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 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده
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توان های متعددی روبرو بوده است. رای مثبت مردم به برگزیت را میهای گذشته با بحرانانگلیس در ماه

اروپا  هیاز اتحاد سیخروج انگل دهیاصل پدهای سیاسی موجود در انگلیس دانست. نقطه آغازی برای بحران

تواند یاست و م سیاز انگل اسکاتلند ییها همان جدااز آن یکیکشور است و  نیدر ا یداریپا یهامولد بحران

 زیهستند، ن سیانگل تیکه اکنون جزء حاکم یشمال رلندیمانند ولز و ا یطلبان در مناطق ییبر تحرکات جدا

مختل شدن مرتبط با پدیده برگزیت است.  ترین موضوعاتله ایرلند شمالی از حساسئمس بگذارد. ریتاث

 جمهوری ایرلند و. فاجعه ای برای هر دو سوی مرز است رلندیا یو جمهور یرلند شمالیا انیم یروابط مرز

 یمرزها از این مرز یکی و با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مرز مشترک دارند لومتریک ۴۹۹ یشمال رلندیا

ورود و خروج  از یریجلوگ یرارا ب ییها تیتواند محدود یشود و لندن م یاروپا محسوب م هیخارج از اتحاد

   است. یشمال رلندیترس ساکنان ا نیمهمتر نیا که کند جادیامیان دو ایرلند  افراد و تجارت آزاد

دولت متهم است از سوی دیگر دولت انگلیس با بحران ناکارامدی در مواجهه با ویروس کرونا روبروست. 

به کرونا  انیآمار مبتال این موجب شد وبه اجرا گذاشت  ریرا با تاخ سیانگل یسراسر نهیدور قرنط نیکه اول

 یریگشتاب دوباره همهمردم مستاصل و البته سرگردانند.  حد در قاره اروپا برسد. نیکشور به باالتر نیدر ا

در انگلستان همراه  روسیاز و افتهیو جهش  دیجد یاگونه که با ظهور ۱۹دیکوو یماریکرونا و ب روسیو

نخست بوریس جانسون  .ه استقرار داد نهیبار به طور کامل در قرنط نیسوم یرا برا کشور نیا است شده

این  .رودیم نهیکامل به قرنط رو به صورت شیشش هفته پ یانگلستان برا کرده استاعالم  ایتانیبر ریوز

 یبه تازگهمچنین  دولت لندننمی باشد.  ،خبر خوبی برای اقتصاد انگلیس که با رکود اقتصادی مواجه است

 روسیاز گسترش پرشتاب و شاید بتواند داده تا رییکشور را تغ نیکرونا در ا ونیناسیواکس اتیعمل راهبرد

واحد دوم واکسن کرونا به  قیکردن فاصله تزر یبا طوالن بیترت نیکند. به ا یریکشور جلوگ نیکرونا در ا

 .کنندیم افتیواکسن را در نیا یشتریداوطلب، افراد ب کی

 های انگلیس در چند ماه اخیر و شرایط حال حاضر این کشور می پردازیم.بحران رو بهدر نوشتار پیش
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 معضل کرونای جهش یافته 

اعالم کرد  یونیزیتلو یشب به وقت لندن در سخنان ۸ساعت دی( 15ویه)چهارم ژان ایتانیبر ریجانسون، نخست وز سیبور

سر ۷۰ -5۰کرونا که به گفته او  روسیو دیکه به منظور مقابله با گونه جد صد  ستان از  کند،یم تیسرا ترعیدر کل انگل

شد. یمل نهیشب وارد قرنط مهین سون در نطق تلو یآقا خواهد  شتکه مقامات بهد دیخود تاک یونیزیجان اکنون  ایتانیبر یا

 یبرا یو درمان یمراکز بهداشططت تیظرف دنیبه حداکثر رسطط یاند که حاکارتقاء داده 5کرونا را به  وعیسطططو وخامت شطط

س ست که  یساز مردم انگل او. دارد 1۹دیکوو مارانیبه ب یدگیر ضوابط گریبار د کیخوا ساس   یدر خانه بمانند و تنها بر ا

 یچرا که به گفته آقا ،مرحله از مبارزه با کرونا اسططت نیآخر نیهر چند وعده داد که ا .کنندکه اعالم شططده خانه را تر  

سون، با افزا سن به مردم ا قیتزر شیجان سکا نیواک ستان به همراه ا شور، انگل سو ندهیآ یهاو ولز در هفته تلندک  یبه 

