده كرد1936انتخابات مجلس در مه هاي اين منطقه را از

. كردخود 
در هاي جداييشفرانسوي از قدرت گرفتن جنب هاي مقام،1939البته در سال طلبانه

آن-آلزاس و ارتباط راها از فعاالن اين جنبشتن پانزده كرده، با آلمان احساس نگرانيهالورن
.)Idem( كردنددستگير

اين مردمةطلبان هاي استقالل اشغال آلزاس توسط آلمان نازي، آرمان در زمان، اينبا وجود
،ش محبوبيت دولت آلمان در ميان ساكنان اين منطقهالبته با وجود كاه. به نتيجه نرسيد منطقه
به حاكمان نازي اين منطقه صورت نگرفت هيچ .)Cipko, 1994: 162-163(گونه اعتراض عمومي
مةرابط با دولت آلمان،.دكن اين امر را تا حدي روشن مكن است مبهم آلزاس با دولت فرانسه
خو سازي خود، آلزاسي نازيةپروژ كرده بود؛ اما پيش از آن نيز نااميد دمختاري ها را از كسب

آن. دولت فرانسه نگاه مثبتي به خودمختاري اين منطقه نداشت  هاي مقام، ارزيابي افزون بر
و روابط منطقه با آلمانازلورن-فرانسوي از ناتواني آلزاس مقاومت در برابر نيروهاي اشغالگر

.)Idem: 163( پيش از وقوع جنگ نيز بايد در نظر گرفته شود
 دليلبه؛ كسب خودمختاري بيشتر صورت گرفته استبرايهايي هاي اخير، تالش در سال

به)يونيتري(مركزگرا بنابراين. صورت آني ممكن نيست بودن نظام سياسي فرانسه، اين امر
در براي اخير هاي اقدام و زباني زمينةكسب خودمختاري بر اين اساس،. استمسائل اداري

ازأر108(غالب نمايندگان آلزاسي شينةبي به،2012 نوامبر24در)يأر122ي موافق
ر قطعنامه بهأاي آني دادند كه آن، يافتهاتحاد آلزاس از لحاظ اداري،موجب  خودمختاري

دوو شوراهاي3 آلزاسةبر اين اساس، شوراي منطق. (Aureli Argemí, 2012) شود بيشتر مي
به مجمع عمومي آلزاسچ با يكپارHaut-RhinوBas-Rhinةاحين و تبديل تدريج راهبه،4ه شدن

 
1. Decentralisation. 
2. Union Poplulaire Republicaine (UPR). 
3. Le Conseil Regional d�Alsace. 
4. Collectivité Territoriale d�Alsace. 
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در ايناي پرسي همه.د كردنرا براي كسب خودمختاري از دولت مركزي در پاريس باز خواه
به2013 آوريل7در تاريخ زمينه  Haut-Rhinةدليل آراي مخالف در ناحي صورت گرفت كه
.(Chalendar, 2013) نكردزاس كسبآلةآرا را در كل منطقبيشينة
اين مجمع، براي. را در پي داشت پشتيباني طرفداران خودمختاري،سيس اين مجمعأت
من نخستي هايي از جمعيت ثري براي كل آلزاس از جمله بخشؤبار نمايندگي سياسي
بر پيش راه از اين،زبان آن را فراهم كرده آلماني .دكنميوردهاشرط تقويت هويت آلزاسي را

به،بيستم سدةدر طول دست آوردن حقوق ساكنان منطقه احزاب متعددي در آلزاس براي
و همچنين كسب خودمختاري فعاليت داشتهةدر زمين و زباني كه مسائل فرهنگي  از جملةاند

ده در سالاست كه1»حزب سرزمين«و»اتحاد ملي«دو حزبترين آنها مهم  جزء، بيستة هاي
بهاحزاب فعا و تا حدي راديكال ميل و در كسب مطالبات مردم آلزاس پيشرو شمار آمدند

:بودند
2 لوترينگن- اتحاد ملي آلزاس-

ت1926هم24در اين حزب كه يكي از مهمأ در شهر استراسبورگ ترين احزاب سيس شد،
بهةلورن در فاصل-جنبش خودمختاري آلزاس مي بين دو جنگ جهاني اف اين اهد. رود شمار

و لورن در چارچوب نظام فرانسه، حفاظت از زبان آلزاسي  حزب عالوه بر خودمختاري آلزاس
.هاي فرانسه بود هاي ادغام فرهنگي دولت در برابر سياست

