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شين فين* از اشتباهات اتحاد گرايان سود مي برد

دو ايرلند ،يك حزب
نوشته  Daniel Finnنويسنده كتاب One Man’s Terrorist. A Political History of the IRA, Verso, Londres, 2019.
ترجمه شروين احمدي

از زمان پيروزي حزب ملي اسكاتلند ) (SNPدر انتخابات پارلماني  ٦مه  ،٢٠٢١امكان
استقﻼل اسكاتلند لندن را به خود مشغول كرده است .مقامات ادينبورگ قول داده اند كه
قبل از سال  ٢٠٢٣يك همه پرسي برگزار كنند .منطق گريز از مركز در آن سوي درياي
ايرلند نيز انباشته شده است ،جايي كه شين فين كه در موضع قدرت است ،قول مي دهد
قبل از ده سال موضوع وحدت جزيره زمرد را به همه پرسي بگذارد.

انتخابات قانونگذاري ايرلند شمالي ،كه در  ٥مه برگزار شد ،با هياهو و شادي ادامه دو سال پر رونقي بود
كه شين فين تجربه كرده است .با انتخابات عمومي فوريه  ٢٠٢٠شين فين به اولين حزب جمهوري
ايرلند تبديل شده بود و دو حزب راست ميانه را كه همه اهرم هاي كشور را مشتركا در دست داشتند -
فين گائل) (Fine Gaelو فيانا فايل) - (Fianna Fáilكنار زد .اين حزب جدائي طلب همچنين اصليترين
نيروي سياسي در ايرلند شمالي ،رقيب تاريخي خود ،حزب اتحادگراي دمكراتيك ) (DUPرا كنار زد .اين
اولين بار از زمان ايجاد استان بريتانيايي ايرلند شمالي در سال  ١٩٢١است كه جداييطلبان جاي
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اتحاديهگرايان را گرفتهاند .تحت رهبري دو زن كه در جريان روند صلح دهه  ١٩٩٠به حزب ملحق
شدند ،خانم مري لو مك دونالد در جمهوري ايرلند و خانم ميشل اونيل در ايرلند شمالي ،شين فين
زندگي سياسي ايرلندي را آنچنان دگرگون كرد كه در سال  ٢٠١٩غيرقابل تصور بنظر مي آمد.

براي درك سرچشمه هاي اين گردش پر قدرت سياسي و درك مشكﻼت پيش رو ،ﻻزم است به دوره
هاي بحران و بي حركتي كه شين فين در تاريخ اخير خود بايد بر آنها غلبه مي كرد ،بازگشت .در آستانه
سقوط مالي  ،٢٠٠٨به نظر مي رسيد دوران خوش بيني كه توسط ارتش جمهوري خواه ايرلند ) (IRAبا
آتش بس سال  ١٩٩٤آغاز شده بود ،در جا مي زد .در جنوب ،شين فين به موفقيت در انتخابات عمومي
سال  ،٢٠٠٧با ايجاد يك اتحاد حكومتي با فيانا فايل اميدوار بود .نتيجه برعكس بود و اين حزب يكي از
پنج كرسي خود را از دست داد .يك مقاله نويس محافظه كار در آنزمان نوشت »:در حالي كه در ايرلند
شمالي ،شين فين اكنون حزبي است كه بر اردوگاه ملي گرايان تسلط دارد ،در جمهوري در منتهي اليه
جناح چپ و جمهوري خواهان سرسخت طيف سياسي قرار دارد«.(١) .

