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، برآن شدم که تاريخچه مختصری از 2022ماه مه  5در پی پيروزی شين فين در انتخابات  
، ی استقالل از دولت بريتانيا، مبارزات مردم آن ديار براجزيره ايرلند (شمال و جنوب)

که حاميان محلی آنها (ارتش بريتانيا و ط ايرلند شمالی توسمردم محلی سرکوب های خونين 
، ين، دوران درگيری های خونايرلند شمالی مهاجرت کرده بودند)بريتانيا به قاط مختلف نز ا

طع آنها اجتماعی شين فين در سالهای اخير و پيروزی قا-ت های سياسیو سياست و فعالي
را  اره بر سر قدرت بودندهمودر انتخابات مجلس محلی و شکست حاميان دولت بريتانيا که 

مردم و نيروهای های شکست و پيروز مبارزات، بتوان درسی ازجمه کنم تا گرد آوری و تر
رلند شمالی گرفت. به اميد آن.سياسی اي  

  س. .  بهمن 

 تاريخ مختصر ايرلند

عنی زمانی که هنری هشتم خود ، ي1534مشگالت ايرلند برميگردد به سال  شروع مشگالت:
يس کليسا انگستان که از کليسا واتيگان جدا شده بود کرد و اطمينان حاصل کرده بود که ئرا ر

انتخاب خواهد او را بعنوان پادشاه ايرلند  1541پارلمان ايرلند هفت سال بعد يعنی در سال 
 و کار ، سياست رسمی انگليس متمرکز شد برکشت17کرد. از اين تاريخ تا اواخر قرن 

محصوالت کشاورزی در ايرلند. بدنبال اين سياست بود که هزاران انگليسی و اسکاتلندی (که 
پروتستان بودند) به ايرلند ( که مردمش کاتوليک بودند) مهاجرت کردند. موفق ترين مزرعه 

ی سياست جديد انگليس در منطقه اولستر (در شمال ايرلند که اکنون بخش مهمی از در پ
 -از همين زمان هست که درگيری های فرقه ای ايرلند شمالی هست) شکل گرفت. دقيقا

   .مذهبی درايرلند پديدار گشت (گرچه بعد ها مسايل ملی و طبقاتی به آنها افزوده شد)

نين بود. اين امر با تحميل قوانين خشن جزايی به اوج خود قرن هفدهم در ايرلند يک قرن خو
رسيد. اين قوانين شامل سلب قدرت کاتوليک ها، محروم کردن آنها از حق اجاره يا مالکيت 
زمين باالتر از ارزش معينی، غيرقانونی کردن روحانيون کاتوليک، ممنوعيت تحصيالت 

تحميل سوگند درانطباق با کليسای  ، وبرای کاتوليک ها عالی و گرفتن مشاغل حرفه ای
ته در طول قرن هجدهم، شدت اين قوانين جزايی تا اندازه ای بدولتی (کليسای ايرلند) ميشد. ال

درصد از زمين های  5کاتوليک ها تنها حدود  1778کاهش يافت ولی با اين وجود در سال 
.ايرلند را در اختيار داشتند  

ی به رهبری هنری گراتان (يک پروتستان) توانست ، يک فراکسيون پارلمان1782در سال 
برای ايجاد روابط تجاری مطلوب تر با انگليس و استقالل بيشتر قانونگذاری برای پارلمان 

 مهم  ين وجود، انگليس کماکان کنترل خويش را بر مسايلا ايرلند تالش کرده و موفق شود. با
، سازمان اتحاد مردم 1791از انقالب فرانسه در سال  . در اين زمان با الهامحفظ کردايرلند 
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ايرلند، در پی آن شد که با متحد کردن مردم ايرلند با هر مذهب و فرقه ای، دست به 
جوان پروتستانی  ا کاهش دهد. رهبر اين سازماناصالحاتی زده تا قدرت بريتانيا در ايرلند ر

زمان اتحاد مردم ايرلند عمال الهام بخش . سا"تيوبالد ولف تون"از اهالی دوبلين بنام بود 
شد. عليرغم تالش فرانسوی ها در جهت کمک به مردم ايرلند  1798مبارزه مسلحانه در سال 

 1801برای رسيدن بخواست هايشان، قيام مردم ايرلند شکست خورد و در نتيجه در سال 
نيا به حساب ميامد. قانونی بتصويب رسيد که از نظر سياسی، ايرلند جزيی از اتحاد بريتا  

دانيل اوکانل، معروف به "آزادی دهنده بزرگ" يکی از بزرگترين رهبران ايرلند محسوب 
قانون آزادی رای دادن و حق انتخاب شدن کاتوليک ها  1829ميشود که توانست در سال 

ديه درپارلمان بريتانيا را بتصويب برساند.  پس از اين موفقيت، اوکانل قصد داشت قانون اتحا
را لغو کرده و پارلمان ايرلند را مجدداً تأسيس کند. اين البته خواست و وظيفه بسيار بزرگی 
بود که حمايت مردم ايرلند را طلب ميکرد واوکانل نتوانست به اين خواست خود برسد چرا 

به  یناناطمياينکه مردم (بخاطر  نبود که رويکرد او در رد خشونت مورد حمايت همه مردم
. در اين زمان فاجعه بزرگتری (فاجعه قحطی بزرگ) در تاريخ )نداشتند بريتانيا های سياست

  را تحت الشعاع خود قرار داد. یايرلند بوقوع پيوست که مسائل سياسی مختلف

سيب زمينی غذای اصلی جمعيت رو به رشد ايرلند بود.  : در آن روزگار،قحطی بزرگ
 1847و  1846، 1845 متوالیسال سه (نوعی بيماری گياهی) در  "باليتآفت " هنگامی که 

ی بزرگ قحطی و گرسنه گی در سراسر کشور ضربه زد، فاجعه به محصوالت سيب زمينی 
رخ داد. سيب زمينی غيرقابل خوردن بود و مردم از گرسنگی می مردند. واکنش دولت 

ايرلند هنوز تحت کنترل لندن بود و بريتانيا نيزبه اين فاجعه دامن ميزد. توافقات تجاری در 
برطبق قانون  ، ولیدر حالی که صدها هزار نفر از مردم از گرسنگی شديد رنج می بردند

مجبوربودند که بخش يزرگی از محصوالتشان از جمله گندم و  آنها،  از سوی لندن تحميل شده
 محصوالت لبنی را به بريتانيا و خارج از کشور صادر کنند.

تا  5118قحطی و قوانين تحميلی، نزديک به دو ميليون ايرلندی در بين سالهای در نتيجه 
بور به مهاجرت شدند. سيل مهاجرت ايرلندی ها از آن زمان به جيا جان باختند و يا م 1845

خود بعد هم کماکان ادامه يافت بطوری که جمعيت ايرلند هرگز به تعداد قبل از قحطی بزرگ 
ميليون  7نزديک به  -جنوبی و شمالی -(جمعيت کنونی کل ايرلند ميليون) نرسيد 8ود د(ح

 ميباشد). اکثريت مهاجران ايرلندی در اياالت متحده آمريکا سکنی گزيدند

توسط  لنديگر مخالفت چندانی با کنترل ايردبا شروع قحطی بزرگ، : حکومت خود گردان
 سن رسال بيشت 31ارنل که لز استوارت پتا اينکه شخصی جوانی بنام چار يريتانيا نميشد

ايرلند دست يافته و توانست در سال  )Home Rule(  ت به رهبری حزب خودگردانشندا



3 
 
 

برساند. گرچه تالش های  بريتانيا پارلمانايرلندی در اين حزب را به يکی از احزاب 1882
ايرلند" را نرسيد ولی لقب "پادشاه بی تاج و تخت ای پارنل برای خودگردانی ايرلند به نتيجه 

اما،  فعاليت های پارنل، مهمتاثير . از طرف نمايندگان مجلس عوام بريتانيا نصيب خود کرد
. اين ايده باعث نگرانی بود در ميان مردم و مجلس انگيزه خودگردانی ايرلندجا افتادن 

 پروتستان های اولستر (که در شمال ايرلند بودند) شد. آنها نگران اين مسئله بودند که با
فت رگد نخواهخودگردانی ايرلند (که کاتوليک بودند)، پروتستان ها در يک اقليت محص قرار

. پروتستان شامل حال آنها شوداين بارده و هست برعکس ش جامعه ممکنو مشگالت کنونی 
گرا (يونيونيست) به رهبری سر ادوارد حزب اتحادحامی و بودهها طرفدار اتحاد با بريتانيا 

کارسون بودند. کارسون تهديد کرده بود که اگر اعطای خودگردانی ( بنوعی استقالل) به 
جنگ مسلحانه دست به اد با بريتانيا، حبرای جدا کردن ايرلند شمالی و اتايرلند داده شود، 

. زد خواهد  

 س رسيد ولی رسما بعنوان سنداليحه قوانين خودگردانی به تصويب مجل 1912در سال 
بسياری از  عمال به تعليق درآمد. 1914قانونی تبديل نشد و با آغاز جنگ جهانی اول در سال 

بريتانيا حمايت کنند، از تالش های جنگی آنها ملی گرايان ايرلندی بر اين باور بودند که اگر 
 اعطا خواهد شد. در اين زمان،قانون خودگردانی به آنها  ،پس از خاتمه جنگآن و در مقابل 

جان ردموند، رهبر حزب پارلمانی ايرلند، مردم را تشويق کرد تا به نيروهای بريتانيا بپيوندند 
ن به دولت بريتانيا اعتماد نکرده و بسياری نيز به آن پيوستند. با اين حال، اقليتی از ملی گرايا

، شد از مهم ترين رويدادهای تاريخ ايرلندکه منجر به يکی  و به ارتش بريتانيا نپيوستند. امری
.عيد پاک قيام  

ارتش جمهوری خواه  وتاسيس (دوشنبه عيد پاک 1916آوريل  24: در در عيد پاک قيام
(  ايرلندیوندان داوطلبان ايرلندی و ارتش شهربنام های  ، دو گروه ازمبارزين مسلح ايرلند)

 نگ عليه آلمان هست، ميتوان ازبا تکيه بر اين نظر که چون بريتانيا در حال شکست در ج
مکان های مهوری ايراند را اعالم کرد) و حکومت ج هجست موقعيت ضعف بريتانيا سود

   ريگ پيرسداوطلبان ايرلندی توسط پاتگروه کليدی در دوبلين را به تصرف خود در آوردند .
در مرکز  داره پست شهرآنها ا. لیشهروندان ايرلندی توسط جيمز کانا ارتشری ميشد ورهب

الميه اع دوبلين را به اشغال خود در آورده و پاتريک پيرس در مقابل ساختمان اداره پست،
را مستقل از بريتانيا را اعالم کرد. جمهوری ايرلندخواند و برای مردم ايرلند را  جمهوری  

ير يار از هر دو طرف و همچنين مردم غت بسافهای سنگنی با تلبعد از خواندن اعالميه، نبرد
ار مستقر در کان در دوبلين را با قايق های توپدنيروهای بريتانيا قيام کننده . نظامی درگرفت

) گلوله باران و قتل عام کردند. اين جنگ بمدت ردداخل شهر قرار دا رودخانه ليفی ( که در
 2500 بيش از نفر و زخمی شدن 400بعد از کشته شدن  در نهايت روز ادامه داشت و  5
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ه و نفر از قيام کننده گان محکوم به اعدام شد 70. خاتمه پيدا کرد ،شورشيانشدن ليم نفرو تس
اعدام بودند ازجمله پيرس و کانالی) از امضا کننده گان اعالميه  ده نفر از آنها (که اکثراپانز

اين قيام موافق نبودند ولی وقتی که مشاهده کردند که شدند. در ابتدا اکثر مردم عادی با 
قيام و رهبرانشان  چگونه نيروهای نظامی دولت بريتانيا با قساوت تمام مردم شرکت کننده در

ن متحول شده و به مسائل آگاه شده و با قيام کننده گان ت و افکارشارا اعدام ميکند، نظرا
م کننده گان عيد پاک به ارتش جمهوری خواه ايرلند بعد از اين واقعه بود که قيا .همراه شدند

  معروف شدند.

