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 همقدم

انتخابات زودهنگام در بریتانیا نتایجی به همراه داشت 

که دقیقاً خالف آن چیزی بود که خاان  رارزا  ای در    

نظر داشت. در واقع، ایا  انتخاباات کاه در آن  از      

 اااک   فاهظااه کااار نتوانماات در  جباا   ااوام بااه  

اکثریت  طبق دست پیدا کند و برای ادا ه کار  جبور 

به ائتالف با  ز  و دت گرای د وکراریک )یا  از   

، شکماتی  ه اسات پررمتان های ایرلند شمالی( گردید

جدی برای خان  ررزا  ی به  ماا   ای آیاد. هادف     

خان   ی ای  باود کاه باا کماث اکثریتای  ظای  در       

از ارفادیاه   پارلمان با دست پار وارد  اکاکرات خارو    

شود، ا ا اینک به نظر  ای  « برگزیت»اروپا،  وسوم به 

رسااد کااه وی در  اایی  رااری   الاات  مکاا ، ایاا  

 کاکرات را با ارفادیه اروپا آغاز نماید. قصد ای  اسات  

ژوئ    ٨با  روری بر نتایج انتخابات که در ای  نوشتار 

در بریتانیا به چالش هایی پرداختاه شاود کاه دولات     

  ررزا  ی در ز یناه  ماائد داخبای و نیاز     جدید خان

 خرو  از ارفادیه اروپا با آنها روبرو  ی باشد. 

 پویش های سیاسی مؤثر در جریان انتخابات 

ررزا  ی در شارایطی رصامی  باه برگازاری انتخاباات      

کرسای   1٠٠راا   ٨٠زودهنگام گرهت که ا یدوار باود  

بیش از  دنصاا  ززم بارای برخاورداری از اکثریات     

کرسی( کمث کند  ٣٢٦بق در  جب   وام )یینی  ط

و بدی  ررریث به  قاو ت های  ییفی کاه همنناان   

در کشور در برابر خرو  از ارفادیه اروپاا واورت  ای    

گرهت، برای همیشه پایان دهد و از  و ع قدرت وارد 

باا ارفادیاه اروپاا گاردد و ایا       « برگزیات » کاکرات 

ه باا طرهای   ا ماس نیز در طرف  قابد ایجاد شود کا 

ع  ردم بریتانیاا  روبروست که از پشتیبانی اکثریت قاط

برخوردارساات. در واقااع،  و ااع راارزا  اای در قبااا   

 مدراً بر  هاجرت و کنتار  ورود  « برگزیت» کاکرات 

در ریارض  خود ای  که هاجران بر بریتانیا استوار بود 

 فور باازار   یینیآزادی گردش اهراد، کاز و سر ایه با 

. در نتیجاه، از اساترار ی او   اشات د قارار وا د اروپایی 

چنی  بر  ی آ د که  ا ر است  ضور در بازار وا اد  

را هدای  مئبه  هاجرت نماید کما اینکه بارهاا رکارار   

کرده بود که یک قرارداد بد بدرر از ای  است که های   

باا وجاود ایا ،  با ار  طار       قراردادی بمته نشود. 
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جریان کارزار انتخاباری  و   فاور برگزیات   شده در 

ای  ا ر آن بود که ررزا  ی از ای  بفار   دور نزد. دلید

و پیا دهای آن طفره رهات و جر ای کاوربی ، رهبار     

 ز  کارگر، چنی  رصور  ی کرد که رنهاا طرهاداران   

ارفادیه اروپا کاه از  مایری بیمناکناد کاه  فاهظاه      

در واورری کاه    کاران پیش روی کشور قرار داده اناد، 

بخواهند  رکت در ای   میر را  توق  ساازند، چااره   

ای جز روی آوردن به  ز  کارگر ندارناد. از ایا  رو،   

بیشتر  با ر در کارزار انتخاباری  و   فور  ماائد  

 ربوط به بهداشت، آ وزش، ا نیت )به وی ۀ به دنباا   

وقوع رویادادهای رروریماتی در لنادن و  ننماتر( و     

نیروی پبی  و  مائد اقتصاادی دور  ای    لزوم رقویت

زد. در ای   یان، جر ی کوربی  با و ده های خاود در  

خصاو  راان ی  هزیناه هااای بیشاتر باارای خااد ات    

رفصید رایگان در دانشگاه هاا و نیاز کمتار     مو ی و 

کردن شکاف  یان هقیر و غنی روانمت باه ویا ه آرای   

نار   جوانان را به سوی خود جبث کند و از ای  طریق 

 شارکت در انتخابات را بمیار اهزایش داده و آن را باه  

دروااد برساااند کااه در دوره هااای اخیاار   ٧/٦٨رقاا  

 ٣٢بی ساابقه باوده اسات و نیاز      در بریتانیا انتخابات

کرسی بر کرسی های قببی  از  کاارگر در  جبا     

 ٢٦٢ وام بیفزاید و ریداد کرسی های ای   ز  را باه  

 کرسی اهزایش دهد.  