در شمال ،به نظر مي رسيد سال  ٢٠٠٧نويدبخش باشد .پس از مذاكرات موفقيت آميز با حزب
اتحادگراي دمكراتيك ) (DUPآقاي ايان پيزلي  ،كه با توافق سنت اندروز به موفقيت دست يافته بود)كه
به موجب آن شين فين پذيرفت مشروعيت نيروي پليس محلي را به رسميت بشناسد ،و  DUPموافقت
كرد قدرت را با ملي گرايان تقسيم كند(  ،آقاي گري آدامز و مارتين مك گينس وارد مبارزات
انتخاباتي .براي حزب خود در انتخابات پارلماني شدند .شين فين موقعيت خود را به عنوان نيروي مسلط
در اردوگاه ناسيوناليست تثبيت كرد و شكاف را با رقيب اصلي خود ،حزب سوسيال دموكرات و كارگر
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) (SDLPافزايش داد .او موفق شد با  DUPبه توافق برسد و يك دولت ائتﻼفي تشكيل دهد كه بر خﻼف
دولت هاي شكننده قبلي ،تقريباً يك دهه طول كشيد.

با اين حال ،با وجود اين موفقيت ها ،هدف اصلي شين فين  -اتحاد مجدد ايرلند  -همچنان مبهم باقي
ماند .با امضاي قرارداد آدينه مقدس در سال  ،١٩٩٨آقاي آدامز و مك گينس به بريتانيايي ها اين هديه
را اعطا كردند كه قيموميت شان بر ايرلند شمالي را تا زماني كه اكثريت رأي دهندگان موافق استقﻼل
نباشند ،حفظ كنند .اما با نزديك شدن به دهمين سالگرد اين توافق ،هيچ نشانه اي از چنين تغييري ديده
نمي شود.

پايان تقسيم جزيره

شين فين كه از تشكيل دولت در دوبلين كنار گذاشته شده بود ،خود را مجبور كرد تا در كنار دشمنان
ديرينه خود بر كوچكترين قلمرو بريتانيا حكومت كند ،بدون اينكه اميدي به تغيير قانون اساسي داشته
باشد .بر اساس مطالعه اي كه كوين بين ،دانشمند علوم سياسي در مورد شين فين پس از دو انتخابات
 ٢٠٠٧انجام داد ،كل جنبش جمهوري خواهي با »احساس فروپاشي و پايان« )(٢دست و پنجه نرم مي
كرد.
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پانزده سال بعد ،باد تغيير مسيرداده است .در جمهوري ايرلند ،امتياز شين فين از  ١٠درصد در سال
 ٢٠١١به  ١٤درصد در سال  ٢٠١٦و سپس به  ٢٤,٥درصد در سال  ٢٠٢٠افزايش يافت .محبوبيت
حزب ملي گرا كه پس از همه گيري كوويد ١٩-دست نخورده باقي ماند  ،به آن شانس بسيار خوبي
براي رهبري دولت بعدي مي دهد .در سال  ، ٢٠٢١نظرسنجيها  ٣١درصد از نيتهاي رايدهي را به
آن اختصاص مي داد كه بسيار جلوتر از نزديكترين رقيبش ،فاين گيل ،بود.

در عين حال ،پيوند ايرلند شمالي به بريتانيا به شدت متزلزل شده است ،تا جايي كه سناريوي اكثريت آرا
به نفع اتحاد مجدد دو ايرلند ديگر دور از ذهن نيست .مسئوليت اين تغيير وضعيت عمدتاً بر عهده
رهبران حزب محافظه كار و  DUPاست .انتخابهاي مخاطرهآميز آنها در طي و پس از رفراندوم
برگزيت  ٢٠١٦باعث دو دستگي اردوگاه اتحادگرايان و ايجاد موانع گمركي در درياي ايرلند داشت ).(٣
 DUPكه با راي صندوق هاي سيلي خورد و از پيروزي شين فين تحقير شد ،تاوان اشتباهات خود را گران
پرداخت.

