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سرنوشت اتحاد اسکاتلند و بریتانیا:
هویت ملی و فرایند واگذاری اختیارات به اسکاتلند
حسامالدین واعظزاده

1

استادیار گروه مطالعات بریتانیا ،دانشگاه تهران

یغما کعبی

2

دانشجوي دكتري مطالعات اروپا ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت -92/4/7 :تاریخ پذیرش92/7/25 :

چکیده
مﺴﺌﻠﺔ واگذاري اختیارات از دولت مركزي به دولتهاي محﻠی ،بعد از جنگ جهانی دوم در كشورهاي اروپایی ،باا هاد
تقویت مشاركت سیاسی و تداوم همگرایی و اتحاد دولاتهااي محﻠای باا دولات مركازي ،بایش از پایش ماورد توجاه
قرارگرفت .سیاست واگذاري اختیارت در بریتانیا به سه منطقﺔ اسکاتﻠند ،ایرلند شمالی و ویﻠز با به قادرت رسایدن حاز
كارگر در سال  1997به اجرا درآمد .هد این مقاله بررسی فرایند واگذاري اختیارات در اسکاتﻠند و بحث درباارۀ مﺴاائل
مرتبطی مانند مﻠیگرایی و هویت مﻠی در این منطقه است .این مقاله سعی دارد به پرساشهاایی در زمیناﺔ تاث یر واگاذاري
اختیارات و عﻠﻠی كه منتهی به فاصﻠه گرفتن اسکاتﻠند از دولت مركزي شده اسات پاساخ دهاد .رارورت مطالعاﺔ ورا
موجود ،زمانی آشکار میشود كه اسکاتﻠنديها پس از  300سال اتحاد با بریتانیا ،تصمیم گرفتند در سال  2014باراي پایاان
دادن یا تداوم اتحاد (بر اساس پیمان  )1707در یک همهپرسی عمومی شركت كنند .نتایج این همهپرسای آ اار مهمای بار
سیاستهاي داخﻠی این كشور و نیز رابطه آن با وستمینﺴتر و اتحادیﺔ اروپا برجاي میگذارد.
واژگان کلیدی :اتحاد مﻠی ،استقاللخواهی ،تمركززدایی ،مﻠیگرایی ،منطقهگرایی ،هویت مﻠی.
(نویﺴنده مﺴﺌول) 1. hvaez@ut.ac.ir
2. y.kaabi@ut.ac.ir
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مقدمه
امروزه تمركززدایی 1از دولت مركزي و واگاذاري اختیاارات باه دولاتهااي محﻠای ،باه
انتخابی مناسب براي كشورها تبدیل شده است .دولتهاي مركزي میتوانناد یکای از ساه
سطح تمركززدایی یعنی تمركززدایی اداري ،كاركردي و سیاسی (واگاذاري اختیاارات) 2را
به كار گیرند .این سه سطح ،از لحاظ درجات خودمختاري محﻠی با یکدیگر تفاوت دارند:
بدینصورت كه تمركززدایی اداري در پایینترین و تمركززدایی سیاسی در باالترین ساطح
قدرت مقامات محﻠی قرار میگیرد .براساس این تعریف ،دولات محﻠای واگذارشاده یاک
نهاد نﺴبتاً مﺴتقل و انتخابی است كه با فدرالیﺴم و دولتهاي محﻠی نیز تفاوت دارد ،زیارا
در فدرالیﺴم این قانون اساسی خاص یک كشور است كه اجازه میدهد ساطو مختﻠاف
حاكمیت و اِعمال قدرت در اختیار دولت مركزي و فدرال قرار گیرد.
واگذاري اختیارات به اساکاتﻠند در بریتانیاا نموناهاي از انتقاال قادرت منطقاهاي از
سطو باالي قدرت به پایین در نظر گرفته شده است .دولت مركزي بریتانیا كه در لندن
مﺴتقر است براي حفظ همگرایی و یکپارچگی بیشتر باا ساه منطقﺔ اساکاتﻠند ،3ایرلناد
شمالی 4و ویﻠز 5در چنین راهی گام نهاده است .هاد

از ایان تحاول سیاسای تقویات

قدرت اجرایی كشور نیز بوده است.
بهطور كﻠی در هر كشور سازوكار خاصی براي واگذاري اختیارات به نهادهااي محﻠای
وجود دارد .در این میان ،مهمترین مﺴﺌﻠه آن اسات كاه دولات مركازي ابتادا بایاد طار
واگذاري اختیارات را به تصویب برساند .در واق  ،ارائﺔ مجوز از سوي دولت مركازي باه
مناطق محﻠی ،به منظور اتخاذ تصمیمهاي مﺴتقل در چارچوبی است كاه توسا مقاماات
دولت مركزي مشخص میشود .البته نهادهاي محﻠی ،باه دلیال انتخاابی بودنشاان توسا
1. Decentralization
2. Devolution
3. Scotland
4. Northern Ireland
5. Wales
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شهروندان همان مناطق ،میتوانند طر هاا و ابتکاارات خاود را تعیاین و دنباال كنناد .در
بریتانیا ،روند واگذاري اختیارات به مناطق اجازه میدهد دربارۀ مﺴائﻠی اعمال قدرت كنناد
كه ورود به آن پیشتر منحصراً در حوزۀ اختیارات دولت مركزي در لندن بوده است.
اسکاتﻠند را میتوان نمونهاي موفق از خودمختاري ،بهویژه با نگاه به تااریخ خاونین
اروپا در زمینﺔ تشکیل دولت -مﻠت ،در نظر گرفت .شایان ذكر اسات كاه اقادام دولات
كارگر در نیمﺔ دوم دهﺔ  1990براي عمﻠیاتی كردن این طر  ،نتیجﺔ چالشهاي طاوالنی
دولت مركزي در روابطش با اسکاتﻠند بوده است.
اصالحات قانون اساسی اخیر (شامل واگذاري اختیارات به مناطق بریتانیاا) ،هامتاراز باا
تغییرات قابلتوجهی مانند فرمان اصالحات بازر 1در ساال  ،1832لغاو حاق وتاو مجﻠاس
اعیان در سال  1910یا پیمان اتحاد بریتانیا 2در ساال  1707اسات (.)Jeffery, 2009, p. 215
این اصالحات حاصل سالها اعتراض مﻠیگرایاان و ساعی در تصاویب قاوانینی باهمنظاور

واگذاري اختیارات به اسکاتﻠند بود ،كه سرانجام در سال  1998با تصویب فرماان اساکاتﻠند