3 لوترينگن-سرزمين مستقل براي آلزاس حزب-

به اختصا كه اعضاي آن را گروهي از طرفداراLandesparteiريا ةن نشري، حزبي سياسي بود
مي»آينده« تر از جنبش طرفدار خودمختاري در آلزاس اي راديكال شاخه،اين حزب. داد تشكيل
مي به در،آمد شمار در سال. استفاده از گويش آلزاسي بودزمينة همچنين داراي مطالبات زباني

.دشدرصد آرا در انتخابات پارلماني در جنوب آلزاس5/11، اين حزب موفق به كسب 1928
 كه ائتالفي از احزاب آلزاسي پيوست مردمية يا جبهVolksfrontدر همان سال، اين حزب به

اين حزب پس از شكست در انتخابات شوراي شهرداري شهرستان.بودطرفدار خودمختاري
مي رفته به فاشيسم نزديك، رفته1935استراسبورگ در سال  .شد تر

بهةفعال در صحنهاي اخير، احزاب زير از احزاب در سال مي سياسي آلزاس :روند شمار
4 اول آلزاس-

) معناي اول آلزاسبه(Elsass Zuerst يا به گويش آلماني منطقه ADAاختصار اين حزب به

1. Landespartei. 
2. Der elsass-lothringische Heimatbund. 
3. Unabhängige Landespartei für Elsaß-Lothringe. 
4. Alsace d'abord .
8. Conseil régional. 
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كه خوانده مي و از جمله احزابي است پيشود اين. كسب خودمختاري براي آلزاس استدر
مي هويتةنمايندحزب خود را  و اروپايي  اساس، هويتبر اين. داند هاي آلزاسي، فرانسوي

به- فرانسوية هويت دوگانة بر پايآلزاسي و دليل متحدالشكل شدن آلماني شكل گرفته است
 Alsace( فرد تهديد شده استبه هاي فرهنگي منحصرو فراموش كردن ارزش اجباريفرهنگي

d'Abord, 2014(.شد1989در سال» اول آلزاس«گراي جنبش منطقه به بعد. ايجاد ، از اين تاريخ
به شوراي شهر استراسبورگ وارد شدندتنسه و1992سپس، در سال. از اعضاي اين حزب

دو در انتخابات منطقه به نمايندگي در شوراي منطقهتناي، برگزيده8اي از اعضاي اين حزب
سه،1998در انتخابات بعدي در سال عدهاين. شدند در انتخابات.)Idem(افزايش يافتتن به
به كسب 2004سال  شد5/9، اين حزب موفق  گرفتندليل انجامبه« اين، با وجود؛درصد از آرا
اي تغييرات در قوانين انتخاباتي در زمان رياست جمهوري نيكوال ساركوزي كه به موجب پاره

به دور دوم الزم استدهآن كسب   از اين نامزدي، هيچ»درصد از آرا در دور اول براي ورود
به ور  فهرست، 2010در انتخابات سال.)Idem(شدن1اي ود به مجمع منطقهحزب موفق

به منطقههاي نامزد يس اينئر.دكراي كسب از آرا را در انتخابات منطقهدرصد پنج گرا نزديك
كه در سال2ژاك كوردونيهحزب  اشپيلر از سال. شد3 جايگزين رابرت اشپيلر2008 است
. بود5 ملي فرانسهة قائم مقام جبه،4 در مجلس ملي فرانسه1998 تا 1986

اي گيرانه موضع سخت، در مقابل مهاجران،اين حزب از احزاب جريان راست افراطي بوده
و همچنين مخالفت خود را با عضويت تركيه در اتحادي ينا. اروپا اعالم كرده استةدارد

به،در فرانسه مخالف بودهژاكوبنة مركزگرايانهاي حزب همچنين با گرايش  متمايل
و نيز6تمركززدايي و مالي . در منطقه است7 دوزباني نظام اداري، سياسي

8لوترينگن- لزاسآمجمع ملي-

سيسأتآن را9 كارل گوششك،1995 كه در سال استگر از احزاب منطقهNFELاختصار يا به
به داشتن نماي. است كرده نده، حتي در اين حزب با وجود شركت در انتخابات گوناگون، موفق

توان از حق تعيين سرنوشت ميNFELهاي در ميان برنامه. سطح شوراي منطقه نيز نشده است
لورن، استفاده از زبان آلماني در كنار-استقالل آلزاس زمينة در پرسي همهبرگزاري راهاز 