با اين حال ،هم در شمال و هم در جنوب ،اين نقطه عطف سياسي دليل عميق تري دارد كه به بحران سال
 ٢٠٠٨و عوارض ده ساله رياضت اقتصادي پس از آن مرتبط است .اين امر به ويژه در جمهوري ايرلند
آشكار است ،جايي كه پيامدهاي اجتماعي ركود تا حد زيادي به بي اعتباري احزاب راست ميانه كمك
كرده است .در ايرلند شمالي ،تأثير بحران مالي جهاني باعث شده است كه برخي از رهبران لندن ،مانند
بوريس جانسون ،براي پيروزي برگزيت مبارزه كنند و بيثباتي سياسي را از مركز بريتانيا به اطراف آن
گسترش دهند.
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بدون اين تحول بزرگ سياسي ،شين فين موقعيت مطلوبي را كه امروز از آن برخوردار است به دست
نمي آورد .البته به شرطي كه از فرصتي كه برايش پيش آمده بود استفاده مي كرد .بيشتر احزاب يا
رهبران معترض اروپايي كه با بحران سال  ٢٠٠٨به خط مقدم صحنه سياسي سوق داده شده بودند،
زماني كه شين فين محافظه كاران را در دوبلين شكست داد ،جايگاه خود را از دست داده بودند.

هدف اصلي شين فين پايان دادن به جداپي دو ايرلند است .اين اشتياق براي اتحاد در چشم انداز سياسي
ايرلند غيرعادي نيست .شين فين آن را با  SDLPكه مهمترين حزب مليگرا در ايرلند شمالي قبل از كنار
گذاشتن سﻼحهايش بود ،و همچنين با تشكلهاي دولتي سنتي ايرلند جنوبي ،در درجه اول فين
گائل) ، (Fine Gaelفيانا فايل)(Fianna Fáilو حزب كارگر  ،به اشتراك ميگذارد.

قبل از اينكه شين فين وارد روند صلح دهه  ١٩٩٠شود ،به راحتي مي شد مشخص كرد كه اين حزب چه
تفاوتي با ديگر شاخه هاي ناسيوناليسم ايرلندي ،اعم از شمالي و جنوبي دارد .اوﻻً ،اين حزب معتقد بود كه
حمايت اكثريت مردم پيش نياز تغيير قانون اساسي در ايرلند شمالي نيست .دوم آنكه ،از مشروعيت
آنچيزي دفاع مي كرد كه  IRAآن را مبارزه مسلحانه و مخالفانش تروريسم مي ناميدند.

توافق آدينه مقدس اين اختﻼفات در مواضع را محو كرده است .شين فين با پيوستن به روند صلح،
گروههاي جمهوريخواه مخالف را كه حاضر به زمين گذاشتن سﻼحهاي خود نبودند ،محكوم كرد .او با
اكراه از سرويس پليس جديد ايرلند شمالي ) (PSNIحمايت كرد و از حاميانش خواست تا در تﻼشي
مشترك براي جلوگيري از خشونت شبه نظامي با مجريان قانون همكاري كنند.

ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :ژوئن ٢٠٢٢

توافقنامه آدينه مقدس كه به غيرقانوني كردن خشونت به عنوان يك شيوه عمل سياسي قانع نبود ،خط
سنتي جمهوري خواهان را باطل كرد كه بر اساس آن اكثريت ناسيوناليست در تمامي ايرلند)شمال و
جنوب( بايد بر اكثريت اتحاد گرا در ايرلند شمالي غالب شود .در بخش اول اين سند كه به مسائل
مربوط به قانون اساسي اختصاص دارد ،وحدت ايرلند به عنوان يك خواست مشروع توصيف شده است،
اما تنها با توافق اكثريت مردم ايرلند شمالي اين امر مي تواند انجام شود.

شين فين با اين اصل كنار آمده است كه براي پايان دادن به تجزيه كشور ،بايد اكثريت آرا را در شمال
از طريق همه پرسي به دست آورد .اين امر ،حزب را در همان خط سياسي اي قرار مي دهد كه رقباي
ميانه روتر ناسيوناليست اش .با اين وجود» ،ايرلندي بودن« بدون مرز آن ،كه در هر دو قلمرو گسترده
شده است ،همچنان آن را به وضوح از فيانا فايل) (Fianna Fáilدر جنوب يا  SDLPدر شمال متمايز مي
كند .همه چيز نشان مي دهد كه يك دولت تحت رهبري شين فين با جديتي كه فيانا فايل هرگز نشان
نداده است ،هدف اتحاد دو ايرلند را دنبال خواهد كرد.