3

به مر رسید .اكنون پس از گذشت بیش از یک دهاه از ایجااد دولات و پارلماان اساکاتﻠند،
میتوان ا ر آن را بر سیاست ،دولت ،فرهنگ و هویت بریتانیا ارزیابی كرد.
البته بهدلیل اینکه زمان زیادي از فعالیت این نهادهاي نوپا نمیگذرد ،نمایتاوان باا
قاطعیت و روشنی تمام در این زمینه اظهاار نظار كارد .واگاذاري اختیاارات هار چناد
منحصر به اسکاتﻠند نیﺴت ،درهاي جدیدي را در برابر سیاستمداران و مقامات گشوده
و فرصتهایی را كه پیشتر وجود نداشتهاناد فاراهم كارده اسات .باا ایان حاال ،ایان
تحوالت بدون ایجاد حس تهدید در میان این مقامات رخ نداده اسات ،زیارا باه عقیادۀ
بﺴیاري ،بریتانیا ،به عمد یا نادانﺴته ،از موقعیت خود به عنوان یک دولت متمركز و یک
كشور متحد فاصﻠه گرفته است.
1. Great Reform Act
2. Act of Union
3. Act of Scotland
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طرح مسئله
پس از همهپرسی ناموفق در سال  1979براي واگاذاري اختیاارات باه اساکاتﻠند ،مﺴﺌﻠﺔ
اسکاتﻠند در دهاﺔ  80مایالدي باار دیگار ماورد توجاه قارار گرفات و سابب تشاکیل
كنوانﺴیون قانون اساسی اسکاتﻠند1به دست دو حز

كارگر و لیبرال دمکرات شاد .ایان

كنوانﺴیون «طرحی براي یک پارلمان كه بتواند بر مالیاتها و هزینهها اِعمال قدرت كند
و با نمایندگی تناسبی 2انتخا

شود» را پیشنهاد كارد ( .)Kavanagh, 2000, p. 23ایان

كنوانﺴیون اولین نشﺴت خود را در مااه ماارس ساال  1989تشاکیل داد و هرچناد در
خارج از اسکاتﻠند چندان شناختهشده نبود ،به «ابزاري حیاتی براي عناصر كﻠیدي جامعﺔ
مدنی اسکاتﻠند ،در جهت طراحی رویکردي مشترک به واگذاري اختیارات» تبادیل شاد
( .)Schlesinger, 1998, p. 80كنوانﺴیون اسکاتﻠند بهمنظور پیشبرد واگذاري اختیارات،
خواستار آن شد كه این امر به رﺃي ماردم اساکاتﻠند گذاشاته شاود .بناابراین «باا دیادن
حاكمیت در رﺃي مردم و نه در نظام پادشاهی و وستمینﺴتر ،3تمایز شدید باین برداشات
اسکاتﻠندي و انگﻠیﺴی از قانون اساسی مشخص میشود» (.)Ibid.
دلیل عدم حضور اعضاي حز

مﻠی اسکاتﻠند و محافظهكارها در كنوانﺴیون این بود

كه «آنها واگذاري اختیارات را راهحﻠی نپذیرفتنی در برابر گزیناههااي ماورد نظار خاود
یعنی اساتقالل و حفاظ وراعیت موجاود مایپنداشاتند» (.)Kavanagh, 2000, p. 23
بنابراین ،سه پاسخ عمده به این ورعیت وجود داشت :محافظهكاران درخواست قادرت
1. Scottish Constitutional Convention
2. PR: Proportional Representation
 Westminster .3منطقهاي در مركز لندن و در بخش شمالی رودخاناﺔ تیماز ( )Thamesكاه مركاز حکومات و

دولت بریتانیا به حﺴا

میآید .بناهاي مهم این منطقه شامل :ساختمان پارلمان (Parliament of the United

) Kingdomكه با عنوان كاخ وستمینﺴتر ( )Palace of Westminsterنیز شاناخته مایشاود ،كااخ ساﻠطنتی
(قصر باكینگهام  ،)Buckingham Palaceصومعﺔ وستمینﺴتر ( )Westminster Abbeyو كﻠیﺴااي جاام و
قدیمی وستمینﺴتر ( (Westminster Cathedralاست كه مکان تاجگذاري پادشاهان انگﻠیس طی چناد صاد
سال گذشته بوده است؛ این منطقه گاه شهر وستمینﺴتر ) (City of Westminsterنیز نامیده میشود.
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بیشتر براي اسکاتﻠند را حركتی در جهت تهدید بریتانیا مایدیدناد .از ساوي دیگار ،دو
حز

كارگر و لیبرال دموكرات باور داشتند كه واگذاري اختیارات به اساکاتﻠند موجاب

افزایش اتحاد بریتانیا خواهد بود .رادیکالترین دیدگاه متعﻠق به حز

مﻠی اسکاتﻠند بود

كه از همان ابتدا راهی جز كﺴب استقالل نمیدید .اما با به قدرت رسیدن حز كاارگر
1

نو  ،تالشها در جهت واگذاري اختیارات به مناطق شدت گرفت .این امار در راساتاي
وعدههاي مدرنسازي و اصالحات قانون اساسی این حز

بود .نتیجﺔ ایان اصاالحات،

تشکیل پارلمان اسکاتﻠند و دو مجم براي ویﻠز و ایرلند شمالی بود.
تالش براي ارائه الیحﺔ پارلمان اسکاتﻠند كه در آن «اسکاتﻠند به صراحت به رسمیت
شناخته شده است» ( ،)Kavanagh, 2000, p. 24با همهپرسی سپتامبر سال  1997به مر
رسید .در این همهپرسی دو پرسش به رﺃي گذاشته شد .1 :آیاا مجﻠاس اساکاتﻠند بایاد
تثسیس شود؟ و  .2آیا این پارلمان باید حق اِعمال قدرت بر نرخ مالیات را داشته باشد؟
این دو پرسش با به ترتیب  74درصد و  63/5درصد رﺃي آوردند .بر این اساس پارلمان
اسکاتﻠند «قدرتهایی را كاه منحصار باه وزارت اساکاتﻠند باود در دسات گرفات كاه
حوزههاي آموزش و پرورش ،محی زیﺴت ،كشاورزي ،شیالت و جنگلداري ،مﺴکن،
نظم ،قانون و پﻠیس ،دولت محﻠی ،بهداشت و ترابري را دربرمایگرفات» (.)Ibid. p. 26
البته ،حاكمیت هنوز در اختیار پارلمان در وساتمینﺴاتر اسات كاه بار اسااس قاوانین
میتواند پارلمان اسکاتﻠند را به حالت تعﻠیق درآورد.
بﺴیاري واگذاري اختیارات را تهدیدي براي هویت بریتانیایی به حﺴا

مایآورناد.

این بحث مشابه نظر نایرن است كه بر فروپاشی اتحاد بریتانیا تثكید دارد .وي نﺴبت باه
آینده و ادامﺔ اتحاد بدبین است ،تا جایی كه بیان مایكناد«:روناد فروپاشای بریتانیاا باه
صورت محﺴوسی شدت گرفته است» ( .)Nairn, 2003, p. 351اما ،اگرچاه صاحبت از
استقالل اسکاتﻠند همواره وجود داشته است ،ایجاد دولت و پارلماان باه معنای «نااگزیر
1. The New Labour
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بودن یا الزم باودن اساتقالل نیﺴات» ( .)Mitchell, 2008, p. 78باه نظار مایرساد در
صورت تبدیل كﺴب استقالل به برنامهاي دنبال كردنی در آینده ،ایان مﺴاﺌﻠه باه سابب
قدرت گرفتن پارلمان اسکاتﻠند نخواهد بود ،بﻠکه «فعالیتهاا و كامكااريهااي دولات
مركزي موجب این امر خواهد بود».)Ibid).

