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  بین الملل  

انتخاباتجزیرهدرنهایتبهنفعچهکسانیتماممیشود؟

پیروزی اسکاتلند در انتخابات انگلستان 
سال گذشته میالدی با یک اتفاق ماندگار و جالب در سیستم سیاسی انگلستان پایان یافت و آن هم برگزاری 
رفراندوم و یا همه پرس�ی اس�تقالل اس�کاتلند از انگلس�تان بود. گرچه مردم این منطقه به دلیل ضعف ها و 
نگرانی ه�ای خ�ود در باره آین�ده اقتصادی این منطقه، در نهایت رای به اس�تقالل ندادند، اما ملی گرایان در 
این منطقه توانستند محبوبیت بسیار خوبی پیدا کنند و رهبران اسکاتلند به این نتیجه رسیدند که راه برای 
جدایی این منطقه از انگلس�تان به آن س�ختی که تا قبل از این نیز تصور می کردند، نبوده اس�ت. انتخابات 

ملی انگلس�تان برای انتخاب نمایندگان مجلس عوام این کشور که در نهایت موجب انتخاب نخست وزیر 
نیز خواهد شد، از این منظر برای احزاب اسکاتلندی بسیار مهم است. تاکنون نیز نظرسنجی های بسیاری  
نشان داده اند، در هر صورت چه حزب کارگر و یا محافظه کاران پیروز نهایی انتخابات شوند، این ملی گرایان 
اسکاتلند هستند که توانسته اند قدرت خود را به رخ جامعه بریتانیایی بکشند و پیروزی نهایی در نهایت با 

آن ها خواهد بود. 
مجلس عوام انگلیس نهم فروردین ماه سال جاری منحل و 
احزاب سیاسی این کشور رسماً وارد کارزار انتخابات عمومی 
این کش��ور که قرار اس��ت در روز هفدهم اردیبهشت برگزار 

شود، شدند.
دیوید کامرون نخس��ت وزیر انگلیس و رهبر حزب محافظه 
کار در همین روز در دیداری رس��می کوتاه با ملکه الیزابت در 
کاخ باکینگهام، رسماً خواس��تار انحالل پارلمان این کشور و 
اعالم برگزاری انتخابات عموم��ی در هفتم ماه می میالدی 
ش��د. براس��اس اصالح قانون انتخاباتی انگلیس که در سال 
2011 میالدی تصویب ش��ده، مجلس ع��وام 650 نفره این 
کشور 25 روز کاری مانده به انتخابات عمومی منحل می شود 
و در نهایت با برگزاری انتخابات بعدی و مشخص شدن تعداد 
کرسی هایی که هر حزب به دست می آورد، دست به انتخاب 

نخست وزیر می زند. 
به موجب قوانین انگلیس، نخست وزیر با حضور در کاخ ملکه 
بریتانیا انحالل پارلمان را از ملکه درخواست می کند و به این 
ترتیب انتخابات پارلمانی جدید در طول حدود یک ماه دیگر بعد 
از صدور این فرمان توسط ملکه که بیشتر حالتی تشریفاتی و 

سمبلیک دارد، برگزار خواهد شد.
دیوید کامرون نخس��ت وزیر انگلیس پس از بازگشت از کاخ 
باکینگهام و دیدار با ملکه از نگرانی های خود درباره انتخابات 
گف��ت. بر اس��اس نظرس��نجی های صورت گرفت��ه، حزب 
محافظه کار با تع��داد آرایی نزدیک به حزب کارگر، در رقابتی 
سخت با این حزب به س��ر می برد و احتمال اینکه اد میلیبند، 
رهبر حزب کارگر، به عنوان نخست وزیر بعدی معرفی شود، 
به مراتب بیش��تر از احتمال معرفی دوباره کامرون به عنوان 

