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 لستان گان
 !های نادرستاروپا و خبر اتحادیۀ

 

قل هریک قضای مستقسماً مستقل اداری، با پارلمان، حکومت و  گلستان از اتحاد چار واحد بزرگو یا ان اتانییډم، بر گنگیونایټد 

اروپا  ۀسسین اتحادیؤمیلیون، از م ۶۷تعداد نفوس این کشور چیزی کم ، ویلز و ایرلند شمالی تشکیل شده است. لند، سکوتلندگان

  کشور این اتحادیه است. 2۷و یکی از 

 لستان،گبعد از عضویت درین اتحادیه، به علت بلند رفتن مصارف برای اتحادیه، برتری قوانین اتحادیه بر قوانین پارلمان ان

ه عضوء اتحادیۀ اروپا در تعامل کشورهای ستان، رهبری و محدودیت اتحادیلگهای عضو به انران و اتباع کشورگهجوم آزاد کار

ت بیدار شده های به صورت عمده از خواب ناوق ه ایبا جهان خارج از اتحادیه، به شمول مسایل اقتصادی و... همه باهم عد

اخت. آهسته آهسته داشت که ازین اتحادیه مصمم و مبلغ سانیای کبیر را به موضع خارج شدن وری بریتتقرون قبلی امپرا

ی رفتند و داشتند به ستیج سیاسگ قوت می ها و اقلیت های فاشیستی این کشور در بین مردم با طرح این شعار ها  نشنالیست

 افتند. راه می لستان گان

نبض  کرات این رواتیف پارتی آقای دیوید کمروند، حزب لیبر، و لیبرال دیموزاحزاب عنعنوی حاکم درین کشور مانند کن لذا 

ه ئند به این شعار های ملت جواب ارارانده شو جامعه را درک کرده و قبل ازینکه ایشان از ستیج سیاسی کشور در انتخابات 

به ملت وعده سپرد که در صورت برنده  201۶رفتند. آقای دیوید کمرون رئیس حزب کنزرړاتیف در سال گکردند و موضع 

اروپاء به ریفراندم خواهد رفت. مردم این وعده را  ۀدر اتحادیلستان گمورد بقاء و عدم بقای ان شدن در انتخابات پارلمانی در

رفتند و عوض انتخاب و رأی به احزاب نشنالستی و فاشیستی به وی به حزب کنزرواتیف رأی دادند و دیوید کمرون به گجدی 

وعده  قرار تعقیب آن انتخابات را با یک اکثریت قوی برای تشکیل حکومت به صورت مستقل برد و صدراعظم کشور شد. 

دم اروپاء آقای کمرون به ریفران ۀی امکان تصمیم به خروج از اتحادیی قبلي براگونه آمادگچیزی بیشتر از یک سال بدون هیچ 

 ۀبه شمول خودش با داشتن نقش موثر و مهم و به بقاء در اتحادی ۀبرای خروج و عد ۀرفت. در حزب کنزرواتیف خودش عد

اقی میماند. اما اروپا ب ۀدر اتحادی لستانگتنظیم نه شد و همه فکر میکردند که ان اروپا تأکید داشت. کمپاین درین راستا برای بقاء 

لند تدر شهرهای بزرگ و سکا نمردم خاصتاً جوانا رفتند. گفیصد رأی مردم در ریفراندم به خارج شدن تصمیم  ۵1با بیشتر از 

ستعفاء ا قای صدراعظم دیوید کمرونآبه خارج شدن تصمیم گرفتند. لذا  به بقاء در اتحادیه تصمیم داشتند. اما برنده کسانی شد که

شست. لستان نکشور نیز بود به کرسي صدارت انگ ۀری از حزب اش به نام خانم تریزا می که قبالً وزیر داخلگکرد و شخص دی

ه دارد. گاقتصادی اروأاء ن ۀلستان را اقالً در اتحادیگوی چندین مرتبه در ماههای اخیر به بروسل مرکز اتحادیه اروپاء رفت تا ان

د و اروپا باقی بمان ۀلستان متعهد است که در اتحادیگاین هم است که سکاتلند یکی از اجزای مهم ان گزرر علت بگدی هبرعالو
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ان لستگقوت تاریخي و ... ان ،مسایل سیاسی، اتوریته، عزت، حرمتلستان مانند یک کشور خارج شود. درین صورت گاز ان