فواید اصﻠی واگذاري اختیارات شامل خدمت به احﺴاسات مﻠیگرایانه با به رسمیت
شناختن آن و در دسترس قرار داشتن و پاسخگو بودن دولت اسکاتﻠند است .نظر غالب
این است كه واگذاري اختیارات در صورتی در جﻠب نظر عموم موفق خواهد بود كه به
ابزاري براي به رسمیت شناختن هویت مﻠی مردم و تالش در جهت حفظ آن ،بهویژه از
لحاظ تصویب و اجراي قوانین ،تبدیل شود.
آنچه اسکاتﻠند را متمایز میسازد شامل این موارد است :جغرافیاي آن (قرار گارفتن در
غر

اروپا و به عنوان بخشی از اتحاد بریتانیا) ،هویت مﻠی ،خودمختاري منطقهاي اخیار و

نیز «احزا

مﻠی كه از اواخر دهﺔ  60میالدي به بعد رشد یافتند ،و طرفداري از مﻠیگرایای

مدنی كه بهدنبال خودمختاري و پاذیرش و ناه جادایی و بیگاناهساتیزي» اسات ( Greer,

 .)2007, p. 15بهعبارت دیگر« ،در نظام فدرال قدرت و مﺴﺌولیت دولت مركزي و منااطق
به اشتراک گذارده و در قانون اساسی مشخص شده است و هار گوناه اصاال و تغییاري
باید باا رجاوب باه قاانون اساسای انجاام گیارد» ( .)Kavanagh, 2000, p. 26باهعاالوه،
دولتهاي محﻠی نیز تنها به عنوان عامال و نماینادۀ دولات مركازي در منطقاهاي خااص
فعالیت میكنند و خدمات و قوانینی را كه به آنها محول شده اجرا میكنند.
هد

این مطالعه تحﻠیل فرایندهاي واگذاري اختیاارات باه اساکاتﻠند در كناار ارائﺔ

بحثهاي مرتب با تداوم اتحاد بریتانیا است .اطالب از پیشینﺔ تاریخی سه دهﺔ آخر قارن
بیﺴتم به روشن كردن اقدامات و واكنشهاي دولتهاي دو حز

كارگر و محافظاهكاار

یاري میرساند .مﺴﺌﻠه این است كه آیا این واگذاري اختیارات به دولت محﻠی اسکاتﻠند
به گرایشهاي تمركزگرا بها داده است یا راه را باراي اساتقالل اساکاتﻠند هماوار كارده
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است .این مﺴﺌﻠه را بدون تحﻠیل تغییرات در دو متغیر هویت مﻠی و مﻠیگرایی نمیتاوان
بررسی كرد .اهمیت مﻠیگرایی و هویت مﻠی به این دلیل است كه این دو ،عامل پویاایی
در فرایند واگذاري اختیارت بهشمار میروند.
ازاینرو ،این تحقیق به بررسی مواردي چون هویت مﻠی و رواب باا اتحااد بریتانیاا
میپردازد و آ ار آن را در سالهاي پس از واگذاري بررسی میكند تا مشخص شود كاه
چگونه واگذاري اختیارات بر آنها تث یر گذاشته است .از جمﻠه عوامﻠی كه بایاد در نظار
گرفته شود و مورد بحث قرار گیرد ،مﻠیگرایی اسکاتﻠندي و ماهیت اتحاد است .اهمیت
سیاست تمركززدایی در بریتانیا زمانی آشکارتر میشود كه در نظر داشته باشایم اتحادیاﺔ
اروپا در راستاي همگرایی سیاسی و اقتصادي تالشهااي زیاادي را باه انجاام رساانده
است .یک پرسش بنیادي این است كه آیاا همگرایای اروپاایی كاه هادفش وحادت و
یکپارچگی قوانین در امور سیاسی ،اقتصادي و اجتماعی میان كشورهاي اروپاایی باوده،
در همان حال ،موجب افزایش احﺴاسات مﻠیگرایی و قومگرایی در بریتانیا باه ویاژه در
اسکاتﻠند شده است؟

رابﻄﺔ تقویت اتحاد و یکپارچگی بریتانیا و استقالل اسکاتلند
اتحادها چون با توافق قبﻠی میان طر ها و نیز در ا ر انعقاد قراردادها شاکل مایگیرناد،
پایان یافتنی و نقضپذیر نیز هﺴتند .اتحاد اسکاتﻠند با انگﻠﺴتان در سال  1707باهدنباال
قرارداد مفصﻠی شکل گرفت كاه در واقا بﺴایاري از موراوعات سیاسای ،اقتصاادي،
مالیاتی ،امنیتی و حتی استقالل كﻠیﺴاي اسکاتﻠند نیز در آن ذكر شده بود .آیا بریتانیا كاه
تحت تث یر جهانیشدن و منطقهگرایی ،باالخره به سیاسات تمركززدایای روي آورد ،باه
نتایجی مانند تقویت یکپارچگی و اتحاد میان چهار منطقه در بریتانیا دست یافته اسات؟
بهعبارت دیگر ،آیا سیاست واگذاري اختیارات منجر به افازایش قادرت حاكمیات ،كاه
خود قابل بحث و بررسی است ،شده است؟
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نظام سیاسی بریتانیا بر اساس سﻠطنت مشروطه بنا شده و در آن پارلماان بااالترین
مرج قانونگذاري اسات .قبال از پیماان اتحااد در ساال  ،1707اساکاتﻠند خاود یاک
پادشاهی به شمار میرفت .پس از این پیمان ،انگﻠﺴاتان ،ویﻠاز و اساکاتﻠند باا یکادیگر
ادغام شدند و بریتانیاي كبیر را پایهگذاري كردند .با این حال ،اساکاتﻠند كﻠیﺴااي مﻠای،
نظام حقوقی و برخی دیگر از نهادهاي مﻠی خود را كه در تشاکیل «یاک نظاام سیاسای
اسکاتﻠندي» تث یر دارند ،حفظ كرد (.)Kavanagh, 2000, p. 22
پیش از پرداختن به مﺴﺌﻠﺔ استقالل ،باید ماهیت سیاسی پادشاهی متحد بریتانیا را نیز
در نظر گرفت .ماهیت سیاسی پیمان اتحاد بریتانیا در دولت مركازي آن گنجاناده شاده
است .اهمیت این مركزیت فق سیاسی نیﺴت ،بﻠکه در «ایجاد یک ایدئولوژي مطﻠاو
براي حمایت از دولت» نقش دارد ( .)Mitchell, 2008, p. 63این ایادئولوژي غالاب را
میتوان در شیوۀ نمایندگی حاكمیت در پارلمان در قانون اساسای نانوشاتﺔ ایان كشاور
مشاهده كرد .بنابراین «در تﺌوري ،حاكمیت پارلماان محادودیتی نادارد» ( Wilson and