حضور پررنگ شين فين در دو پارلمان ايرلند يك واقعيت سياسي جديد را تشكيل مي دهد .در شكل
مدرن خود ،حزب تنها در اوايل دهه  ١٩٨٠شروع به خارج شدن از مدار  IRAكرد .سپس خود را به
عنوان دومين حزب ناسيوناليست در ايرلند شمالي و به عنوان حزب چهارم همه گرايش ها تثبيت كرد.
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آقاي آدامز مي خواست جايگاه قوي خود را در شمال با حضور سياسي در جنوب تركيب كند ،اما
مبارزات شين فين در جمهوري ايرلند قبل از تسليم شدن  IRAتأثير چنداني نداشت .در سال  ،١٩٩٧اين
حزب  ٢,٥درصد آرا و اولين كرسي خود را )از  ١٧٠كرسي( در دايل ،پارلمان جمهوري به دست آورد.
در همان سال ،او دو كرسي از هجده كرسي اختصاص داده شده به ايرلند شمالي در مجلس وست مينستر
را به با كسب  ١٦درصد راي در انتخابات به دست آورد .شين فين پس از آن خود را در موقعيتي قوي
براي پيش بردن خواست استقﻼل يافت .هنگامي كه خود را از زير بار حمايت از كمپين جديد و بسيار
نامحبوب  IRAرها كرد  ،به بﻼي  ،SDLPتنها رقيب اش تبديل شد .اين حزب با حمايت يك پايگاه
نظامي مستحكم ،رهبري متحد و پيامي روشن ،متشكل از درخواست براي اتحاد مجدد هر زمان كه
فرصت داشته باشد ،بدون مشكل موفق مي شود اكثريت ملي گرايان را متقاعد كند كه به بهترين وجه
مي تواند از منافع آنها در مذاكرات صلح دفاع كند .و در نظام سياسي جديدي كه به وجود آمده است .از
سال  ٢٠٠٧تا  ،٢٠١٧ميانگين راي انتخاباتي شين فين  ٢٦درصد بوده است .امسال به  ٢٩درصد رسيده
است.

در جمهوري ايرلند ،زمينه سياسي و قوانين رقابت بين احزاب كامﻼً متفاوت است .همانطور كه آقاي
آدامز در دهه  ١٩٨٠تشخيص داد ،همدردي با ملي گرايان شمالي هرگز براي تضمين رشد انتخاباتي
شين فين در جنوب كافي نخواهد بود .عﻼقه ايرلند جنوبي به ايرلندي متحد  ،هرچند هم قوي بوده باشد،
هرگز بر نيات رأي دادن آنها تأثيري نداشته است.

در سال  ،١٩٨٣آقاي آدامز اعﻼم كرد كه شين فين بايد خود را به عنوان يك اپوزيسيون چپ در برابر
احزاب مسلط و »سياستهاي پولگرايانه تاچري« آنها قرار دهد) .(4اين استراتژي با همان سرعتي كه
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آقاي آدامز انتظار داشت ،نتيجه نداد .در سال  ،٢٩٩٧شين فين هنوز يك حزب كوچك در نظر گرفته
ميشد كه با سبزها قابل مقايسه بود ،و بسيار عقبتر از فيانا فايل و فاين گائل بود .هرچند مخاطبين
خاصي در دوبلين و كورك داشت ،اما اين با بسيج مردمي كه حزب مي توانست در بلفاست يا دري
برانگيزد ،قابل مقايسه نبود.

