






اندیشکده راهبردی تبیین


مجموعه گزارش راهبردی


بررسی سرنوشت برگزیت با تکیه بر انتخابات پارلمانی بریتانیا



www.Tabyincenter.ir   : وبگاه اندیشکده


نشانی :  تهران، اقدسیه، خیابان شهید موحد دانش ،خیابان نسترن، پالک 32، واحد 11


کد پستی : 1957664731


تلفن : 26153329


نمابر : 89771964



اندیشکده راهربدی تبیین

5

فهرست
6 مقدمه 

8 برگزیت؛ طرفداران و دالیل طرفداری آنها     

12 معرفی حزب برگزیت: بررسی عملکرد حزب برگزیت در انتخابات پارلمان بریتانیا 

14 بررسی تاثیر فعالیت های حزب برگزیت بر شرایط حزب محافظه کار 

17 برگزیت؛ مخالفان و دالیل آنها 

18 بررسی عملکرد حزب کارگر و احزاب نزدیک به آن 

20 فرصت های پیش روی حزب کارگر برای تشکیل کابینه احتمالی 

20 پیش بینی درباره سرنوشت برگزیت 

24 نتیجه گیری 

26 پی نوشت و منابع 

27 منابع  و مآخذ تکمیلی 



بررسی رسنوشت برگزیت با تکیه بر انتخابات پارملانی بریتانیا

6

مقدمه

 خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را برگزيت]۱[ می گويند. برگزيت اصطالح و كلمه ای 

مركب از »بريتين«]۲[ و »اگزيت«]۳[ است. بريتانيا، اولين كشور در اين اتحاديه است كه قصد 

خروج از آن را دارد. از اين رو فرآيند خروجش با پيچيدگيهايي مواجه شده است. برگزيت 

يكي از مهم ترين رويدادها از زمان فرايند شكل گيری پروژه همگرايي و وحدت اروپا و بدترين 

تصميم سالهای اخير در اين جهت بود. خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نه تنها مهم ترين پرونده و 

بحران فراروی اتحاديه اروپا در شرايط حاضر است، بلكه مهم ترين مشكل فراروی سياست خارجي 

و داخلي بريتانيا نيز ميباشد. پيشنهاد جنجالي بريتانيا برای خروج از اتحاديه اروپا كه موافقان و 

مخالفان سرسختي در پارلمان، احزاب و ميان مردم اين كشور دارد، علي رغم گذشت سه سال از 

همه پرسی در مورد آن، همچنان آينده ای مبهم دارد و تاكنون شخصيت های سياسي متعددی 

قرباني آن شده اند كه نمونه اخير آن، استعفای خانم ترزا مي نخست وزير سابق و كنار رفتن دولت 

وی می باشد. همچنين اين موضوع پيامدهايی مانند انشقاق در درون حزب محافظه كار و خروج 

برخي از آن ها و پيوستن به احزاب ديگر را دربرداشته است. اين بحران با روی كارآمدن بوريس 

جانسون، نخست وزير فعلي كه خود از موافقان خروج)در صورت لزوم بدون توافق( از اتحاديه 

اروپا است، وارد مرحله حساس تری شده است.

تنها  نه  پيامدهای آن  اروپا،  اتحاديه  از  بريتانيا  توافق  بدون  در صورت خروج سخت و 

گريبان اتحاديه اروپا و بريتانيا را خواهد گرفت، بلكه ممكن است نظام بين الملل را نيز متأثر 

كند. پيامدهايي كه برخي كوتاه مدت، برخي ميان مدت و برخي در بلندمدت خواهد بود، هر چند 

ممكن است طيف و ميزان اثرات آن بر كشورها متفاوت باشد. اين پيامدها برخي سياسي، برخي 

اقتصادی، برخي اجتماعي و برخي نيز منطقه ای و بين المللي خواهد بود. برگزيت با توجه به 
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جايگاه و وزن بريتانيا، وزن اتحاديه اروپا در معادالت جهاني را كاهش خواهد داد، هر چند ممكن 

است انسجام و اتحاد دروني اتحاديه اروپا را افزايش دهد. متقابًال  با توجه به حمايت های صريح 

و آشكار ترامپ از برگزيت، به احتمال فراوان روابط لندن-واشنگتن به مراتب نزديكتر  شود و 

شاهد هم سويي بيش تر اين دو كشور نيز خواهيم بود.

فريد زكريا در مقاله »جانسون روند نزولي اروپا را تسريع خواهد نمود«]۴[ نوشته است: 

اگر قرار باشد برگزيت رخ دهد، اين اتفاق افول اروپا به عنوان يك بازيگر جهانی را سرعت 

خواهد بخشيد. بريتانيا زماني قصد خروج از اتحاديه اروپا را دارد كه اروپا در حال كناره گيری 

از جامعه جهاني است.

برخی داليل كناره گيری اتحاديه اروپا ازجامعه جهانی را می توان اينگونه ذكرنمود:

امروز سران اروپا سرگرم مشكالت اقتصادی اروپا، سياست های پوپوليستی و واكنش 

های ضد اروپايی هستند.

