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 مقدمه
باه   ی،محلا  هااي باه دولات   یاارات اخت واگاذاري  و ياز دولت مركز 1ییامروزه تمركززدا

از ساه   یکای توانناد   یم يمركز يهااست. دولت شده یلكشورها تبد يمناسب برا یانتخاب

 را 2(یاارات اخت ي)واگاذار  یاسیو س يكاركرد ي،ادار ییتمركززدا یعنی ییسطح تمركززدا

تفاوت دارند:  یکدیگربا  یمحل يختارخودم درجات لحاظ از ،سه سطح ین. ایرندكار گ هب

ساطح   یندر باالتر یاسیس ییو تمركززدا ینتر ییندر پا يادار ییصورت كه تمركززداینبد

 یاک واگذارشاده   یدولات محلا   یف،تعر ینا براساس. یردگ یقرار م یقدرت مقامات محل

 یارا ز ،ت داردتفاو یزن یمحل يهاو دولت یسماست كه با فدرال یمستقل و انتخابنسبتاً نهاد 

دهد ساطو  مختلاف    یكشور است كه اجازه میک خاص  یقانون اساس ینا یسمدر فدرال

 .گیرد قرارو فدرال  يدولت مركز یارعمال قدرت در اختو اِ میتحاك

از  اي منطقاه  قادرت  انتقاال  از اي نموناه  یتانیاا بر دربه اساکاتلند   یاراتاخت يواگذار

كه در لندن  یتانیابر يمركز دولتاست.  رفته شدهگ  در نظر پایینقدرت به  بااليسطو  

 یرلناد ، ا3اساکاتلند  منطقةباا ساه    یشترب یکپارچگیو  ییحفظ همگرا يمستقر است برا

 یات تقو یاسای تحاول س  یان . هاد  از ا است نهاده گام راهی ینچن در 5یلزو و 4یشمال

 .  است بوده نیز كشور اجراییقدرت 

 یمحلا  يبه نهادهاا  یاراتاخت يواگذار يبرا یخاص سازوكارهر كشور  در یكل طور هب

طار    یاد ابتادا با  يكاه دولات مركاز    سات ا آن مسئله ترین مهم میان، این دروجود دارد. 

باه   يدولت مركاز  يمجوز از سو ارائةبرساند. در واق ،  یبرا به تصو یاراتاخت واگذاري

توسا  مقاماات    كاه  است یوبچمستقل در چار هاي یممنظور اتخاذ تصم هب محلی، مناطق

بودنشاان توسا     یانتخااب  یال باه دل  محلی، نهادهاي البتهشود.  یمشخص م يدولت مركز

                                                           
1. Decentralization 

2. Devolution 

3. Scotland 

4. Northern Ireland 

5. Wales 
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در  .كنناد و دنباال   یاین هاا و ابتکاارات خاود را تع    طر توانند  یشهروندان همان مناطق، م

اعمال قدرت كنناد   یمسائل دربارۀدهد  یبه مناطق اجازه م یاراتاخت يواگذار روند، یتانیابر

 .  است هدر لندن بود يدولت مركز یاراتاخت ۀحوز در منحصراً ترپیش آن به ورودكه 

 ینخاون  یخبا نگاه به تاار ویژه  به ي،موفق از خودمختار يا توان نمونه یاسکاتلند را م

ذكر اسات كاه اقادام دولات      یاندر نظر گرفت. شا ،ملت -دولت یلتشک مینةاروپا در ز

 یطاوالن  هاي چالش نتیجة طر ، این كردن لیاتیعم براي 1990 ةدوم ده یمةكارگر در ن

 است.  در روابطش با اسکاتلند بوده يدولت مركز

باا  راز تا هام  ،(یتانیاا به مناطق بر یاراتاخت ي)شامل واگذار یراخ یاصالحات قانون اساس

، لغاو حاق وتاو مجلاس     1832در ساال  1ات بازر  حاصال فرمانمانند  یتوجه قابل ییراتتغ

 .(Jeffery, 2009, p. 215)اسات   1707در ساال   2یتانیابر اتحاد پیمان یا 1910 سالدر  یاناع

منظاور  باه  ینیقاوان  یبدر تصاو  یو ساع  یاان گرا یها اعتراض ملسال اصالحات حاصل ینا

 3اساکاتلند  فرماان  یببا تصو 1998كه سرانجام در سال  ،به اسکاتلند بود یاراتاخت يواگذار

دولات و پارلماان اساکاتلند،     یجااد دهاه از ا  یکاز  یش. اكنون پس از گذشت بیدبه  مر رس

 كرد.   یابیارز یتانیابر یتدولت، فرهنگ و هو یاست،س بر را آن ا رتوان  یم

تاوان باا    یگذرد، نما  ینم نوپا ينهادها ینا یتاز فعال یاديزمان ز اینکه یلدلبهالبته  

هار چناد    راتیاا اخت ياظهاار نظار كارد. واگاذار     زمینه ینتمام در ا یو روشن یتقاطع

و مقامات گشوده  مدارانیاستس برابر  دررا  یديجد ي، درهایستمنحصر به اسکاتلند ن

 یان ا حاال،  ایان  باا اسات.   اناد فاراهم كارده    وجود نداشته تر  پیشرا كه  ییهاو فرصت

 عقیادۀ  باه  یارا ز ،اسات  دید در میان این مقامات رخ ندادهحس ته یجادتحوالت بدون ا

 یکكز و ردولت متم یکخود به عنوان  یتنادانسته، از موقع یابه عمد  یتانیا،بر یاري،بس

 است.   فاصله گرفته متحد كشور

                                                           
1. Great Reform Act 
2. Act of Union 

3. Act of Scotland 
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  مسئله طرح
 مسئلةباه اساکاتلند،    اراتیا اخت يواگاذار  يبرا 1979ناموفق در سال  یپرس همهپس از 

 لیتشاک  سابب ماورد توجاه قارار گرفات و      گار ید باار  يالدیما  80 ةاسکاتلند در دها 

. ایان  شاد دمکرات  برالیبه دست دو حز  كارگر و ل1اسکاتلند یانون اساسق ونیكنوانس

عمال قدرت كند ها اِ نهیها و هز اتیپارلمان كه بتواند بر مال کی يبرا یطرح» كنوانسیون

 نیا (. اKavanagh, 2000, p. 23) كارد  شنهادیپ را« انتخا  شود 2یتناسب یندگینماو با 

هرچناد در   و تشاکیل داد  1989اه ماارس ساال   در ما خود را  نشست نیاول ونیكنوانس

 معةجا يدیعناصر كل يبرا یاتیح يابزار»به  ،شده نبودندان شناختهچخارج از اسکاتلند 

شاد   لیتباد « اراتیاخت يمشترک به واگذار يکردیرو یطراح جهتدر  ،اسکاتلند یمدن

(Schlesinger, 1998, p. 80كنوانس .)ارات،یاخت يذارواگ شبردیمنظور پاسکاتلند به ونی 

 دنیا باا د »ن یماردم اساکاتلند گذاشاته شاود. بناابرا      يأبه رامر  نیخواستار آن شد كه ا