به رهبری ايمون دی ولرا توانست اکثريت ) Sinn Fein(، شين فين 1919درانتخابات سال 
. ايمون دی والرا و مايکل حزب بکندرا از آن کرسی های مختص به ايرلند در مجلس عوام 

که درقيام عيد پاک نقش داشتند ولی از اعدام شدن های کليدی بودند کالينز دو نفر از شخصيت
مجلس عوام در دوبلين  ين در، اعضای شين ف1919ژانويه  21نجات پيدا کرده بودند. در 

ده ش درجزيره ايرلند  EireannDail گردآمده وخواهان تشکيل پارلمان جمهوری ايرلند بنام 
.ايرلند شدند خواهان بدست گرفتن قدرت در تمامی وجملگی  

که ارتش جمهوری خواه "جنگ استقالل" به دورانی گفته ميشود  دورانجنگ استقالل: 
جنگ چريکی را عليه نيروهای بريتانيايی به  -ارتش جمهوری تازه اعالم شده ايرلند  -ايرلند 

. يکی از رهبران کليدی اين جنگ مايکل کالينز بود. )1921تا  1919(از سال  راه انداخت
مقامات ايرلندی و بريتانيايی امضا شد.  معاهده ای بين 1921، در دسامبر در پی اين دوران

 مفاد اين معاهده باعثشد. د داده به ايرلن بر طبق اين معاهده، استقالل درسطح مشخصی
. يکی از مفاد اين معاهده تقسيم مومی و سياسی ايرلند شدافکار عتفرقه ای در بوجود آمدن 

 شهرستان) بود که در بعد ها 26رلند (ت آزاد ايشهرستان) و اياال 6ايرلند به ايرلند شمالی (
وديت کرد. اعالم موج 1922ايرلند در سال  ت آزاداياالتحت نام   

تفرقه بين موافقين و مخالفين ايجاد نيا و ايرلند و در پی انعقاد معاهده بين بريتاجنگ داخلی: 
ال تا س 1922اين دو نظر شد (از سال  معاهده، باعث شروع جنگ داخلی  بين طرفداران

رهبر مخالفين معاهده. اثرات ). مايکل کالينز رهبری موافقان معاهده بود و دی ولرآ 1923
ميتوان نشانه هايش را  جنگ داخلی و تفرقه بين افکار عمومی جامعه را هنوز که هنوز هست

معاهده و  زب موافقح -Fine Gaelايرلند (حزب فاين گيل  بزرگ حزب دو در سياست های
بعد از خاتمه جنگ  زب مخاف معاهده) مشاهده کرد. البتهح Fianna Failفيانا فايل حزب 

بر جامعه حکمفرما شد.   نسبی ای داخلی، يک ثبات سياسی  
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                     رلند شمالی:يا

دولت آزاد ايرلند تشکيل ودر پی آن پارلمان 2192در سال   "،قانون دولت ايرلندبر اساس "
گرچه اکثريت اعضای پارلمان در اختيار پروتستان ها بود ولی شد. ايرلند شمالی تاسيس 

ر جامعه بود. البته اين چند دهه ثبات نسبی دعث بوجود آمدن بابه خودی خود  وچود پارلمان
ل تبعيض سيستماتيک عليه کاتوليک ها به پايان به دلي 1960در اواخر دهه ان ثبات نسبی دور

 رسيد.

خود بود ( که الهام حقوق مدنی کاتوليک ها برای احقاق آغاز راهپيمايی های ، سر1968سال 
)  بود حقوق مدنی در آمريکا احقاق گرفته از اعتراضات دانشجوئی در فرانسه و جنبش برای

نيروی پليس منجر همچنين که به واکنش های خشونت آميز برخی از وفاداران پروتستان و 
نام دوره "دردسرها/مشگالت" است که به  دوره ای رخ داد، اين ماجرا شد. آنچه پس از

کاتوليک ها) با -(ايرلندی ها گروه های ملی گرا/جمهوری خواهمعروف شد. دوره ای که 
با هم درگير شدند.پروتستان ها)  -(مهاجرانی بريتانيائی يانوفادار/اتحادگراگروه های   

نيروهای بريتانيايی ظاهرا برای حفظ نظم و حفاظت از اقليت کاتوليک به  1969در سال 
به عنوان ، ارتش جامعه اقليت کاتوليکولی از نگاه دری و بلفاست اعزام شدند. شهرهای 

با رويدادهايی مانند برداشت از ارتش  ی در دست اکثريت پروتستان تلقی شد. اينابزار
نيروهای بريتانيايی به راهپيمايی  . در اين روز،تقويت شد 1972يکشنبه خونين در سال 
کشته  نفر 13که در نتيجه آن تيراندازی کردند حمله و دری شهر در  حقوق مدنی کاتوليک ها

در اين دوره نيروهای وابسته به هر دو طرف با يکديگر درگير شده و بسياری کشته و  .شدند
نفر از دو طرف  0035سال به درازا کشيد و بيش از  30که زخمی شدند. ظاهرا اين دوره 

" که به توافق نامه "جمعه نيک 1998در سال با امضا توافق نامه بلفاست کشته شدند، 
)Good Fridayالبته "جمعه نيک" نامی است که کاتوليک . به پايان رسيد ،) معروف هست

ها به اين توافق نامه داده  و آن را راهی برای رسيدن به استقالل ميپندارند و "بلفاست" نام 
 مورد استفاده پرو تستان ها هست که آنرا سندی ميدانند  برای اتحاد با بريتانيا.  

 

       1969نيروهای ارتش بريتانيا در بلفاست سال 
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( بعد از امضا توافق نامه بلفاست) ثبات و صلح قابل توجهی در ايرلند شمالی  1998از سال 
شدت مخالف يکديگر، يعنی شين فين ، دو نيروی به 2007برقرار شده است. در سال 

)Sinn Fein ( اتحاد دمکراتيک) و حزبPDUيکديگر در دولت محلی  ) به همکاری با
 ايرلند شمالی دست زدند.  

دو  نامه در واقع شامل اين موافقت مختصری درباره موافقت نامه بلفاست/جمعه نيک: 
نامه ای است چند جانبه، بين دولت های بريتانيا و ايرلند و  اولی موافقت ،نامه ميشدموافقت

موافقت نامه  در مشگالت آن زمان ايرلند شمالی و دومی يرتمامی سازمان ها و احزاب درگ
به   1998 سال  مه 22. اين موافقت نامه در ايرلند است بين دولت های بريتانيا و جمهموری

 نامه شاملت ين توافقبه اجرا درآمد. ا 1999 سال دسامبر 2رای گذاشته وتصويب شد و در 
بود.  بشرح زير سه ساختار سياسی  

حکومت ايرلند شمالی: تشکيل مجمع قانون گذاری و اجرائی برای اتخاذ قوانين يک: تشکيل 
  و تصميم گيری در مورد مسائلی که بر زندگی روزمره درايرلند شمالی تاثير ميگذارد.

تشکيل جمهوری ايرلند). -لند جنوبیراي و(رابطه بين ايرلند شمالی  جنوب-روابط شمالدو: 
ای اجرائی) برای همکاری و همياری بين ايرلند شمالی و دو نهاد (شورای وزيران و شور

 جمهوری ايرلند. 

تشکيل ايرلند شمالی و دولت بريتانيا):  (رابطه بين حکومتغرب -روابط شرق سه: 
) که از همکاری بين دول بريتانيا و جمهوری ايرلند ها و شورا ها سازمانهای (کنفرانس

  حمايت ميکنند. 

تک تک شان ازاهميت ه حمايت از هر يک از اين ساختارها که هد بمتعطرفين قرارداد 
. ند، شديکسانی برخورداربودند  

اين توافقنامه آنگونه که انتظارش ميرفت، اجرا نشد بخصوص در مورد رسيدگی به مسائل و 
لع سالح گروه مشگالت گذشته، تقسيم قدرت اجرائی، قدرت قضائی، اقتصادی و رفاه، و خ

هر از چند گاهی گر چه های مسلح (البته منظور تنها ارتش جمهوريخواه ايرلند بود). 
، 2005در سال  ،از جمله ارائه شد.عهدنامه هائی و يا گزارش های کميسيون های مختلف 

ر انجام گرفته است و يا د کميسيون مستقلی اعالم کرد که خلع سالح ارتش جمهوريخواه ايرلند
برای تقسيم قدرت سياسی و قضائی،  )St. Androw ، عهد نامه سنت اندرو(2006سال 

شهروندی، حقوق قربانيان دوره درگيری های نظامی، مسائل  حقوق بشر، برابری حقوق
جلسه ای  متعهد شد که اقتصادی و رفاهی به تصويب رسيد که بر مبنای اين عهدنامه، پارلمان
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برای تعيين معاون اول و دوم وزير (که به فرماندار هم مشهور هست) با شرکت تمامی 
بطور مثال  .يکجانبه بود عمالموجود در پارلمان، برگزار کند. ولی مصوبات احزاب 

و معاون دوم از آن کاتوليک ها. در سال  آن پروتستان ها شود معاون اول ازتصويب شد که 
 Hillborough هيلزبوروعهدنامه های ديگری (همچون  2015و  2014و  2010های 
با همين  ) تقريبنFresh Startو فرش استارت   ،Stormont House هاوس مونتاستور
و مصوبات، ها عهد نامه  ويب رسيد. با وجود ارائه انواع و اقسام صها به تخواست نوع 

آنچه که به  2017الينحل باقی ماند و عمال در سال کماکان مشگالت جامعه ايرلند شمالی 
از هم پاشيد و پارلمان هيچ جلسه ای در طول سه مربوط ميشد، کانون تقسيم قدرت اجرائی 

) برگزار نکرد. 2020تا  2017سال (   

     

ها) و وفاداران کاتوليک  -مروری بر درگيری های سی ساله بين ايرلندی ها (استقالل طلبان 
  1998تا  1968پروتستان ها) درطول سالهای  -به بريتانياگی  وابسته ان(وفادار