افزايش جسارت قدرت هايی مانند روسيه و چين درتعامالت جهانی ونقش پررنگ اين 

كشورها در اقتصاد بين الملل

اقتصاد اروپا می تواند نقش تعيين كننده ای برای حفظ قوانين, هنجارها و ارزش هايی كه 

از سال ۱۹۴5 بدين سو شكل گرفته اند ايفا كند. اما اروپا برای رسيدن به اين هدف بايد قدرت و 

ظرفيت های خود را به صورت هدفمند مورد استفاده قرار دهد. درحقيقت اروپا اكنون در جهت 

خالف اين موضوع پيش می رود. ما اكنون شاهد پژمرده شدن گروهی از كشورها هستيم كه از 

قرن هفدهم به عرصه بين الملل نظم داده اند و بر آن مسلط بوده اند. برگزيت به اين لغزش غم 

انگيز سرعت بيشتری خواهد داد.
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خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا می تواند زمينه را برای وسوسه ديگر كشورهای عضو، به 

منظور خروج از اين اتحاديه فراهم سازد. اين احتمال وجود دارد كه ساير كشورهای عضو اين 

اتحاديه نيز درصدد مذاكره مجدد با اتحاديه اروپا درباره شروط عضويت خود برآيند. با توجه به 

اينكه رأی به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نه به عنوان پايان يك فرايند، بلكه آغاز روندی است 

كه می تواند به مثابه يك دومينويی دال بر فروپاشی اتحاديه باشد، نتايج همه پرسی خروج بريتانيا 

از اتحاديه اروپا نشان داد موج استقالل طلبی كه در سالهای اخير در اروپا به راه افتاده، قدرتمندتر 

از آن است كه پيشتر تصور می شد.

 اين كه جانسون چگونه مي خواهد اين خروج همه جانبه را بدون اين كه لطمات بزرگي 

به اقتصاد بريتانيا وارد شود، انجام دهد، راز پيچيده ای است.

به هر حال برگزيت يكي از مهم ترين تحوالت و رويدادهای اروپايي و حتي جهاني است 

كه هنوز در مورد انجام قطعي و پيامدهای آن، سؤاالت و ابهام های زيادی وجود دارد. در اين 

نوشتار تالش شده است به برخي سؤاالت و ابهامات در مورد چشم انداز برگزيت، پاسخي هر چند 

كوتاه داده شود.

برگزیت؛ طرفداران و دالیل طرفداری آنها    

از  پيش  محافظه كار،  حزب  پيشين  رهبر  و  بريتانيا  سابق  نخست وزير  كامرون  ديويد 

انتخابات سراسری سال ۲۰۱5 به مردم اين كشور وعده داد همه پرسی جدايی از اتحاديه اروپا 

برگزار خواهد كرد. كامرون داليل متعددی را برای اين اقدام مطرح كرد كه از آن جمله كنترل 

بر مرزها و توقف آمد و شد آسان مهاجران اروپايی به ويژه از كشورهای فقير اروپايی بود. 
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بازگشت اختيارات كامل قضايی به دادگاه های بريتانيا، قطع تحميل قواعد اضافی در زمينه روابط 

اقتصادی بريتانيا با ديگر كشورها و توقف پرداخت مبلغ هنگفت حق عضويت به اتحاديه اروپا 

از ديگر استدالل هايی بود كه برای لزوم ترک اتحاديه مطرح می شد.

بعد از گذشت بيش از ۴۰ سال از عضويت در اتحاديه اروپا، مردم اين كشور و سياستمداران 

و اقتصاددان هايش به اين نتيجه رسيده اند كه عضويت در اين اتحاديه بيش از سود، برايشان ضرر 

اقتصادی دارد. بعنوان نمونه، انگلستان ساالنه ۴٫۱۷ ميليارد يورو حق عضويت به اتحاديه اروپا 

می پردازد و اين پول بيشتر به جيب كشورهايی می رود كه اقتصاد آسيب پذيری دارند؛ مثل يونان 

كه موجبات عصبانيت انگليسی ها را فراهم نموده است. يكی ديگر از مواردی كه باعث اختالف 

شده، قوانين كشاورزی و ماهيگيری است. در حال حاضر اين اتحاديه اروپاست كه رويكرد كلی 

را برای كشاورزی ترسيم می كند و كشورها بايد طبق آن عمل كنند و اين درحالی است كه هر 

كدام از اعضای اتحاديه می توانند به ماهيگيری در آب های تحت كنترل انگلستان بپردازند و اين 

اصال به مذاق انگليسی ها خوش نمی آيد. نكته ديگر كاهش سهم اتحاديه اروپا در توليد ناخالص 

كل دنياست. زمانی كه انگلستان در اوايل دهه 7۰ ميالدی به اتحاديه اروپا پيوست، قرار بود كه 

اتحاديه اروپا، ۳6 درصد GDP كل دنيا را داشته باشد اما حاال پيش بينی می شود كه اين سهم در 

سال ۲۰۲۰ به ۱5 درصد سقوط خواهد كرد كه ناكارآمدی اين سيستم را می رساند.

نتايج تحقيقات موسسه »تينك تنك« نشان داده كه در بدترين حالت، انگلستان تا سال 

۲۰۳۰، ۲٫۲ درصد از توليد ناخالص ملی خود را از دست خواهد داد اما اگر بتوانند در همين مدت 

با كشورهای ديگر روابط تجاری آزادی داشته باشند، اين شاخص ۱٫۶ درصد رشد خواهد كرد. 

اما از طرف ديگر، انگلستان بار ديگر كنترلش را بر آب های كشور و قلمرو ماهيگيری اش را 

در دست می گيرد، می تواند ميزان ساعات كاری در روز را به دلخواه خود تغيير دهد، خودش 
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را از قوانين دست و پاگير اتحاديه برای استفاده از انرژی های تجديدپذير رها كند و يك بازار 

اقتصادی آزادتر ايجاد كند. اين می تواند لندن را شبيه به سنگاپور كند. بازاری آزاد برای همه 

سرمايه گذاران خارجی و با رقابت پذيری باال.

