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اسکاتلند:  استقل ل پرسی همه ی درباره

 استقل ل، اما عدم اعتماد به اتحاد!«نه» به رأی

پاشا ترجمه: لهله

]اسببتقل]ل بببه» [آری« پیببروزی از تببا بسببتند کببار بببه را خود تل ش تمام بریتانیا] حکومتی[ نخبگان
.افزود خواهد انگلستان پادشاهی های بحران بر » نه« رأی شکنندگی  اما کنند، جلوگیری

*  *  *

نن و خلیقیییت انرژی، تمام باوجود! دست از دور اندکی هنوز اما ، یافتنی دست و نزدیک چنان اییین هیجییا
.نیامد دست به» آری« رأی فراگرفت، را اسکاتلند] سراسر[ که عظیم ی مباحثه

ساکنین. بود معجزه انتظار مانند رفراندوم این در استقلل حامی کارزار برای پیروزی انتظار  حال هر در
»نییه« رأی بودند معتقد رفراندوم از یقبل شب یک تا] بریتانیا ی دوگانه های مجلس مکان[ 1مینستر  وست
جدایی به تا بودند آماده که کسانی- میلیون یک از بیش ی عظیم شمار این از بریتانیا نخبگان .ست حتمی

. بود نخواهند شادمان  بدهند، رأی بریتانیا پادشاهی از

نن صییحنه به جمله از- نکردند فروگذار ایقدامی هیچ از» آری« رأی ساختن متویقف برای نخبگان این آورد
اسییتقلل صییورت در[ گذاری سییرمایه عییدم بییه تهدییید کییه بزرگ های شرکت روسای از کثیری تعداد

بعیید ایقتصادی رکود بزرگترین خطر» بانک دویچه« گویان سخن از یکی که جایی تا کردند؛ می ] اسکاتلند
عامییل. کرد پنهانش بتوان دشوار که بود زننده چنان ای رسانه جانبداری. کرد مطرح را 1۹۳۰ ی دهه از

.بردند بهره آن از خوب که اهلحق و بود بریتانیایی نخبگان سلح بهترین ترس

آوردند؛ روی وفادار متحدی به ها آن  نبود، بخش رضایت کافی یقدر به ترس عامل] که آنجا از حال این با[
از را» بهییتر هم، با« ریقیب حزب ابتدا براون. براون گوردون آن، سابق رهبر ویژه به و کارگر حزب رهبر
برگرفته» 2همبستگی« چون کلماتی از شرمانه بی ی استفاده و» کارگر« کارت روکردن با و کرد خارج دور

اعلم  بییراون کییه اییین دوم. داد ادامه کارزار به جدید کارگر حزب  هلوای تحت حزب، هلغات فرهنگ از
اسکاتلند پارهلمان گیری یقدرت به بخشیدن سرعت بر مبنی او ی برنامه با مینستر وست بخش سه هر کرد

لل خبر این اینکه با. اند کرده موافقت کییه مسییأهله اییین درک بییا داشییت، تازگی کامرون دیوید برای احتما
نل از مانع تواند می موضعی چنین .کرد تصدیق را آن سرعت به  شود، اسکاتلند استقل

شییدن بسییته از یقبییل دیییروز چه چنییان. کییرد خواهد ایجاد کامرون برای را فراوانی مشکلت موضع این
پارهلمییان کییاران محافظه رشیید روبه تعییداد با همراهی در ی،پر کلیر آهن، راه وریز اسکاتلند در ها صندوق

1. Westminster

2. Solidarity
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]کییاران محافظه[ هییا آن. کرد انتقاد است شده داده اسکاتلندی دهندگان رای به که هایی یقول از اسکاتلند،
ننت فرمول« حذف خواهان انگلسییتان پادشاهی ی بودجه از بخشی اسکاتلند آن اساس بر که هستند» ۳بار

را خود و پیوسته] بریتانیا کارگر حزب رهبر[ میلیباند به کامرون که ست حاهلی در این. کند می دریافت را
.است دانسته» بارنت فرمول« اجرای به متعهد

فاراگ نیگل به او پیوستن و ،پارهلمان کار محافظه حزب سابق عضو کارسول، داگلس  موضع ازتغییر بعد
جییانبی انتخابییات  کییه روبروسییت خطییر اییین با  کامرون دیوید ،]بریتانیا پادشاهی استقلل حزب رهبر[