برداشات   نیبا  دیشد زیتما ،3نستریو وستم ینظام پادشاه درمردم و نه  يأدر ر تیحاكم

 (..Ibid« )شود یمشخص م یاز قانون اساس یسیو انگل ياسکاتلند

بود  ینا یونكارها در كنوانس تلند و محافظهاسکا یحز  مل يعدم حضور اعضا یلدل

ماورد نظار خاود     هااي  یناه برابر گز در نپذیرفتنی یحلراهرا  اختیارات يآنها واگذار»كه 

(. Kavanagh, 2000, p. 23« )پنداشاتند  یموجاود ما   یتاساتقالل و حفاظ وراع    یعنی

قادرت   كاران درخواستوجود داشت: محافظه یتورع ینسه پاسخ عمده به ا ن،یبنابرا
                                                           
1. Scottish Constitutional Convention 

2. PR: Proportional Representation 
3. Westminster  تیماز  رودخاناة  شمالی بخش در و لندن مركز در اي منطقه (Thames ) و حکومات  مركاز  كاه 

 Parliament of the United) پارلمان ساختمان: شامل منطقه این مهم بناهاي. آید می حسا  به بریتانیا دولت

Kingdom) مینستر وست كاخ عنوان با كه (Palace of Westminster )سالطنتی  كااخ  شاود،  مای  شاناخته  نیز 

 و جاام   كلیسااي  و( Westminster Abbey) مینستر وست ةصومع ،(Buckingham Palace باكینگهام قصر)

 صاد  چناد  طی انگلیس پادشاهان تاجگذاري مکان كه استWestminster Cathedral) ) مینستر وست قدیمی

 .شود می نامیده نیز (City of Westminster) سترمین وست شهر گاه منطقه این است؛ بوده گذشته سال
 



 307 اسکاتلندبه  یاراتاخت واگذاری فرایند و ملی هویت :بریتانیا و اسکاتلند اتحاد سرنوشت

دو  دیگار،  ساوي  از. یدناد د یما  یتانیابر یددر جهت تهد یاسکاتلند را حركت يبرا یشترب

 موجاب به اساکاتلند   یاراتاخت يكرات باور داشتند كه واگذارودم یبرالحز  كارگر و ل

اسکاتلند بود  یمتعلق به حز  مل یدگاهد ینتر یکالخواهد بود. راد یتانیااتحاد بر یشافزا

كاارگر  حز   یدن. اما با به قدرت رسیددیجز كسب استقالل نم یدا راهكه از همان ابت

 يامار در راساتا   ینگرفت. ا اختیارات به مناطق شدت يها در جهت واگذار ، تالش1نو

 ،اصاالحات  یان ا نتیجةحز  بود.  ینا یو اصالحات قانون اساس يساز مدرن يها وعده

 بود.  یشمال یرلندو ا یلزو يپارلمان اسکاتلند و دو مجم  برا یلتشک

 یتاسکاتلند به صراحت به رسم»پارلمان اسکاتلند كه در آن  یحةارائه ال يتالش برا

 مر  به 1997سپتامبر سال  یپرس همه با(، Kavanagh, 2000, p. 24« )شناخته شده است

 یاد اساکاتلند با  مجلاس  یاا آ .1 ي گذاشته شد:أدو پرسش به ر یپرس همه ین. در ایدرس

را داشته باشد؟  یاتعمال قدرت بر نرخ مالحق اِ یدپارلمان با ینا یاآ .2و  شود؟ یسستث

اساس پارلمان  ین. بر اآوردند رأيدرصد  5/63درصد و  74 یبدو پرسش با به ترت ینا

كاه منحصار باه وزارت اساکاتلند باود در دسات گرفات كاه         را  ییها قدرت»اسکاتلند 

، مسکن، يدارو جنگل یالتش ي،زكشاور یست،ز ی آموزش و پرورش، مح يها حوزه

(. Ibid. p. 26« )گرفات  یبرما را در ترابريو ، بهداشت یمحل، دولت یسنظم، قانون و پل

 یناسات كاه بار اسااس قاوان      ینساتر م پارلمان در وسات  یارهنوز در اخت یتالبته، حاكم

 درآورد.  یقتواند پارلمان اسکاتلند را به حالت تعل یم

آورناد.  براي هویت بریتانیایی به حسا  مای  یديا تهدر اختیارات يواگذار یاريبس

نسبت باه   يدارد. و یدكتث یتانیااتحاد بر یاست كه بر فروپاش یرنبحث مشابه نظر نا ینا

باه   یتانیاا بر یفروپاشا  روناد »كناد:  یما  یانكه ب ییتا جا ،است یناتحاد بدب ةو ادام یندهآ

اگرچاه صاحبت از    اما،. (Nairn, 2003, p. 351) «شدت گرفته است یصورت محسوس

 نااگزیر » یدولت و پارلماان باه معنا    یجاداست، ا استقالل اسکاتلند همواره وجود داشته

                                                           
1. The New Labour 
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رساد در   ی(. باه نظار ما   Mitchell, 2008, p. 78) «یسات الزم باودن اساتقالل ن   یابودن 

 سابب باه   مسائله  یان ا ینده،در آ یدنبال كردن يا كسب استقالل به برنامه یلصورت تبد

دولات   يهاا  يكاار  هاا و كام   یتفعال»بلکه  ،تن پارلمان اسکاتلند نخواهد بودقدرت گرف

  .(.(Ibid«امر خواهد بود ینا موجب يمركز

 یتبا به رسم یانهگرا یشامل خدمت به احساسات مل اختیارات يواگذار یاصل یدفوا

. نظر غالب استشناختن آن و در دسترس قرار داشتن و پاسخگو بودن دولت اسکاتلند 

جلب نظر عموم موفق خواهد بود كه به  در یدر صورت یاراتاخت يواگذاركه است  ینا

 از ویژه به ،مردم و تالش در جهت حفظ آن یمل یتشناختن هو یتبه رسم يبرا ابزاري

 .شود تبدیل ین،قوان يو اجرا یبتصو لحاظ

فتن در گار  قرارآن ) یايموارد است: جغراف ینا شاملسازد  یم یزاسکاتلند را متما آنچه

و  یار اخ يامنطقه يخودمختار ی،مل یت(، هویتانیااز اتحاد بر یغر  اروپا و به عنوان بخش

 گرایای  یاز مل يو طرفدار یافتند،به بعد رشد  یالديم 60 ةكه از اواخر ده یاحزا  مل» یزن

 ,Greerاسات )  «یزيسات  یگاناه و ب ییو ناه جادا   یرشو پاذ  يدنبال خودمختاركه به یمدن

2007, p. 15 .)مركزي و منااطق   دولت یتولئدر نظام فدرال قدرت و مس» یگر،عبارت دبه

 ییاري است و هار گوناه اصاال  و تغ   شده  مشخص یو در قانون اساس به اشتراک گذارده

 عاالوه، باه (. Kavanagh, 2000, p. 26) «یارد انجاام گ  یباا رجاوب باه قاانون اساسا      یدبا