 
1. L�Assemblée régionale. 
2. Jacques Cordonnier. 
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و ترويج گويش محلي، محدوديت در قبول مهاجرامثابة فرانسوي به و اداري و زبان آموزشي ن
.(NFEL, 2012)حفاظت از محيط زيست نام برد

ما- 1سرزمين

در سال3»براي آلزاس«حزبو2 (UPA)»اتحاد مردم آلزاس«اين حزب از ادغام دو حزب
شد2009 و فعاليت آن در زمين1988 در سال UPAحزب. تشكيل  حفظ زبانة ايجاد شد

و فدراليسم بود سا»براي آلزاس«حزب. محلي وبه2002ل نيز در منظور كسب خودمختاري
و اداري محلي پايه نظامدوزبانگي در  ما«حزب.گذاري شده بود آموزشي بر»سرزمين

تبه منحصر و زبان آلزاس ميأفرد بودن تاريخ، فرهنگ و سعي دارد تا بر اساس اين كيد كند
و آن را به  Unser(سوق دهدسمت خودمختاري عناصر، وحدت هويتي را در آلزاس ايجاد كند

Land: Le Parti Alsacien, 2014.( 
 آلزاس جوان-

از، شاخه استگذاري شده پايه2006كه در سال4اين حزب  جنبش هويتي، بودهADAاي
مي جوانان به به اروپايي فدرال بر اساس نظر شهروندان. آيد شمار و اند اعضاي اين حزب معتقد

ت مي شهرة آيندةكنند مينأاين امر را ها قادر ملت-ه اعتقاد آنها، دولتبدانند؛ زيرا وندان اروپايي
» ميهن حقيقي«از ديد آنها، آلزاس. به پاسخگويي در برابر شرايط جديد ژئوپلتيكي نيستند

و جمهوريخواهي سنتي فرانسوي ابراز،همچنين.است  آنها مخالفت خود را با دولت مركزي
 . (Jeune Alsace, 2014)اند كرده

و لورني كه مهاجرانهاي خودمختاري، ناآراميةعالوه بر مسئل ايجاد در شهرهاي آلزاس
و سياست سبب اند، كرده در. هاي راست افراطي شده است افزايش پشتيباني از احزاب

حا2004اي سال انتخابات منطقه  درصد از آراي مردم آلزاس28زي، احزاب راست افراطي
ر در حاليند؛شد به34،گرا در انتخابات پارلماني استكه احزاب . دست آوردند درصد آرا را

و احزاب راست بيستدر لورن نيز حزب راست افراطي راآ درصد5/37 گراي پارلماني درصد
.)(Alsatians and Lorrainians, 2005 دندكررا كسب

مناطق روند ايجادشده در اروپا مبني بر قدرت گرفتن احزاب راست افراطي در در پي
ة گفتربا اين حال، بناب. اند لورن قدرت گرفته- در آلزاس5 مليةمرزي، احزابي مانند جبه

پي اروپاة كه پس از تشكيل اتحادييي اروپا در كشورهايمناطق ديگر برخالف،6لبازوِ  در

1. Unser Land. 
2. L�Union du peuple alsacien/Elsässische Volksunion. 
3. Fer's Elsass/ Pour l'Alsace. 
4. Jeune Alsace / Junges Elsàss. 
5. Front National. 
6. Boswell .
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و خودمختاري بوده در VLAAMS BLOK در ايتاليا، LEGA NORDمانند(اند نئوناسيوناليسم
اي براي خودمختاري تقاضاي گسترده،) در اتريشFreiheitliche Partei Oesterreichsو بلژيك 

.)17 :2005(در آلزاس وجود ندارد 

 آلزاس در دوران معاصر
كه به محل در طول تاريخ لورن- آلزاسةانداز مناطق مرزي معدودي در اروپا وجود دارد

و رقابت ميان كشورها قرار گرفته باشد و فرانسه بر سر آلزاسة مناقش، امروزه.مجادله - آلمان
و اين منطقه خود را در دل يكپارچه ربوطملورن  اروپا بازةترين بخش اتحاديبه گذشته است
و شوراي اروپايي. يابد مي ، به نماد آشتي دو كشور استاستراسبورگ كه مقر پارلمان اروپا