نخست وزیر است. 
وی در همان روز در گفت وگو با خبرنگاران مدعی شد که »در 
طول پنج س��ال گذشته انگلیس توانسته است دوباره بر روی 
پاهایش بایس��تد« و از مردم این کشور خواست که »انتخاب 
شجاعانه ای میان وی و اد میلیبند رهبر مخالف حزب کارگر« 
داشته باشند. او از شجاعتی گفت که مردم باید به خرج می دادند 
تا دوباره او را به عنوان نخس��ت وزیر انتخاب کنند اما به نظر 
می رس��د با وجود کارنامه کاری که او و حزب محافظه کار در 
طول 5 س��ال گذشته با خود به همراه داشته اند، این شجاعت 
باید به میزان زیادی باالتر رود تا بتوان بر روی پیروزی او و هم 

حزبی هایش تاکید کرد. 
نخست وزیر انگلیس اخیراً نیز مدعی شده است که روی کار 
آمدن حزب کارگر سبب ایجاد هرج و مرج اقتصادی این کشور 
و افزایش 3 هزار پوندی هزینه های مالیاتی برای خانوارهای 
انگلیسی خواهد شد. احزاب انگلستان وعده های زیادی برای 
گرفتن کرسی های پارلمان داده اند که از جمله آن ها می توان 
سامان دادن به مالیات های س��ر به فلک کشیده این کشور، 
مسایل بهداشتی و سالمتی و همچنین سیستم آموزشی این 
کشور نام برد. معضل بیکاری و مشکالت اقتصادی ناشی از 
عضویت در اتحادیه اروپا نیز از دیگر مواردی است که مردم به 

آن اهمیت ویژه ای می دهند. 
وی مدعی شد در طول 5 سال دوره نخست وزیری اش توانسته 
است برخی از مشکالت را حل کند و وعده داد در صورت باقی 
ماندن در مقام نخست وزیری انگلیس، برنامه هایش از جمله 

برنامه خدمات رفاه عمومی اش را ادامه دهد.
براساس آخرین نظرسنجی های صورت گرفته، دو راه بیشتر 
پیش روی احزاب نیست.  بر اساس تعدادی از نظر سنجی ها، 
هیچ حزبی نمی تواند اکثریت کرسی های مجلس عوام به دست 
آورد، و در صورت تحقق این مسئله، پیش بینی می شود همانند 
انتخابات س��ال 2010 میالدی، مجلس بعدی، به اصطالح 
معلق ش��ود و دو یا چند حزب ناچار شوند با هم ائتالف کنند و 

دولت بعدی انگلیس را شکل دهند.
در نظرسنجی های دوم نیز دیده می ش��ود که در حال حاضر 
حزب مخالف کارگر به رهبری اد میلیبند توانس��ته اس��ت تا 

اندازه ای از حزب محافظه کار پیشی بگیرد.
تازه ترین نظرسنجی موسسه یوگاو که برای نشریه ساندی تایمز 

انجام شده، حاکی است که حزب کارگر انگلیس در کمتر از 6 
روز باقی مانده به انتخابات سراس��ری این کشور، با اختالفی 
یک درصدی نسبت به محافظه کاران، همچنان پیشتاز است.

  نقش مناظره های تلویزیونی 
مناظره های تلویزیونی که بین سران احزاب مختلف انگلیس – 
که خود مدعی پست نخست وزیری هستند- صورت گرفت، تا 
حد زیادی شکل دهنده نوع رای مردمی بود که قرار است در این 
انتخابات شرکت کنند. زمانی که اولین مناظره تلویزیونی بین 
نامزدهای انتخاباتی برگزار شد، بسیاری از رسانه های انگلیسی 
اعالم کردند، دیوید کامرون نتوانست در این مناظره پیروز باشد 
و به ش��دت از سایر رقبای خود عقب افتاد. یکی از ستاره های 
درخشان این مناظره های تلویزیونی نیکال استورجن، رهبر 
حزب ملی اسکاتلند بود که توانس��ت به خوبی از پس رقبای 
دیگر بر آید و  توانست حزب ملی اسکاتلند را به یکی از احزاب 

بسیار پر طرفدار انگلستان تبدیل سازد. 
حزب مخالف کارگر که دارای گرایش های چپ میانه است، از 
650 کرسی مجلس عوام انگلیس دارای 257 کرسی، از 792 
کرسی مجلس لردها دارای 218 کرسی و از 73 کرسی انگلیس 