.)Game, 1994, p. 23
نایرن عقیده دارد كه هویت «بریتانیا» دیگار مانناد گذشاته وجاود نادارد ( Nairn,

 .)2007, p. 130بر همین اساس ،آنچه از هویت بریتانیاایی بااقی ماناده نیاز باه هماین
سرنوشت دچار شده است ( .)Aughey, 2009, p. 136نظر دیگر متعﻠق به هفر است كه
بیان میكند در حال حارر بریتانیا چیزي بایش از «یاک نهااد جغرافیاایی» ،و در نتیجاه
هویت بریتانیایی «فراتر از حقایق باشکوه تاریخی نیﺴت» ( .)Heffer, 2007بناابراین باا
پشتسر نهاادن ایان ساختارشاکنی ،ناایرن معتقاد اسات كاه در زماناﺔ جهاانیساازي
«واحدهاي كوچکتر ،اگر بهتر نباشند ،به همان خوبی واحدهاي بزرگتر عمل مایكنناد»؛
امري كه در مورد بریتانیا نیز صدق میكند :زیرا واحدهاي كوچکتر مانند اساکاتﻠند نیاز
حق دارند به طور مﺴتقل هویت خود را بیان كنند (.)Nairn, 2007, p. 126
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نایرن همچنین استداللهایی در زمینﺔ استقالل دارد .به عقیدۀ وي بریتانیا ،در آزمون
مدرنیته ،نهادي شکﺴتخاورده اسات و هویات مﻠای بریتانیاایی نمایتواناد در زماناه
جهانیشدن موفق عمل كند زیرا «به اندازۀ كافی براي ایان مﺴاﺌﻠه كوچاک و هوشامند
نیﺴت» ( .)Ibidدولت بریتانیا در حفظ اتحاد مﻠی پس از واگذاري اختیارات به اسکاتﻠند
موفق نبوده است .به عبارت دیگر ،بریتانیا قادر به «حفظ تعادل بین تعهد باه گونااگونی،
كه در ا ر واگذاري اختیارات به وجاود مایآیاد ،و تعهاد باه همبﺴاتگی و براباري كاه
مشخصﺔ اتحاد است» نبوده است (.)Ibid, p. 117
از جمﻠه نظرات مخالف ،نظر آوگی در مقابل نظر نایرن است؛ وي با مخالفات باا نظار
دیگران ،اظهار میدارد كه «بریتانیا در آستانﺔ فروپاشی نیﺴات» (.)Aughey, 2009, p. 144
گمبل و رایت نیز مخالفت خود را با این بحث بیان میكنند .بنابر دیادگاه آناان ،باه عﻠات
سابقﺔ طوالنی بریتانیا به عنوان یک اتحاد و یک دولات دموكراتیاک ،آن كشاور باا وجاود
پیشبینیها دچار فروپاشی نخواهد شد ( .)Gamble and Wright, 2009, p. 3باه عباارت
دیگر ،سنتها و تاریخ مشترک منطقﺔ اسکاتﻠند با انگﻠﺴاتان ،همجاواري سارزمینی آنهاا و
پیوستگی سرزمینی اسکاتﻠند با جزیرۀ بریتانیا ،نقاش مهمای در اداماﺔ ایان اتحااد خواهاد
داشت.
موروب دیگر كه باید در نظر داشت ،تفاوت بین هویت و وفاداري 1است كه گااهی
متراد

هم استفاده شدهاند؛ به عبارت دیگر عامل «وفاداري به بریتانیاا هویات منااطق

مختﻠف آن را پوشاش مایدهاد» ( .)Aughey, 2009, pp. 144-145ساابقﺔ سیصدساالﺔ
اتحاد اسکاتﻠند با انگﻠﺴتان در سایﺔ «پادشاهی متحد بریتانیا» ،از جمﻠه عوامﻠی است كاه
مخالفان استقالل اسکاتﻠند بر آن تثكید میكنند .آنها بیان میكنند كاه وفااداري اساکاتﻠند
به قرارداد  1707به بخشی از هویت آنها تبدیل شده است و ازایانرو امکاان دگرگاونی
در این هویت مشترک به سختی متصور است.
1. Allegiance
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در رابطﺔ میان هویت و استقالل اسکاتﻠند ،گریر اشاره میكند كه اسکاتﻠند باا وجاود
اختیاراتی كه امروزه دارد «یک دولت به حﺴا

نمیآید و در نتیجه نمایتواناد مﺴاتقل

باشد» .وي دو راه براي خارج شدن از این بنبﺴت پیشنهاد میكند :اول این كه احازا
مﻠی قدرتمندي كه بتوانند راه استقالل را هموار كنناد توساعه داده شاوند و دوم ،انتقاال
قدرت سازمانهاي منطقهاي براي منطقهگرا شدن بیشاتر آنهاا صاورت پاذیرد ( Greer,

.)2007, p. 182
كارشناسانی مانند برند ( )Brand, 1987, p. 12به مﺴﺌﻠﺔ ریشه داشاتن خودمختااري
اسکاتﻠند در جامعﺔ مادنی آن اشااره مایكنناد .باه عباارت دیگار ،گماان مایرود كاه
خودمختاري اسکاتﻠند قبل از واگذاري اختیارات به صورت «غیررسامی» وجاود داشاته
است .نظر افرادي مانند هانهام ( )Hanham, 1969, p. 215و كالس ( Kellas, 1989, p.

 )255نیز در همین راستا است .پاترسون ( )Paterson, 1994, p. 74نیز استدالل میكناد
كه خودمختاري اسکاتﻠند به عنوان مﻠتی اروپایی در گذشته به صورت غیررسمی وجاود
داشته و اسکاتﻠند در همین حال توانایی ادغام با اتحاد بریتانیا را نیز داشته است .با ایان
حال براي حفظ خودمختاري مﻠی خود ،دولت رفاه را نیز مدیریت كرده است.
جایگاه مقامات محﻠی قبل و بعاد از واگاذاري اختیاارات از تاداوم نﺴابی برخاوردار
بودهاند ( .)McConnell, 2006, p. 82عالوه بر این ،سیاست غالب بریتانیاا تمركازگرایای
بوده كه هنوز هم بر صحنﺔ سیاسی اسکاتﻠند غالب است .بهعبارت دیگار ،دولات مركازي
بریتانیا ممکن است از اختصاص دولت و پارلماان باه اساکاتﻠند باه منازلﺔ روشای باراي
جﻠوگیري از «احتمال رعیف ایجاد درگیري» استفاده كرده باشاد (.)Suksi, 2011 p. 234
بنابراین ،منتقدان واگذاري اختیاارات نیاز باا رجاوب باه هماین اساتدالل ،آن را راهحﻠای
محافظهكارانه میبینند .در نتیجه ،به نظر میرسد تغییري واقعای و ژر