 لند) تحت تاثير اعمال نفوذ اتحادايرلند شمالی (منطقه ای در شمال شرقی شبه جزيره اير
از تشکيالتی  - UIster Unionتحاگرايان اولستر(پروتستان ها يا ا "وفاداران" ويا نياگرا

اغلب انگليسی و يا اسکانلندی های مهاجرکه خواهان مانده گاری/ وابستگی به –بريتانيائی 
"قانون دولت ايرلند" که مستقل از "قانون داخلی" نام تحت   1920بريتانيا بودند) در سال 

د. طبق اين ی باشل شش شهرستان در استان اولستر مايرلند بود، بوجود آمد. ايرلند شمالی شام
اقليت آنجا در که کاتوليک ها و ملی گرا ها در Tyroneو  rmanagheF، دو شهر طرح
ها در و ملی گرا ها کاتوليکی که ولی سه شهرستانقرار ميگرفتند اين طرح  ، دربودند

گرچه  .شدندنمياين طرح  شامل) Donegal, Cavan, Monaghanنند: ( هما اکثريت بودند
 مثل شهرهايی نظير اين طرحناشی از اد مرز ايجاد شده در امتدقرار گرفته برخی از مناطق 

Derry  وArangh دکاتوليک ها و ملی گراها بودنسکنه آنها  زاکثريت قابل توجهی ا که ،
.شامل اين طرح ميشدند  

تأييد شد و در پی آن  1921وجود ايرلند شمالی بر اساس معاهده انگليس و ايرلند در سال 
، کميسيونی تشکيل شد بنام 1925جنگ استقالل طلبانه ايرلند به پايان رسيد. در سال 

مسائل مرزی. اما، برخالف آنگونه که از اين برای رسيدگی به "کميسيون مرزی" که 
بخش های زيادی از ايرلند شمالی را به ايالت آزاد ايرلند واگذار کميسيون انتظار ميرفت که 

هيچ تغيير عمده ای را پيشنهاد نکرد. حتی اين کميسيون مال چنين امری اتفاق نيافتاد وع کند،
به همان شکلی که بود بقوت خود باقی  هااصالحات محدود آن نيز هرگز اجرا نشد و مرز

 ماند.
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بصورت يک منطقه خودمختار از بريتانيا اداره  1972تا  1922ايرلند شمالی عمال از سال 
ميشد. حزب اتحاد گرا (وفادراران به دولت بريتانيا) در تمام اين سالها امور آن را بدست 

استورمونت (منطقه ای در  بيرون شهر بلفاست) به داشته و قوانين خود را در پارلمانی بنام 
با آنها  )Orang Orderر نظي ستانسازمان های پروتساند. سازمان های برادر (تصويب مير

    رده و در قانون گذاری در پارلمان سهيم بودند.  کهمکاری 

مدام ملی گرايان ايرلندی در پارلمان حضور نداشتند بلکه -از طرف ديگر نه تنها کاتوليک ها
قانون  که دتنها کسانی بودنوتيعيض در دريافت مسکن و استخدام شدن، مواجه بوده با 

که طبق آن به دولت گفته ميشد  انونیاختيارات ويژه به قشامل شان ميشد.  "اختيارات ويژه"
. همچنين، بدون محاکمه را ميداد (که عمال تنها شامل کاتوليک ها ميشد) اجازه بازداشت

) معروف بودند B Special(روی که به ماموران سلطنتی اولسترني نيروهای مسلح پليس و
بودند. ها پروتستاناز جملگی   

) مليت ايرلندی رسما به رسميت شناخته نميشد و از تدريس 1974تا  1956در اين دوران(
حزب  اننداده از پرچم سه رنگ ايرلند همتاريخ ايرلند در مدارس خبری نبود. استف

يالت حزبی شين فين رسما تحت کين فين) غير قانونی بود. گرچه تش(شجمهوريخواه ايرلند 
اکثر ملی گرايان در ايرلند  لیدر ايرلند شمالی فعاليت ميکرد ونام  باشگاه جمهوريخواه 

ملی گرا حمايت و پشتيبانی ميکردند و به آنها رای ميدادند. های ب احزاشمالی از   

بود، فعاليت تاسيس شده در ايرلند جنوبی  " کها"آی آر تشکيالت  1962تا  1956بين سالهای 
موفقيت  با چندانمبارزاتش در ايرلند شمالی به مرحله اجرا گذاشت ولی اش را های چريکی 
  نرسيد. وبه اهدافشهمراه  نشد 

از دوستانه شدن روابط بين اتحادگرايان شمال و جمهوريخواهان  یايهنشانه در اين زمان، 
بعد از ديدار های نخست وزير ايرلند شمالی (ترانس اونيل) و همپای  60جنوب در دهه 

. ترانس اونيل خواهان رفرم های در ايرلند شمالی به چشم ميخوردجنوبی اش (شان لماس) 
بخصوص شخص ايان پيزلی که يک واعظ بود ولی با مخالفت های اتحاد گرايان افراطی 

  . شدروبرو  ،کاريزماتيک پروتستانی بود

 درگيری های مسلحانه برای دريافت حقوق مدنی 

انجمن حقوق بشر در ايرلند شمالی توسط اعضای حزب چپ گرای کارگر و  1966در سال 
شد. اما، باشگاه جمهوريخواهان با هدف خاتمه دادن به تبعيض عليه کاتوليک ها، تشکيل 

خشونت به طور مرتب و افزاينده ای در راهپيمايی های اين گروه حقوق بشری رخ می داد. 
بخصوص در راهپيمای موسوم به "دموکراسی خلق"  که بين دو شهر بلفاست و دری 

صورت گرفت. اين راهپيمائی با حمله نيروهای "وفاداران" مواجه شد. نتيجه اين حمالت 
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اسات بس تلخی را در ميان آنها عليه پروتستان ها بجا گذاشت که در عليه کاتوليک ها، احس
و نيروهای پليس  و پروتستان پی آن شورش های شديد و فزاينده ای بين جمعيت کاتوليک

(پليس سلطنتی منطقه اولستر) به ويژه در شهر دری صورت گرفت که نقطه اوج آن  محلی
بود  1969اه اوت سال م 17تا  12روزهای شورش های سراسری در ايرلند شمالی در طی 

شد.  نفر 1800ها خانه و آوراه گی نفر، ويرانی صد  8شدن که به کشته   

 

      

                                            درگيری های خيابانی درشهر "دری"  

                          

شهر دری شروع شد که در پی آن حمالت اهپيمائی نيروهای وفادار در را باين شورش ها 
نيروهای پليس به کاتوليک ها صورت گرفت که به نبرد "باگ سايد" معروف شد. شورش 

وقتی تشديد شد که افراد وابسته به پروتستان ها به محله های کاتوليک نشين (در خيابان بمبی 
موسوم به  پليس و حول و حوش آن) حمله کرده و آن محله را به آتش کشيدند. نيروهای 

که  ندمجتمع مسکونی ديويس آتش گشود سمتنطقه ای اولستر با مسلسل سنگين بسلطنتی م
ريتانيا برای بعد از اين حمالت بود که ارتش ب درستموجب کشته شدن پسر جوانی شد. 

مورد استقبال کاتوليک ها  ی امربتداند که درامستقرشدشده و  منطقه وارد رامشآبرقرای 
ند. قرار گرفت  
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) به دو شاخه اارتش جمهوريخواه ايرلند (آی آر  بدنبال اين حمالت عليه کاتوليک ها بود که
شناخته شد، مدعی شد ) Provionl IRAت (ق" مواخش مبارز آن  که به "آی آر تقسيم شد و ب

ار) کوتاهی کرده و شکست ود در دفاع از مردم کاتوليک (ايرلندی تبجمو تشکيالتکه 
و خواهان شروع  مبارزه مسلحانه در ايرلند شمالی شدند.    اندخورده   

بخش ديگر (موسوم به بخش رسمی) خواهان ايجاد يک حزب سياسی چپ گرا برای تقويت 
رای برقراری يک ايرلند وحدت در ميان طبقه کارگر شامل کاتوليک ها و پروتستان ها ب

ط شد. است هايشان بر جامعه مسلاما، بخش موقت بود که نظرات و خو ،. در عملشدندمتحد 
مبارزه عملی در راه دسيدن به  ت بامخالو در از اين دو بخشبه دورالبته ملی گرايان معتدل 

 1970) را در سال SDLPکارگر ( -کاتوليک ها، حزب سوسيال دمکرات  خواست های
  تاسيس کردند. 

سياست خلع سالح نيروهای خاطر بارتش بريتانيا و جمعيت ملی گرا  در اين زمان روابط
مبارز رو به وخامت گذاشت و قانون منع رفت و آمد (حکومت نظامی) در مناطقی از بلفاست 

ی چندين ساعته با نيروهای آی به اجرا گذاشت که بدنبال آن درگيری نظام 1970در جوالی 
به کشته ر اشباع و منجر موقت اتفاق افتاد که کل منطقه از شليک گلوله های اشگ آو-اآر 

غيرنظامی شد. شدن چهار  

نيروهای ارتش بريتانيا را مورد هدف قرار دادند. دولت  اهر دو بخش آی آر  1971در سال 
ايرلند شمالی در واکنش به حمالت به ارتش بريتانيا قانون توقيف بدون محاکمه را بتصويب 

% آنها از 90از  نفر را دستگير و زندانی کرد که بيش 2000رساند که در پی آن بيش از 
% آن از افراد وابسته به وفاداران به بريتانيا بودند. 10و کمتر از  عضای جمهوريخواهانا

اما، در واقع هيچيک از افراد وابسته به وفاداران زندانی نشدند. بخاطر تصويب و برقرای 
مله اعضای با پروتستان ها و ارتش بريتانيا از جمسلحانه  چنين قانونی، حتی مخالفين مبارزه

حزب سوسيال دمکرات کارگر، از عضويت در پارلمان ايرلند شمالی استعفا داده و از 
خانه صورت  اجارهبات های که برای افزايش نرخ طرفدارانشان خواستند که در اعتصا

که اغلب جمهوريخواهان از مبارزات مسلحانه ای  بودگرفت، شرکت کنند. به همين جهت مي
اين واقعه در جامعه حريان داشت، حمايت کرده و آن را اقدامی تدافعی  سال بعد از 25که تا 

 و واکنشی ميپندارند.   
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 خانه ها اجارهات در مخالفت با افزايش نرخ ظاهرات و اعتصابت        
                                                                                                     

 موقت از همان ابتدا مصمم به-ادر آن زمان، بسياری بر اين نظربودند که نيروهای آی آر 
بوده و تحوالت اخير را در راستای جنگ استقالل ايرلند » مبارزه مسلحانه«برپا کردن 

در گذشته، اين باردستگيری های وقت م-دانستند. و از طرفی، بر خالف مبارزات آی آر امی
وسيع اعضای آن در ايرلند جنوبی به اجرا گذاشته نشد که اين امر موجب آن شد که  اتحاد 

خواه ايرلند نظاميان ارتش جمهوري بی) با شبهگرايان ادعا کنند که ايالت جنوبی (ايرلند جنو
کندابرازهمدردی می  

د که دولت بريتانيا سعی کرد با يک سری عمال درپی اعتصابات و مبارزات درآن زمان بو
اصالحاتی در ايرلند شمالی، احساسات و خواست های ستيزه جويانه ملی گرايان را خنثی 

محلی (که عمال نيروهای شبه ات، منحل کردن نيروهای پليس کند. از جمله موارد اين اصالح
يان بود)، ايجاد مرزهای انتخاباتی جديد برای منعکس کننده تعداد واقعی انظامی اتحاد گر

 نماينده کاتوليک ها، تعيين مديران مسکن و استخدام برای مقابله با تبعيض. 