سال ۲۰۱6 اكثر نظرسنجی های قبل از همه پرسی، از رای مردم بريتانيا به ماندن در اتحاديه 

اروپا حكايت داشتند، اما با شمارش آرای صندوق ها، نتيجه به شكل ديگری رقم خورد.

اتحاديه  از  انگليس  برگزيت در خصوص خطراتی كه در صورت عدم خروج  حاميان 

اروپا متوجه اين كشور خواهد شد،  موارد ذيل را مطرح كرده اند: ارتش اروپايی، هزينه هايی كه 

لندن بابت عضويت در اتحاديه اروپا بايد بپردازد ، مساله مهاجرت و نيز عدم حق رأی انگليس 

در چارچوب اين اتحاديه. ترک اتحاديه اروپا منافع اقتصادی بيشتری را نصيب انگلستان می كند 

هم اينك اتحاديه اروپا با مشكالت بزرگ اقتصادی و مالی مواجه است و يونان نمونه ای از آن 

شمرده می شود.

درخصوص ارتش اروپايی بايد اشاره كردكه »اروپا به دنبال تشكيل ارتش متحد اروپايی 

است.« اين جمله نزديك به دو دهه و هر از چند گاهی در اروپا مطرح می شود؛ به نشست سران 

لزوم و ضرورت آن  از  و  بروكسل جمع می شوند  دفاع و خارجه در  اروپايی می آيد، وزرای 

می گويند و گام هايی محتاطانه برای تشكيل آن برداشته می شود اما با وجود تاكيد ها هيچ گاه اين 

ايده اروپايی به ارتش اروپايی منجر نشده است.

واحدی فدراليستی مانند اتحاديه اروپا همواره می انديشد كه نيروی دفاعی مشترک همان 

چيزی است كه اروپا برای ارتقای قدرت بازدارندگی در جهان نياز دارد، اما افرادی در لندن و 

ديگر بخش های اروپا حضور دارند كه مخالف اين ايده هستند و آن را رقيب بالقوه ناتو می دانند. 



اندیشکده راهربدی تبیین

۱۱

در سال ۲۰۱5 ژان كلود يونكر، رئيس كميسيون اروپا خواهان تشكيل ارتش اروپايی برای مقابله 

با تهديدهای روسيه و ساير نقاط شده بود اما بريتانيا برخالف آلمان و فرانسه، همواره به عنوان 

يكی از مخالفان شكل گرفتن ارتش واحد اروپايی، در برابر اين ايده ايستاده بود. با خروج بريتانيا 

از اتحاديه اروپا، شرايط برای تشكيل اين ارتش فراهم شده است و اقداماتی برای تشكيل ارتش 

اروپايی ازسوی برخی نهادهای رسمی اتحاديه اروپا وبرخی كشورهای عضو اتحاديه اروپا ازجمله 

آلمان وفرانسه صورت گرفته است.كه البته هنوز تا دستيابی به نتيجه نهايی فاصله زيادی باقی 

مانده است.

اتحاديه، آزادانه  از  با خروج  بريتانيا  بايد گفت  نيز  بيشتر »عدم حق رای«  در توضيح 

می تواند درباره بسياری از مسائل بين المللی و منطقه ای تصميم بگيرد، ولی اكنون كه در اتحاديه 

اروپا عضويت دارد مجبور است از تصميمات اروپا پيروی كند. در واقع بريتانيا به علت سوابق 

استعماری خود توانسته امتيازات زيادی را در جامعه بين الملل داشته باشد. از جمله امتياز رای 

حق وتو درشورای امنيت سازمان ملل متحد راكسب كرده است و طرفداران برگزيت هم اكنون 

احساس  را  نياز  اين  و  می دانند  اروپا  اتحاديه  در چارچوب  از گذشته محصور  بيش  را  بريتانيا 

می كنند،كه بايد به سرعت خود را از قيدوبندهای تصميم گيری درچارچوب اين اتحاديه رها كنند 

و بعد ازآن با اختيارات بيشتری كه دارند اقتصاد كشورشان را ازمشكالت موجود رهايی بخشند. 

در نتيجه با قدرت بيشتر و با كسب منافع روز افزون، نقش بريتانيا را در مسائل اقتصادی وسياسی 

بين المللی افزايش دهند.

طرفداران همچنين معتقدند، با برگزيت می توان ابتكار عمل در  موارد ذيل كه دارای فوايد 

زيادی نيز هست را ايجاد نمود:
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كنترل سيستم ماليات، متوقف كردن مهاجرت آزادانه از كشورهای ديگر عضو اتحاديه به 

بريتانيا، دريافت اختيار كامل تدوين قوانين و استانداردها، توقف پرداخت حق عضويت ساالنه و 

داشتن اختيار بستن قراردادهای تجارت آزاد با كشورهای ديگر دنيا.

عالوه بر اين، طرفداران معتقدند اگر انگلستان كار را به تنهايی و در خارج از چارچوب 

قواعد اتحاديه اروپا ادامه بدهد صدای قوی تری خواهد داشت. به عبارت ديگر استقالل همه جانبه 

برای انگلستان را می توان هدف نهايی طرفداران برگزيت دانست. از منظر طرفداران برگزيت 

زمانی اهداف ذكرشده، در دسترس خواهد بودكه بتوانند خارج از چارچوب قواعد اتحاديه اروپا، 

نقاط ضعف كشور را جبران كنند و در ادامه هم با افزايش نقاط قوت، تسلط همه جانبه خود را در 

مرحله اول بركشورهای عضو اتحاديه اروپا ايجادكنند و در مرحله بعد بازيابی قدرت بريتانيای 

كبير در قرن ۱8 و ۱۹ را فراهم كنند. همچنين معتقدند انگلستان بيرون از اتحاديه اروپا، همچنان 

بازيگر كليدی ناتو باقی می ماند و ُكرسی خود را در شورای امنيت نيز حفظ می كند.