در حاوزۀ روابا

مركزي -محﻠی رخ نداده است ،زیرا «الگوهاي اساسی رواب سیاسی دستنخاورده بااقی
ماندهاند» ( .)Ibid, p. 82به عقیدۀ مک كانل ،ایجاد پارلمان محﻠی در اساکاتﻠند ،باهتنهاایی
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نمیتواند قدرت چشمگیري به اسکاتﻠند ببخشاد و ایان مﺴاﺌﻠه باه تحاوالت گﺴاتردهاي
توجهی بهویژه در زمینههاي بودجهبندي و مالی نیاز دارد (.)McConnell, 2006
شایان ذكر است كه مﺴﺌﻠﺔ منطقهگرایی در بریتانیاا ،باه سابب وجاود چهاار منطقاﺔ
مذكور از اهمیت زیادي برخاوردار باوده اسات .توجاه باه مﺴاائل اقتصاادي ،مالیااتی،
آموزشی ،بهداشتی مناطق اسکاتﻠند ،ایرلند شمالی و ویﻠز همواره موروعی چالشی براي
دولت مركزي بوده است .در دورۀ دولت محافظهكار مارگارت تاچر ،مﺴﺌﻠﺔ منطقهگرایی
و نیازهاي اقتصادي آن مﺴکوت گذاشته شد .اما با روي كار آمدن دولت حز

كاارگر،

به واگذاري اختیارات به اسکاتﻠند توجه ویژهاي شد .در دورۀ تاچر ،مﺴﺌﻠﺔ منطقهگرایای
بیشتر به موروب تقﺴیم وظایف محدود بود تا واگاذاري اختیاارات و ساپردن مادیریت
مناطق به خود ایشان.
با این حال ،شواهد بﺴیاري مبنی بر این وجود دارد كه اتحاد بریتانیا ممکن است باه
دلیل ناتوانی دولت مركزي در ایجاد تعادل بین تناوب مﻠیتای و حاس همبﺴاتگی دچاار
فروپاشی شود .در واق  ،پادشاهی متحد 1با عقد قرارداد میان چهار من قﺔ شاکل گرفتاه
است و ازآنجاكه این چهار منطقه ،هویتهاي مﻠای و گااه زباانی متفااوتی دارناد ،ایان
كشور از هویت واحد مﻠی مانند آنچه در فرانﺴه یا آلمان وجاود دارد ،برخاوردار نباوده
است.
بنابراین ،میزان وجود اتحاد و یکپارچگی میان اسکاتﻠند و بریتانیا به ناوب و جاوهرۀ
هویت اسکاتﻠندي بﺴتگی دارد .اگر هویت اساکاتﻠندي را باه معنااي وفااداري تعریاف
كنیم این وفاداري به اتحاد در سایﺔ قراردادي بوجود آمده كه طی سیصد سال باهعناوان
بخشی از هویت مردم اسکاتﻠند نمود داشته است .اما بایاد خاطرنشاان كارد كاه نقاش
هویت قراردادي  1707با آنچه هویت نژادي ،زباانی و مﻠای نامیاده مایشاود در ایجااد
انﺴجام مﻠی متفاوت است و در معرض خطر شکنندگی و بی باتی قارار دارد .ایناک باه
1. United Kingdom
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بررسی دو متغیر مهم ،یعنی هویت مﻠی و مﻠیگرایی میپردازیم تاا باهطاور عمیاقتاري
رابطﺔ آنها را با مﺴﺌﻠﺔ اتحاد و استقالل اسکاتﻠند مشخص نماییم.

هویت ملی و ملیگرایی
امروزه با وجود جهانیشدن و هویتهاي فرامﻠی و چنادفرهنگای ،هویاتهااي مﻠای و
منطقهاي هنوز هم وجود دارند و ممکن است حتی اَشکال قويتري نیز به خود بگیرناد.
منطقﺔ اسکاتﻠند در بریتانیا نمونﺔ آشکار یک هویت متماایز مﻠای اسات كاه توانﺴاته در
طول سیصد سال این دو منطقه را به هم پیوند دهد.
بر همین اساس ،رابطﺔ هویت مﻠی و ظهور مﻠیگرایی در اسکاتﻠند توجه بﺴایاري از
پژوهشگران را به خود جﻠب كرده است .برخی معتقدند تصور اینکه ظهور مﻠایگرایای
اسکاتﻠندي باعث افول و تضعیف اتحاد با بریتانیا شده بﺴیار ساادهانگاراناه اسات .زیارا
«شواهد نشان میدهد با اینکه مردم اسکاتﻠند از دهﺔ  1960مﻠیگراتار شاده و كمتار باه
بریتانیا گرایش دارند ،این تغییر بیشتر از هر چیز در نحوۀ رﺃي دادن تغییار ایجااد كارده
است» ( .)Miller, 2008, p. 175زیرا «رﺃي دادن به احزا
در مقابل آن رﺃي دادن به احزا
اسکاتﻠند ،حز

مﻠی منطقهاي سادهتر شده و

بریتانیایی مشکلتر گشته است» ( .)Ibidبراي مثال ،در

مﻠی یا  ،1 SNPفرصت رﺃيدادن به یک حز

مﻠی -منطقهاي را ایجااد

میكند .باید اشاره كرد كه چنین مباحثی زمینﺔ بحث دربارۀ مﻠیگرایی را فراهم میكند.
مﺴﺌﻠﺔ مﻠیگرایی در اسکاتﻠند از دهﺔ  70به بعد با ظهور و رشد جداییطﻠبان دچاار
دگردیﺴی شد .بر ایان اسااس ،حركاتهااي جاداییطﻠباناه ماهیات مﻠایگرایای را در
اسکاتﻠند تغییر داده و «آن را به جایگاهی متفاوت در تاریخ با هویات و تاوانی متفااوت
رساندهاند» ( .)Nairn, 2003, p. 116از اواخر دهﺔ  ،70اسکاتﻠند بهعﻠت ناكامی سیاسای
كوشید خودمختاري فرهنگی و هویتی خود را به دسات آورد ).(Pittock, 2008, p. 23