پادشییاهی اسییتقلل حییزب بییه را) 2۰14 اکتبر ۹ تاریخ در( 4کلکتون  انتخابی ی حوزه در عوام مجلس
.ببازد5بریتانیا

رفرانییدوم جریان اتمام انتظار در کامرون است، شده گزارش گسترده طور به که طور همان آن، از تر مهم
خواسییتار باییید اسییکاتلند اسییتقلل کییارزار اعضییای. کنیید صادر را عراق به هوایی ی حمله دستور تا بود

پارهلمییان اکییثریت[ 6اسییکاتلند ملییی حزب و شوند، اسکاتلند پارهلمان در موضوع این ی درباره گیری رأی
باییید بود، کرده مخاهلفت 2۰۰۳ سال در عراق به  تهاجم با که] استقلل رفراندوم ی برپاکننده و اسکاتلند

.دهد منفی رأی عراق در جدید نظامی فعاهلیت به

.زد خواهیید دامیین بریتانیییا پادشییاهی یقلب در عمیق های بحران به ،»نه« رأی این شکنندگی و نابسندگی
بییازار هییای درگیری تمییامی معییرض در رو همین از و ست جهانی بسیار تاریخی دلیل به بریتانیا ایقتصاد
محییدود، توهلییید و گذاری سییرمایه همچنین ماهلی، ایقتصاد بر بریتانیا تاریخی اتکای براین، علوه. ست جهانی
آن دگرگییونی به موفق نتها نه ،تاچر دوهلت جمله از دوهلتی، هیچ که است ایقتصادی رکود یقرن یک بیانگر
.سازد متویقف را رکود این نتوانست حتی بلکه نشد،

]یقلمرو[ در اسکاتلند مطمئن حضور به نسبت توانند نمی بریتانیا نخبگان امپراطوری، یک دادن دست از با
هییا آن نفییع بییه زمان که دهد می نشان» نه« کارزار تاریخی مختصات. باشند خاطر آسوده متحد پادشاهی
سییر بییر رفرانییدوم برگزاری درصورت که داد نشان هفته این در نظرسنجی یک  همچنین،. بود نخواهد

خواهنیید رأی جییدایی به انگلستان بایقی هلندن و اسکاتلند از غیر به ، اروپا ی اتحادیه در انگلستان عضویت
ننم ای  نتیجه چنین .داد .  داشت خواهد را زنبور ی لنه در آتش حک

سییمت بییه تمایییل ی مسییئله کییه بییود برجسته ای  اندازه به» آری« رای کنیم، نگاه اگر اسکاتلند خود به
بییه» آری« آرای کییه است روشن اسکاتلند کارگر حزب برای. کند آشکار را آینده در اسکاتلند استقلل

حییزب سیینتی و حیاتی مناطق روزگاری که داندی و کلیدساید ،گلسگو در کارگرنشین مناطق بر شدت

برای) the Treasury( ریتانیاب داری خزانه وزارت سوی از که است سازوکاری) Barnett Formula( بارنت فرمول. 3
این.  می گرفته کار به ولز و اسکاتلند شمالی، ایرلند به یافته تخصیص عمومی ی بودجه میزان لتعدی در راهکار شود
موقتی راهکاری عنوان به بریتانیا داری خزانه بر وی ریاست زمان در بارنت جوئل سوی از میلدی هفتاد ی دهه اواخر

با.  مطرح دولت و است شده اجرا بریتانیا متوالی های دولت توسط تاکنون زمان آن از سازوکار این حال این شد
[ می پافشاری راهکار این تدوام ضرورت بر همچنان بریتانیا برگرفته.  در     مربوطه     مدخل از ترجمه و کند
]پدیا     ویکی

4. Clacton by-election

5. UKIP: United Kingdom Independence Party

6. Scottish   National Party
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شییامل که را آنگوس مانند خود های پایگاه نتوانست اسکاتلند ملی حزب( است بوده استوار بودند کارگر
بییه کییه کییارگرانی[  کییارگر حزب سنتی دهندگان رأی این). کند حفظ است کوچک شهرهای و روستاها
در اینان که نیست محتمل و شدند تقبیح کارگر حزب رهبری سوی از شدت به] گفتند» آری« استقلل