در  دی( 16) هیکه از بامداد پنجم ژانو یاتکرونا حرکت خواهند کرد. بنا بر مقرر یهاتیو خروج از محدود ییبازگشطططا

شته ستان به اجرا گذا سر انگل شگاهشد سرا صورت آنال یهاو کالس لیها مجددا تعط، مدارس و دان ادامه  نیدرس تنها به 

همچون انگلسططتان و  تریجد یهاتیو محدود یسططراسططر نهیاند که قرنطهم گفته یشططمال رلندیا یهامقام .افتیخواهد 

 .1اندقرار دادهرا مد نظر  اسکاتلند

 نهیبه دور سوم قرنط ییکشور اروپا نیبا ورود ا ،زدهمردم وحشتکرونا در انگلیس موجب شده است  گسترش ویروس

و  جاتیسبز ،ییمواد غذا یهاو قفسه ندهجوم بر ییمواد غذا یهابه سمت فروشگاه احساس ناامنی کرده و مرتبط با کرونا

 ریوزنخست« جانسون سیبور»، داده استخصوص گزارش  نیدر ا« سان» یسیروزنامه انگل کردند. یرا خال یلوازم بهداشت

مراجعه به  ،یاقالم ضرور دیهمچون خر یضرور طیخواست تا تنها در شرا سیاز مردم انگل  دی( 16ژانویه) 5 روز  سیانگل

ها را سوپرمارکت یهاقفسه سیون، مردم انگلپس از اظهارات جانس یدرست ساعتاما  ونددرمانگاه و ....از خانه خارج ش

واقع در شرق لندن  «لفوردیا» یهار سوپرمارکتدچون برنج  یاقالم نه،یساعت پس از اعالم قرنط کیدرست  کردند. یخال

 رمنگام،یمنچستر، ب« کاستکو»در مقابل فروشگاه  یسیانگل دارانیاز خر یطوالن یهاصف گر،یطرف د از. دیبه اتمام رس

 نهیمواجهه با دوران قرنط یبرا یاقالم ضرور دیخر یشده بود که منتظر بودند برا لیتشک« واتفورد»و « اسکس» ،«دزیل»

و انبار نکنند،  رهیاند که اقالم را ذخها از مردم درخواست کردهکه مسئوالن فروشگاهآن رغمیعل. وارد فروشگاه شوند د،یجد

 یغذاها یآورو در حال جمع کنندینم هاهیبه توص یتوجه گونهچیمردم ظاهراً هکه  دهدیمنتشر شده نشان م ریاما تصاو

مرتبط  نهیبه دوران اول قرنط هیشب اریها بسبه سمت فروشگاه سیمردم انگل هجوم. هستند ییمحصوالت غذا گریو د زدهخی

 .2است فروردین(-)اسفند با کرونا در ماه مارس

اعالم کرد از بامداد  هم اسکاتلند ریکرونا، سر وز تریو مسر افتهیبه گونه جهش  انیالپرشتاب آمار مبت شیبا افزاهمچنین 

ست کالین» شود.یم نهیمنطقه دوباره قرنط نیا (دی 16پنجم ژانویه ) سکاتلند افزود:  یسخنان رادیبا ا« رجنوا در پارلمان ا

سبت به وضع میاگر بگو ستیمبالغه ن در  از ماه مارس گذشته )موج اول کرونا شتریب میکه اکنون در آن قرار دار یتیکه ن

سفند و فروردین گذشته ضع نی( نگران هستم. اگر اا سه تا چهار هفته د تیو سکاتلند ظرف  شود، ا از  یبا موج گریمهار ن

بحران وجود دارد و دولت  دیاز تشططد یریجلوگ یهنوز فرصططت برا نکهیا انیبا ب یو به کرونا روبرو خواهد شططد. انیمبتال

سرعت اقدام کند یدارد تا بنا به منافع مل فهیوظ سکاتلند بیترت نیافزود که به ا ،به  شب به یشهروندان ا  کیمدت از ام

                                                           
 (2021/01/04، «شد یسراسر نهیکرونا؛ انگلستان دوباره وارد قرنط»،سیبی)بی1

 17/10/1399،«یخال یهاها و قفسههجوم مردم به فروشگاه،سیدر انگل نهیدور سوم قرنط»خبرگزاری فارس،2
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. خواهند بود لیتعط )بهمن( هیفور اهاجازه خروج از خانه را نخواهند داشططت و مدارس تا م یاز موارد اضطططرار ریماه، به غ