1. Scottish National Party
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به هر ترتیب ،ﻣﺴﺌﻠﺔ مﻠایگرایای و هویات مﻠای ،در بحاثهااي مارتب باا واگاذاري
اختیارات به دولت اسکاتﻠند اهمیت فراوان دارد و در اینجا نیز بررسی خواهد شد.
به نظر پیتاک« ،اسکاتﻠند همواره یک جامعﺔ تركیبی از گروههاي مختﻠف فرهنگی باوده
و بناي مﻠیگرایی قاومی در آن وجاود نداشاته اسات» ( .)Pittock, 2008, p. 24بناابراین
اسکاتﻠندي بودن بر مبناي سکونت در داخل مرزهاي جغرافیایی اسکاتﻠند تعریاف شاده و
از ابتدا ارری بوده است .بعدها ،عامل ساﻠطنت نیاز باه ایفااي نقاش در تعریاف هویات
پرداخت و به عنوان «نیرویی وحدتبخاش كاه باهطاور فزاینادهاي باه دفااب از مرزهاا و
نهادهاي مﻠی میپرداخت» ،مطر شاد ( .)Ibidعامال ماذهب نیاز در مﺴاائل مرباوب باه
هویت اسکاتﻠندي نقش مهمی ایفا كرده است .اسکاتﻠند به دلیل داشتن «مذهبی متمایز» كه
بهوسیﻠﺔ رواب با كﻠیﺴاي پروتﺴتان انگﻠﺴتان و كﻠیﺴاي پرسابیتري 1شاناخته شاده اسات
هویت مشخصی یافته است ( .)Greer, 2007, p. 20عوامال دیگاري كاه در شاکلگیاري
هویت اسکاتﻠندي نقش داشتهاند تاریخ ،حقوق و نظام آموزشی هﺴتند.
بهنظر رزي و باند ( )Rosie and Bond, 2006aپس از واگاذاري اختیاارات ،عالقاه
به مﺴائﻠی مانند هویت مﻠی افزایش یافته است .از ایان رو باا گذشات زماان تحقیقاات
بیشتري در این زمینه صورت گرفته است ،زیرا بﺴیاري از كارشناسان بااور داشاتند كاه
نظرسنجیها دربارۀ هویت مﻠی اسکاتﻠند به روشن شادن مﺴاائل در ایان زمیناه كماک
میكند .یکی از این نظرسنجیها استفاده از سﺆال مورنو 2براي اندازهگیري این است كاه
مردم یک منطقه نﺴبت به چه هویتی احﺴاس تعﻠق بیشتري دارناد .هویات مﻠای مادرن
مردم اسکاتﻠند دوگانه است ،بدین معنی كاه آنهاا هام باا اساکاتﻠندي باودن و هام باا
بریتانیایی بودن خود را تعریف میكنند (.)Rosie and Bond, 2006a, p. 9
بر این اساس ،طبق این دسته از نظرسنجیها ،كه توسا  3SSAانجاام شاده اسات،
1. Presbytery
2. Moreno question
3. Scottish Social Attitudes Survey
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میتوان دریافت كه ،باراي مثاال ،از ساال  1992تاا  ،2003تعاداد افارادي كاه خاود را
اسکاتﻠندي و نه بریتانیایی میدانند از  19درصد به  31درصاد افازایش یافتاه اسات .در
همین زمان تعداد افرادي كه خود را هم اساکاتﻠندي و هام بریتانیاایی مایدانناد از 33
درصد به  22درصد كاهش پیدا كرده است .گفته میشود كه «بریتانیایی دانﺴتن خاود در
اسکاتﻠند پیشتر نﺴبتاً رعیف بوده اما با همهپرسی سپتامبر  1997و واگذاري اختیاارات
بیش از پیش كاهش یافته است» ( .)Surridge, 2006, p. 38در مورد دادههاي سالهااي
 2005تا  2010نیز ور به همین منوال است.
رزي و باند این مﺴﺌﻠه را نمایانگر آن میدانند كه «اسکاتﻠندي بودن و بریتانیایی باودن باه
هیچ عنوان ناسازگار نیﺴتند و نباید به این صورت دیده شوند» ( Rosie and Bond, 2006b,

 .)p. 144البته باید این را نیز در نظر داشت كه «در حالی كاه طای دهاههااي گذشاته اقباال
عمومی به اسکاتﻠندي بودن بیشتر شده ،دلبﺴتگی به هویت بریتانیایی به همان میازان كااهش
پیدا كرده است» ( .)Ibid p. 145با این حال این نوساانات را نمایتاوان باه مﺴﺌﻠﺔ واگاذاري
اختیارات نﺴبت داد .باه گفتﺔ رزي و باناد« :نمایتاوان گفات كاه اساتقرار مجادد پارلماان
اسکاتﻠند ،اقبال عمومی به اسکاتﻠندي باودن را افازایش داده و بریتانیاایی باودن را تضاعیف
كرده است ،بﻠکه به نظر میرسد سطح هویت بریتانیایی از زمان واگذاري ابت مانده و هناوز
هم هویت بﺴیاري از مردم اسکاتﻠند است» ( .)Ibidبه عبارت دیگر ،واگاذاري اختیاارات باه
اسکاتﻠنديها امکان داد كه هویت خود را به رسمیت بشناسند .با وجود این ،نمیتوان گفات
واگذاري اختیارات دلیل كاهش اقبال اسکاتﻠنديها به هویت بریتانیایی است.
گریر ،مﻠیگرایی را پاسخ نهایی به مﺴائل و تجربیات اسکاتﻠند نمایبیناد .از دیاد وي،
مﻠیگرایی سﺆالهاي فراوانی را مطر كرده كه پاسخ به آنها میتواند به درک درساتتاري
از موقعیت فعﻠی یاري رساند .بنابراین ،اگرچه مﻠیگرایی اسکاتﻠند منحصربهفرد اسات ،باا
سایر كشورهایی اروپایی شباهتهایی نیز دارد .سﺆال این است كه دالیل تبدیل نشادن آن
به قدرتی بزر

در دهﺔ  1960چیﺴت و چرا ایان وراعیت مانناد ایرلناد ،باعاث كﺴاب

سرنوشت اتحاد اسکاتلند و بریتانیا :هویت ملی و فرایند واگذاری اختیارات به اسکاتلند 317

استقالل نشد؟ گریر پاسخ این پرسشها را در «سیاستهایی كاه مﻠایگرایای ،حکومات و
نحوۀ ارتباب آنها را توصیف میكنند» میجوید (.)Greer, 2007, p. 180
در این مورد ،اگرچه مﻠیگرایی و منطقهگرایی اغﻠب در كنار هم به كار میروند ،اماا
وجود یکی لزوماً دیگري را پدید نمیآورد .بﻠکه ،این سازمانهاي منطقهاي هﺴاتند كاه
بهطور مﺴتقیم یا غیرمﺴتقیم ،راه ایجاد و حفاظ خودمختااري را هماوار مایكنناد .ایان
سازمانها از مناب منطقهاي استفاده و بنابراین «خودمختاري و بات خود را به حکومات
منطقهاي متصل میكنند و از این دو عامل در راه خودمختاري پایدار حمایت میكنند» و
به این ترتیب وارد فعالیتهاي سیاسی میشوند (.)Greer, 2007, pp. 180-181
میدانیم كه بریتانیا یکی از متمركزترین نظامهاي سیاسای اروپاسات؛ در ایان راساتا
اتحادیﺔ اروپا توانﺴته است در راستاي احقااق حقاوق و تقویات دولاتهااي محﻠای و
خوداتکایی ،اقدامات متعددي را در كشورهاي عضو انجام دهد .بر این اسااس ،اتحادیاﺔ
اروپا رواب ویژه و مﺴتقیمی با اسکاتﻠند دارد .در واق  ،سیاست اتحادیﺔ اروپا احترام باه
هویتهاي محﻠی و نیز تقویت آنهاست .اسکاتﻠند از مناطقی اسات كاه منااب فرهنگای،
تاریخی ،سنتی و دینی عمیقی دارد كه در خالل رواب اتحادیاﺔ اروپاا بایش از گذشاته
فعال و تقویت شده است .در این چارچو  ،بهتدریج بحث منطقهگرایای انگﻠیﺴای باه
بحث كشور فدرالی اروپا پیوند میخورد .الزم به ذكر است كه آگاهی از تاث یر اتحادیاﺔ
اروپا بر مﺴﺌﻠﺔ هویت مﻠای اساکاتﻠند و موراوب اساتقالل آن ،خاود بحاث و بررسای
جداگانهاي میطﻠبد كه در این مطالعه فرصت آن نیﺴت.