خواهان و نيروهای دولتی تنها منبع خشونت بودند. جمهوري -فته ميشود که ملی گرايانچنين گ
های به تاسيس گروه 1970بريتانيا نيز در اوايل دهه های وفادار به دولت در حالی که گروه

انجمن دفاع از جمله  ،های پروتستان نشين پرداختندلهنظامی و امنيتی در مح شبه
بنام مبارزان برای مچنين . اين انجمن هبه حساب ميامدکه بزرگترين آنها  UDAاولستر

نيروهای تستان ها بنام . ديگر تشکيالت شبه نظامی پروآزادی اولستر هم خوانده ميشد
. عمال اين دو گروه و بود شدهتاسيس  1966که در سال شناخته ميشد  UVFداوطلب اولستر 
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تعداد قابل مالحظه ای از کاتوليک ها را به قتل رسانند ولی  1972گروهای مشابه تا سال 
ی شدند. اعضای بسيار اندکی از آنها (در مقايسه با اعضای جمهوريخواهان) دستگير و زندان  

 دوران قيام 

نفر  480مار ميايد. در اين سال شن سال دوران معروف به "مشکالت" ب، بدتري1972سال 
 شهرازکه "يکشنبه خونين" معروف هست   جان خود را از دست دادند. اين سال با واقعه ای

ه گانی که نفر از تظاهرات کنند 14انويه ) ژ 30" آغاز شد که در آن روز  (Derry" دری 
، به خيابان ها آمده بودند، به ضرب گلوله )بازداشت بدون محاکمه( عليه قانون اختيارات ويژه

های نيروهای ارتش بريتانيا کشته شدند. اين قتل عام انگيزه زيادی به جمهوريخواهان مبارز 
 داد.

يش داد و موقت  فعاليت های خود را به شدت افزا -در اين زمان ارتش جمهوريخواه ايرلند
سرباز انگليسی را در آن سال از پا درآورد و مرکز بلفاست و دری را با  100بيش از 

معروف به "جمعه  –ژوئيه  21در ماشين ها ويران کرد ( به ويژه در روز  گذاریبمب
نفر  130کشته و نفر 9 ،خودرو که همزمان منفجر شدند 26خونين"، با بمب گذاری در 

 زخمی شدند).

ملی با  را بريتانيا اين دوره را "دوران شورش" خوانده و در پی آن رفتار بسيار خشنیارتش 
ايرلندی (نه تنها در روز يکشنبه خونين بلکه در روز های بعد از آن) در پيش گرفت.  گرايان

نفر، که بسياری از آنها  170،حداقل تعداد 1974تا  1971بعنوان نمونه، بين سال های 
را کشته شدند. همچنين با تيراندازی در مقياس وسيع بسوی مردم در سال  غيرنظامی بودند،

 5و  11ه اسپرينگ هيل؛ به ترتيب در منطق 1972در منطقه بالی مورفی و در سال  1971
ير نظامی را به قتل رساندند. غ  
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ملی گرايان توسط ارتش بريتانيا در شهری"دری"  -: سرکوب کاتوليک ها1972ژانويه    

 

مسئول ترورها و  MRFها بعد از اين وقايع، آشکار شد که يک واحد مخفی بنام   سال
به کشته شدن حداقل  رجکه من ودف در مناطق کاتوليک نشين، می بتيراندازی های بدون هد

ه گرفت که برخی از مرگ های منتسب به نيروهای ج. بنايراين، ميتوان چنين نتيندنفر شد 9
عضای اين گروه مخفی صورت گرفته باشد.  جمهوريخواهان عمال توسط ا  

در آستانه پيروزی بوده و با  1972موقت" بر اين باور بود که در تابستان -تشکيالت "آی آر ا
آغاز مذاکره مستقيم با دولت بريتانيا، آنها چاره ای جز خروج حداقل بخشی از نيروهای 

. ولی عمال هيچ توافقی از ندس کردش بتاعالم آآنها ارتش شان را ندارند. بهمين جهت بود که 
" به خواست اصلی شان که همانا  دست يابی  به يک ااکرات بدست نيامد چرا که "آی آر مذ

مدند. بدنبال بن بست در مذاکرات با آ یمايرلند متحد بود پافشاری کرده و به هيچوجه کوتاه ن
دولت بريتانيا و نيروهای وفاداراشان، منطقه "لنادون" در بلفاست به خشونت کشيده شد و 

آتش بس عمال شکسته شد. همزمان با شکسته شدن آتش بس، کشتارهای که بدست نيروهای 
تجمع وفادار صورت ميگرفت، شکل پيچيده ای بخود گرفت و به بمب گذاری در محل 
که انجاميد کاتوليک ها از جمله بار (ميکده) ها از جمله بمب گذاری در "بار مک گورک" 

 بدست نيروهای وفادار نفر شد. آدم ربائی و کشتار کور کاتوليک ها 15باعث کشته شدن   
بود. آنهالکرد جنايتکارانه بخش ديگری از عم  

اح های رقيب جمهوری خواهان، بين جن رخداد ها، درگيری های پراکنده همزمان با اين
، اعالم 1972اه مه سال شرايط حاکم بر جامعه را حاد تر کرد. خوشبختانه، "آی آر ا" در م

و عنوان "آی آر ا" را عمدتا به جناح "موقت" سپرد ولی اختالفات بجای خود  نمودآتش بس 
م "ارتش ، بخش مبارزان آن از تشکيالت جدا شد و تحت نا1974باقی ماند و در سال 
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ت مبارزات مردم و ) اعالم موجوديت کردند. در پی افINLAآزاديبخش ملی ايرلند" (
"، دولت بريتانيا از فرصت استفاده کرده، پارلمان ايرلند شمالی را به حالت انيروهای"آی آر 

تعليق در آورد و دوباره "قانون مستقيم" ( قوانينی که تنها از لندن تصويب و ديکته ميشد) را 
به مرحله اجرا درآورد.   1972ر ماه مارس د  

1970درگيری های اواسط دهه   

به چشم نميخورد. گرچه  1973هيچ نشانه ای از پايان گرفتن درگيری ها چند جانبه تا سال 
با کاهش چشم گيری  1972نسبت به سال  1973تعداد کشته شده گان در درگيری های سال 

شان  را نفر جان 2000بيش از  1970دهه نفر). اما، تا پايان  255نفر به  480همراه بود (از 
 از دست دادند.

مسلحانه گسترده با نيروهای شروع به عقب نشينی از رويارويی های در اين زمان "آی آر ا" 
، ارتش بريتانيا مناطقی از بلفاست را که پايگاه عمده 1972در ماه جوالی سال  انگليسی کرد.

ممنوعه اعالم کرد و عمليات گسترده ای بنام عمليات ميامد را "آی آر ا" به حساب 
عليه آنها به مورد اجرا گذاشت. "   Motorman-"موتورمن   

يير در تاکتيک مبارزاتی را نتيجه تغ"آی آر ا" مليات عکاهش در بريتانيا ارتشها، بعدالبته 
عمليات در مقياس بر مبنای  روش جديد آنها کهچرا از "شورش" به "تروريسم" نام نهاد آنها 

.  بودری در شهرهای مختلف بريتانيا و بمب گذا ،زير زمينی ،کوچکتر  

-1974نشسته و بين سال های ناز طرف ديگر، شبه نظاميان وفادار به بريتانيا هم بيکار 
غيرنظامی کاتوليک را در عملياتی کور و بدون هدف مشخصی به قتل  370بيش از  1976

نفرغير نظاميان   88رساندند. اين کشتار در مقايس وسيع بسيار بيشتر از کشته شدن 
. وفاداران صورت گرفته بودخواه های مختلف جمهوري توسط گروه ی بود کهستانپروت

گذاری های مرز دو ايرلند کردند. تنها در بمب یهمچنين شروع به بمباران  شهرهای جنوب
جان خود را از دست نفر  33دست کم   1974در شهرهای دوبلين و موناگان در ماه مه 

 دادند.
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        1974سال  –صحنه از بمبگذاری نيروهای وفادار در شهر دوبلين                

ادعاهای مستمری مبنی برتبانی نيروهای دولتی در عمليات وفاداران بريتانيا  وجود دارد. از 
جمله همکاری اعضای هنگ دفاعی اولستر ودادن اسلحه و انتقال اطالعات به وفاداران و 
همچنين ادعاهايی در مورد نقش اداره اطالعات ارتش بريتانيا در برنامه ريزی و اجرای 

حمالت نيروهای وفادار عليه کاتوليک ها و جمهوريخواهان. گزارش تحقيقات استيونز در 
ه شواهد موثقی از تبانی بين افرادی در سطح باالی نيروهای دولتی نشان ميدهد ک 2003سال 

.شته استهای وفادار، وجود دا بريتانيا از جمله پليس، ارتش و اطالعات و گروه  

اه و وخ، توافقی بين شبه نظاميان جمهوري1976طبق گزارش های متفاوت موجود، در سال 
عمال باعث کشتار غير روهای بمبگذاری شده که ازخوداستفاده عدم نيروهای وفادار مبنی بر

. در نتيجه اين توافق، تنش و کشتارها کاهش چشمگيری ه استد، صورت گرفتنظاميان ميش
 پيدا کرد. 