معرفــی حــزب برگزیــت: بررســی عملکرد حــزب برگزیــت در انتخابات 
پارلمــان بریتانیا

حزب برگزيت در ژانويه ۲۰۱۹ تأسيس شد و در مارس امسال، نايجل فراژ]5[ را به رهبری 

برگزيد. حزب برگزيت يك حزب بريتانيايی اروپاگريز به رهبری »نايجل فراژ« است. اين 

حزب كه كمی پيش از انتخابات ۲۰۱۹ پارلمان اروپا تشكيل شده است، طرفدار خروج بريتانيا از 

اتحاديه اروپا يا به اصطالح برگزيت می باشد كه در نتيجه همه پرسی عضويت بريتانيا در اتحاديه 

اروپا در دستور كار دولت اين كشور قرار گرفت.
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حزب برگزيت به رهبری نايجل فراژ چهره معروف جناح راست، تشكيل شده است. 

وی از افرادی است كه ارتباطات صميمی با دونالد ترامپ رئيس جمهوری آمريكا دارد و جزو 

گروه همفكران و همراهان دونالد ترامپ محسوب می شود. براساس نظرسنجی ها پيش بينی می شود 

طرفداران برگزيت، ۱۱ درصد آراء را در انتخابات كسب خواهند كرد. همچنين 5۹ درصد حامی 

راهبرد حزب  ديگر طرفدار  اروپا و ۲۲ درصد  اتحاديه  از  درباره خروج  طرح دولت جانسون 

برگزيت هستند.]6[

بعد از فروپاشی تقريبی حزب قبلی فراژ، يعنی »يوكيپ« )حزب استقالل بريتانيا( در 

انتخابات شوراهای شهری، تصور می شد كه عمر سياسی وی تمام شده باشد. اما ظهور دوباره او 

كه به نوعی نماد و رهبر پوپوليسم راست گرا در انگليس محسوب می شود، اگرچه قابل انتظار بود، 

اما بسيار نگران كننده است.

حزب برگزيت كه هدف خود را خروج از اتحاديه اروپا بدون هيچ توافقی معرفی می كند، 

هم اكنون ۱۴ نماينده در پارلمان اروپا دارد. اين چهارده نماينده كه از طرف حزب يوكيپ در 

پارلمان حضور دارند، به تازگی به حزب برگزيت پيوسته اند. در عين حال محبوبيت حزب تازه 

تاسيس برگزيت به عنوان حامی اصلی جدايی انگليس از اتحاديه اروپا رو به افزايش است. نايجل 

فراژ رهبر اين حزب و دوست نزديك دونالد ترامپ رئيس جمهوری آمريكا طی هفته های گذشته 

از اسامی 6۰۰ نامزد اين حزب برای شركت در انتخابات پيش رو پرده برداشت.]7[ هرچند او 

می گويد كه در انتخابات شركت نخواهد كرد اما حزب او طبق آخرين نظرسنجی های صورت 

گرفته از جايگاه خوبی برخوردار شده است كه اين مساله استراتژيست های حزب محافظه كار را 

درباره نتيجه انتخابات نگران كرده است.
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بررســی تاثیــر فعالیــت هــای حــزب برگزیــت بــر شــرایط حــزب محافظه 
کار

احزاب سياسی عمده انگليس در آستانه انتخابات ۱۲ دسامبر )۲۱ آذر( بر اعالم وعده هايی 

و  گسترده  طيف  شده  اعالم  وعده های  شده اند؛  متمركز  برگزيت  بحران  به  دادن  پايان  برای 

نامنسجمی از مطالبات را شامل می شوند.

ترک  نخست وزير،  جانسون«،  »بوريس  متبوع  حزب  انگليس،  كار«  »محافظه  حزب 

اتحاديه اروپا تا ۳۱ ژانويه )۱۱ بهمن(، حزب مخالف »كارگر« به رياست »جرمی كوربين« 

رفع عدم قطعيت برگزيت در شش ماه آتی و ادامه مذاكرات با اتحاديه اروپا برای توافق جديد 

و برگزاری همه پرسی در مورد ترک يا ادامه حضور در بلوک ۲8 عضو اتحاديه اروپا، حزب 

»ليبرال دموكرات« لغو برگزيت و … را در وعده های خود در صورت پيروزی گنجانده اند.

بوريس جانسون اميدوار است با تبليغ برای توافق جديد خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 

انتخابات ماه دسامبر بتواند به وعده خود برای اجرای برگزيت عمل كند. رای  و پيروزی در 

دهندگان بريتانيايی به اين ترتيب برای دومين بار طی دو سال گذشته برای شركت در انتخابات 

پارلمانی به پای صندوق های رای خواهند رفت.