ملیگرایی ،استقالل و حزب ملی اسکاتلند ()SNP
احﺴاسات مﻠیگرایانه در اسکاتﻠند با تثسیس حز

مﻠی اسکاتﻠند باهطاور نهادیناهتاري

توانﺴته است خواستهها و انتظارات این منطقه را به دولت مركزي انتقاال دهاد .باا ایان
حال ،لندن ظهور این حز
میكند.

مﻠیگرا را خطري براي آینادۀ اتحااد باا بریتانیاا محﺴاو
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با ظهور حز
نمایندگان احزا

مﻠی اسکاتﻠند ،یکی از نگرانیهاي فزاینادۀ دولات مركازي ،كااهش
محافظهكار و كارگر اسکاتﻠند در پارلمان بریتانیاست .اسکاتﻠنديها در

دو انتخابات پارلمانی گذشته به نامزدهاي حز

مﻠای اساکاتﻠند بایش از ساایر احازا

رﺃي دادهاند ).(Vaez-Zadeh, 2012, p. 15
گریر به درستی باور دارد كه اسکاتﻠند ،مﻠتی داراي احﺴاسات مﻠایگرایاناه اسات و
خود را نیز چنین میپندارد .عالوه بر این« ،تمام زیرساختهاي مﻠیگرایی ،چه سیاسای
و چه عامه ،از موزهها و گالريهاي هنر گرفته ،تاا پارچم و مﺴاائﻠی از ایان دسات» در
اسکاتﻠند وجود دارد .مﻠیگرایی میتواند پایﺔ استقرار دولتهاي منطقاهاي در اساکاتﻠند
بعد از واگذاري اختیارات باشد (.)Greer, 2007, p. 26
امروزه نقش حز

مﻠی اسکاتﻠند ( Scottish National Partyیا به اختصار  )SNPرا

نمیتوان در این زمیناه نادیاده گرفات .ایان حاز

از زماان واگاذاري اختیاارات ،باه

تالشهاي چند دهﺔ پیش خود در جهت عالقاهمناد كاردن ماردم اساکاتﻠند باه كﺴاب
استقالل ادامه داده است .در دهﺔ هفتاد میالدي ،این حز

از مدافعان كﺴب اساتقالل از

دولت مركزي باود و پیشانهاد واگاذاري اختیاارات از ساوي حاز

كاارگر را ناكاافی

میدانﺴت .تقریباً یک دهه پس از تشکیل پارلمان اسکاتﻠند ،در سال  2007پیشانهادهایی
در جهت برگزاري همهپرسی استقالل در سال  2010صورت گرفات كاه باه سابب در
اقﻠیت بودن حز

 SNPدر پارلمان پذیرفته نشد .این پیشنهادها گزینههااي مختﻠفای ،از

استقالل كامل تا به حداكثر رساندن واگاذاري اختیاارات و حفاظ وراعیت موجاود را
شامل میشد.
در انتخابات پارلمانی سال  ،2011حز  SNPوعده داد كه برگزاري همهپرسی اساتقالل
را در صدر برنامههاي خود قرار میدهد .این وعده با كﺴاب اكثریات در پارلماان در ژانویاﺔ
 2012به مر نشﺴت .به این ترتیب ،دولت مركزي قانونی را تصویب كرد كه به موجاب آن،
پارلمان اسکاتﻠند مجاز است همهپرسی استقالل را در پااییز  2014باه اجارا درآورد .در ایان
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میان ،حز  SNPكارزاري انتخاباتی با عنوان  Yes Scotlandرا رهبري میكند كه هاد آن
تشویق مردم به طرفداري از استقالل اسکاتﻠند در همهپرسی پیشرو است.
با این همه تردیدي نیﺴت كه الزمﺔ استقالل توانایی هدایت مﺴائل اقتصادي ،سیاسات
خارجی ،موقعیت احتمالی در اتحادیﺔ اروپا ،مﺴائل دفاعی و امنیت است .بار ایان اسااس،
گروههایی در درون دولت مركزي به طرفداري از پیشنهاد اختیارات حداكثري1پرداختهاناد
كه به اسکاتﻠند استقالل نﺴبی میدهد .به نظر میرسد كه هم احزا

سیاسی و هام ماردم

با این پیشنهاد موافقت كنند .چراكه موروب استقالل از دید ماردم اساکاتﻠند دچاار تحاول
شده است .بهعبارت دیگر ،استقالل لزوماً به معناي جدا شدن از اتحاد بریتانیا نیﺴت؛ بﻠکاه
به معناي استقالل در تصمیم گیريها و سیاساتگاذاريهااي داخﻠای اسات ( Keating,

 .)2011, p. 5به عقیدۀ كیتینگ« ،رﺃيدهندگان ماندن در اتحاد بریتانیا و كﺴاب اساتقالل را
دو امر متضاد نمیدانند ،بﻠکه به آن به دید گﺴترهاي از حداقل یا حاداكثري باودن قادرت
تصمیمگیري مینگرند» (.)Ibid
بنابراین ،همانطور كه بررسی شد متغیرهاي هویت مﻠی و مﻠایگرایای تحات تاث یر
رفتار دولت مركزي بریتانیا در ظهور احزا

مﻠی باهویاژه حزبای مﻠای اساکاتﻠند نقاش

مهمی ایفا كرده است .بعد از گذشت یاک دهاه از برناماﺔ واگاذاري اختیاارات دولات
مركزي به دولت محﻠی اسکاتﻠند و نیز تشکیل پارلمان قانونگاذاري باراي ایان منطقاه،
حز

مﻠی اسکاتﻠند با طر برگازاري هماهپرسای ،در واقا باهطاور نهادیناهاي مﺴﺌﻠﺔ

استقالل این منطقه و نیز تصمیمگیري در مورد ادامه یا پایان اتحاد  1707باین اساکاتﻠند
با بریتانیا را به عرصﺔ گفتمان مﻠی كشانده است.