خااص   يا در منطقاه  يدولات مركاز   ۀیناد ماتنها به عنوان عامال و ن  یزن یمحل يهادولت

 كنند.   یكه به آنها محول شده اجرا مرا  ینیكنند و خدمات و قوان یم یتفعال

 ئةباه اساکاتلند در كناار ارا    یاارات اخت يواگذار هايفرایند یلتحل مطالعه ینهد  ا

قارن  آخر  ةسه ده یخیتار ینةیشاز پ اطالباست.  یتانیامرتب  با تداوم اتحاد بر يها بحث

كاار   دو حز  كارگر و محافظاه  يهادولت يهااقدامات و واكنش كردن روشنبه  یستمب

اسکاتلند  یدولت محل به یاراتاخت يواگذار ینا یااست كه آ ینا مسئله. رساند می یاري

 اساتقالل اساکاتلند هماوار كارده     يراه را بارا  یااست  تمركزگرا بها داده يها یشبه گرا
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 تاوان  ینم گرایی ملی و یمل یتهو یرمتغ دودر  ییراتتغ یلدون تحلرا ب ئلهمس ایناست. 

 یاایی عامل پو ،دو این كه است دلیل این به یمل یتو هو گرایی یمل اهمیت. دكر بررسی

 .روند شمار می به یارتاخت يواگذار فراینددر 

 یتانیاا و رواب  باا اتحااد بر   یمل یتچون هو يموارد یبه بررس یقتحق ینا ،رو ازاین

تا مشخص شود كاه   كند یم یبررس يپس از واگذار يهاپردازد و آ ار آن را در سال یم

در نظار   یاد كه با یاست. از جمله عوامل گذاشته یربر آنها تث  یاراتاخت يچگونه واگذار

 اهمیتاتحاد است.  یتو ماه ياسکاتلند گرایی یمل ،یردو مورد بحث قرار گ ودگرفته ش

 اتحادیاة  باشایم  نظر داشته دركه  شود می آشکارتر زمانی تانیابری در زدایی تمركز سیاست

 رساانده  انجاام  باه  را زیاادي  هااي تالش يو اقتصاد یاسیس ییهمگرا ياروپا در راستا

كاه هادفش وحادت و     ییاروپاا  یای همگرا یاا آ كه است این بنیادي پرسش یک. است

 باوده،  اروپاایی  رهايكشو میان اجتماعی و ياقتصاد یاسی،در امور س ینقوان یکپارچگی

 در ویاژه  باه  بریتانیادر  گرایی قوم و گرایی یاحساسات مل یشموجب افزا حال، همان در

    است؟ شده اسکاتلند

 ا و استقالل اسکاتلندیتانیبر یکپارچگیت اتحاد و یتقو بطةرا
 ،گیرناد یشاکل ما   قراردادها انعقاد ا ر در نیز و هاطر  میان قبلی توافق با چون اتحادها

 دنباال هبا  1707 سال در انگلستان با اسکاتلند اتحاد. ندهست نیز پذیر نقضو  یافتنی یانپا

 اقتصاادي،  سیاسای،  موراوعات  از بسایاري  واقا   در كاه  گرفت شکل مفصلی قرارداد

 كاه  یتانیابرآیا . بود در آن ذكر شده یزاسکاتلند ن یساياستقالل كل حتی و امنیتی مالیاتی،

باه   آورد، روي تمركززدایای  سیاسات  به باالخره گرایی،دن و منطقهش یجهان تث یرتحت 

؟ دست یافته اسات  بریتانیا در منطقه چهار میان اتحاد و یکپارچگی تقویت نتایجی مانند

كاه   یات، قادرت حاكم  یشمنجر به افازا  یاراتاخت واگذاري یاستس یاآ دیگر، عبارتهب

   ؟است ، شدهاست یقابل بحث و بررس خود
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 ینو در آن پارلماان بااالتر  بنا شده بر اساس سلطنت مشروطه  یتانیابر یاسیسنظام   

ک یا ، اساکاتلند خاود   1707اتحااد در ساال    یماان اسات. قبال از پ   يگذار مرج  قانون

 یکادیگر و اساکاتلند باا    یلاز انگلساتان، و  یمان،پ ین. پس از ارفتیبه شمار م یپادشاه

 ی،ملا  یسااي حال، اساکاتلند كل  ینكردند. با ا يگذار یهرا پا یركب یتانیايو بر ندادغام شد

 یاسای نظاام س  یاک » یلخود را كه در تشاک  یمل هاياز نهاد یگرد یو برخ ینظام حقوق

 (.Kavanagh, 2000, p. 22حفظ كرد ) ،دارند یرتث  «ياسکاتلند

 یزرا ن یتانیامتحد بر پادشاهی یاسیس یتماه یدبا ،استقالل مسئلةاز پرداختن به  پیش

 آن گنجاناده شاده   يدر دولت مركاز  یتانیااتحاد بر یمانپ سیاسی یتگرفت. ماه در نظر

مطلاو    یدئولوژيا یک یجادا»بلکه در  یست،ن یاسیفق  س یتمركز ینا یتاست. اهم

غالاب را   یادئولوژي ا ین(. اMitchell, 2008, p. 63نقش دارد )« از دولت حمایت يبرا

كشاور   یان ا نانوشاتة  یقانون اساسا  درلمان در پار یتحاكم یندگینما یوۀتوان در ش یم

 Wilson and« )نادارد  یتیپارلماان محادود   یتحاكم ي،در تئور» ینمشاهده كرد. بنابرا

Game, 1994, p. 23.) 

 ,Nairn) مانناد گذشاته وجاود نادارد     یگار د «یتانیابر» هویتدارد كه  یدهعق یرننا  

2007, p. 130.) ینباه هما   یاز ماناده ن  یبااق  یییتانیاا بر یتاساس، آنچه از هو ینبر هم 

متعلق به هفر است كه  یگر(. نظر دAughey, 2009, p. 136سرنوشت دچار شده است )

 یجاه در نتو  ،«یاایی نهااد جغراف  یاک »از  یشبا  یزيچ یتانیاكند در حال حارر بر یم یانب

باا   ین. بناابرا (Heffer, 2007« )یستن یخیباشکوه تار یقفراتر از حقا» یتانیاییبر یتهو

 يسااز  یجهاان  ةكاه در زمانا   اسات  معتقاد  یرنناا  ی،ساختارشاکن  یان سر نهاادن ا پشت

 ؛«كنناد  یبزرگتر عمل ما  يواحدها یكوچکتر، اگر بهتر نباشند، به همان خوب يواحدها»

 یاز كوچکتر مانند اساکاتلند ن  يواحدها یرا: زكند یصدق م یزن یتانیاكه در مورد بر يامر