خواهد داشت. او  یرا در پ یسخت یامدهایکه گرفته شده سخت است و پ ییهامیداشت: تمام تصم انیاسکاتلند ب ریسروز

س سیطرح واک ص ونینا صر فیکرونا را تنها راه حل خروج از بحران تو شرا نیکرد که در ا ویاما ت صل،  س طیحد فا  اریب

 .1میگذاریرا پشت سر م یخطرناک

 یلیفرمان تعط آذر( 3۰) دسامبر 2۰کشور از نیشد. دولت ا نهیوارد قرنط ایتانینقاط بر ریاز سا شیپنیز ولز گفتنی است 

 سیمار  دراکفورد، رئ رسططد،ینظر متر بهدر ولز تحت کنترل طیکه شططراحال و با وجود آن نیصططادر کرد. با ا یسططراسططر

 خاتمه داد. هاتیبه محدود دینبا هکشور اعالم کرد ک نیدولت ا

 سیبه کرونا در انگل انیآمار مبتال نیآخر 

 801/836/2 تالیان به ویروس کرونامب

 346/77 فوت شدگان

 631/413/1 نیازمند بستری مبتالیان فعال

 645/2 مبتالیان با وضع وخیم

 674/41 مبتالیان به نسبت هر میلیون نفر

 136/1 فوت شدگان به نسبت هر میلیون نفر

www.worldometers.info/coronavirus/ 

 ساز جدایی اسکاتلند 

شاه ست به یکه روزگار بریتانیا یپاد سیا سطه  ستعمارگرایانهوا ستی و ا شناخته  ایدن نیسرزم نیپهناورتر های امپریالی

سططوابق تاریخی نشططان  قرار گرفته اسططت. هیدر مواجهه با خطر تجز شططد بیش از هر زمان دیگری رو به زوال اسططت ومی

 نیمردم ا انیاند. در مطلب بودن خود را حفظ کرده ییداج هیداع شهیهم یشمال رلندیاسکاتلند و ا دهد مردم مناطقمی

 .کنندیاسطتفاده م انگلیسو جدا شطدن از  ییگرا یحس مل انیب یبرا یاز هر فرصطت ییهادو کشطور، همواره افراد و گروه

شکارا ست. مردم این دو منطقه آ شمالی را داغ کرده ا سکاتلند و ایرلند  ستقالل طلبی ا ضوع ا مخالف  برگزیت دوباره مو

درخواست اسکاتلند و ه است. شد دهیبه ولز هم کش کمتر یالبته مقدارخروج از اتحادیه اروپا هستند. موج استقالل طلبی 

ستان و باق یعنی رلندیا شدن از انگل ست و ا هیماندن در اتحاد یجدا  شدن ا  یامر به معنا نیاروپا، اکنون در حال مطرح 

 شود.بریتانیا خوانده می یپادشاهها چیزی است که سالاتحاد  یفروپاش

                                                           
 (15/10/1399،«کرد لیکرونا، اسکاتلند را دوباره تعط دیتاخت و تاز گونه جد»)خبرگزاری ایرنا، 1
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کرد که اسکاتلند بتواند با کسب استقالل  یدواریاظهار ام دی( 13دوم ژانویه)اول اسکاتلند روز  ری، وز«استورجن کوالین»

مردم  تیاکثر لیبرخالف م گزیتشده بود که بر ادآوری نی. خانم استورجن همچندیاروپا درآ هیاتحاد تیبه عضو ایتانیاز بر

 دیجد یپرسهمه یمخالفت خود را با برگزار هم بالفاصله ایتانیبر ریجانسون، نخست وز سیبور. اتلند انجام شده استاسک

کشططور از  نیبه خروج ا 2۰16سططال  یپرسططدر همه ایتانیدرصططد مردم بر 51.۹در مجموع  اسططتقالل اسططکاتلند اعالم کرد.