پارلمان بريتانيا روز شنبه ۲7 مهر، به جای بررسی توافق جديد به تمديد مهلت خروج 

بريتانيا از اتحاديه اروپا رأی داد. از نظر اكثر نمايندگان پارلمان بريتانيا اين توافق حق حاكميت 

بريتانيا بر بخشی از سرزمينش )ايرلند شمالی( را از بين می برد. »نايجل فراژ« رهبر حزب برگزيت 

)اصلی ترين حامی جدايی بريتانيا( در اين باره گفت: »قرار نبود پس از سه سال به اينجا برسيم. با 

اين توافق سال ها طول می كشد كه به تجارت آزاد دست پيدا كنيم، چون همچنان از سوی قوانين 
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اتحاديه اروپا محاصره شده و اختيارات از ما سلب شده است.«]8[

 تبليغات احزاب برای به دست گرفتن هر چه بيشتر كرسی های مجلس عوام انگليس و به 

تبع آن قدرت سياسی در اين كشور آغاز شده است و رسانه های همسو با احزاب نيز تكاپوی 

خود را برای تقويت جبهه خودی و تخريب چهره گروه های رقيب در قالب گزارش ها، خبر ها و 

مصاحبه ها آغاز كرده اند. يك رسانه انگليسی در مصاحبه با دونالد ترامپ تالش می كند پشتيبانی 

او را از جانسون و مخالفتش را با جرمی كوربين رقيب او منتشر كند تا مردم بدانند كه روی كار 

آمدن دوباره جانسون پشتوانه رئيس جمهور امريكا و حمايت اقتصادی امريكا را به همراه دارد. 

]۹[

با راديو ال بی سی در اظهاراتی كه برخی محافل سياسی و  دونالد ترامپ در مصاحبه 

رسانه ای به ويژه چپ در انگليس آن را مداخله آشكار در امور داخلی انگليس توصيف كردند 

انگليس بسيار بد است. رئيس جمهور  انتخاب رهبر حزب كارگر برای نخست وزيری  گفت: 

آمريكا كوربين را فردی نامناسب برای بدست گرفتن قدرت سياسی در انگليس دانست و افزود: 

اين گزينه برای آينده انگليس بسيار بد است و اين كشور را به مقصد بدی هدايت می كند.

ترامپ بار ها حتی زمانی كه ترزا می نخست وزير بود بوريس جانسون را فردی مناسب 

برای نخست وزيری انگليس دانسته  بود و بار ها از او حمايت كرد. شباهت های رفتاری جانسون و 

ترامپ در موارد متعددی موجب شده است جانسون را ترامپ انگليس بنامند.

بوريس جانسون نخست وزير انگليس پيشنهاد »نايجل فراژ«  رهبر حزب برگزيت و دونالد 

ترامپ رئيس جمهوری آمريكا درباره اينكه وی در جريان كارزار انتخاباتی خود بايد با حزب 

برگزيت ائتالف كند را رد كرد. نخست وزير انگليس در اين خصوص گفت: همواره از پيشنهادات 
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استقبال می كنم؛ اما با فراژ ائتالف انتخاباتی نمی كنم زيرا ممكن است خطر نخست وزيری جرمی 

كوربين )رهبر حزب كارگر( را به همراه داشته باشد. وی در اين باره ادامه داد: مشكل اينجا است 

كه برنامه او )كوربين( پيرامون برگزيت اساسًا ترديد و تأخير بيشتر است.]۱۰[

اين در حاليست كه رئيس جمهوری آمريكا اعالم كرده بود كه اتحاد ميان جانسون و فراژ 

فوق العاده خواهد بود. بعد از اظهار نظر دونالد ترامپ و رد درخواست وی توسط بوريس جانسون 

»نايجل فراژ« رهبر حزب برگزيت انگليس، از شركت در انتخابات زودهنگام انصراف داد تا 

برای تبليغ عليه توافق دولت اين كشور با اتحاديه اروپا در خصوص اجرای برگزيت زمان كافی 

داشته باشد.

به نوشته خبرگزاری رويترز، فراژ در مصاحبه با »اندرو مار« مجری شبكه »بی بی سی« 

گفت: در اين مورد بسيار فكر كردم كه چگونه به بهترين شكل به برگزيت خدمت كنم. آيا 

بايد يك كرسی پيدا كنم و تالش كنم وارد پارلمان شوم يا بهتر است طول و عرض انگليس را 

پيموده و از 6۰۰ كانديدا حمايت كنم. تصميم گرفتم كه مورد دوم انتخاب درست است.« وی 

تصميم دارد تا با عدم معرفی كانديدا درحوزه های مربوط به حزب محافظه كار، هم به پيروزی 

حزب حاكم درانتخابات كمك كند وهم شرايطی برای تغيير چشمگير در نظرات جانسون درباره 

چگونگی اجرای برگزيت ايجادكند.

پيش تر فراژ خطاب به »بوريس جانسون« گفته بود يا با او در انتخابات همگانی وارد 

ائتالف شود و از تصويب توافق برگزيت صرف نظر كند، يا برای تك تك كرسی های پارلمان با 

او خواهد جنگيد. اكنون اين احتمال وجود دارد كه با ايجاد تفرقه بين حزب محافظه كار به رهبری 

جانسون و حزب برگزيت فراژ، رأی حاميان خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا شكسته شود. جانسون 
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از اقامتگاه نخست وزير در خيابان داونينگ رسمًا كمپين انتخابات زودهنگام ۱۲ دسامبر بريتانيا را 

اعالم كرد. در اين انتخابات، حزب محافظه كار به رهبری بوريس جانسون با شعار »انگليس را از 

اتحاديه اروپا خارج سازيد« وارد گود انتخابات شد.