 (.Nairn, 2007, p. 126كنند ) یانرا بخود  یتحق دارند به طور مستقل هو
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در آزمون  یتانیا،بر يو یدۀاستقالل دارد. به عق ینةدر زم ییها استدالل ینهمچن یرننا 

تواناد در زماناه    ینما  یتانیاایی بر یملا  یات خاورده اسات و هو   شکست ينهاد یته،مدرن

شامند  كوچاک و هو  ئلهمسا  یان ا يبرا یكاف ۀبه انداز» یراشدن موفق عمل كند ز یجهان

به اسکاتلند  یاراتاخت يپس از واگذار یدر حفظ اتحاد مل یتانیادولت بر(. Ibid) «یستن

 ی،تعهد باه گونااگون   ینحفظ تعادل ب»قادر به  یتانیابر یگر،است. به عبارت د موفق نبوده

كاه   يو برابار  یو تعهاد باه همبساتگ    یاد، آ یبه وجاود ما   اختیارات يكه در ا ر واگذار

 (.Ibid, p. 117نبوده است )  «اتحاد است ةمشخص

نظار   باا  مخالفات  با يو است؛ یرندر مقابل نظر نا ینظر آوگ ،جمله نظرات مخالف از

(. Aughey, 2009, p. 144) «یسات ن یفروپاش آستانةدر  یتانیابر»كه  دارد می اظهار یگران،د

 علات ه با ، انآنا  دیادگاه  بر ناكنند. ب یم یانبحث ب ینمخالفت خود را با ا یزن یتگمبل و را

كشاور باا وجاود     آن یاک، دولات دموكرات  یکاتحاد و  یکبه عنوان  یتانیابر یطوالن ةسابق

 عباارت  ه(. با Gamble and Wright, 2009, p. 3نخواهد شد ) یها دچار فروپاش ینیب یشپ

آنهاا و   ینیسارزم  ياسکاتلند با انگلساتان، همجاوار   منطقة مشترک تاریخ و ها سنت دیگر،

اتحااد خواهاد    یان ا ةدر اداما  ینقاش مهما   یتانیا،بر یرۀاسکاتلند با جز نییسرزم یوستگیپ

 داشت.    

 یاست كه گااه  1يو وفادار یتهو ینتفاوت ب ،در نظر داشت یدكه با یگرموروب د

منااطق   یات هو یتانیاا به بر يوفادار»عامل   یگرد عبارت ه؛  بندا استفاده شدههم متراد  

 ةساال یصدس ة(. ساابق Aughey, 2009, pp. 144-145« )دهاد  یمختلف آن را پوشاش ما  

است كاه   یاز جمله عوامل ،«یتانیامتحد بر یپادشاه» سایة دراتحاد اسکاتلند با انگلستان 

 اساکاتلند  وفااداري  كاه  كنند می بیان. آنها ندكن می كیدتث آن بر اسکاتلند استقالل لفانمخا

 یامکاان دگرگاون   رو ایان  از و است  شده یلتبدآنها  یتاز هو یبه بخش 1707 قرارداد به

 تصور است.  م سختی همشترک ب یتهو یندر ا

                                                           
1. Allegiance 
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كند كه اسکاتلند باا وجاود    یاشاره م یراستقالل اسکاتلند، گر و یتهو میان ةرابط در

تواناد مساتقل    ینما  یجهو در نت یدآ یدولت به حسا  نم یک»كه امروزه دارد  یاراتیاخت

كه احازا    ینكند: اول ا یم یشنهادبست پ نب ینخارج شدن از ا يدو راه برا يو«. باشد

د و دوم، انتقاال  نكه بتوانند راه استقالل را هموار كنناد توساعه داده شاو    يقدرتمند یمل

 ,Greer) یردپاذ  صاورت آنهاا   یشاتر گرا شدن ب منطقه يبرا يا منطقه يها قدرت سازمان

2007, p. 182.) 

 يداشاتن خودمختاار    یشهر ئلةمس( به Brand, 1987, p. 12مانند برند ) یكارشناسان

كاه   رود یگماان ما   یگار، كنناد. باه عباارت د    یآن اشااره ما   یمادن  معةاسکاتلند در جا

 داشاته  وجاود  «یررسامی غ»به صورت  اختیارات ياسکاتلند قبل از واگذار يخودمختار

 .Kellas, 1989, p( و كالس )Hanham, 1969, p. 215مانند هانهام ) ياست. نظر افراد

كناد   یاستدالل م یز( نPaterson, 1994, p. 74راستا است. پاترسون ) یندر هم یز( ن255

 وجاود  یررسمیدر گذشته به صورت غ ییاروپا یاسکاتلند به عنوان ملت يكه خودمختار

 یان است. با ا داشته یزرا ن یتانیاادغام با اتحاد بر ییحال توانا ینداشته و اسکاتلند در هم

 است. كرده یریتمد یزخود، دولت رفاه را ن یلم يحفظ خودمختار يحال برا

 برخاوردار  یاز تاداوم نساب   اختیاارات  يقبل و بعاد از واگاذار   یمقامات محل جایگاه

 یای گرا تمركاز  یتانیاا غالب بر یاستس ین،بر ا (. عالوهMcConnell, 2006, p. 82) اندبوده

 يدولات مركاز   یگار، د عبارتاسکاتلند غالب است. به یاسیس ةهنوز هم بر صحن كهبوده 

 يبارا  یروشا  لةمناز اختصاص دولت و پارلماان باه اساکاتلند باه      ممکن است از یتانیابر

(. Suksi, 2011 p. 234باشاد ) استفاده كرده  «یريگرد یجادا یفاحتمال رع»از  یريجلوگ

 یحلا  راهآن را  ،اساتدالل  ینباا رجاوب باه هما     یاز ن اختیاارات  يمنتقدان واگذار بنابراین،

روابا    ۀدر حاوز  ژر و  یواقعا  ییريتغ رسد یبه نظر م یجه،. در نتینندبیانه مكار محافظه

 ینخاورده بااق   دست یاسیرواب  س یاساس يالگوها» یراز ،است رخ نداده یمحل  -يمركز

 ییتنهاا  باه  ،در اساکاتلند  یپارلمان محل یجادمک كانل، ا یدۀبه عق (.Ibid, p. 82« )اند مانده
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 اي گساترده باه تحاوالت    ئلهمسا  یان و ا بخشاد به اسکاتلند ب چشمگیريقدرت تواند ینم

 (. McConnell, 2006دارد ) یازن یو مال يبند بودجه يها ینهدر زم یژهو به یتوجه

 ةوجاود چهاار منطقا    سابب   باه  بریتانیاا،  در گرایی منطقه مسئلةكه  است ذكر شایان

 یااتی، مال ي،اد. توجاه باه مساائل اقتصا    اسات  برخاوردار باوده   یاديز یتمذكور از اهم