 .داده بودند یمنف یرفراندوم را نیبه ا هایکاتلنددرصد اس 62 امابودند مثبت داده  یاروپا رأ هیاتحاد

 

به  هایدرصد اسکاتلند 55برگزار شده بود،  2۰14که در سال  ایتانیاستقالل از بر یپرسهمه یبرگزار یحال، در پ نیا با 

قالل طلب است یهایاسکاتلند دهد،یانجام شده نشان م رایمختلف که اخ ینظرسنج 14داده بودند.  یمنف یاستقالل را

صورت برگزار سهمه کی یدر  شد. روزیپ دیجد یپر سال  یانتخابات پارلمان خواهند  شم ماه مه  ش سکاتلند،   1۷جاری )ا

اسکاتلند به عنوان  یحزب مل یروزیاز باال بودن احتمال پ تیحکا هایو اکثر نظرسنج شودیبرگزار م ،(14۰۰اردیبهشت 

حزبش  یروزیاست با پ دواریاسکاتلند ام یاستورجون، رهبر حزب مل کوالین اساس، نیدارد. بر هم تیاستقالل حکا یحام

چهارده  برگزار کند. یالدیم 2۰21نخسطت سطال  مهیاسطتقالل اسطکاتلند را در ن یپرسطبتواند همه ،یپارلمان نتخاباتدر ا

 نیکنند. ایم تیاز گذشططته از اسططتقالل حما شططتریها، بیدهند که اسططکاتلندیگذشططته نشططان م سططالدر  ینظرسططنج

 .1دهندیم ایتانیهواداران استقالل از بر یدرصد 5۹تا  51 یروزیها نشان از پینظرسنج

 تلنداسططکا ایاز تجزناچیز  ختالفیرغم رقابت شططانه به شططانا موافقان و مخالفان، با ایتوانسططت عل سیاگرچه دولت انگل

ست که   کند یریجلوگ سلم ا سکاتلند در نتاما م س یاربرگز جهیجامعا ا شته دوقطب از شتریب ی،همه پر  نیشد و ا یگذ

شکال گرید طیتواند در شرایرا فراهم ساخت که م یتیظرف ت،یوضع است که  نیا تی. واقعابدیبروز و ظهور  یمختلف به ا

سکاتلند ستقل را پ کی شدن به لیروند تبد یها، حداقل به لحاظ ذهنیا ز توان ایم ن،یاند. بنابرامودهیدولت طططط ملت م

  کرد. ینیب شیپ ندهیدر آ ایتانیبر ساختار حفظ یرا برا یزیانداز چالش برانگاکنون چشمهم

                                                           
 (2021/01/03،«ستین تیخواست اکثر تین: برکسواستقالل اسکاتلند؛ استورج یپرسمخالفت جانسون با همه»یورو نیوز، 1
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 توافق تازه،از رویا تا واقعیت 

(؛ با 13۹۸بهمن  12 -یالدیم2۰2۰ هیژانو 31) گذردیاروپا را تر  کرده م هیاتحاد ایتانیکه بر یسططال از زمان کیحدود 

رسما از  زین هایهمکار نیدر چهارچوب دوره گذار حفظ شد؛ ا اروپا هیکشور با اتحاد نیا یاقتصاد یهایوجود همکار نیا

سامبر  31به نششب پنج مهین سید. حاال توافق تازه انیبه پا (13۹۹دی  11ی )الدیم 2۰2۰د ای میان اتحادیه اروپا و ر

ست.  شکل گرفته ا سل که پس از  یتوافق تجاربریتانیای بحران زده  شد، به بر ۹لندن با بروک صل  و  ایتانیماه مذاکره حا

ادامه  هیسهم نییهم بدون پرداخت تعرفه و تعتا به تجارت محصوالت خود آن دهدیاروپا اجازه م هیکشور عضو اتحاد 2۷

ساالنه  شودیکار باعث م نیدهند. ا کار  یرویصدها هزار ن یشغل ندهیدو طرف حفظ و آ یپوند اردیلیم 66۰تا تجارت 

ضم صاحبان کسب و کار در ا هیو اتحاد ایتانیبر انیپس از عقد توافق مشود. نیت کشور هشدار داد تا از  نیاروپا، لندن به 

سامبر، خود را برا 31شب مهین ش ییارویرو ید ش یهابیبا اختالالت و فراز و ن . آماده کنند گزیتتوافق بر یاز اجرا ینا

شدار در حال نیا شرکت یه شده که  سامبر 2۸در روز  ییایتانیبر یهاداده  پس از عقد  یروز کار نیاول یعنی، دی( ۸) د

 یرا در  کرده و چگونگ یاصفحه 124۰توافق  نیا یامدهایو پ اتیداشتند جزئ یسع سمس،یدر شب کر گزیتتوافق بر