اعالم  1976تا ژانويه  1975ارتش بريتانيا توانست "آی آر ا" را متقاعد کند که از ژانويه 
ما، عمال هيچ پيشرفت سياسی در پی اين آتش اجرا بگذارد. ا مورد آتش بس کرده و آن را به

نيروهای  ختلفنفر در عمليات م 125ا کرد و بس حاصل نشد و درگيری ها کماکان ادامه پيد
صورت ميگرفت، جانشان را از دست دادند.  تفاوتیحت نام های م"آی آر ا" که ت  

Sunningdale و اعتصاب  شورای کارگران اولستر   توافق 

دولت بريتانيا  تالش زيادی برای يافتن راه حل سياسی برای خاتمه درگيری  1973در سال 
رلند شمالی (حزب دو نيروی عمده در اي توانستندآنها  ،سال ها، بعمل آورد. در نوامبر همان

به سر ميز مذاکره کشانده و توافقی که به را کارگر)  -ب سوسيال دمکرات زاتحادگرايان و ح
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، نامهتوافق اين " معروف شد را امضا کنند. طبق مفادSunniodale"سانينگ دل  توافقنام 
پارلمان (مجمع) محلی با بين اين دو حزب انجام گرفته و  تقسيم قدرتیقرار براين شد که 

با  زود خيلی. اما، اين توافق شروع بکار کندهدف توسعه و همکاری همه ايرلندی ها، 
اتحادگرايان ملغی شد. درست اپوزيسيون جوش و گسترده  اعتراضات و راهپيمائی ها خود

 به اوج خود رسيد. در همين دوران بود که خشونت شبه نظاميان وابسته به نيروهای وفادار
های کارگری نهادی متشکل از اتحاديه -امه، شورای کارگران اولستر نتوافقاين بعد از امضا 

عمومی را در سراسر ايرلند شمالی از جمله  يک اعتصاب -نظاميان وفادار پروتستان و شبه
آنها با ايجاد مانع هائی در تمام جاده های اصلی از رفتن . ندها سازماندهی کرددر نيروگاه

به سرکار جلوگيری ميکردند.  -بخصوص آنهائی که از اعتصابات حمايت نميکردند-مردم 
ند زداز اجرای توافقنامه سرباز اشت، حزب اتحادگرايان بعد از دو هفته که اعتصابات ادامه د

ملغی شد.  1974عمال در سال توافق اين و بدين صورت   

ملی گراها از اينکه ارتش بريتانيا هيچ عکس العملی برای جلوگيری از اعتصابات و خاتمه 
زرده خاطر بودند. اما، سه سال بعد. آه، انجام نداند، بسيار خشمگين و آن برای حفظ توافقنام

شورای کارگران اولستر اعتصاب عمومی ديگری را  با هدف  1977که در سال يعنی وقتی 
 اعاده "حکومت  اکثريت" سازماندهی کرد با دخالت ارتش بريتانيا از هم پاشيده شد. 

 اولستری کردن منطقه، اعتصاب زندانيان، و اعتصاب غذا

برای دستيابی ، دولت بريتانبا 1970بنا به گفته يکی از وزرا ايرلند شمالی، در سالهای دهه  
امال ک ،ی سياسی در يک سطح قابل قبولیدرگيری هابه يک راه حل امنيتی درجهت کاهش 

. استراتژی دولت بريتانيا بر مبنای تضعيف و بی اعتبار کردن خواست مستاصل شده بود
. يخواه در موارد زير بود:نيروهای جمهورهای   

يک: تالش برای تضعيف ادعای جمهوريخواهان ايرلند مبنی بر اينکه آنها در حال جنگ 
. که اين جنگ آزاديبخش خواهان جلوگيری از" اولستری کردن منطقه" آزاديبخش ملی هستند

. بود و کاهش برتری ارتش بريتانيا و سپردن آمنيت به نيروهای پليس محلی  

پايان دادن به بازداشت های گسترده بدون محاکمه که بدنبال خود يک فاجعه ملی به دو: 
از طريق دادگاه با ( محاکمه دوندولت بريتانيا قانون دستگيری ب 6197حساب ميامد. از سال 

عنوان به را به مرحله اجرا گذاشته بود. بر طبق اين قانون دستگير شده گان نه  )هيئت ژوری
به حساب ميامدند و آنها را نه در  جنائی-عادیکه بعنوان مجرمين جرايم بل زندانيان سياسی

) در نظر گرفته Long Keshزندانی که برای زندانيان سياسی (زندان معروف به النگ کش 
داده ) اسکان Mazeعادی و جنائی ( مغروف به زندان مايز شده بود بلکه در زندان مجرمين 

.ميشدند  
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با  که اکثرا از جمهوريخواهان بودند سکان دادن دستگير شده گانن اودر ابتدا اين قان
اعتراض جمهوريخوان ( و آن اندک دستگير شده گان نبروهای وفادار) مواجه شد و کم کم از 

تنها پتو های زندان را بدور خود می بستند) آنها اعتراض به مخالفت با پوشيدن لباس زندان ( 
اين  1981عروف به اعتراض کثيف) رسيد. در سال و تميز نکردن سلول های زندان (م

داشت. در پی اعتصاب با خود همراه  رايی اعتراضات به اوج خود رسيد که اعتصاب غذا
رهبر  )Bobby Sandsنفر از اعتصاب کننده گان از جمله بابی سند ( 10غذای طوالنی 

دادند. اعتصاب غذا کننده گان، جان خود را بر اثر گرسنگی طوالنی، از دست   

تن از مبارزان جمهوريخواه، حمايت و پشتيبانی از "آی آر ا" در ميان  10در پی جان باختن 
ا با يولت يريتاندايرلند بشدت قوت گرفت. استراتژی جامعه ملی گرا ها و در واقع سراسر 

زندانيان و نه مرگ بابی سند و يارانش، که خواستار پذيرفته شدن آنها بعنوان زندانيان سياسی 
ه گان آنقدر در نزد مردم باال محبوبت اعتصاب کنندبودند، بشدت تضعيف شد. جنائی  –عادی 
که در انتخابات ميان دوره ای پارلمان بريتانيا، مردم بابی سند را که در زندان در حال  گرفت

البته که اعتصاب غذا بود را با باالترين رای به عنوان نماينده ايرلند شمالی انتخاب کردند. 
) عضو شين فين بجای او Carron nOweبابی سند، اوون کاردون (بخاطر در زندان بودن 

بعد از جان باختن بابی سند  در پارلمان بريتانيا شرکت ميکرد. دو اعتصاب غذا ديگری
صورت گرفت و با جان باختن اعتصاب غذا کننده گان، شورش های گسترده ای در مناطق 

         ک ها به راه افتاد. کاتولي -ملی گرايان

       

 نقاشی چهره بابی سند بر روی ديواری در بلفاست
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جنگ طوالنی ""  

ييراتی در غ، ت1970در اواخر دهه ، درگيری ها همچنان ادامه يافت.  1980در طول دهه 
که اهل  Ruari O Bradaighبوجود آمد، رهبران مسن تر همچون " آی آر ا" رهبری 

دادند.  Gerry Adamsاز شمال همچون جری آدامز  جای خود را به جوانانی جنوب بودند،  

را ابداع کردند  "جنگ طوالنی"جری آدامز همراه با همفکرانش،استراتژی جديدی موسوم به 
جمهوريخواهان ايرلند در هسته های کوچکی سازماندهی بق اين استراتژی، اعضای  ارتش ط
زمان خروج وقفه ای در مبارزات مسلحانه شان تا  تاشده ها خبرچينشدند تا مانع نفوذ می

  ، ايجاد نشود. از ايرلند شمالیبريتانيا 

 

 

 

در پی بدست آوردن حمايت سياسی از طريق حزب آنها مبارزات مسلحانه؛ به موازات 
عتصاب کنندگان غذا يکی تاکيد و تبليغ بر روی حرکت اشدند.  خود يعنی شين فيناز وابسته ب

تند در صورت آنها تصميم گرف 1986بود. در سال  ی سياسی آنهامهم ترين راه حل هااز 
" دنی موريسون"پس از سخنرانی  شرکت کنند. پارلمان محلی در ،در انتخابات انتخاب شدن

در حول اين شعار شکل استراتژی آنها عمال ، " "صندوق رای و اسلحه درباره مسئله 
  گرفت. 
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 1970در پايين ترسطح نسبت به دهه  1980ايرلند شمالی در طول دهه خشونت سياسی در 
 همنفر 100) تعداد تلفات به بيش از 1988و  1982، 1981رسيد. بطوريکه در سه سال (

.ه استمورد مرگ ناشی از درگيری ثبت شد 57تنها  1985نرسيد و در سال   

که در ز به تعداد نيروهای کميت ارتش جمهوريخواه ايرلند در شهرهای بلفاست و دری هرگ
در  داشت باز نگشت و خبر چين ها در مقياس زيادی در تشکيالت آنها نفوذ کردند. قبلدهه 

هايی مانند آرماغ جنوبی و سازمان در مکاناين واحدهای روستايی  اين دوران بود که 
در  سنگين ایههای دست ساز و مسلسلخمپاره، مين همچونهايی سالحاستفاده از به، تايرون

باالتر و موثرتری  های يیتوانا و بدين صورت به کردند بيشتری تاکيد عمليات خود
دست يافتند.  ايتانيبر یروهايبه نت خود حمالدر  

بخاطر کشته شدن برخی از افراد از حمايت های مردمی نسبت به "آی آر ا" در اين زمان 
بمب گذاری بخاطر  اولستر و بخصوصهنگ غير نظامی و يا افراد نيمه وقت بدون سالح 

ستان ها تنفر از پرو 12شته شدن ککه منجر به  1987در سال  Enniskillen انيس کيلندر 
شد (در آن روز پروتستان ها برای يابود کشته شده ها در جنگ در اين محل گرد هم آمده 

طول درگيری ها کاتوليک ها ييشتر به نامزدهای در بهمين جهت بود که کاسته شد.  بودند)،
رای دادند تا به حزب شين فين.  SDLPکارگر -سوسيال دمکراتحزب   

 

 

  

Enniskillenصحنه ای از انفجار بمب در منطقه                                     
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ارتش جمهوريخواه ايرلند که خواهان استقالل از بريتانيا و تشکيل يک ايرلند واحد بود، 
آنها مونه؛ نکماکان به مبارزات مسلحانه اش عليه ارتش و دولت بريتانيا ادامه داد. بصورت 

به گرچه  دکنن رتروسعی کردند که مارگارت تاچر نخست وزير انگليس را در شهر برايتون 
کار  ارتش بريتانيا در لندن ند. همچنين در انفجاری بمبی که در مسير رژههدفشان نرسيد
آنها بمبی هم . جانشان را از دست دادندبريتانيا نفر از نيروهای ارتش  11، گذاشته شده بود

) منفجر کردند. از ديگر رخداد مهم اين دوران، Harrods(در فروشگاه بزرگ هارودز 
موقت هنگام ساختن بمبی در جبل الطارق در  -عضو ارتش جمهوريخواه ايرلند 3کشته شدن 

بود.  1988سال   

، ارتش 1980ين از ليبی در نيمه دوم گمقادير قابل توجهی از تسليحات سنبا وجود دريافت 
افزايش دهد. با  نه چندان باالئیات خود را در حد عمليجمهوريخواه ايرلند تنها توانست 

های  گذاری)، آنها توانستند بمبSemtexدريافت مقدار زيادی از مواد منفجره "سم تکس"( 
از اموال قابل توجه ای تخريب  هتجاری لندن به اجرا بگذارند که بدر مناطق را مخربی 

اطالع رسانی های قبل از انفجار ها، و مراکز مالی همراه بود. خوشبختانه بخاطر هشدار ها
 تلفات جانی اين حمالت بسيار اندک بود. 