 يبرا یچالش موروعیهمواره  یلزو و یشمال یرلندمناطق اسکاتلند، ا یبهداشت ی،آموزش

 گرایی منطقه مسئلةمارگارت تاچر،  كار دولت محافظه دورۀ. در است بوده يدولت مركز

آمدن دولت حز  كاارگر،   كار يآن مسکوت گذاشته شد. اما با رو ياقتصاد یازهايو ن

 گرایای  منطقه مسئلةتاچر،  دورۀ در. شد اي یژهبه اسکاتلند توجه و یاراتتاخ واگذاريبه 

 مادیریت  ساپردن و  یاارات اخت واگاذاري بود تا  محدود یفوظا یمبه موروب تقس یشترب

 .ایشان خود به مناطق

ممکن است باه   یتانیاوجود دارد كه اتحاد بر مبنی بر این یاريحال، شواهد بس ینبا ا

دچاار   یحاس همبساتگ   و یتای تناوب مل  ینتعادل ب یجاددر ا يركزدولت م یناتوان یلدل

شاکل گرفتاه    من قةچهار  یانداد مبا عقد قرار 1متحد یپادشاهشود. در واق ،  یفروپاش

 یان ، ادارناد  یمتفااوت  یزباان  گااه  و ملای  هايیتهو ،چهار منطقه ینكه ااست و ازآنجا

 برخاوردار نباوده   ،وجاود دارد  آلمان یامانند آنچه در فرانسه  یواحد مل یتكشور از هو

 .  است

 جاوهرۀ  و ناوب  به بریتانیا و اسکاتلند میان یکپارچگی و اتحاد وجود میزان بنابراین،

 تعریاف  وفااداري  معنااي  هرا با  ياساکاتلند  یتدارد. اگر هو یبستگ اتلندياسک یتهو

عناوان   هسال با  یصدس یبوجود آمده كه ط يقرارداد سایة در اتحاد به وفاداري این كنیم

نقاش  كاه   كارد  خاطرنشاان  بایاد است.  اما  داشتهمردم اسکاتلند نمود  یتاز هو یبخش

ایجااد   در شاود  مای  نامیاده  یو ملا  یزباان  ي،نژاد یتآنچه هو با 1707 يقرارداد هویت

باه   ایناک قارار دارد.    باتییو ب یو در معرض خطر شکنندگ است متفاوت یانسجام مل

                                                           
1. United Kingdom 
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 تاري عمیاق  طاور  هبا  تاا  پردازیم یم گرایی ملیو  یمل تیهو یعنی ،مهم یردو متغ یبررس

 .   ییماتحاد و استقالل اسکاتلند مشخص نما مسئلةآنها را با  رابطة

 ییگرا یمل و یمل تیهو
و  یملا  يهاا  یات هو ی،فرهنگا  و چناد  یفرامل يها یتشدن و هو یامروزه با وجود جهان

. یرناد به خود بگ یزن يتر يوشکال قاَ یو ممکن است حت دارندهنوز هم وجود  يا منطقه

در  توانساته اسات كاه    یملا  یزمتماا  یتهو یکآشکار  ةنمون یتانیااسکاتلند در بر منطقة

 .دهد پیوند مه به را منطقه دو اینسال  یصدطول س

از  یاريدر اسکاتلند توجه بسا  گرایی ملی ظهورو  یمل یتهو ةرابط اساس، همین بر

 گرایای  یظهور ملا  اینکه تصور معتقدند برخی. است را به خود جلب كرده پژوهشگران

 یارا . زاسات انگاراناه   سااده  یارشده بس یتانیابر بااتحاد  یفتضع وباعث افول  ياسکاتلند

گراتار شاده و كمتار باه      یمل 1960 ةکه مردم اسکاتلند از دهیندهد با ا یشواهد نشان م»

 كارده  یجااد ا ییار دادن تغ  أير نحوۀدر  یزاز هر چ یشترب ییرتغ ینا ،دارند یشگرا یتانیابر

تر شده و  ساده يا منطقه یدادن به احزا  مل  أير» یرا(. زMiller, 2008, p. 175« )است

در  ،مثال براي(. Ibid« )تر گشته است مشکل یتانیاییدادن به احزا  بر  أيدر مقابل آن ر

1 یا یاسکاتلند، حز  مل
 SNP، ایجااد را  يا منطقه  -یحز  مل یکدادن به  أيفرصت ر 

 .كند یرا فراهم م گرایی ملی ۀبحث دربار مینةز مباحثیچنین  كه اشاره كرد بایدكند.  یم

 دچاار طلبان  ییبه بعد با ظهور و رشد جدا 70 ةدر اسکاتلند از ده گرایی یمل مسئلة 

را در  گرایای  یت ملا یا ماه اناه طلب ییجادا  يهاا اسااس، حركات   یان . بر اشد دگردیسی

متفااوت   تاوانی و  یات با هو یخمتفاوت در تار یگاهیآن را به جا»ه و داد ییراسکاتلند تغ

 یاسای س ناكامی علت اسکاتلند به ،70 ة(. از اواخر دهNairn, 2003, p. 116« )اند رسانده

.  (Pittock, 2008, p. 23)خود را به دسات آورد  یتیو هو یفرهنگ يخودمختار كوشید

                                                           
1. Scottish National Party 
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 واگاذاري مارتب  باا    هااي در بحاث  ی،ملا  یات و هو گرایای  ملای  مسئلة یب،به هر ترت

 .شد خواهد یبررس یزن ینجاو در ا ردفراوان دا یتبه دولت اسکاتلند اهم یاراتاخت

باوده   یمختلف فرهنگ يها از گروه یبیترك ةجامع یکاسکاتلند همواره » ،یتاکپبه نظر 

 ینا(. بناابر Pittock, 2008, p. 24« )اسات  در آن وجاود نداشاته   یقاوم  گرایی یمل يو بنا

شاده و   یاف اسکاتلند تعر یاییجغراف يسکونت در داخل مرزها يبودن بر مبنا ياسکاتلند

 یات هو یاف نقاش در تعر  یفااي باه ا  یاز است. بعدها، عامل سالطنت ن  بوده یاز ابتدا ارر

باه دفااب از مرزهاا و     يا یناده طاور فزا بخاش كاه باه    وحدت یرویین»پرداخت و به عنوان 

در مساائل مرباوب باه     یاز (. عامال ماذهب ن  Ibid  شاد ) مطر ،«پرداخت یم یمل ينهادها

كه  «یزمتما یمذهب»داشتن  یلاست. اسکاتلند به دل كرده یفاا ینقش مهم ياسکاتلند یتهو

 اسات  شاناخته شاده   1یتريپرساب  یسايپروتستان انگلستان و كل یسايرواب  با كل سیلةوبه

 یاري گكاه در شاکل   گاري ی(. عوامال د Greer, 2007, p. 20است ) یافته یمشخص هویت

 هستند. یحقوق و نظام آموزش یخ،اند تارداشته نقش ياسکاتلند یتهو

، عالقاه  یاارات اخت ي( پس از واگاذار Rosie and Bond, 2006a) باندو  يرزنظر به

 یقاات رو باا گذشات زماان تحق    یان است. از ا یافته یشافزا یمل یتمانند هو یبه مسائل