در پارلمان اروپا دارای 20 کرسی است.
حزب محافظه کار انگلیس ب��ه رهبری دیوید کامرون که به 
همراه حزب لیبرال دمکرات دولت ائتالفی تشکیل داده، نیز در 
حال حاضر از 650 کرسی مجلس عوام دارای 303 کرسی و از 
792 کرسی مجلس لردها دارای 232 کرسی و از 73 کرسی 
انگلیس در پارلمان اروپا دارای 19 کرسی است. حزب لیبرال 
دمکرات نیز در حال حاضر از 650 کرسی مجلس عوام دارای 
56 کرسی، از 792 کرسی مجلس لردها دارای 105 کرسی و 
از 73 کرسی انگلیس در پارلمان اروپا دارای یک کرسی است.

حزب ملی اس��کاتلند ب��ه رهبر »نیکال اس��تورجن« در یک 
جهش سیاس��ی قابل توجه دراین انتخابات، می تواند ضمن 
به چنگ آوردن اکثر کرسی های اسکاتلند از حزب کارگر، به 
عنوان سومین و یا چهارمین حزب بزرگ انگلیس بعد از حزب 

عوام گرای استقالل بریتانیا، قد علم بکند.
با توجه به این مس��ئله، یکی از گزینه های حزب کارگر برای 
تش��کیل دولت اقلیت در این ش��رایط، ائتالف با حزب ملی 

اسکاتلند و یا سایر احزاب کوچک تر است.
حزب یوکیپ که در س��ال 1993 میالدی تاسیس شده و در 
مجلس عوام دارای دو کرسی است، براساس نظرسنجی های 
ص��ورت گرفته در ح��ال حاضر بعد از اح��زاب محافظه کار و 
کارگر، سومین حزب پرطرفدار در این کشور شمرده می شود. 

حزب یوکیپ بریتانیا تحت رهبری نایجل فاراژ دارای دیدگاه 
های منفی نس��بت به پیوس��تن انگلیس به اتحادی��ه اروپا و 
سیاست های مهاجرتی است. نایجل فاراژ رهبر حزب یوکیپ 
گفته است که این حزب پس از کسب آرای الزم در انتخابات 
ماه اردیبهشت، می تواند سبب ایجاد تعادل قدرت در انگلیس 
شود که به طور سنتی در اختیار دو حزب قدرتمند محافظه کار 
و کارگر قرار داشته است. وی که در جریان انتخابات پارلمان 
اروپا در 22 می )اول خرداد ماه 1393 (موفق ش��د، بار دیگر به 
این پارلمان راه یابد، رسماً از سوی حزب استقالل انگلیس برای 
کسب کرسی »کنت« در انتخابات سراسری آینده نامزد شده 
است. فاراژ که از سال 2010 میالدی رهبری حزب استقالل را 
برعهده دارد و یک پیروزی شیرین را در انتخابات اخیر پارلمانی 
اروپا تجربه کرده، امیدوار است بتواند برای اولین بار به پارلمان 
انگلیس راه یابد. حزب سبز انگلیس و ولز نیز در حال حاضر دارای 
یک نماینده در مجلس عوام، یک نماینده در مجلس لردها و سه 

نماینده در پارلمان اروپا است.