برگزیت؛ مخالفان و دالیل آنها

محافظه كاران به رهبری بوريس جانسون به دنبال نهايی كردن برگزيت هستند و حزب 

كارگر به رهبری جرمی كوربين به دنبال همه پرسی مجدد هستند و با شعار »تغيير واقعی« ستاد های 

انتخاباتی خود را راه انداخته اند. كوربين رهبر حزب كارگر در جمع هوادارانش گفته »ما می توانيم 

در 6 ماه موضوع خروج بريتانيا از اتحايه اروپا را با توافقی كه به رای همگانی گذاشته خواهد شد، 

حل كنيم.«]۱۱[ او با حساس خواندن انتخابات پيش رو افزود: »در اين انتخابات دو گزينه وجود 

دارد؛ خروج معقول و با توافق يا باقی ماندن در اتحاديه اروپا و ما می توانيم تغيير واقعی را كه 

نياز اين كشور است، ايجاد كنيم« حزب كارگر در قبال جدايی انگليس از اتحاديه اروپا برخالف 

حزب برگزيت به گونه ای موضع گرفته كه هم نظر موافقان و هم مخالفان توافق برگزيت را جلب 

كند، در دوگانه جانسون و كوربين، احزاب ملی اسكاتلند، ولز، حزب سبز و ليبرال دموكرات 

كه شفاف و با شعار باقی ماندن در اتحاديه اروپا مشغول فعاليت انتخاباتی شده اند، احتماالً تالش 

می كنند در صورت حضور در پارلمان، با كوربين ائتالف كنند. كوربين البته برای نخست وزير 

شدن يك مشكل دارد و آن هم رسانه های دست راستی بريتانياست كه به او اتهام همدستی يا 

مماشات با گروه های ضديهود زده اند.
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يكی از داليل مخالفت كوربين با برگزيت، يقينا همان توافق تجاری با آمريكاست. او 

به خوبی می داند نقد اتحاديه اروپا بهتر از نسيه ای است كه آمريكا آن هم در دوره شخصيت مذبذبی 

همچون دونالد ترامپ پيشنهاد كرده است. مخالفان برگزيت معتقدند پيوند زدن آينده بريتانيا به 

آمريكا و رئيس جمهور فعلی اين كشور همانند سقوط با چشمان بسته به درون چاه است .

برخی ديگر ازداليل مخالفان برگزيت عبارت است از: برگزيت سبب ركود در انگليس 

خواهد شد، ترک اتحاديه اروپا الزامًا به معنی كاستن از ميزان مهاجرت نيست، امتياز دسترسی به 

بازار انحصاری اروپا، بسيار ارزشمندتر از بهای عضويت در اين اتحاديه است، در صورت نهايی 

شدن برگزيت گردشگران انگليسی تمايل كمتری به سفر خواهند داشت، برگزيت سبب كاهش 

نفوذ انگلستان، تضعيف ناتو و كمك به دشمنان غرب می شود.

بررسی عملکرد حزب کارگر و احزاب نزدیک به آن

در صورت  اين حزب  است،  اعالم كرده  انگليس  كارگر  رهبر حزب  جرمی كوربين 

پيروزی در انتخابات زود هنگام پارلمانی ، همه پرسی جديدی در باره برگزيت برگزار می كند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، جرمی كوربين رهبر حزب كارگر انگليس گفت:» 

پس از آن )پيروزی(، ما اين توافق برگزيت را به همه پرسی خواهيم گذاشت. پس اگر می خواهيد 

اتحاديه اروپا را بدون نابود كردن اقتصادمان ترک كنيد يا نظام بهداشتی ما را رها كنيد، می توانيد 

به اين توافق رای دهيد. اگر هم می خواهيد در اتحاديه اروپا بمانيد می توانيد به آن رای دهيد. در 

هر حال فقط يك دولت از حزب كارگر امكان تصميم گيری نهايی در اين مورد را به دستان 

شما خواهد سپرد. ديگر نمی توان تصميم گيری در اين خصوص را به سياستمداران واگذار كرد. 
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چون كل كشور از ابتدا درگير اين مسئله است. ما برای حل و فصل نهايی اين مشكل و رفتن 

به جلو، به رضايت مردم نياز داريم. ما تصميم شما را فورا اجرا خواهيم كرد تا انگليس بتواند از 

برگزيت عبور كند.«

هواداران سرسخت ماندن در اتحاديه اروپا برعكس باور دارند كه ضررهای برگزيت در 

هر صورت بيش تر از سود احتمالی آن است و بايد به هر طريق ممكن از جمله برگزاری مجدد 

همه پرسی، مانع از وقوع برگزيت شد. اين گروه هم چنين معتقد است اگر قرار است اين خروج 

صورت گيرد، به هيچ عنوان نبايد خروج سخت و يا بدون توافق با اتحاديه اروپا باشد. جرمی 

كوربين رهبر حزب مذاكرات و رايزنی های خوبی با ساير رهبران مخالف داشته است. آنها درباره 

پيشبرد تالش ها با هدف جلوگيری از برگزيت بدون توافق و برگزاری انتخابات در صورتی كه 

برگزيت بدون توافق حذف شود، مذاكره كرده اند. بر اين اساس، حزب ليبرال دموكرات، حزب 

ملی گرای ولز و حزب سبزها برای شركت در انتخابات عمومی پيشروی انگلستان ائتالف كرده اند. 

حزب كارگر و حزب ملی اسكاتلند در اين ائتالف حضور ندارند. اعضای حزب كارگر تاكنون 

با طرح برگزاری انتخابات زودهنگام مخالفت می كردند. آنها دليل مخالفت خود را عدم وجود 

تضمينی برای جلوگيری از برگزيت بدون توافق اعالم می كردند. اين در حالی است كه اكنون با 

تعويق برگزيت تا روز ۳۱ ژانويه )۱۱ بهمن( به نظر می رسد كه »خطر« برگزيت بدون توافق از 

نظر حزب كارگر برطرف شده است.