از كارشناسان بااور داشاتند كاه     یاريبس یراز ،است تهصورت گرف ینهزم یندر ا یشتريب

كماک   یناه زم یان اسکاتلند به روشن شادن مساائل در ا   یت ملیهو ۀها دربار ینظرسنج

است كاه   ینا یريگ اندازه يبرا 2ال مورنوسؤها استفاده از  ینظرسنج یناز ا یکیكند.  یم

 نمادر  یملا  یات هو دارناد.  یشترياحساس تعلق ب یتینسبت به چه هو منطقه یکمردم 

باودن و هام باا     يكاه آنهاا هام باا اساکاتلند      یمعن یناسکاتلند دوگانه است، بد مردم

 (.Rosie and Bond, 2006a, p. 9) كنند یم تعریف را خودبودن  یتانیاییبر

 توسا   كه  ها، نظرسنجی از دسته این طبق ،اساس ینبر ا
3
SSA  اسات  انجاام شاده، 

                                                           
1. Presbytery 

2. Moreno question 
3. Scottish Social Attitudes Survey 
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كاه خاود را    ي، تعاداد افاراد  2003تاا   1992از ساال   ،مثاال  باراي  كه، دریافت توان یم

 دراسات.   یافتاه  یشدرصاد افازا   31درصد به  19 از دانند یم یتانیاییو نه بر ياسکاتلند

 33 از دانناد  مای  یتانیاایی و هام بر  اساکاتلندي  هم را خود كه افرادي تعداد زمان همین

دانستن خاود در   تانیاییبری» كه شود ی. گفته ماست كرده پیدا كاهش درصد 22 به درصد

 یاارات اخت واگذاريو  1997سپتامبر  پرسی همهاما با  هبود یفرع نسبتاً تر پیشاسکاتلند 

 هااي سال هاي دادهمورد  در(. Surridge, 2006, p. 38« )است یافتهكاهش  یشاز پ یشب

 است. منوال ینهم به ور  یزن 2010تا  2005

 باه باودن   یتانیاییبودن و بر ياسکاتلند»كه  دانند یم آن یانگررا نما مسئله ینا باندو  رزي

 ,Rosie and Bond, 2006b) «شوند دیده صورت این به نباید و نیستند ناسازگار عنوان هیچ

p. 144 .)اقباال  گذشاته  هااي  دهاه  طای  كاه  حالی در» كه داشت نظر در نیز را این باید البته 

 كااهش  میازان  همان به بریتانیایی هویت هب دلبستگی شده، بیشتر بودن اسکاتلندي به عمومی

 واگاذاري  مسئلةباه   تاوان  ینوساانات را نما   ینحال ا این(. با Ibid p. 145) «است كرده پیدا

 پارلماان  مجادد  اساتقرار  كاه  گفات  تاوان  نمای »: باناد  و رزي گفتة باه نسبت داد.  یاراتاخت

 یفباودن را تضاع   یتانیاایی رداده و ب یشباودن را افازا   يبه اسکاتلند یاقبال عموم اسکاتلند،

 ابت مانده و هناوز   واگذارياز زمان  یتانیاییبر یتسطح هو رسد می نظر به بلکه است، كرده

باه   یاارات اخت واگاذاري  یگر،عبارت د به(. Ibid) «از مردم اسکاتلند است یاريبس یتهم هو

گفات   توان نمی ،این وجود با. بشناسند رسمیت به را خود هویت كه داد امکان ها ياسکاتلند

 است. یتانیاییبر یتهو به ها ياسکاتلند اقبالكاهش  یلدل یاراتاخت واگذاري

 ،يو دیا . از دناد یبیاسکاتلند نما  اتیبه مسائل و تجرب ییرا پاسخ نها ییگرا یمل ،ریگر

 يتار  درسات  درک به تواند یپاسخ به آنها م كهرا مطر  كرده  یفراوان يها سؤال ییگرا یمل

فرد اسات، باا    اسکاتلند منحصربه ییگرا یملاگرچه  ن،یبنابرا. رساند ياری یلفع تیاز موقع

نشادن آن   لیتبد لیكه دال است نیا السؤ. دارد زین ییها شباهت ییاروپا ییكشورها ریسا

باعاث كساب    رلناد، یا مانناد  تیوراع  نیا و چرا ا ستیچ 1960 ةبزر  در ده یبه قدرت
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حکومات و  ، یای گرا یملا كاه   ییها استیس»ا در ر هاپرسش نیپاسخ ا ریگر ؟استقالل نشد

 (. Greer, 2007, p. 180) دیجو یم «كنند یم فیارتباب آنها را توص ۀنحو

 اماا  روند، یم كار به هم كنار در اغلب ییگرا و منطقه ییگرا یملمورد، اگرچه  نیا در

 كاه  ساتند ه يا منطقه يها سازمان نیا بلکه،. آورد ینم دیپدرا  يگرید لزوماً یکی وجود

 نیا ا. كنناد  یما  هماوار  را يو حفاظ خودمختاار   جادیاراه  م،یمستقغیر ای میطور مستقبه

 حکومات  به را خود  بات و يخودمختار» نیبنابرا و استفاده يا منطقه مناب  از هاسازمان

و  «كنند یم تیحما داریپا يدر راه خودمختار عامل دو نیا ازو  كنند یم متصل يا منطقه

 (.Greer, 2007, pp. 180-181) شوند یم یاسیس يها تیفعال وارد بیترت نیا به

 راساتا  نیا ا در ؛اروپاسات  یاسا یس يها نظام نیاز متمركزتر یکی ایتانیكه بر میدان یم

 و یمحلا  يهاا  دولات  تیا واحقااق حقاوق و تق   ياست در راستا اروپا توانسته یةاتحاد

 یاة اتحاد اسااس،  نیا بر. دهد امانج عضو يكشورها دررا  يمتعدد اقدامات ،ییخوداتکا

 باه  احترام روپاا یةاتحاد استیس ،با اسکاتلند دارد. در واق  یمیو مستق ژهیاروپا رواب  و

 ،یفرهنگا  منااب   كاه  اسات  یمناطق از اسکاتلند. آنهاست تیتقو زین و یمحل يها تیهو

گذشاته  از  شیاروپاا با   یاة اتحاد رواب  خالل در كه دارد یقیعم ینید و یسنت ،یخیتار

 باه  یسا یانگل یای گرا بحث منطقه جیتدر به ارچو ،چ نیا در. است شده تیتقو وفعال 

 یاة اتحاد ریتاث  از  یآگاهكه  است ذكر به الزم. خورد یم وندیپ اروپا یفدرال كشور بحث

 یخاود بحاث و بررسا    ،اساکاتلند و موراوب اساتقالل آن    یملا  تیهو مسئلةاروپا بر 

 .  ستیمطالعه فرصت آن ن نیكه در ا طلبد یم يا جداگانه

 (SNP) اسکاتلند یمل حزب و استقالل ،ییگرا یمل
 يتار  ناه ینهاد طاور  هبا  اسکاتلند یمل حز  سیثسدر اسکاتلند با ت انهیگرا یمل احساسات