  اتحادیه اروپا در انتظار نتایج آراء 
یکی از سازمان هایی که به شدت بر روی انتخابات انگلستان 
اثرگذار بوده و به تبع آن تاثیر پذیری زیادی نیز از این انتخابات 
می گیرد، اتحادیه اروپا است. رهبر حزب محافظه کار، دیوید 
کامرون در طول یک سال گذشته بارها اعالم کرده است که 
در صوتی که پیروز انتخابات آتی باشد، طرحی را به همه پرسی 
می گذارد که بر اساس آن، تکلیف باقی ماندن و بیرون رفتن 
انگلستان از اتحادیه اروپایی مشخص خواهد شد. با این حال 
ادمیلیبند، رهبر حزب کارگر بر این باور است که انگلستان باید 
در اتحادی��ه اروپایی باقی مانده و تنها ب��ه اجرای اصالحاتی 
جدیدی در ساختار و سیستم این اتحادیه بیندیشد. به همین 
دلیل رقابت تنگاتنگ دو حزب باعث ایجاد نگرانی هایی برای 
اعضای این اتحادیه نیز شده است. از یک سو، کشورهای عضو 
اتحادیه بر این باورند با وجود مشکالت اقتصادی ای که برای 
اعضای این اتحادیه به وجود آمده و بحرانی که گریبان یونان را 
گرفته است، در صورت خروج انگلیس از این اتحادیه، اتحادیه 
اروپایی در معرض فروپاشی جدی قرار می گیرد و از سوی دیگر 
بسیاری از مردم انگلیس بر این عقیده اند، مشکالت اقتصادی 
چند سال گذشته به دلیل عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا 
بوده و در صورتی که این کشور، دیگر عضو این اتحادیه نباشد، 
با وضع قوانین اقتصادی و گمرکی و مالیاتی جدید می تواند از 
زیر بار بدهی های دیگر کش��ورهای اروپایی به بیرون آمده و 

اقتصاد نوینی را تجربه کند.   

این درحالی است که به نظر بیشتر کارشناسان کامرون انگلیس 
را در اتحادیه اروپا نگه خواهد داش��ت، ام��ا؛ از این ابزار برای 
بدس��ت آوردن مجدد قدرت استفاده می کند. اگرچه بسیاری 
از مؤسس��ات مالی و تجاری این کش��ور را تهدید به ترک در 
صورت جدایی از اروپا کرده اند. از س��ویی دیگر نظر سنجی ها 
نشان می دهد که بیش��تر رهبران تجاری این کشور طرفدار 

کامرون و حزب محافظه کار هستند.

  اقتصاد؛ میدان اصلی مبارزه 
همانند کل اروپا در انگلستان نیز میدان مبارزه اصلی اقتصاد 
است. همان طور که در سال 2010 نیز حزب کامرون هزینه 
های عمومی را کاهش داد و موفق به کاهش کسری بودجه 
کشور شد، در حالی که حزب کارگر موافق کاهش کمتر هزینه ها 
برای حفظ رش��د اقتصادی کشور است. اگرچه فاصله بین دو 

حزب زیاد به نظر نمی رسد.
همچنین حزب ملی اسکاتلند نیز بعد از برگزاری همه پرسی 
سال گذشته خود قول داده که به زودی هیچ همه پرسی اجرا 
نکند اگر چه همچنان مس��ئله قدرت در این کشور سیاست 

منطقه را آزار می دهد.
درگیری ها در اوکراین و تحریم ها ضد روس��یه و همچنین 
پروازهای شناس��ایی روسیه برفراز آس��مان انگلستان نیز 
اکنون رابطه اس��تراتژیک نزدیک تری دارد. در هر صورت 
هر حزبی که برنده باشد بدون شک خود را در میان بازیکنان 
کوچک تری خواهد یافت. اما حقیقت این اس��ت که هر دو 
حزب قدرتمند بر این روند تاکید دارند و همچنین میزان کافی 
رای برای اجرای آن را نیز در دست دارند. اهمیت اصلی این 
انتخابات نشانه ای است که به ما در مورد انگلستان در قرن 21 
می دهد. به این معنی که در این دوره وجود یک حزب مطلق از 
بین رفته است و از این پس همیشه شاهد دولت های ائتالفی 
خواهیم بود. همچنین تفرقه در کش��ور نیز باال گرفته است، 
به طوری که در شهرها هیچ کس به حزب محافظه کار و در 
روس��تاها هیچ کس به حزب کارگر رای نمی دهد. اسکاتلند 
نیز بیش از پیش از جدایی سیاسی رنج می برد. این می تواند 
هش��داری جدی برای سیاست این کشور و همچنین درس 

خوبی برای کشور های مشابه آمریکا باشد.