اما بحران مالي اوصاع را تغيير داد .در جنوب ،راي دهندگان شين فين از سال  ٢٠٠٧تا  ٢٠٢٠تقريباً
چهار برابر شده است و در انتخابات بعدي احتماﻻ بازهم افزايش يابد .در هر دو بخش جزيره ،بين يك
چهارم تا يك سوم جمعيت اكنون از شين فين حمايت مي كنند .به اين ترتيب ،اين يك استثنا است :هيچ
تشكيﻼت سياسي ديگري در اروپاي مدرن هرگز از چنين حمايتي در دو دولت به طور همزمان برخوردار
نبوده است.

حزب اكنون وارد مرحله جديدي شده است كه مشخص مي كند آيا مي تواند خود را به عنوان يك
نيروي چپ تثبيت كند يا خير .شين فين هميشه تكرار كرده است كه اتحاد مجدد ايرلند هدف اصلي آن
است كه ساير موضوعات  -به ويژه اجتماعي و اقتصادي  -بايد تابع آن باقي بمانند .با اين حال ،آرمان
ملي گرايانه لزوماً با سياست هاي مترقي كه شين فين براي گسترش پايگاه خود در جنوب دنبال مي كند،
در تضاد نيست.

منتقدان استقﻼل به آساني استدﻻل ميكنند كه در صورت جدايي از بريتانيا ،ايرلند شمالي دسترسي به
خدمات بهداشت ملي ) (NHSرا از دست خواهند داد ،و بنابراين مصلحت كشور تمام در حفظ وضعيت
موجود است  .با اين حال ،با فرض اينكه شين فين در دوبلين به قدرت رسد و موفق شود يك سيستم
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مراقبت بهداشتي قويتر و برابرتر از سيستم كنوني ايجاد كند ،چنين استدﻻلي بخش عمدهاي از ماهيت
خود را از دست ميدهد.

حتي اگر رهبري شين فين براي وحدت ايرلند بيش از سياست چپ ارزش قائل باشد ،هيچ تضميني وجود
ندارد كه راي دهندگان در جنوب با اين اولويت موافق باشند .آنها به همان اندازه كه عﻼقمند به اتحاد
مجدد هستند ،بي صبرانه منتظر پيشرفت ملموس در موضوعات اجتماعي مانند بهداشت يا مسكن هستند
كه دليل نزديكي آنها به شين فين بود.

در هر صورت ،انتخابات سراسري بعدي در جمهوري ايرلند بايد حداكثر تا سال  ٢٠٢٥برگزار شود و
بعيد به نظر مي رسد كه قبل از آن همه پرسي براي تعيين سرنوشت برگزار شود .در شمال ،آرا به نفع
اردوگاه مليگرايان در سال جاري به  ٤٠درصد رسيد كه كمي بيشتر از كل آراي اتحادگرايان است .به
اين بلوك احزاب غيرمتعهد ،نه اتحادگرا و نه مليگرا اضافه شده است :حزب اتحاد ،جزء اصلي آن ،در
انتخابات با  ١٣,٥درصد آرا مرتبه سوم را به دست آورد .در حالي كه در جنوب ،خانم مكدونالد
پيشنهاد ميكند كه رايزني در مورد مرزها ظرف پنج سال آينده انجام شود ،حزب او تا زماني كه شانس
موفقيت آن نامشخص است ،قصد ندارد براي انتخاب رفراندوم عجله كند.

هدف نهاپي شين فين چيزي جز تغيير مرزهاي يك كشور در اروپاي غربي نيست ،شاهكاري كه هيچ
طرفي از پايان جنگ سرد نتوانسته است آن را انجام دهد ،نه در اسكاتلند و نه در كاتالونيا ،نه در ولز و
نه در باسك .اين امر قطعا چالش بزرگي است .شين فين براي تحكيم موقعيت كنوني و تجهيز خود به
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ابزاري براي دستيابي به اهدافش ،ابتدا بايد بر موانعي غلبه كند كه بسياري از احزاب چپ در همان دوره
در اروپا با آن مواجه شده اند.

*شين فين حزبي جمهوري خواه و بزرگترين حزب ملي گراي ايرلند شمالي است .شين فين به زبان
ايرلندي به معناي »ما خودمان« است.
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