نسبت به دهه گذشته بسيار مراقب بودند که افراد  1980نيروهای سلطنتی بريتانيا در دهه 
داليل و ادعا های زيادی در آنزمان در مورد عمليات هدفمند اما، ير نظامی کشته نشوند. غ

در دستور کار اين و سياست "تيراندازی برای کشتن" "آی آر آ" برای کشتار نيروهای 
هشت   Lougallدر کمينی در منطقه الهال   1987. بعنوان نمونه در سال ارددنيروها وجود 

نفر از اعضای ارتش جمهوريخواه ايرلند توسط نيروهای سلطنتی کشته شدند. همچنين 
ا استفاده گلوله های پالستيکی و موضوع مهم ديگری که در آنزمان وجود داشت، ظاهر

برای کنترل تظاهرات بود که عمال به کشته شدن حداقل  توسط نيروهای سلطنتی !الستيکی
   ، انجاميد.   ها نفر و مجروح شدن بسياری از کاتوليک 16

فروکش کرد. اما، پس از توافقنامه که که  1980خشونت نيروهای وفادار در اوايل دهه 
رده بود که به دولت ايرلند نقش مشورتی در امور ايرلند شمالی بدهد، دوباره انگليس قبول ک

 در ارتباط با  که رو به افزايش نهاد. ترس از "فروخته شدن" ناشی از اين توافقنامه، گروهی
به وارد کردن ، شروع خوانده ميشدند نام "مقاومت اولستر"بودند و ب دمکراتيک دحزب اتحا

وبی کرده و در برخی موارد با پشتبانی ارتش بريتانيا و سازمان اسلحه از آفريقای جن
داران جمهوريخواه زدند )، دست به شناسايی و کشتن مبارزان و سياستمRUCاطالعاتی (

کاتوليک بودند.  نظامیراد عادی وغيرفااز آنها ناغلب قربانيا،1970همانند دهه  ولی  
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توجهی از کاتوليک ها و فعاالن جمهوريخواه را د قابل دا، نيروهای وفادار تع1990در دهه 
يگر گروهای جمهوريخواه از جمله کشتند. اين کشتار با عکس العمل نيروهای "آی آر ا" و د

حمالتی را عليه پروتستان ها در مقابل و ) روبرو شده INLA(  ارتش آزاديبخش ملی ايرلند
.  نفر کشته شدند 10ه در نتيجه آن همانند بمب گذاری در منطقه "شان کيل"  سازمان دادند ک  

 

  روند صلح 

به درگيری ها در ميان جمهوريخواهان شکل از پايان دادن  يینشانه ها 1980در اواخر دهه 
حزب  رهبر وميو جان ه نيف شينآدامز رهبر  یجر نيب يیگفتگوهار اين زمينه، دگرفت.  

کارگر صورت گرفت.همچنين جلسات گفتگوهای محرمانه ای بين دولت –سوسيال دمکرات 
 بريتانيا، دولت ايرلند، و جمهوريخواهان، برگزار شد.  

آتش بس يکجانبه ای را اعالم کرد و شش هفته بعداز  1994موقت" در سال -تشکل "آی آر ا
جانب "آی آر ا" با آن گروهای اصلی وفادار هم اعالم آتش بس کردند. اما، اين آتش بس از 

، شکسته شد. در نتيجه، حزب شين فين (شاخه 1996بمبگذاری ها وسيع در لندن در سال 
 سياسی آی آر ا) از شرکت در گفتگوهای چند جانبه تا زمانی که نيروهای "آی آر ا" اسلحه

. هايشان را تحويل ندهند، منع شد  

ا پذيرفت و شين فين دوباره به ، تشکل"آی آر ا" ادامه برقراری آتش بس ر1997در سال 
جلسات گفتگو های چند جانبه پذيرفته شد. در اين گفتگو ها حزب ملی گرای سوسيال 

کارگر، حزب اتحاديه پيشرو؛ حزب دمکراتيک اولستر (به نمايندگی شبه نظامان -دمکرات
تان دمکراتيک ( نيروی اصلی پروتس نان ، شرکت داشتند. حزب اتحادوفادار)، و اتحاديه ز

شرکت در آن  شرکت حزب شين فين در گفتگوها، از ها) به رهبری "يان پيزلی" بخاطر
) و يا "توافق Good Fridayخودداری کرد. اين گفتگو ها که به توافق جمعه خوب (

به اوج خود رسيد.  1998در سال معروف است،بلفاست"   

 مالی بود که ميبايد بر اساسنقطه اصلی و مهم اين توافقنامه، تصويب قانون اساسی ايرلند ش
بگيرد. بر طبق ، صورت  رای دمکراتيک تمامی ساکنان آن ديار مشهور به "اصل رضايت"

 -بريتانيا و ايرلند –حق دريافت شهروندی هر دو کشور کنان ايرلند شمالی ا، ساين توافقنامه
 را بدست آوردند.  

بازگشته و تاکيد بر آن شد  خودگردان اين توافق، ايرلند شمالی بار ديگر به يک حکومتبنا بر
وزرای دولت ميبايد به تعداد مساوی ازميان اتحادگرايان و جمهوريخواهان بر که ترکيب 

اهميتش را از  مرزهای موجود بين دو بخش ايرلندد. نمبنای تعداد رای های آنها، انتخاب شو
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. همچنين، دولت ايرلند از ادعای ارضی بر ايرلند نددست داد و نهاد های فرامرزی بوجود آمد
شمالی چشم پوشی کرده و در مقابل نيروهای نظامی سلطنتی اولستر منحل و نيروی پليس 

آن داشتند. اين  سهميه ای دربه نسبت تعدادشان اتوليک جايگزين آن شد که افسران کمحلی 
و طی يک همه پرسی جداگانه در  توافقنامه با يک همه پرسی در ايرلند شمالی بتصويب رسيد

    ند، حذف اعادی مالکيت بر ايرلند شمالی، بتصويب رسيد.  لکشور اير

. در عمل اما، تصويب اين توافقنامه، همانا پايان درگيری ها و بن بست سياسی نبود
از واقعی" ميناميدند و–جمهوريخواهانی که مخالف اين توافقنامه بودند و خود را "آی آرا 

بخصوص در منطقه "اوماق در مناطق مختلف  آی آرا" جدا شده بودند، بمب هایتشکيالت "
– Omagh نفر کشته شدند. ديگر گروه  30منفجر کردند که در نتيجه آن  1998" در سال

در  دامه دادند. از طرف ديگراکان اهای ناراضی و مخالف توافقنامه به مبارزه مسلحانه کم
" برپا Orange Order -"نظم نارنجی تحت نام پروتستان هامرتب توسط رژه های که  پی 

 2000نفر تا سال  40شدن حدودا بوقوع می پيوست که منجرشد به کشته شورش هائی ميشد، 
.گرديد  

توافقنامه، اولين دولت (هيئت اجرائی) محلی ايرلند شمالی تنها درسال اين با وجود تصويب 
را که "ديويد اين دولت از هم پاشيده شد چ 2000وريه تشکيل شد ولی در ماه ف 1999

از همکاری با دولت بخاطر تحويل داده نشدن تمامی سالح های   تريمبل" رهبر اتحادگراها 
يد تريمبل و حزب وابسته رو به ضعف بود و "آی آرا"" خودداری کرد. البته موقعيت ديو

 DUPدمکراتيک  اتحادز حزب ابهمين جهت در انتخاباتی که در آن زمان برگزار شد 
شکست خورد. در همين زمان، حزب شين فين آرای بسيار بيشتری از آرای حزب 

دست آورد. کارگر، ب -وناليستی سوسيال دمکراتناسي  

ره) را (اسلحه و مواد منفحگرچه ارتش جمهوريخواه ايرلند تمامی تسليحات نظامی خود  
ارت بين المللی قرارداد صلح، قرار نداد ولی قبول آتش بس ت نظبرای انهدام در اختيار هيئ

دائم و پايان مبارزات مسلحانه خود را اعالم کرد. در مقابل، ارتش بريتانيا شروع به از بين 
بردن پايگاه های نظامی خود از سراسر ايرلند شمالی کرده و از حالت استقرار فعال در 

 منطقه خارج شد. 

دمکرايتک صورت گرفت در نهايت توافقی حزاب شين فين و اتحاد شتری بين اگفتگوهای بي
ت اجرائی (دولت محلی) از يک وزير ئيحاصل شد که بموجب آن هبين آنها  2007در سال 

 اول از حزب اتحاد دمکراتيک ( ايان پيزلی) و يک معاون وزير اول از حزب شين فين (
 مارتين مک گنيس) تشکيل شد. 



23 
 
 

، تقريبن تمامی نيروهای درگيرمبارزه مسلحانه، بنحوی اين نوع از 2010تا اوائل سال 
دمکراتيک در بازسازی ايرلند با هم  نهادند و احزاب شين فين و اتحادمبارزه را به کنار 

 همکاری کردند. 

 

 تلفات و زندانی شدگان در دوران سی ساله موسوم به دوران مشگالت  

)، تعداد کشته شده گان دوران 1923-1916لی (دوران درگيری های قبه با گرچه در مقايس
بمراتب کمتر است ولی نزديک به   ) 1998-1968( سی ساله موسوم به دوران مشگالت

ن (حدود سال از دست دادند. بيشتر کشته شدگا 30نفر جانشان را در درگيری های اين  3500
ا و بمبگذاری های نيروهای جمهوريخواه، يراندازی هنفر) از کسانی بودند که در ت 2000

نفر در اثرعمليات نيروهای وفادار، جان باختند و  1000جانشان را از دست دادند. بيش از 
تر از کشته شدن (رقمی بسيار کم نفر هست 368ارتش بريتانا مسئول کشتار بيش از 

بعبارتی  ).1923-1916مهوريخواهان توسط ارتش بريتانيا بين سالهای کاتوليک ها و يا ج
تعداد کشته شده گان توسط ارتش بريتانيا و نيروهای وفادار به بريتانيا از تعداد کشته شده گان 

ن ادعا ميکنند که يااتحادگراواه کمتر است. بهمين خاطر است توسط نيروهای جمهوريخ
تروريست  بر ايرلند شمالی، ميبايدجمهوريخواهان بخاطر زيرپا گذاشتن قانون رسمی حاکم 

يت مطلق کشته شده خوانده شوند و از طرف ديگر جمهوريخواهان استدالل ميکنند که اکثر
ير نظامی و معمولی بودند و و نيروهای وفادارانشان از افراد غريتانيا گان توسط ارتش ب

ی جنگی حکايتتنها و تنها مسئله دفاع از خود و مردمانشان، و يا بنا به مبارزه مسلحانه آنها، 
. ، و استقالل طلبانهعادالنهبوده کامال مشروع،   

يق و قابل اتکائی از تعداد زندانيان در اين دوران موجود نيست ولی تخمين زده ميشود قآمار د
تعداد زندانيان  نفر بوده و در حاليکه 15000 زندانيان جمهوريخواه نزديک به که تعداد

ميشود.   نفر برآورده  12000تا  5000وفاداران چيزی بين   

رويهمرفته ميتوان گفت که درگيری ها در ايرلند شمالی بمراتب خونين ترين درگيری در 
قه باسک يستم هست. بمراتب خونين تر از درگيری ها در منطاروپای غربی در اواخر قرن ب

ن خود نفر جا  1000در اسپانيا (که از نظر وسعت برابر با ايرلند شمالی هست) که بيش از 
) که  ETAنفر توسط گروه اتا ( 800از دست دادند ( تقريبن  2010و  1968سالهای را بين 

نفر توسط  300تا  200و بين  قه باسک در شمال اسپانيا، می جنگيدندبرای استقالل منط
 نيروهای دولتی اسپانيا کشته شدند)
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 ميراث دوران درگيری های سی ساله

جمهوريخواهان امتيازات بيشتری از  -ابين عموم اين تصور وجود دارد که ملی گراه
وفاداران در روند و امضا صلح بدست آورده اند، چرا که قانون اکثريت مطلق -اتحادگران

(پروتستان ها) لغو شد، تبعيض عليه کاتوليک ها عمال با تصويب برنامه سهميه بندی، 
اصلی خود  ر گرفت که جمهوريخواهان از خواستيد در نظبصورت معکوس درآمد. اما، با

 مبنی بر يک ايرلند واحد کوتاه آمدند و جدائی دو بخش ايرلند را پذيرفتند.  