  غیر قابل پیش بینی ترین انتخابات انگلستان 
به گفته کارشناس��ان، انتخابات سراس��ری پنجشنبه آینده 
در بریتانیا غیر قابل پیش بینی تری��ن انتخابات از دهه هفتاد 
میالدی تاکنون به شمار می رود و هیچ یک از دو حزب کارگر و 
محافظه کار قادر به کسب اکثریت آراء نخواهند بود. با این حال 
آخرین نظرسنجی ها از برتری پنج امتیازی حزب محافظه کار 

به رهبری کامرون نسبت به دیگر رقبا خبر می دهد.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس روز چهارشنبه وعده داد 
در صورت باقی ماندن در پست خود پس از انتخابات سراسری 
هفته آینده در بریتانیا از افزایش مالیات خانواده ها جلوگیری 
خواهد کرد. مجله سان با انتشار عکس کامرون بر روی جلد خود 
وی را محتمل ترین گزینه برای راه یابی به ساختمان شماره ده 
داونینگ استریت پیش بینی کرده است. این در حالی است که 
اد میلیبند نیز که از حمایت احزاب چپ برخوردار است، شانس 
برابری با کامرون برای قرار گرفتن در رأس دولت آینده بریتانیا 
دارد. میلیبند تمایل به ماندن بریتانی��ا در اتحادیه اروپا دارد در 
حالی که آقای کامرون خواهان برگزاری یک همه پرسی در 

این مورد است.
 این در حالی است که با توجه به فشرده بودن رقابت انتخاباتی 
نقش برخی احزاب کوچک نظیر حزب استقالل بریتانیا معروف 
به یوکیپ و حزب ملی اس��کاتلند در نتیجه نهایی انتخابات و 
ترکیب دولت آینده بریتانیا بسیار تعیین کننده به نظر می رسد. 
به گزارش یورونیوز، نیکال استروجن رهبر حزب ملی اسکاتلند 
به طور علنی از ائتالف حزبش با حزب کارگر خبر داده و اعالم 
کرده مصمم است با پایان دادن به ادامه کار حزب محافظه کار، 

زمینه ساز تغییرات اساسی در قوانین و نهادهای بریتانیا شود.

وعده های انتخاباتی

آخریننظرسنجی

کاهش کسری بودجه

 حفاظت از
 اعتبار مالیاتی کارگران 

کاهش شهریه ها ساخت 200 هزار خانه  ممنوعیت مالیات
 بر حداقل دستمزد

همه پرسی باقی ماندن 
در اتحادیه اروپا

افزایش بودجه 
نگهداری از فرزندان

افزایش مالیات بر ارث 

حزب  کارگرحزب محافظه کار

افتتاح 500 مدرسه 
رایگان

افزایش بودجه 
طرح خانه دار شدن 

مستاجران

کاهش بیکاری

کاهش قیمت بلیت 
قطار تا سقف تورم

سرمایه گذاری 8 
میلیارد پوندی در 

بخش سالمت

سرمایه گذاری در 
بخش سالمت

ساخت 200 هزار 
خانه جدید

ممنوعیت قراردادهای 
موقت کاری

 ایجاد اصالح
 در نظام اتحادیه اروپا

 توقف افزایش 
آبونمان انرژی

عدم افزایش مالیات 
بر درآمد

معرفی خدمات اولیه 
مراقبت از فرزندان

امتیازات

حزبکارگر

خدماتسالمتملی

نظموقانون

مالیات

اقتصادعمومی

مهاجرانوپناهندگان

تحصیلوآموزش

بیکاری

اروپا

حزب
محافظهکار

محافظهکار

محافظهکار

محافظهکار

محافظهکار

محافظهکار

محافظهکار

محافظهکار

محافظهکار

کارگر

کارگر

کارگر

کارگر

کارگر

کارگر

کارگر

کارگر

لیبرالدموکرات

لیبرالدموکرات

لیبرالدموکرات

لیبرالدموکرات

لیبرال
دموکرات

لیبرال
دموکرات

لیبرال
دموکرات

لیبرال
دموکرات

دیگراحزاب

دیگراحزاب

دیگراحزاب

دیگراحزاب

دیگراحزاب

دیگراحزاب

دیگراحزاب

دیگراحزاب

هیچکدام

هیچکدام

هیچکدام

هیچکدام

هیچکدام

هیچکدام

هیچکدام

هیچکدام

امتیازاتبرابر