  و این مشکل ساز میشود. شدهه بیرون آن جداً پېچیده تر و بقیو عمالًیک جزء کشور در اتحادیه  رفتهگقرار  سؤالمورد 

لستان طرح ریفراندم جدید کرد. گاروپا جانب کشور چکی به جانب ان ۀبه اتحادی "تریزا می"بعد از رفت و آمدهای طوالنی خانم 

  شد.لستان رد گاز جانب حكومت ان 201٨جوالی  9و بعدا به تاریخ  "تریزا می"این طرح از جانب خانم 

به پارلمان کشور جهت تصویب صفحه ای با اتحادیه اروپا کرد و آنرا  ۵٨۵افق وت "تریزا می"آمدهای زیاد خانم  بعد از رفت و

خروج از  2019مارچ  29ریخ أصدراعظم انگلستان که به ت "تریزا می"صفحه ای خانم  ۵٨۵د. در مورد توافق نموپیکش 

 1۶/1/201٨رخ ؤالخره دیشب ماروز مسلسل بحث کرد و ب ۵ستان گکند، پارلمان ان وام میسال د اروپا آغاز میشود و دو اتحادیه

توافق است انتخاب  به ریفراندم( یکی را که عدم اعتماد بر توافق، بردن توافق خروج عدم اعتماد براز دو وریانت و موضع )

 کرد.

 202کیل رأی عدم اعتماد به این توافق خروج دادند و تن و ۴32لستان درین است که گریخی بودن این ناکامی صدراعظم انأت

تن عضوی پارلمان حزب خود را نیز  330ریخی بودن باخت خانم صدراعظم درین است که حتی رأی أتن رأی موافق دادند. ت

ما از اگذاشت. کرسی در پارلمان طرح عدم اعتماد صدراعظم را در میان  232در پایان آقای جرمی کوربن با  بدست نیاورد. 

  ش به ی ضرورت دارد و اعضای حزبأر 32۶که خانم تریزا برای کسب اعتماد ی آنجای

لستان )حکومت خانم تریزا می( بعد گانلستان در پارلمان گویا حکومت انگمتأسفم به خبر نادرست رادیو صدای امریکا که 

زی یرد. چنین چیگ أی اعتماد و یا عدم اعتماد قرار میریخی در مورد معامله در مورد خروج از اروپا، مورد بحث رأشکست ت

 ی اعتماد و عدم اعتماد حکومت باشد اصالً در اجندا نبود.أکه مسأله رأی و بحث در مورد ر

فیصد کل آرای پارلمان  31کرسی یعنی چیزی کم  232عضو دارد که ازین تعداد  ۶۵0 ستان در تشکیل خویش گپارلمان ان

کرسی از حزب کنزواتیف خانم تریزا می  330زب کار ( انگلستان، به رهبری آقای جرمی کوربن و مربوط حزب لیبور ) ح

  لستان است.گموجود ان صدراعظم 

اد اعتمی أکسب ر برای ساختن حکومت و  مارد کهگلستان پادشاه مکلف است رئیس همان حزب را به ساختن حکومت بگدر ان

کرسی   330 ، صدراعظم این کشورحالیکه حزب باشد، در را داشته کل پارلمان  یأر 32۶فیصد یعنی  ۵1بیش از در پارلمان 

حزب  این ترتیب خانم تریزا واند. ب حزب خودادن بی دأرأی اعتماد مکلف به ر در پارلمان این کشور دارد و اعضای حزب در

 2022لستان برای گسیاسی انگلستان حکومت خواهند داشت. انتخابات پارلمانی آینده در اندر قدرت  2022ماه می کنزرواتیف تا 

 ۀیلستان خارج از اتحادگدر ان گشمول سکاتلند دومین واحد اداری بزرلستان واحد بگان زمانآن که تامطرح است سؤال پالن شده و

تنظیم  ونهگل مشابه آن چئاقتصادی، سرحدی، ویزه و سایر مساتجارتي، ر باقی باشد مسایل گخیر؟ ا و یا بود خواهد اروپا باقی

  آنرا خواهد داد. هایکه زمان جوابسؤالشد؟  خواهد

اروپاء است و این امر سبب  ۀلستان بدون توافقات مشخص حال در حال خروج از اتحادیگبرای فعالً دارد یقینی میشود که ان

  است. پایان روپاا ۀلستان و جامعگلستان، مردم انگجی در انذاران خارگزیادی از سرمایه  ۀتشویش عد
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