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یادداشت 
 بلفاست_ تعامل نوین لندن 

احمد هاشمى  

کم  (IRA)اشتش جمهوشیخواه ایشلند . بشیتانیا کم هنوو او شوک حاصل او عملیات تشوشیستى چندى پیش لندن بم خود نیامده است، شوکى دیگش ولى این باش او نوع شادى بخش شا تجشبم مى کند
گشچم پایان یافتن مباشوه مسلحانم .  سال واشد نبشدى مسلحانم با لندن شده بود، اعالم کشد کم بم مباشوه مسلحانم خود پایان مى دهد۳۵بشاى پایان دادن بم موجودیت بشیتانیا دش ایشلند شمالى بم مدت 

IRA او پیشتش هم انتظاش مى شفت ولى این تحول دش بحبوحم خبشهاى مشبوط بم جست وجو و دستگیشى بشخى مسلمانان جوان عامل بمب گذاشى هاى لندن، این خبشها شا تحت الشعاع خود قشاش 
 کم بم IRAکادش شهبشى .  پیش آمده تنها بشاى بشیتانیا و ایشلند داشاى اهمیت نبوده، بلکم دشبشداشنده دشس هایى بشاى دیگش کشوشها استIRAویشا وضعیتى کم پس او اعالم آتش بس توسط . داد

 سالح هاى خود شا IRAاعضاى خود دستوش تحویل سالح هایشان شا داده است اعالم کشد کم مباشوه خود شا او شاه هاى سیاسى و دموکشاتیک پى خواهد گشفت و دستوش داد کم تمامى واحدهاى 
و « صلح جاى جنگ» گفت کم این شوو دش جویشه ایشلند بم عنوان شووى کم IRAتونى بلش نخست وویش بشیتانیا دش اشویابى بیانیم . تحویل داده و فقط شویکشد سیاسى صلح طلبانم شا توسعم دهند

هم این شویداد شا بم عنوان نقطم عطفى دش جست « شین فین» موسوم بم IRAشهبش شاخم سیاسى « جشى آدامو». شا مى گیشد، مى تواند واشد تاشیخ بشود« سیاست جاى تشوش»بم عباشت دیگش 
جشى آدامو تعهد شین فین بشاى تالش دش شاستاى ایجاد یک ایشلند متحد شا تکشاش ولى اعالم کشد کم مباشوات آوادیبخش ملى او شوندهاى . وجو بشاى عدالت و صلحى پایداش دش ایشلند دانست

این شویداد دش نششیات بشیتانیا مثبت اشویابى شد و بم . متفاوتى مى گذشد کم ومانى مقاومت مسلحانم صوشت مى گیشد و ومانى هم یگانگى و وحدت پیش مى آید و جنگ دش گذشتم باقى مى ماند
دشس هایى کم دش شوند مشبوط بم ایشلند شمالى قابل آموختن هستند، دش »: بم عنوان مثال دش یک تفسیش او شوونامم ایندیپندنت بم طوش خالصم چنین آمده است. عنوان گامى تاشیخى او آن یاد شد

دش گذشتم بى نتیجم بودن اتخاذ سیاست هاى سختگیشانم و نادیده گشفتن عدالت دش ومینم مباشوه . موشد موضوع ضشوشت چگونگى تفسیش متعصبان اسالمگشا مى تواند بم عنوان الگو مطشح باشد
 کم با هدف پایان دادن بم IRA سال فعالیت ساومان ۳۵دش مدت « . حکومت و قوه قضائیم بشاى جلوگیشى او تکشاش همان اشتباهات مجبوش بم تالشى پیگیش هستند. با تشوشیسم مشاهده شده است

ایندیپندنت معتقد است کم دش این مدت دولت . موجودیت بشیتانیا دش ایشلند شمالى مباشوه اى مسلحانم شا آغاو کشد، نودیک بم دو هواش نفش جان خود شا او دست داده و هواشان نفش هم وخمى شدند
 هم با گذشت ومان پى بشد کم با اتخاذ مشى تشوش نخواهد IRAشین فین شاخم سیاسى . بشیتانیا متوجم شده کم با استفاده او شوش هاى قهشآمیو و سختگیشانم نخواهد توانست این مسئلم شا حل کند

 تفاهم نامم اى دش ۱٩٩۸دش واقع هش دو طشف دیش ومانى است کم او مجشاهاى مختلف با یکدیگش دیداش و گفت وگو داشتم اند و دش نتیجم این دیداشها دش ماه آوشیل سال . توانست بم اهدافش بشسد
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ولى با وجود امضاى این تفاهم نامم خونشیوى ها و دشگیشى هاى متعددى صوشت گشفت و شوند صلح بم . بم امضاى دو طشف شسید (Good Friday)« جمعم خوب»ایشلند شمالى تحت عنوان 
 و دیگش گشوه هاى IRAتنها مشکل مسئلم تحویل سالح . حکومت انگلیس بشاى حل مسئلم او طشیر مذاکشه و گفت وگو مصمم بود. دفعات متوالى با وقفم مواجم شد ولى هدف نهایى تغییش نیافت

با گذشت ومان آتش بس اعمال شد و بشاى استقشاش مجدد شوند صلحى کم با وقفم .  بشاى این امش آماده نبود و نمى خواست با خلع سالح شدن ظاهشى تسلیم شده او خود بشوو دهدIRA. مسلح بود
اکنون بشاى آغاو شوند جدید و تشکیل یک حکومت خودمختاش با مختصات نوین دش ایشلند شمالى انتظاش مى شود کم مجلس .  تصمیم بم تحویل کامل سالح هاى خود گشفتIRAمواجم شده بود 

اکنون گام هایى کم بشاى شوند عادى ساوى . دش عین حال اشتش انگلیس هم ششوع بم او میان بشداشتن مشاکو امنیتى و باوشسى خود دش ایشلند شمالى کشده است. تعطیل شده آن باوگشایى شود
دش این شوند .  بم خانم هایشان شا دش پاییو آینده پیش بینى مى کند آماده مى کندIRAضشوشى هستند دش حال مشخص شدن هستند و دولت بشیتانیا خود شا بشاى تدوین قانونى کم باوگشت اعضاى 

دوم وجود اشاده سیاسى دش طشفین بشاى حل . اول فهم اینکم اختالفات و مناقشات اینچنینى با جهت گیشى هاى توام با خشونت و فشاش و سشکوب قابل حل نخواهد بود:دو مسئلم مهم دیده مى شود
 سال مباشوه مسلحانم شهبشان دو کشوش یعنى هم نخست وویش بلش و هم جشى آدامو شهبش شین فین بش این نظشند کم ۳۵اکنون پس او . مسئلم او طشیر گفت وگو و مذاکشه و با شوش صلح آمیو

. مباشوه سیاسى با شویکشد دموکشاتیک و صلح آمیو تنها شاه حل این مسئلم است
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