و آلمان تبديل شده است ده. فرانسه آلزاس از مناطق پررونق فرانسه از لحاظ اخير،ةطي دو
آن ميزان،اقتصادي بوده . تر از ميانگين كشوري استكمبيكاري

و سياسي، بيستم سدةدر  آلزاس در بين تمام مناطق فرانسه از حيث فرهنگي، اجتماعي
از. متمايز بوده است درصد ساكنان نودپس از پايان جنگ جهاني اول، آلماني زبان مادري بيش
آن.ه استاين منطقه بود خواهي هاي حياتي جمهوري لورن در طول سال-، آلزاسافزون بر

جز سدةفرانسوي در اواخر  ته فرانسه نبودءنوزدهم،  آلزاسةثير فراواني بر رابطأو اين مسئله
. بيستم داشته است سدةبا فرانسه در طول

 زمينةاين منطقه در اريو قانونگذ نظام حقوقيو تا جنگ جهاني دوم، 1918پس از
به الگوي بر اساس،هاي رفاهي سياستگذاري و  ,Boswell( جامانده از زمان بيسمارك بود آلماني

2005: 9(.
حد از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو، تفاوت و مناطق داخلي فرانسه تا هاي ميان آلزاس

ازبر قوانين،زيادي از بين رفته است ة با قوانين فرانسه يا اتحادي،لمانآنظام حقوقي گرفته
مي عدة، است اروپا جايگزين شده به زبان محلي آن سخن و كمي از جمعيت آلزاس، گويند
به جمعيت آلزاس، به مناطق فرانسه شباهت پيدا ديگردليل اثرپذيري از مهاجرت، تا حد زيادي

باا،هاي بين دو جنگ جهاني از لحاظ سياسي نيز در سال. كرده است  حزاب سياسي در آلزاس
و احزاب مي انگارة آلماني پيوند داشتند  هاي اقدام اما؛پروراندند خودمختاري را در ذهن

به حكومت نازي ده. سمت فرانسه سوق داد ها، آلزاس را به سنگر طرفداران پنجاهةطي ، آلزاس
به فرانسه نزديك1دوگل و ناسيوناليسم دوگل آلزاس را راتر كرد تبديل شد بهو اين فرصت
به داد كه ميهنها آلزاسي هاي گذشته، اين در دهه اين،با وجود. نمايش بگذارند پرستي خود را

و احزاب سياسي در آلزاس به جريان اصلي نزديك به افول نهاده است اند تر شده موضوع رو
 

1. Gaullists.  
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)Idem: 10(.
 ايجاد مشكالتي موجباام؛ اروپا براي رونق اقتصادي آلزاس ضروري استةوجود اتحادي

به زمينةدر و آنت هويت فراملي از،بع آناز دست دادنو هويت محلي نابودي هراس
و فرانسه حذف شدهي قديممرزموانع با اينكه. شود مي تعديل است، ميان دو كشور آلمان

به زمان بيشتري نياز دارد و اجتماعي .)Idem: 17( موانع فرهنگي

 نتيجه
به ويژگيدر اين مق تا اله، و و مسائل هاي آلزاس و فرهنگ حدودي لورن از لحاظ تاريخ، زبان

و فرانسه واقع شده،ة خالصه، منطقطوربه. سياسي پرداخته شد كه در مرز ميان آلمان  آلزاس
و چهار بار مرزهاي آن تغيير محل وقوع جنگ1945تا1870هايطي سال هاي بزرگي بوده

ب. كرده است و فرانسوي سعي در جلب نظر ساكنان اين هايا هر تغيير، مقامهمراه آلماني
از آلزاس در مواجهه با اين برخوردها، به منطقه. اند منطقه داشته و  راهگرايي رو آورده است

و م هاي اقدامزبان، فرهنگ و افع خود در مقابل ادعاهاينسياسي سعي در دفاع از هويت
و آلماةگرايان ملي  . است داشتهن فرانسه

ميبه،با اين حال كه تمايلمرسد كه ساكنان آلزاس بيشتر نظر و فرهنگ اند  گويش محلي
رافرانسه دولت مركزي هاي مقامو را حفظ كنند خود به بشناسند رسميتبه آن و تمايل آنها

و اقتصادي به و حضور در هاي اختياردليل افزايش نسبي داشتن خودمختاري سياسي محلي
بهةاتحادي .است تا حدي تضعيف شده، يكي از نواحي مهم فرانسهمثابة اروپا
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