. بازگردند کارگر حزب کارزار به نزدیک ی آینده

ویژه به شد؛ خواهند چه شدند بسیج استقلل کارزار در که افرادی عظیم خیل که است این حیاتی سؤال
دیگری های گروه یا و داشتند تعلق] 7رادیکال استقلل کارزار یعنی[ کارزار این رادیکال بخش به که آنانی

. کردند مبارزه رادیکال و متفاوت اسکاتلند یک برای] کارزار این طی[ که

نی صبح، امروز اهلبته آنان برای کییه سییت کارهایی یافتیم بهبود اینکه محض به اما. است بوده تلخی خمار
از» آری« کمییپین رهییبران آرا، اعلم از بعد[ ندارد وجود» اسکاتلند تیم« نام به چیزی. دهیم انجام باید

.]م./ بگیرنیید یقییرار هم کنار در اسکاتلند تیم یک مانند و کنند فراموش را نه یا آری که خواستند مردم
هییای جنگ سییر بر که است مهم این. است شده تفکیک طبقاتی مرزهای اساس بر که ست کشوری اینجا

است این اصلی سؤال من برای اما بود؛ خواهد دعوا دیگر مسائل خیلی و ایقتصادی ریاضت نظیر جدیدی،
بییار اوهلین برای. روند می سمت کدام به حال گفتند،» آری« استقلل به که کارگر ی طبقه از گروه آن که
که[  اساسی یقانون بندی سرهم. یافتند استقلل مدافع کارزار یک در را شان صدای ها آن نسل یک از بعد

.کند راضی را ها آن تواند نمی] بود داده وعده» نه« کمپین به پیوستن از پس کارگر حزب

های پایگاه حفظ در حزب این اما کند، حفظ را ها آن حمایت تا کرد خواهد تلش اسکاتلند استقلل حزب
اعلم همچنییین،. اسییت نبییوده موفییق»  آری« رأی کسییب برای کینروس و پرت ،آگنوس در خود اصلی

ملکه، ما کرد؛ نخواهد تغییر چیز هیچ و بگویید آری« که این بر مبنی استقلل کارزار در  حزب این موضع
کییه سییت ضروری نکتییه اییین بییه تییوجه. اسییت نبییوده برانگیزاننده چندان ،»کنیم می حفظ را ناتو و پوند
ی طبقه مییردم توانسییت اسییتقلل خواهان های کمپین میان از رادیکال استقلل کارزار تر رادیکال های پیام

اسییت یقادر دموکراسی سوسیال ادبیات کاربردن به در ]مسلما[ اسکاتلند ملی حزب. کند بسیج را کارگر
.پذیرند می را نئوهلیبرال اهلگوی نیز ها آن اما برباید، کارگر حزب از را سبقت گوی

و اسییکاتلند، کییارگر ی طبقه شدن  متشکل با که دهد می یقرار ما روی پیش را مسأهله این شد، گفته آنچه
ی خییانه که یابند اطمینان باید نیروها این سایرین، و رادیکال استقلل کارزار در جوان فعاهلین جدید نسل

.داد نخواهند دست از را شان هویت از جدید شکل این و جدید

باییید امییا رادیکییال چپ. کند منسجم را خود رادیکال استقلل کارزار در توانست اسکاتلند رادیکال چپ
اسییتقلل مخاهلف های کمپین از یکی به  طعنه[ است. بهتر هم با که چرا کند حفظ همچنان را خود انسجام

.]م» /8!بهتر هم با« شعار با

7. RIC: Radical Independence Campaign:

،) محیط های  سیاست طرفداران( سبزها ها،  سوسیالیت توانست شد، تاسیس ۲۰۱۲ سال در که حزب این خواهان جهموری زیستی
بیاورد. هم گرد اسکاتلند استقلل برای را اسکاتلند های سندیکالیست و ای هسته تأسیسات مخالفان سلطنت، مخالف

8.   Better Together Campaign

 با پشتیبانی سه حزب مهم اسکاتلندی یعنی حزب کارگر اسکاتلند، حزب محافظه کار و سوسیال هلیبرال  تاسیس2۰12ین کمپین در سال ا
شد.
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*  *  *

 :CounterFireی نشریه در زیر ی مقاهله از ست ای ترجمه فوق متن :منبع

No to independence, but no confidence in the Union 

 By Chris Bambery, 19 Sep. 2014
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http://www.counterfire.org/articles/analysis/17433-no-to-independence-but-no-confidence-in-the-union
http://www.counterfire.org/

