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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ سپتمبر ١۶

 نتايج انتخابات پارلمانی سويدن
  ٢٠١۴ سپتمبر ١۴شب يک شنبه 

  

م کرد و در مقابل خبرنگاران گفت که از ، شکست خود در انتخابات را اعالسويدننخست وزير » فلدت فردريک راين «

او ھم چنين اعالم کرد که در بھار امسال از رھبری حزب .  دھد  میء استعفاسويدنوزير  سمت خود به عنوان نخست 

دليل استعفای نخست وزير .  سال فعاليت سياسی خود خاتمه خواھد داد٢۵ گيری خواھد کرد و به   نيز کنارهمودرات

  .است) بلوک راست (-اتحاد-ليانسا انتخابات و شکست دولت ۀم نتايج اولي در پی اعالسويدن

، ماليات بر )متشکل از احزاب حزب ليبرال مردم، حزب مرکز و مودرات (فلدت فردريک راين دولت ائتالفی فعلی 

کم درآمد يا و ماليات تجاری شرکت ھا را کاھش داده و ھزينه ھای رفاھی از جمله کمک ھای مالی به افراد  درآمد

   .بيکار را کاھش داده و حتی چندين شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده است

دست گرفتن قدرت و تشکيل دولت آينده ه  بۀرھبر حزب سوسيال دموکرات، در سخنانی گفت که آماد» استفان لووين«

 سويدنه ھرگز با حزب دموکرات وی ضمن دعوت از احزاب ديگر به ھمکاری با او برای تشکيل دولت گفت ک. است

 حوزه، احزاب ۵٨٣٧گيری از مجموع يأ ر ۀ حوز٣٣٣٧ با شمارش سويدننتايج انتخابات . ھمکاری نخواھد کرد

 . اند  درصد پيشی گرفته٣٩ليانس دولت با ا درصد از احزاب ٨/۴٣با » سبز و قرمز«اپوزيسيون موسوم به 

 را به خود اختصاص ء درصد آرا٩/١٢ است که سويدنھای   اصلی اين انتخابات حزب دموکرات  ۀطبق اين نتيجه، برند

ی أ آرای خود را از ر اصلی اين انتخابات است و عمدتاً ۀ، که در واقع برندسويدنحزب دموکرات ھای . داده است

ۀ دگان اين حزب نسبت به دورنماين.  به دست آورده، يک حزب راسيستی و خارجی ستيز استمودراتدھندگان به حزب 

  . کرسی پارلمانی شده است۴٨ دو برابر شده و صاحب سابق، تقريباً 

 برای بلوک خود، با ءحزب سوسيال دموکرات که قصد دارد دولت آينده را تشکيل دھد، برای کسب اکثريت آرا

 عنوان ميانجی دو  ان به، نقشی اساسی در پارلمسويدنھای  حزب دموکرات . رو خواھد شده مشکالت بسياری روب

 .ودرس نيز منجر خواھد شدزچه بسا مشکالت دولت جديد، به انتخابات .  خواھد کردءبلوک ايفا

  .معروفند» سبز و قرمز« دو متحد طبيعی حزب سوسيال دموکرات و به بلوک ، عمدتاً سويدنحزب سبز و حزب چپ 

  

  :نتايج آرای احزاب تا اين لحظه اين است

  دموکرات؛ سی و يک و سه درصد حزب سوسيال -١

  حزب چپ؛ پنج و ھفت درصد -٢
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   حزب محيط زيست؛ شش و ھشت درصد-٣

   حزب محافظه کار مودرات؛ بيست و سه و دو درصد-۴

   حزب مرکز؛ شش و يک درصد-۵

   حزب ليبرال مردم؛ پنج و چھار درصد-۶

   حزب دموکرات مسيحی؛ چھار و شش درصد-٧

  زده و نه درصد؛ دواسويدن حزب دموکرات -٨

   حزب ابتکار فمينيستی؛ سه و يک درصد-٩

   احزاب ديگر؛ يک درصد-١٠

 

  