گرچه صلح به امضا رسيد و درگيری ها رو بخاموشی گذاشت ولی تفکرات فرقه گرائی 
له های کاتوليک مح"ديوار های صلح" تشديد شد و کماکان در مناطق شهری کارگر نشين، 

د. نجدا ميکننشين ا ز محله های پروتستان را  نشين  

نفر از شبه نظامی (اصطالحی که در مورد اعضای سازمان های مسلح بکار برده  450تعداد 
جمعه نيک" را امضا کرده بودند  -ميشود) وابسته به احزاب سياسی که توافق "جمعه خوب

جمهوريخواهان به بهانه  ی وابسته بهزندان 70تعداد  آزاد شدند. اما، 1998در سال جملگی 
در اين توافقنامه هيچ اشاره ای به به قانون ضد تروريسم همچنان در زندان باقی ماندند. تاکيد 

نشده و تا  بول و امضا توافقنامه صورت گرفته بود،قبل از قی که فعاليت هايشان "عفو" افراد
خواهد بود چرا که مبهم همچنان اين مسئله مشخص و برطرف نشود، آينده ايرلند شمالی 

نفر همچنان در زندان خواهند ماند و يا عده ای بخاطر فعاليت های  70برخی همچون اين 
، "جری 2014بطور مثال در سال شوند.  گذشته شان ممکن دستگير، محاکمه و زندانی

مک ربودن و کشتن "جين مبنی بر دست داشتن در با توسل به ادعای آدامز" رهبر شين فين 
دستگير و بازجوئی ميشود. بعد از اين واقعه بود که مشخص شد،  ،1972در سال کونويل" 

 سی سالهدرگيری های که در دوران را اداره پليس ايرلند شمالی درصدد است که کسانی 
انبه بودن تحقيقات کند. نکته مهم در اين رابطه، يکج نقش داشتند دستگير، محاکمه و مجازات

ت که شامل افراد ارتش بريتانيا نميشود. بطور ايرلند شمالی اسی های اداره پليس و دستگير
در سال دری" شهر"مثال سرباز شناخته شده ای از ارتش بريتانيا که در "يکشنبه خونين" 

را مورد هدف قرار داده و کشته بود، نه دستگير می ، تعدادی از مردم غير نظامی 1972
گونه اقدامی برای ده توسط "بی بی سی"، هيچطبق اسناد منتشر شو نه محاکمه. همچنين  شود

شبه نظاميان وابسته  1970مامور مخفی ارتش بريتانيا که در سالهای اکمه دستگيری و يا مح
، دادگاه عالی بريتانيا، 2020درماه مه سال . ، نشده استبه جمهوريخوهان را ترور ميکرده

را غير قانونی اعالم 9701دستگيری و زندانی کردن جری آدامز بدون محاکمه در سال 
 کرد. 



25 
 
 

درگير  کسانی که در دوران جنگ (بخصوص جنگ داخلی) مسذله رسيدگی به فعاليت های
، مسئله بغرنج و پيچيده ای است. آيا ميشود با امضا يک قراداد يا توافقنامه، زمان پايان بودند

جسمی و روانی وارد  آيا صدمات يک جنگ، شورش، يا سرکوب های خونين را، اعالم کرد؟
 توافقنامه بيکباره از بين ميرود؟ با امضا يکهای خونين  روران درگيریآمده بر قربانيان د

جنوبی با تشکيل کميته حقيقت ياب، برقرار  بمعنای واقعی اش در آفريقایو عدالت آيا صلح 
 ولی کردهخشونت به آنچه که انجام داده بودند، اعتراف  شد؟ آنهم در شرايطی که عامالن

مردم دراسپانيا بعد از سرنگونی ديکتاتوری برای د؟ آيا صلح و آرامش واقعی مجازات نشدن
، بدست آمد؟ معروف شد "پيمان فراموشی"آنچه که به فرانکو تحت   

، تعداد کاتوليک ها تقريبا برابر با تعداد پروتستان ها شد و اين 2015-2014در دوره  زمانی 
در طبق نظر سنجی در اين دوره،   يکپارچه نخواهند بود. ملی گرايانابده جا گرفت که ديگر 

% 20ايده يک ايرلند متحد ديگر در ميان کاتوليک ها اکثريت خود را از دست داده و تقريبن 
% موافق اتحاد ايرلند هستند. وابستگی شديد 35و ا هستند ياندر بريت خواهان ماندنآنها 

ايرلند شمالی به اقتصاد انگلستان از طرفی و نابودی صنايع قديمی همچون کشتی  یاقتصاد
سازی و بافندگی (همزمان با سياست تعطيلی صنايع سنگين و کم بازده در سطح اروپای 

همچنين دولت ايرلند شمالی ساالنه  آمارهای بدست آمده باشد. اين غربی)  شايد يکی از علل
ولت بريتانيا يارانه دريافت ميکند. بعنوان مثال دولت ايرلند شمالی مبلغ قابل مالحظه ای از د

(در اين دوره  ه استميليارد پوند رايانه دريافت کرد 9مبلغ  2012و  2011تنها بين سالهای 
در  ميليارد هزينه داشت)  23ميليارد دالر ماليات دريافت کرد در حاليکه  14دولت تنها 

ول بکار هستند در حاليکه وی کار عمال در بخش دولتی مشغنير %30ايرلند شمالی بيش از 
  . % هست20 کمتر ازايرلند جمهوری اين رقم در بريتانيا و 

با وجود وابستگی شديد ذکر شده، ايرلند شمالی برخالف بريتانيا به ماندن در اتحاد اروپا رای 
و بوريس جانسون نخست وزير بريتانيا ناچار شد که ماندن ايرلند شمالی در اتحاديه داد مثبت 

پروتستان های روبرو و رضايت اروپا را به رسميت بشناسد. اين امر البته چندان با موافقت 
   نشد.  

وجود دارد؟ "ايرلندی برای "روزگار ما فرا خواهد رسيدآيا   

عبور کنيد، متوجه آن خواهيد در بلفاست "  Fallsاين شعاری است که اگر از خيابان "فالز 
شد. اين شعار ملی گرايان ايرلند شمالی و بخصوص حزب شين فين هست که به طرفدارانش 

د. پيروزی قاطع شين فين نکه به جدائی دو بخش ايرلند و يکی شدن آن خاتمه دهاند قول داده 
، برای بسياری از ملی گرايان اين پيام را همراه داشت که روز 2022ماه مه  5در انتخابات 

پيروز انتخابات مجلس نماينده گان موعود برای يکی شدن فرارسيده. در اين روز شين فين 
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 های يتلا فعاايرلند بود و به بزرگترين حزب مجلس تبديل شد. اين پيروزی عمال نتيجه ساله
 سياسی و تمرکز بر خواست های طبقه کارگر و تمرکز روی رای دهنده گان جوان بود. 

رقيب در حاليکه  .کرسی مجلس را بدست آورد 90کرسی از  27 خابات شين فيندر اين انت
تمامی سالهای گذشته باالترين کرسی ها مجلس در دمکراتيک که  قديمی آنها يعنی حزب اتحاد

. با اين پيروزی، شين فين کرسی را از آن خود کند 25 تنها توانست ،داشت خود دستدررا 
قادر خواهد شد که برای اولين بار در تاريخ ايرلند شمالی يک کاتوليک را بعنوان "وزير 

اول" انتحاب کند. پروتستان ها تمامی مقامات اجرائی ايرلند شمالی را بعد از دو تکه شدن 
.  نددر اختيار داشت 1920ی جزيره ايرلند در سالها  

نفر در  500،000بزرگترين حزب تمامی جزيره ايرلند هست. بيش ين فبدون شک شين 
        به آنها رای دادند ولی دو حزب قديمی 2020انتخابات جمهوری ايرلند در سال 

)Finna Fail و Gael Fine (  شين فين در  ديگر برای جلوگيری از گرفتن قدرترقيب يکو
جمهوری ايرلند، "اختالف" هايشان را کنار گذاشتند تا بتواند يک دولت ائتالفی بروی کار 

) به تنهائی قادر به تشکيل دولت نشدند بياورند (برخالف گذشته، هيچکدام از اين دو حزب  

 

 نگاهی به علل پيروزی شين فين در انتخابات مجلس ايرلند شمالی

در دوران جنگ استقالل ايرلند، با هدف انقالب در ايرلند  1905تشکيالت شين فين در سال 
" بوجود آمد. اين تشکيالت بعد از جنگ داخلی Dailو تشکيل مجلس خود معروف با "دايل 

ايرلند دچار انشعاب شد که دو گروه (فيانا فيل و فاين گيل) که بعد ها به دو حزب اصلی و  
گروه ديگری از شين  1970دل شدند از تشکيالت شين فين جدا شدند. در سال سنتی ايرلند ب

. حزب کنونی شين فين بازمانده شين فين اصلی فين جدا شده و حزب کارگر را تاسيس کردند
. همراه بود موقت" -با "آی آر ا در دوران "مشگالت" شين فينبعد از دو انشعاب فوق هست. 
صورت  بات مجلس ايرلند شمالی شرکت ميکرد ولی دردر آن زمان شين فين در انتخا
رای آنها رای ممتنع محسوب شود.  ،تا در موقع رای گيری ها پيروزی درآن شرکت نميکرد

سياست رفرميستی با بقدرت رسيدن جری ادامز به رهبری بر شين فين حاکم  1983در سال 
جدا شده و شين فين از آن  ست های جری آدامز، برخی از اعضاشد. با حاکم شدن سيا

، شين فين تحت رهبری جری آدامز و مارتين 1990جمهوريخواهان را تشکيل دادند. در دهه 
و سنت آندرو را امضا کرده مک گينس در گير روند صلح شده و توافقنامه های جمعه خوب 

در اداره خدمات پليس  و خواهان شرکتشده ايجاد مجلس ايرلند شمالی بشکل جديد موافق و 
ايرلند شمالی (بعد از حزب  ، شين فين دومين حزب در مجلس2022تا  2007از سال دند. ش

 5دمکراتيک) بود و مقام "معاون وزير اول" را از آن خود داشت. با انتخابات اخير ( اتحاد
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ديل شده که برای اولين بار در تاريخ، مقام به بزرگترين حزب ايرلند شمالی تب )2022ماه مه 
کرسی در پارلمان  7رسيد. اين حزب خواهد   جمهوريخواه-به يک کاتوليک"وزير اول" 

ن فين همچنين بزرگترين حزب اکان در جلسات آن شرکت نميکند. شيبريتانيا دارد ولی کم
جمهوری ايرلند هست و تنها يک عضو کمتر از حزب حاکم دارد. مخالف در مجلس   

 چندين عامل باعث پيروزی شين فين در انتخابات اخيرشد. 