 ای پیش روی دولت جدیدچالش ه

دولت جدید ررزا  ی با ساه چاالش یاا بفاران جادی      

روبرو  ی باشد: نخمت، بی ثباری در وافنه سیاسات   

داخبی که نتیجه اجتنا  ناپاکیر انتخاباات اخیار  ای     

باشد، به گونه ای که ا روزه شکاهی در کشور  شاهده 

  ی شود که  ی روان آن را در راستای خطوط رقمی 

رووی  کرد: نگاه به درون / نگاه به بیارون،   کننده زیر

، ناسیونالیمات  جهان شهرها/ سایر ناوا ی پیر/ جوان، 

 ها/ ارفادیه گرایان.  

دوم اینکه اقتصااد بریتانیاا باه سامت  شاکالت      

، اقتصاااد بریتانیااا  ٢٠1٦پاایش  اای رود. در سااا    

داشت،  ٧ –بیشتری  رشد را در  یان کشورهای گروه 

، ای  رشد به پاائی  راری    ٢٠1٧در سه  اهه نخمت 

 یزان خود رسید.  یزان بیکاری در  قایماه باا دهاه    

، ا اا  های پیشی ، در پائی  رری   د خاود قارار دارد  

طی سه سا  اخیار راورم در ایا  کشاور در باازرری       

سطح قرار داشته و همننان رو به اهازایش اسات و در   

ی رو باه کااهش نهااده اناد.     نتیجه دستمزدهای واقیا 

همننی ، با کاهش سر ایه گکاری در داخد و کاساته  

 یزان  الیات بر  ،شدن از ریداد  هاجران اروپایی  اهر

 درآ د و رشد اقتصادی با کاهش روبرو خواهد گردیاد. 

خرو  بریتانیا از ارفادیه اروپا بی شک، سابث خواهاد   

و کااهش  گردید را دولت ناگریز از اهزایش  الیات هاا  

هزینه های  مو ی گردد. گفتنی است کاه  االوه بار    

آثار  نفای خارو  بریتانیاا از ارفادیاه     آننه گفته شد 

اروپا از ها  اکناون بار سایتی یاا  رکاز  االی لنادن         

ا ماس  ی شود، به گوناه ای کاه دو باناک  یاروف     

و  1٠٠٠جی. پی  ورگان و دویناه باناک باه ررریاث     

  ندن خار  کرده اند. ر  از پرسند خود را از ل ٤٠٠٠

 ماتبزم برچیاده شادن    « برگزیات »سوم اینکه 

ررریباری اقتصادی و سیاسی است که از بیش از چهد 

سا  پیش راکنون شکد گرهته و بریتانیا را باه بباوکی   

 تصد نموده است که نیمی از کازهای وادراری خاود  

 را روانه آن  ی سازد، نیمای از  هااجران از آنجاا وارد   

و به برقراری وابح در قااره اروپاا      ی شوند ای  کشور

بدیهی است کاه ساازگاری   کمک شایانی نموده است. 

بارای دولات جدیاد بریتانیاا     « پما برگزیت»با شرایط 

    بمیار دشوار خواهد بود. 
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در ای   میر دشوار، دولت جدید باید چاارچوبی  

هاراه  کناد، باا روجاه باه      « برگزیات »برای  کاکرات 

جادایی طبباناه در اساکاربند و     رشدید گارایش هاای  

ایرلند شمالی پا  از هماه پرسای خارو  بریتانیاا از      

ارفادیه اروپا، ردابیری برای  فا  آنهاا در چاارچو     

بریتانیا بیندیشد، رالش نماید که به و ده هاای خاود   

جا ه  مد بپوشااند و  اانع از آن گاردد کاه اقتصااد      

 با بفران جادی روبارو  « پمابرگزیت»کشور در هضای 

 گردد.  

 نتیجه گیری

آننه  ی روان از ای  انتخابات نتیجه گرهت، ای  است 

که  ز   فاهظه کار با اینکه بزرگتری   از  کشاور   

باااقی  انااد، باار  یثیاات رهباار آن، راارزا  اای، لطمااه 

شدیدی وارد آ د و هرچند ای   ز  در  اا   ا ار   

با ائتالف با  ز  و دت گرای د وکراریک  ای رواناد   

سات یاهتاه و دولات رشاکید دهاد، ا اا       به اکثریت د

دورنمای آن چندان روش  نیمت و دولت همننان در 

و ییتی شکننده قرار خواهد داشت. ای  در شارایطی  

است که  ز  کارگر نیز به رغ  روهیاق آن در جباث   

آرا و اهزایش ریداد کرسی های پارلمانی خود را کمث 

 اکثریت هاوبه زیادی دارد و  از  لیبارا  د اوکرات   

کرسی( نمی رواناد   1٢) یی   ای نیز با کمث نتیجه

 چندان نقشی در آینده سیاسی بریتانیا ایفا کند.  

به طور کبی، پیام ایا  انتخاباات  باارت باود از     

نار ایتی و ا تراض نمد جوان، آشکار شادن شاکاف   

های سیاسی و اجتما ی، بازگشت نظام دو  زبای، در  

کاار باه   شرایطی که گمان  ی رهات  از   فاهظاه    

وورت یک نیروی سیاسی بال نازع در کشور درآ اده  

برگزیات رفات شارایط    »است و ای  ا ر  ی باشد که 

( نمی رواند  ورد پکیرش  اردم  Hard Brexit« )سخت

 باشد.


