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 تعامل نوین لندن _ بلفاست

  احمد هاشمى

بریتانیا که هنوز از شوک حاصل از عملیات تروریستى چندى پیش لندن به خود نیامده است، شوکى دیگر ولى 
پایان دادن به  ( که براىIRAاین بار از نوع شادى بخش را تجربه مى کند. ارتش جمهوریخواه ایرلند )

سال وارد نبردى مسلحانه با لندن شده بود، اعالم کرد که به  ۳۵موجودیت بریتانیا در ایرلند شمالى به مدت 
از پیشتر هم انتظار مى رفت ولى  IRAمبارزه مسلحانه خود پایان مى دهد. گرچه پایان یافتن مبارزه مسلحانه 

و دستگیرى برخى مسلمانان جوان عامل بمب گذارى این تحول در بحبوحه خبرهاى مربوط به جست وجو 
پیش  IRAهاى لندن، این خبرها را تحت الشعاع خود قرار داد. زیرا وضعیتى که پس از اعالم آتش بس توسط 

آمده تنها براى بریتانیا و ایرلند داراى اهمیت نبوده، بلکه دربردارنده درس هایى براى دیگر کشورها است. 
به اعضاى خود دستور تحویل سالح هایشان را داده است اعالم کرد که مبارزه خود را که  IRAکادر رهبرى 
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سالح هاى خود را  IRAاز راه هاى سیاسى و دموکراتیک پى خواهد گرفت و دستور داد که تمامى واحدهاى 
رزیابى بیانیه تحویل داده و فقط رویکرد سیاسى صلح طلبانه را توسعه دهند. تونى بلر نخست وزیر بریتانیا در ا

IRA  سیاست »و به عبارت دیگر « صلح جاى جنگ»گفت که این روز در جزیره ایرلند به عنوان روزى که
موسوم به  IRAرهبر شاخه سیاسى « جرى آدامز»را مى گیرد، مى تواند وارد تاریخ بشود. « جاى ترور

الت و صلحى پایدار در ایرلند هم این رویداد را به عنوان نقطه عطفى در جست وجو براى عد« شین فین»
دانست. جرى آدامز تعهد شین فین براى تالش در راستاى ایجاد یک ایرلند متحد را تکرار ولى اعالم کرد که 
مبارزات آزادیبخش ملى از روندهاى متفاوتى مى گذرد که زمانى مقاومت مسلحانه صورت مى گیرد و زمانى 

ذشته باقى مى ماند. این رویداد در نشریات بریتانیا مثبت ارزیابى هم یگانگى و وحدت پیش مى آید و جنگ در گ
شد و به عنوان گامى تاریخى از آن یاد شد. به عنوان مثال در یک تفسیر از روزنامه ایندیپندنت به طور 

درس هایى که در روند مربوط به ایرلند شمالى قابل آموختن هستند، در مورد »خالصه چنین آمده است: 
ورت چگونگى تفسیر متعصبان اسالمگرا مى تواند به عنوان الگو مطرح باشد. در گذشته بى موضوع ضر

نتیجه بودن اتخاذ سیاست هاى سختگیرانه و نادیده گرفتن عدالت در زمینه مبارزه با تروریسم مشاهده شده 
در « هستند.  است. حکومت و قوه قضائیه براى جلوگیرى از تکرار همان اشتباهات مجبور به تالشى پیگیر

که با هدف پایان دادن به موجودیت بریتانیا در ایرلند شمالى مبارزه اى  IRAسال فعالیت سازمان  ۳۵مدت 
مسلحانه را آغاز کرد، نزدیک به دو هزار نفر جان خود را از دست داده و هزاران نفر هم زخمى شدند. 

شده که با استفاده از روش هاى قهرآمیز و سختگیرانه ایندیپندنت معتقد است که در این مدت دولت بریتانیا متوجه 
هم با گذشت زمان پى برد که با اتخاذ مشى  IRAنخواهد توانست این مسئله را حل کند. شین فین شاخه سیاسى 

ترور نخواهد توانست به اهدافش برسد. در واقع هر دو طرف دیر زمانى است که از مجراهاى مختلف با 
تفاهم نامه اى در ایرلند  ۱٩٩۸گو داشته اند و در نتیجه این دیدارها در ماه آوریل سال یکدیگر دیدار و گفت و

( به امضاى دو طرف رسید. ولى با وجود امضاى این Good Friday« )جمعه خوب»شمالى تحت عنوان 
اجه تفاهم نامه خونریزى ها و درگیرى هاى متعددى صورت گرفت و روند صلح به دفعات متوالى با وقفه مو

شد ولى هدف نهایى تغییر نیافت. حکومت انگلیس براى حل مسئله از طریق مذاکره و گفت وگو مصمم بود. 
براى این امر آماده نبود و نمى  IRAو دیگر گروه هاى مسلح بود.  IRAتنها مشکل مسئله تحویل سالح 

تش بس اعمال شد و براى خواست با خلع سالح شدن ظاهرى تسلیم شده از خود بروز دهد. با گذشت زمان آ
تصمیم به تحویل کامل سالح هاى خود گرفت.  IRAاستقرار مجدد روند صلحى که با وقفه مواجه شده بود 

اکنون براى آغاز روند جدید و تشکیل یک حکومت خودمختار با مختصات نوین در ایرلند شمالى انتظار مى 
ارتش انگلیس هم شروع به از میان برداشتن مراکز رود که مجلس تعطیل شده آن بازگشایى شود. در عین حال 

امنیتى و بازرسى خود در ایرلند شمالى کرده است. اکنون گام هایى که براى روند عادى سازى ضرورى 
به  IRAهستند در حال مشخص شدن هستند و دولت بریتانیا خود را براى تدوین قانونى که بازگشت اعضاى 

پیش بینى مى کند آماده مى کند. در این روند دو مسئله مهم دیده مى شود:اول  خانه هایشان را در پاییز آینده
فهم اینکه اختالفات و مناقشات اینچنینى با جهت گیرى هاى توام با خشونت و فشار و سرکوب قابل حل نخواهد 

آمیز.  بود. دوم وجود اراده سیاسى در طرفین براى حل مسئله از طریق گفت وگو و مذاکره و با روش صلح
سال مبارزه مسلحانه رهبران دو کشور یعنى هم نخست وزیر بلر و هم جرى آدامز رهبر  ۳۵اکنون پس از 

 شین فین بر این نظرند که مبارزه سیاسى با رویکرد دموکراتیک و صلح آمیز تنها راه حل این مسئله است.

 