را باالترين رای درتمامی انتخابات گذشته  حزب اتحاد دمکراتيک . اين حزب يک: شکست
باالترين کرسی های مجلس ايرلند شمالی و قدرت مطلقه در اداره امور ايرلند همچنين داشته و

. حزب اتحاد اشته استدخود ر دست شمالی (داشتن مقام "وزير اول" در دولت ) را د
دمکراتيک يک حزب محافظه کار، پروتستان، متحد سفت و سخت حزب محافظه کار بريتانيا 

ماندن ايرلند شمالی در کشور بريتانيا، مخالف سرسخت بوده است. اين حزب همواره خواهان 
د. از طرفی جدا يکی شدن دو ايرلند، ودست باال داشتن پروتستان ها در قدرت محلی بوده ان

و برقراری مرز واقعی بين بريتانيا  2020ژانويه  31شدن بريتانيا از اتحاديه اروپا در 
ماندن در اتحاديه اروپا باقی ايرلند شمالی در مثبت رای  اتحاديه اروپا و از طرف ديگرو

توسط بوريس جانسون، نخست وزير بشدت محافظه کاربريتانيا، برای حزب اتحاد 
در بريتانيا  حد شانفاجعه عظيمی بود. آنها حتی احساس کردند که حزب متيک دمکراتيک 

. ماندن ايرلند شمالی در اروپا و نبود مرز بين اين ه اندخيانت کرد(حزب محافظه کار) به آنها 
منطقه و اتحاديه اروپا به معنای قبول مرز واقعی بين ايرلند شمالی و بريتانيا بود. امری که 

و نماينده اکثريت آنها، حزب اتحاد دمکراتيک بشدت با آن مخالف بوده چرا که پروتستان ها 
مانده گاری ايرلند شمالی در بريتانيا را زير سوال ميبرد. اين امر، اما، مورد استقبال 

برای ماندن در بهمين جهت و  هجمهوريخواهان، ملی گرايان، و بخصوص حزب شين فين بود
. دوران رای گيری برروی اين مسئله، زدنددر های بی وقفه يت دست به فعال اتحاديه اروپا  

(بخصوص حزب دو: برای سالهای سال، دولت بريتانيا و چپ پوپوليستی ايرلند شمالی 
ون چکه باالترين رای و طرفدار را در مناطق کاتوليک نشين همکارگر) -سوسيال دمکرات
که حزب شين فين همانا ارتش  ردهاست، همواره تبليغ ميک هداشتدری  بلفاست، آرماخ، و

جمهوريخواه ايرلند هست که در تمامی درگيری ها دست داشته و خواهان ادامه خشونت ها 
قيام هرگز  ت و طرفداری از چپ پوپوليست، کاتوليک هاحمايهستند. اما، با وجود 

و يکشنيه خونين را فراموش نکرده و جمهورخواهان و ملی گرايان در صد ساله گذشته 
سختی معيشت ناشی توافق برگزيت، شيوع ويروس کرونا و اخيرا جنگ در اوکراين، باعث 

، شين فين به رهبری ميشل . در اين زمانری ازآنها از چپ پوپوليست شده استدوری بسيا
اونيل برنامه انتحاباتی خود را بربهبود وضع اقتصادی طبقه کارگروخواست های رای دهنده 

بود. جدا از اين  نامه های رهبران صد سال پيش قيام يکشنبه خونينکه يادآوربر(گان جوان 
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ميليون کسانی که در کل ايرلند برای رای دادن  4.7ميليون از  2مسئله، بايد يادآور شد که 
مجانی " معروفند). بخشيدن قرض های دانشجويی و Gen Zثبت نام کرده اند، به "نسل زی  

، LGBTQدفاع و حمايت از+بودن وسائل حمل و نقل همگانی برای کودکان و نوجوانان، 
، از جمله زی طرفدار زيادی دارد -جن حق انتخاب (حق سقط جنين) که در ميان نسل

مبارزه با هزينه های سرسام آورزندگی ( با اختصاص . ندخواست های اصلی شين فين هست
مداوا زمان انتظار برای دمات بهداشتی و کوتاه کردن ميليون دالر) ، خ 300دادن 

، افزايش دستمزد، حقوق بازنشستگی، ارائه (اختصاص يک بيليون دالر)، کم کردن اجاره بها
برای امضا قراردادها (شين فين بر اين نظر هست که اتحاديه ها اليحه درحمايت از اتحاديه 

های که تنها منافع کارگران را در نظر های کارگری بهترين تشکيالت برای امضا قرارداد
. شين فين با اين برنامه نداز ديگر خواست های برنامه ای شين فين هست د)نميگيرد، ميباش

بطور خالصه انتخاباتی عمال مهمترين سازمان سياسی در هر دوبخش ايرلند شده است. 
ميتوان گفت که تحت رهبری "مری لو مک دونالد" نماينده انتخابی شين فين از دوبلين و 

"ساختن  ر مجلس ايرلند شمالی، و با هدفنماينده اصلی شين فين دمعاون او و  ميشل اونيل
و کامال صلح جامعه دمکراتيک در برنامه ريزی، اجرای قانون،  متحد-يک ايرلند يکسان

  . ه استعمال به حزب اصلی هر دو بخش ايرلند درآمدين فين ش ،آميز"

ن قرار هست: يبرای چهار حزب عمده در ايرلند شمالی بد 2022نتايج انتخابات پنجم ماه مه   

%29.02حزب شين فين:   

%21.33حزب اتحاد دمکراتيک:   

%7.07کارگر: -حزب سوسيال دمکرات  

   % 1.9حزب سبز: 

هوری ايرلند (رهبر حزب فاين گيل)، حزب نخست وزير جممخالفان برنامه شين فين از جمله 
پرطرفدار" ولی "بی پرنصيب" ناميده و در پيامی نوشته است  -شين فين را حزب "محبوب

که: " شين فين نه حامی شماست و نه شما را می پذيرد اگر که شما سفيد، مرد، و بدتر از همه 
تجربه برای اداره حکومت کرده باشيد" او همچنين شين فين را فاقد از طبقه متوسط 

يکی  ويادآوری کرده که آنهاهمان اعضای ارتش جمهوريخواه ايرلند هستند. جالب هست که
ربط دادن حزب " به اين ادعا، ميگويد که: نخست وزير ايرلند در پاسخمعروف هم حزبی از 

. "رلند نزد جوانان خريداری نداردشين فين به گذشته و ارتش جمهوريخواه اي  

پيروی از سياست "اول سود بعد منافع مردم"  متهم جنبش چپگرا هم حزب شين فين را به 
  .  است کرده  و آنها را جزئی ازحکومت کنونی دانسته
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"آی آر ا"  IRAرتاريخ مختص  

شمالی و اتحاد دو ايرلند برای پايان دادن حکمرانی پريتانا در ايرلند  1919آی آر ا" در سال "
ی با تغييرات 1969وجود آمد. در سال از طريق مبارزه مسلحانه و مستقل از حزب شين فين ب

در تاکيتک شان خواهان خروج بريتانيا از ايرلند شمالی شد که اين امر باعث دو تکه شدن 
بارزه صلح ) که خواهان استقالل ايرلند از طريق مOfficialاين تشکيالت شد. بخش رسمی (

) که خواهان ادامه مبارزه مسلحانه تا رسيدن به استقالل sionalsviProآميز و بخش موقت (
ق شد. و بخش رسمی عمال بعد از به بخش موقت اطال ز اين زمان به بعد "آی آر ا" تنهابود. ا
ی منحل و از بين رفت. مدت  

و محرنامه با دولت  هاعالم کرد آتش بس 1974 سال يالت کريسمس"آی آر ا" درتعط 
اعالم کرد  IRAبريتانيا به مذاکره پرداخت، اما، اين آتش بس در دوم ژانويه شکسته شد و  

بيشتر به خواسته هايشان رسيدند تا در دوران صلح. در ماه مارس که آنها در دوران مبارزه 
همراه با رفقايش به يک اعتصاب غذا طوالنی عليه  IRA، بابی سند، يکی از اعضای 1981

با  IRAسياست دولت بريتانيا مبنی بر بازداشت بدون محاکمه و يکی دانستن زندانيان 
، دست زدند. در دوران اعتصاب غذا، بابی سند با رای مردم کرسی خالی زندانيان عادی

در اثر مشگالت ناشی از ل همان ساماه مه  5پارلمان بريتانيا را از آن خود کرد ولی در
 6نفر در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند.  100،000اعتصاب غذا فوت کرد. بيش از 

بعد از فوت اعتصاب شرکت کننده در اعتصاب، تا ماه اکتبر فوت کردند.  IRAعضو ديگر 
 ل برخی از خواست هایغذا کننده گان و فشار های بين المللی، مارکارت تاچر مجبور به قبو

حق مالقات، دريافت نامه و پوشيدن لباس شخصی (نه لباس مختص زندانيان  آنها از جمله
 عادی) شد. 

، با اميد به کاستن 1985نوامبر سال  15چهار سال بعد از فوت بابی سند و يارانش، در 
شناخته ميشد) مارگرت تاچر و گارت فيزجرالد  IRAحمايت ها از شين فين (که تجلی 

رلند) پيمانی را امضا کردند که اجازه ميداد دو دولت روی مسائل ايرلند (نخست وزير اي
 شمالی (از جمله امکان يکی شدن دو بخش ايرلند) با هم گفتگو کنند. 

 IRAلحانه، مسسال مبارزه  25، بعد از ماه ها مذاکرات محرمانه و 1994اوت سال  31در 
، بخاطر عدم رعايت 1996فوريه  9اعالم آتش بس دائمی و پايان مبارزه مسلحانه کرد. در 

آتش بس اعالم شده را با بمب گذاری در محله تجاری لندن  IRA توافقنامه از طرف ديگر، 
نفر (تلفات بسيار اندک در مقايسه با  2باعث کشته شدن که قبل از انفجار)  های(با هشدار

 ميليون پوند) 150ان) ولی خسارت مالی سنگين به منطقه تجاری ( بيش از عمليات سابق ش
، شکست.  وارد آورد  
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که   IRAبعداز امضا توافقنامه معروف به "جمعه خوب يا جمعه نيک"، بخشی از اعضای
نميدانستند تحت نام "آی آر  IRAو آن را در راستای خواست های  ندموافق اين توافقنامه نبود

" انشعاب کرده و با بمبگذاری در يک ماشين در منطقه "اوماق" باعث  al IRAReا واقعی  
نفر شدند.  200نفر و مجروح شدن  29کشته   

ساله اش خاتمه داده و از  36اعالم کرد که به مبارزه مسلحانه   IRA ، 2005جوالی  25در 
تمامی اعضايش خواست که اسلحه هايشان را از بين برده و برای بک مبارزه "سياسی، 

     دمکراتيک، و صلح آميز" آماده شوند. 
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