 نیا ا باا . دهاد  انتقاال  يمركز دولت به را منطقه نیا انتظارات و ها خواسته است  توانسته

 محساو   ایا تانیاتحااد باا بر   ۀناد یآ يبرا يخطر را گرا یمل حز  نیا ظهورلندن  حال،

   .دكن یم
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كااهش   ،يدولات مركاز   ۀناد یفزا يها ینگران از یکیاسکاتلند،  یظهور حز  مل با 

در  ها ياسکاتلند. استیتانیو كارگر اسکاتلند در پارلمان بر كار احزا  محافظه ندگانینما

احازا    ریاز ساا  شیاتلند با اساک  یحز  ملا  يگذشته به نامزدها یدو انتخابات پارلمان

 .   (Vaez-Zadeh, 2012, p. 15) دانهداد يأر

 واسات    اناه یگرا یملا  احساسات يدارا یملت اسکاتلند، كه دارد باور یدرست به ریگر

 یاسا یس چه ،ییگرا یمل يهارساختیز تمام» ن،یا بر عالوه. پندارد یم نیچن زیخود را ن

در « دسات  نیا از ا یلئهنر گرفته، تاا پارچم و مساا    يها يگالر و ها موزه از عامه، چه و

در اساکاتلند   يا منطقاه  يها دولت استقرار یةپا تواند یم ییگرا یملدارد.  اسکاتلند وجود

 (. Greer, 2007, p. 26باشد ) اراتیاخت يواگذاربعد از 

 را( SNPبه اختصار  ای Scottish National Party) اسکاتلند یمل حز  نقش امروزه

 باه  ارات،یا اخت يواگاذار  از زماان حاز   ایان   .گرفات  دهیا ناد ناه یزم نیا در توان ینم

مناد كاردن ماردم اساکاتلند باه كساب        هخود در جهت عالقا  شیپ ةده چند يها تالش

حز  از مدافعان كسب اساتقالل از   نیا ،يالدیم هفتاد ة. در دهاست داده ادامهاستقالل 

 یحاز  كاارگر را ناكااف    ياز ساو  تارایا اخت يواگاذار  شانهاد یو پ باود  يدولت مركز

 ییشانهادها یپ 2007سال  درپارلمان اسکاتلند،  لیدهه پس از تشک کی یباًتقر. دانست یم

در  سابب  صورت گرفات كاه باه    2010استقالل در سال  یپرس همه يدر جهت برگزار

 از ،یمختلفا  يهاا  نهیگز شنهادهایپ نی. انشد رفتهیپذدر پارلمان  SNPبودن حز   تیاقل

موجاود را   تیحفاظ وراع   و اراتیا اخت يواگاذار تقالل كامل تا به حداكثر رساندن اس

 .  شد یشامل م

اساتقالل   یپرس همه يبرگزاروعده داد كه  SNP حز ، 2011 سال یپارلمان انتخابات در

 یاة ژانو در پارلماان  در تیا اكثر كساب  با وعده نیا. دهد یم قرار خود يها را در صدر برنامه

كرد كه به موجاب آن،   بیرا تصو یقانون يمركز دولت ب،یترت نیا به. به  مر نشست 2012

 نیا باه اجارا درآورد. در ا   2014 زییاستقالل را در پاا  یپرس همهاسکاتلند مجاز است  پارلمان
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كه هاد  آن   كند یم يرا رهبر Yes Scotlandبا عنوان  یانتخابات يكارزارSNP  حز  ان،یم

 .  است روشیپ یپرس همهل اسکاتلند در از استقال يمردم به طرفدار قیتشو

 اسات یس ،ياقتصاد مسائل تیهدا ییتوانااستقالل  ةالزم كه ستین يدیترد همه نیا با

اسااس،   نیا است. بار ا  تیو امن یاروپا، مسائل دفاع یةاتحاد در یاحتمال تیموقع ،یخارج

 اناد  پرداخته1يحداكثر اراتیاخت شنهادیپاز  يطرفداربه  يدر درون دولت مركز ییها گروه

و هام ماردم    یاسیهم احزا  س كه رسد یم نظر به. دهد یم یكه به اسکاتلند استقالل نسب

 تحاول  دچاار  اساکاتلند  ماردم  دید از استقالل موروبكه چرا. دكننموافقت  شنهادیپ نیابا 

 بلکاه  ؛یستن ایتانیجدا شدن از اتحاد بر يبه معنا لزوماً استقالل گر،ید عبارتبه. است شده

 ,Keating) تاسا  یداخلا  يهاا  يارذگا  اسات یس و ها يریگ میتصم در استقالل يمعنا به

2011, p. 5.) راو كساب اساتقالل    ایتانیدر اتحاد بر ماندن دهندگان يرأ» ،نگیتیك ۀدیعق به 

 قادرت  باودن  يحاداكثر  ای حداقلاز  يا گستره دید به آن بهبلکه  دانند، ینم متضاد امر دو

 (.Ibid) «رندنگ یم يریگ میتصم

 ریتاث  تحات   یای گرا یملا و  یمل تیهو يرهایشد متغ یكه بررس طورنهما ن،یبنابرا

 نقاش  اساکاتلند  یملا  یحزبا  ژهیا و باه  یمل احزا  ظهور در ایتانیبر يرفتار دولت مركز

دولات   اراتیا اخت يواگاذار  ةبرناما  از دهاه  کیا از گذشت  بعد. است كرده فایا یمهم

منطقاه،   نیا ا يبارا  يگاذار  پارلمان قانون لیتشک زید و ناسکاتلن یبه دولت محل يمركز

 مسئلة يا ناه یطاور نهاد هبا  واقا   در ،یپرسا  هماه  ياسکاتلند با طر  برگازار  یمل حز 

 اساکاتلند  نیبا  1707 اتحاد انیپا ای ادامه مورد در يریگ میتصم زین و منطقه نیااستقالل 

 است.   اندهكش یگفتمان مل ةعرص به را ایتانیبر با

 یریگ جهینت
 یخیتاار  مسائل صرفاً ۀاز حوز آن، حساسیت و اهمیت دلیلهب یتانیااسکاتلند و بر مسئلة

 دومطالعاه،   یان . در ااسات  شده تبدیل اي رسانه یزو ن یکخارج شده و به مباحث آكادم
                                                           
1. Devomax (maximized devolution) 
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سرنوشات اتحااد اساکاتلند باا      یچگاونگ  در ياسکاتلند گرایی یو مل یمل یتهو یرمتغ

از  یشاماروز با   گرایای  ملیو  ياسکاتلند یتهو مسئلةقرار گرفت.  یمورد بررس یتانیابر

 دربرخاوردار اسات.     یاژه و يراهبارد  یات منطقه از اهم ینمردم ا يبرا یگريهر زمان د

را  اساکاتلند  ملای  یات آنچاه هو اند.  با هم متفاوت یمل یتهو و يقرارداد یتواق ، هو