برای جلوگيری  ما  مورد گفت: »شرط  جرمی كوربين، رهبر حزب كارگر در همين 

از برگزيت بدون توافق اكنون تضمين شده است.« رهبر حزب كارگر وعده داد كه كارزار 

انتخاباتی اين حزب برای انتخابات زودهنگام بر »تغيير واقعی« جامعه بريتانيا متمركز باشد. به 

گفته وی حزب كارگر »بلندپروازانه ترين« و »راديكال ترين« كارزار انتخاباتی خود را در پيش 
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دارد.                                                   

فرصت های پیش روی حزب کارگر برای تشکیل کابینه احتمالی

انتخابات سال ۲۰۱7 نشان داد كه جرمی كوربين می تواند حرف هايی برای گفتن داشته 

باشد. در اين سناريو اين احتمال مطرح شده كه دربرابر جبهه رقيب، آنها اختالفات خود را كنار 

بگذارند و جرمی كوربين را مستاجر جديد خانه شماره ۱۰ خيابان داونينگ استريت كنند. در اين 

سناريو می توان احتمال واژگونی كامل برگزيت را هم داد. آناند منون]۱۲[، استاد علوم سياسی 

در كالج كينگز لندن به نيويورک تايمز گفت: »بازی گلف بين چپ و راست در اين كشور 

به نقطه غيرمطمئن خود رسيده و نمی توان پيروزی بوريس جانسون را قطعی دانست.«از سويی 

حزب كارگر و ليبرال دمكرات در مانيفست های تبليغاتی خود از تزريق بودجه برای ايجاد مراكز 

دولتی نگهداری از كودكان خبر می دهند تا خانواده ها وارد محيط كار شوند. حزب كارگر تا 

پيش از روی كار آمدن دولت محافظه كار در سال ۲۰۱۰ طرح »ارزشيابی ملی« موسوم به شور 

رايگان  ارائه خدمات  به  اساس آن دولت موظف  بر  داشت كه  اجرا  استارت)۱۳(را در دست 

آموزشی، سالمت و رفاه برای كودكان بود. با اين حال دولت محافظه كار ديويد كامرون با توقف 

اين طرح، تالش كرد تا از طريق كاهش ماليات ها انگيزه بيشتری برای اشتغال مردم ايجاد كند.

پیش بینی درباره سرنوشت برگزیت

نتيجه بيشتر نظرسنجی ها نشان می دهد كه هيچ يك از دو حزب محافظه كار به رهبری 
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بوريس جانسون و كارگر به رهبری جرمی كوربين شانس كسب اكثريت مطلق كرسی های 

پارلمان را در انتخابات ۱۲ دسامبر )۲۱ آذر( ندارند.

چنانچه در انتخابات سال ۲۰۱7 ميالدی حزب محافظه كار با از دست دادن ۱۳ كرسی 

اكثريت مطلق پارلمان را از دست داد و به اجبار با حزب دست راستی اتحادگرای دمكراتيك 

ايرلند شمالی توافق كرد تا دولت اقليت تشكيل دهد.

در انتخابات پيش رو موضع گيری احزاب درباره آينده برگزيت نقش اصلی را در آرايش 

جديد پارلمان دارد. در واقع احزاب در كنار وعده های انتخاباتی پيرامون وضعيت اقتصاد، سيستم 

به نحوه اجرای  خدمات درمانی، مسكن، آموزش و غير، اصلی ترين محور بحث های خود را 

برگزيت اختصاص داده اند.

از اين روی تشكيل دولت بعدی بستگی به اين دارد كه كداميك از احزاب به تنهايی يا از 

طريق ائتالف با احزاب ديگر بتوانند خاستگاه افكار عمومی درباره آينده رابطه انگليس و اتحاديه 

اروپا را برآورده كند. از آنجا كه نتيجه نظرسنجی ها حاكی از كاهش محبوبيت احزاب محافظه 

كار و كارگر است، پيش بينی می شود كه پارلمان اين كشور مانند سال ۲۰۱7 معلق شده و حزبی 

كه بيشترين كرسی ها را كسب كند يا يكی از احزاب كوچكتر وارد ائتالف شود.

اكنون سه حزب ملی اسكاتلند، ليبرال دمكرات و تا حدودی حزب تازه تاسيس برگزيت 

بيشترين شانس را برای ائتالف با احزاب اصلی دارند.دوقطبی سازی فضای انتخاباتی در بريتانيا از 

سوی دو حزبی كه در چند دوره اخير همواره دولت را در اختيار داشتند، باعث شد »يان كلود 

يونكر«، رئيس كميسيون اروپايی بگويد انگليس مسائل ديگری غير از برگزيت هم دارد. او در 

گفت وگو با »آ اردی« آلمان، ابراز اميدواری كرده كه انتخابات مجدد پارلمانی در اين كشور 
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تنها حول محور برگزيت نچرخد. هر چند بوريس جانسون مخالف برگزاری همه پرسی مجدد بود 

اما به نظر می رسد با دوقطبی شكل گرفته در فضای سياسی بريتانيا، يعنی رقابت جانسون و احزاب 

متحدش برای پيشبرد برگزيت از يك سو و منتقدان دولت از جمله حزب كارگر برای برگزاری 

يك همه پرسی ديگر، انتخابات پارلمانی عمال همه پرسی دوم برگزيت در اين كشور باشد.

پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، معموال حزبی كه بيشترين كرسی  را در مجلس عوام 

تصاحب كند، وظيفه تشكيل دولت جديد را برعهده خواهد داشت. اگر هيچ حزبی اكثريت مطلق 

كرسی ها را تصاحب نكند، و پارلمان به اصطالح »معلق« شود، بزرگ ترين حزب می تواند يك 

دولت اقليت تشكيل دهد يا شايد دو يا چند حزب با يكديگر ائتالف كنند و دولت ائتالفی تشكيل 

دهند. مسئوليت انتخاب وزرای دولت با نخست وزير است و وزرای ارشد وارد كابينه می شوند. 

بر اساس قوانين بريتانيا، اعضای دولت، كابينه و هيات وزيران از ميان نمايندگان پارلمان انتخاب 

می شوند و نخست وزير نيز خود يكی از نمايندگان مجلس عوام و رهبر حزب اكثريت است. 

بوريس جانسون برای كسب اكثريت پارلمان در مدت باقی مانده تالش خواهد كرد با البی و 

گفت وگو با احزاب راست و حتی احزاب راديكالی همچون برگزيت و كسانی كه در حزب 

محافظه كار مردد به شمار می روند، پيروز انتخابات شود و دولت ائتالفی تشكيل دهد اما آمارها و 

نظرسنجی های انجام شده، اوضاع محافظه كاران را خيلی خوب نشان نمی دهد.]۱۴[

اختالف نظر بر سر نحوه اجرای برگزيت مهمترين دليل برای برگزاری انتخابات است. 

اين اميدواری وجود دارد كه انتخابات بتواند بن بست ناشی از برگزيت را رفع كند. »جرمی 

كوربين« رهبر حزب كارگر دليل موافقت خود با برگزاری انتخابات زودهنگام را برطرف شدن 

خطر برگزيِت بدون توافق اعالم كرد. جانسون كه در همين چندماه حضور در ساختمان شماره 

۱۰ خيابان داونينگ چندين بار در پارلمان شكست خورده است، اعالم داشت كه نتيجه انتخابات 
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می تواند مسير و نحوه خروج از اتحاديه اروپا را مشخص كند و در طرف مقابل چهره های حزب 

كارگر هم از برگزاری همه پرسی در مورد توافق برگزيت در صورت موفقيتشان در انتخابات 

سخن می گويند.

در صورت پيروزی محافظه كاران، به احتمال زياد جانسون آخرين توافِق مربوط به خروج 

از اتحاديه اروپا را به اجرا در می آورد و اگر حزب كارگر پيروز شود ممكن است حتی اجرای 

برگزيت يا توافق های به دست آمده ميان لندن و بروكسل را به رای مردم واگذار كند.كوربين 

ايجاد تغيير واقعی در جامعه بريتانيا را نقطه تمركز حزب كارگر اعالم كرد.
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نتیجه گیری

در اقدامی بی سابقه در تاريخ انگليس، انتخابات مجلس انگلستان به صورت زودهنگام و 

در ماه دسامبر برگزار می شود تا تكليف يكی از بزرگترين چالش های اقتصادی، سياسی قرن در 

اروپا مشخص شود.

سراسری  انتخابات   ۲۰۲۲ سال  تا  نبود  قرار  »بلومبرگ«  تارنمای  گزارش  تحليل  طبق 

ديگری برگزار شود اما بن بست های مربوط به برگزيت كه در مقابل جانسون وجود داشت 

وی را مجبور كرد چنين تصميمی را اتخاذ كند. طبق تحليل فوق، اگر وی پيروز انتخابات باشد 

به سرعت انگلستان را از اتحاديه اروپا جدا می كند و در صورتی كه شكست بخورد ممكن است 

برگزيت متوقف شود و لندن شاهد سوسياليست ترين دولت خود از دهه ۱۹7۰ تاكنون باشد.

در واقع دو بازيگر اصلی اين انتخابات رهبران احزاب محافظه كار و كارگر هستند و در 

كنار آن ها حزب ليبرال دموكرات مخالف برگزيت و حزب برگزيت و حزب زيست محيطی 

سبز هم نقش آفرين خواهند بود. البته در ولز و اسكاتلند و ديگر مناطق هم احزاب فرعی وجود 

دارند كه ماهيت آنها در موافقت و مخالفت با برگزيت تبيين می شود.

در آخرين نظرسنجی هايی كه اوايل ماه نوامبر انجام شد، حزب محافظه كار حدود ۱5 

درصد از حزب كارگر جلو بود، اما بسياری از اين نظرسنجی ها به علت ماهيت فّرار و تغييرپذير 

آرای سياسی معموال چندان دقيق نيستند. در نهايت بايد منتظر بود و ديد كدام حزب در رقابت 

بر سر كسب بيشترين تعداد نمايندگان از 65۰ كرسی پارلمان موفق عمل می كند.  هر حزبی كه 

بتواند ۳۲6 كرسی را كسب كند دولت را تشكيل خواهد داد و هرچه حاشيه پيروزی بزرگتر باشد 

دست آن حزب برای پيشبرد برنامه های دولت بازتر خواهد بود. اگر هم هيچ يك از احزاب 
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اكثريت را كسب نكنند، بايد در كنار ديگر احزاب، دولت ائتالفی را برای كسب كرسی های 

الزم پارلمان تشكيل دهند. رسانه ها و كارشناسان انتخابات آينده را قمار جانسون و حزب محافظه 

كار ارزيابی می كنند. نظرسنجی ها می گويند احتمال پيروزی محافظه كاران باال است، اما اين 

پيش بينی شبيه همان اتفاق سال ۲۰۱7 است، كه بسياری چيزها را رأی دهندگان در پای صندوق 

های رای تغيير دادند.
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