نتیجهگیری
مﺴﺌﻠﺔ اسکاتﻠند و بریتانیا بهدلیل اهمیت و حﺴاسیت آن ،از حوزۀ مﺴائل صرفاً تااریخی
خارج شده و به مباحث آكادمیک و نیز رسانهاي تبدیل شده اسات .در ایان مطالعاه ،دو
)1. Devomax (maximized devolution
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متغیر هویت مﻠی و مﻠیگرایی اسکاتﻠندي در چگاونگی سرنوشات اتحااد اساکاتﻠند باا
بریتانیا مورد بررسی قرار گرفت .مﺴﺌﻠﺔ هویت اسکاتﻠندي و مﻠیگرایای اماروز بایش از
هر زمان دیگري براي مردم این منطقه از اهمیات راهباردي ویاژه برخاوردار اسات .در
واق  ،هویت قراردادي و هویت مﻠی با هم متفاوتاند .آنچاه هویات مﻠای اساکاتﻠند را
میسازد موقعیت جغرافیایی ،مﺴائل مذهبی ،اجتماعی و اقتصاادي اسات كاه ریشاه در
تاریخ و سنتهاي این منطقه دارد .اما آنچه «هویت وفادارانه» تعریف شده است در ا ار
پیمان اتحاد سال  1707بین اسکاتﻠند و انگﻠﺴتان ایجاد شد و در طول سیصد سال شکل
گرفت .اسکاتﻠند در این مدت طوالنی بخشی از بریتانیا بهشمار رفته و وفادار باه اتحااد
بوده است .بنابراین همجواري و وفاداري ،هویت اسکاتﻠندي را در كناار هویات جدیاد
بریتانیایی شکل داده است .اسکاتﻠند با برخورداري از این سابقﺔ هویتی ،توانﺴته است تا
حدي به جاي مﻠیگرایی قومی از مﻠیگرایی مدنی كه جام تار اسات اساتفاده كناد .باه
عبارت دیگر ،ظهور این هویت وفادارانه بدین معنی نیﺴات كاه اساکاتﻠند هویات مﻠای
خود را از دست داده است .به عبارت دیگر« ،اتحاد بریتانیا به معناي از بین رفتن هویت
مﻠی نیﺴت» ( .)Smout, 1994, p. 102بر اساس نظرسنجیها تعداد اسکاتﻠنديهایی كاه
هویت اسکاتﻠندي را بر هویت بریتانیایی ترجیح میدهند در مقایﺴه با سالهااي قبال از
واگذاري اختیارات به طرز محﺴوسی افزایش یافته است .با این حاال ،پاس از آن ،ایان
افزایش به حد ابتی رسیده است ،اما به اعتقاد كارشناساان باه انادازهاي نیﺴات كاه بار
عالقﺔ مردم به استقالل از بریتانیا داللت كند.
در این مطالعه میتوان دریافت كه عالوه بار دو متغیار هویات مﻠای و مﻠایگرایای،
دولت مركزي بریتانیا در تقویت یا تضعیف هویات مﻠای و نیاز تماایالت مﻠایگرایاناﺔ
اسکاتﻠند تا اندازه اي مﺆ ر بوده است .رفتار دولاتهااي بریتانیاا باا منطقاﺔ اساکاتﻠند را
میتوان متغیر سومی در تنظیم واكانش اساکاتﻠنديهاا باه مﺴﺌﻠﺔ اتحااد باهشامار آورد.
همانطور كه ذكر شد از جمﻠه عﻠﻠی كه در طر همهپرسای از ساوي اساکاتﻠنديهاا و
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احزا

مﻠیگراي آن تث یرگذار بوده است اشتباهات سیاسی نظام حاكم و نیز كمتاوجهی

دولت مركزي به اسکاتﻠند بهویژه در دوران مارگارت تاچر است.
با این حال ،دولت تونی بﻠر و حز

كاارگر ،واگاذاري اختیاارات را فرصاتی باراي

تقویت اتحاد بریتانیا میدیدند .بر اساس نظرسنجیها و آراي كارشناسی ،مردم اساکاتﻠند
تنها خواهان واگذاري اختیارات بیشتر به پارلمان بودهاند ،اماا مایال باه بااقی مانادن در
اتحاد هﺴتند .بااینحال ،بهآسانی نمیتوان دربارۀ گرایشهاي سیاسی و عدم اِعمال نفوذ
دولت مركزي در نتایج نظرسنجیها قضاوت محکمی داشت .اما بر اساس مدارک ارائاه
شده ،مخالفان بر بی باتی بریتانیا و استقالل اسکاتﻠند در آینده اتفاق نظر دارناد .باه نظار
میرسد میتوان استداللی مابین این دو طیف یافت كه با شرای موجود هماهنگ باشاد
و آن این است كه در صورت نادیده گرفتن موقعیت ،نقش و تماایز اساکاتﻠند از ساوي
مقامات و سیاستمداران ،احتمال اینكه مردم اسکاتﻠند بیش از پایش باا بریتانیاا بیگاناه
شوند و یا به سمت كﺴب استقالل حركت كنند بیشتر میشود .به نظر میرساد اعطااي
اختیاراتِ بیشتر به اسکاتﻠند ،كه بهمنظور تقویت اتحاد صورت گرفته است ،اهدا

اولیﺔ

دولت مركزي را تثمین نکرده و خود موجب بی باتی اتحاد شده است.
در رابطه با هویت اسکاتﻠندي ،اقدامات دولت محافظهكار تاچر ریشﺔ فاصاﻠه گارفتن
اسکاتﻠند از بریتانیا بود ،زیرا به عمد یا به ساهو ،مشااركت اساکاتﻠند در اتحااد نادیاده
گرفته شد (ممکن است نتایج همهپرسی سال  1979در این زمینه مﺆ ر باوده باشاد) .بار
اساس نظرسنجیها به ورو مشخص است كه حس اسکاتﻠندي بودن 1افزایش یافته و
پس از واگذاري اختیارات در سطحی مشخص باقی مانده و به بات رسیده است .دلیال
این امر به واگذاري اختیارات برمیگردد كه باعث شاد احﺴااس خودكفاایی ،اساتقالل،
شایﺴتگی و هویت متمایز مردم اسکاتﻠند رشد كند و تا حادي جاایگزین هویات مابهم
بریتانیایی شود.
1. Scottishness
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، نوعی «حس اسکاتﻠندي بودن» همواره وجود داشته و واگذاري اختیاارات،بنابراین
 وجاود گزیناههااي. نیز آن را تقویت كرده است،كه با توجه به شرای موجود الزم بود
دیگري مانند واگذاري اختیارات حداكثري هم در ایان زمیناه بایتاث یر نیﺴات؛ چراكاه
 با وجاود بااقی مانادن در،تمایل مردم را به سمت طرفداري از حداكثر قدرت پارلمانی
 خاود مایتواناد، سوق میدهد؛ چنین گزینهاي البته بهدلیل موافقت اسکاتﻠنديها،اتحاد
.شروعی براي كﺴب استقالل كامل در آیندهاي نه چندان نزدیک باشد
 اگرچه نتوانﺴته احﺴاسات و حركتهااي جاداییطﻠباناﺔ،همگرایی و اتحاد اروپایی
 به شناسایی هویات محﻠای كماک كارده،مﻠی را در داخل كشورهاي اروپایی مهار كند
 لذا این نگرانی وجود دارد كه تمایالت استقاللخواهی دولتهااي محﻠای چاون.است
.اسکاتﻠند در سایﺔ حمایت اتحادیﺔ اروپا بیش از پیش تقویت شود
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