در  یشاه اسات كاه ر   ياقتصااد و  یاجتماع ی،مذهب لئمسا یایی،جغراف یتسازد موقع یم

در ا ار   است شده یفتعر «وفادارانه هویت» آنچه اما. دارد منطقه این هاي و سنت یختار

 شکل سال سیصد طول در و شد ایجاد انگلستان و اسکاتلند بین 1707اتحاد سال  پیمان

تحااد  رفته و وفادار باه ا  شماربه یتانیااز بر یبخش طوالنی مدت این دراسکاتلند . گرفت 

 یاد جد یات را در كناار هو  اسکاتلندي یتهو ي،و وفادار يجوارهم یناست. بنابرا بوده

است تا  توانسته یتی،هو ةسابق یناز ا ياست. اسکاتلند با برخوردار شکل داده یتانیاییبر

 هبا  كناد.  تار اسات اساتفاده     كه جام یمدن گرایی یاز مل یقوم گرایی یمل يبه جا يحد

 یملا  یات هو اساکاتلند كاه   یسات ن یمعن ینوفادارانه بد یتهو ینا رظهو یگر،د عبارت

 یترفتن هو یناز ب يبه معنا بریتانیااتحاد » یگر،د عبارت است. به خود را از دست داده

كاه   ییها يها تعداد اسکاتلند ی(. بر اساس نظرسنجSmout, 1994, p. 102) «نیست یمل

قبال از   يهاا  با سال یسهدهند در مقا یم یحجتر یتانیاییبر یترا بر هو ياسکاتلند یتهو

 یان ا ،حاال، پاس از آن   یناست. با ا یافته یشافزا یبه طرز محسوس یاراتاخت يواگذار

كاه بار    یسات ن يا اما به اعتقاد كارشناساان باه انادازه   است،  یدهرس یبه حد  ابت یشافزا

 داللت كند.  یتانیامردم به استقالل از بر ةعالق

 گرایای،  ملای و  یملا  یات هو یار كه عالوه بار دو متغ  یافتدر توان یم مطالعه این در

 گرایاناة  ملای  یالتتماا  یاز و ن یملا  یات هو یفتضع یا یتدر تقو بریتانیا مركزي دولت

را  اساکاتلند  منطقاة  باا  بریتانیاا  هااي  دولات  رفتار. است بوده ؤ رم اي اندازهاسکاتلند تا 

. آورد شامار باه اتحااد   مسئلة باه  هاا  ياساکاتلند  واكانش  تنظیم در سومی متغیرتوان  می

 و هاا  اساکاتلندي  ياز ساو  پرسای  همهكه در طر   یاز جمله علل دشكه ذكر  طور همان
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 یتاوجه  كم یزنظام حاكم و ن یاسیساشتباهات است  بوده تث یرگذار آن گراي ملی احزا 

    .است تاچر مارگارت دوران در ویژه هب به اسکاتلند يدولت مركز

 يبارا  یرا فرصات  یاارات اخت واگاذاري حز  كاارگر،   وبلر  یولت تونحال، د ینبا ا

مردم اساکاتلند   ی،كارشناسآراي ها و  ی. بر اساس نظرسنجندیدد یم یتانیااتحاد بر یتتقو

مانادن در   یباه بااق   یال اماا ما  اند، به پارلمان بوده یشترب یاراتاخت يتنها خواهان واگذار

عمال نفوذ اِ عدم و یاسیس هاي گرایش ۀباردر توان ینم آسانیبهحال، ینابااتحاد هستند. 

 ارائاه  مدارک اساس بر اما. داشت محکمی قضاوت ها نظرسنجی یجدر نتا يمركز دولت

اتفاق نظر دارناد. باه نظار     یندهو استقالل اسکاتلند در آ یتانیابر ی بات یمخالفان بر ب شده،

موجود هماهنگ باشاد   ی با شرات كه یاف یفدو ط ینا ینماب یاستدالل توانیرسد م یم

 ياساکاتلند از ساو   یزنقش و تماا  یت،گرفتن موقع یدهاست كه در صورت ناد ینو آن ا

 یگاناه ب یتانیاا باا بر  یشاز پا  یشكه مردم اسکاتلند ب یناحتمال ا مداران،یاستمقامات و س

 ياعطاا  رساد  می نظر هشود. ب یم یشترسمت كسب استقالل حركت كنند ب به یاو  شوند

 اولیة اهدا  است، اتحاد صورت گرفتهتقویت منظور بهكه  اسکاتلند، به بیشتر ختیاراتِا

   .است شده اتحاد  باتی بیخود موجب  و نکرده ثمینرا ت يدولت مركز

فاصاله گارفتن    یشةكار تاچر ر دولت محافظه اقدامات ي،اسکاتلند یتدر رابطه با هو

 یاده ، مشااركت اساکاتلند در اتحااد ناد   ساهو  به یابه عمد  یراز ،بود یتانیااسکاتلند از بر

باشاد(. بار     ر باوده ؤم ینهزم یندر ا 1979 سال یپرس همه یجشد )ممکن است نتا گرفته

و  یافته یشافزا 1بودن اسکاتلندي حس به ورو  مشخص است كه ها یاساس نظرسنج

 یال است. دل یده بات رس مانده و به یمشخص باق یدر سطح یاراتاخت يپس از واگذار

 ،، اساتقالل ییاحسااس خودكفاا  باعث شاد   كهگردد  یبرم اختیارات يامر به واگذار ینا

مابهم   یات هو یگزینجاا  يو تا حاد  ندمردم اسکاتلند رشد ك یزمتما یتو هو یستگیشا

 شود. یتانیاییبر

                                                           
1. Scottishness 
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 یاارات، اخت يداشته و واگذار همواره وجود« بودن يحس اسکاتلند» نوعی ین،بنابرا

 هااي  یناه است. وجاود گز  كرده یتآن را تقو یزن ،موجود الزم بود ی ه شراتوجه ب كه با

كاه  چرا یسات؛ ن تاث یر یبا  یناه زم یان در ا هم يحداكثر یاراتاخت واگذاريمانند  یگريد

مانادن در   یبا وجاود بااق   ی،از حداكثر قدرت پارلمان يمردم را به سمت طرفدار یلتما

 تواناد  مای  خاود  ها، يموافقت اسکاتلند یلدلهالبته ب اي گزینه چنین دهد؛ یسوق م ،اتحاد

 .باشد نزدیک چندان نه اي آینده در كامل استقالل كسب براي شروعی

 طلباناة  جادایی  هااي  حركت و احساسات نتوانسته اگرچه یی،و اتحاد اروپا ییگراهم

 كارده  كماک  محلای  هویات  شناسایی به كند، مهار اروپایی كشورهاي داخل در را یمل

 چاون  محلای  هااي  دولت خواهی استقالل تمایالت كه دارد وجود نگرانی این لذا. است

 شود.  یتتقو یشاز پ یشاروپا ب یةاتحاد یتحما سایة در اسکاتلند
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