ر سططر دو طرف ب دهیبسططت رسططها مذاکرات به بنتوافق پس از ماه نیا کنند. یخود بررسطط یآن را در محدوده کار یاجرا

شتر  و چگونگ یهادر آب یریگیدر مورد ماه ژهیروابط تجارت به و ندهیآ ستفاده بر یم  یبرا یدولت یهااز کمک ایتانیا

 از مشاغل حاصل شد. تیحما

شورا «شلیشارل م»اروپا و  ونیسیکم سیرئ ،«نیاورزوال فن در ال» سابر روابطنامه اروپا توافق یرئیس   هیاتحاد گزیتپ

 دی( 3دسططامبر)23 اروپا روز چهارشططنبه هیاتحاد یکشططورها ب،یترت نیا به. را در بروکسططل امضططا کردند اینتایاروپا و بر

ساندند که جزئ یینها دییرا به تأ یتجار یانامهتوافق ضو ا 2۷ یروابط تجار اتیر پس از خروج  ا،یتانیرا با بر هیاتحاد نیع

شور از اتحاد نیا شتر   ایتانیکه بر یروز یعنی،  2۰21 هینامه از اول ژانوقتواف نیا .کندیم نییاروپا تع هیک در آن بازار م

شططکل به یدر امور تجار ژهیواروپا به هیاز اتحاد ایتانیبر ییتوافق جدا نیبا انجام ا .شططد ییموقتا اجرا کند،یاروپا را تر  م

توافق  نیا نینمونه، طرف ی. براشودیم یریشگیپ ندهیآ یتجار یهااز کشمکش یادیو از شمار ز شودیروشمند انجام م

 . وضع نخواهند کرد گریکدیبر واردات و صادرات  کجانبهی یهاتعرفه گرید

نامه برسططد. توافق ایتانیبر ریوزجانسططون، نخسططت سیبور یامضططاتا به شططودیفوق اکنون به لندن فرسططتاده م نامهتوافق

انجام  ندهیسططال آ هیفور 2۸مرحله احتماال پس از  نیاروپا برسططد، و اپارلمان  دییبه تأ دیبا نهاییدر مرحله  تیگزپسططابر

 .1خواهد شد

 دهیفا یمتوجه ب جیبه تدر یالدیم دیاز آغاز سططال جد سیمردم انگلها کارشططناسططان معتقدند بینیبا وجود برخی خوش

در  ای تیز آن با نام حفظ حاکمو آنچه ا است هاوردیبدست ن یخاص ازیتوافق امت نیدر او لندن  خواهند شد تیبودن برگز

شور تعب شت ک سرنو ست گرفتن کنترل و  ست. یمعنیتوافق ب نیشده در ا لیتحم یهاتیشود عمالً با محدودیم رید  ا

ساس چهار آزاد هیاتحاد سرما ییجابجا یآزاد» یعنی یاروپا بر ا سان، کاال، خدمات و  شهروند «هیان شده و مفهوم   یبنا 

را از دست داده و شهروندان آن  یچهار آزاد نیاروپا ا هیبا خروج از اتحاد سیآن است. انگل یدیکل میاز مفاه یکی هیاتحاد

                                                           
 (2021/01/01« درا امضا کردن تیرکساروپا توافق پساب هیسران اتحاد،»)یورو نیوز، 1



 

۷ 

 

شهروند زین سد تنها بخش مهم برایبه نظر م بیترت نیبد اروپا را واگذار خواهند کرد. هیخود در اتحاد یحقوق  دولت  یر

 2۰21 هیاسططت. از روز اول ژانو افتهیبه آن دسططت  یدو قلمرو بوده باشططد که تا حد نیب یگمرک تیحفظ معاف سیانگل

 یحفظ مقررات مشططابه برا یروهمچنین  و اروپا مانند سططابق صططفر خواهد بود. دو طرف سیانگل نیب یگمرک یهاتعرفه

واند تینم سیمثالً دولت انگل بیترت نیاند. به اتوافق کرده« هموار یباز نیزم»به اصطالح  ایو عادالنه  یابترق یفضا جادیا

شرکت یاژهیو یاتیمال تیمعاف ای ارانهی شتر  در زم یرو نیبدهد. دو طرف همچن یسیانگل یهابه   نهیحفظ مقررات م

 .1اندکرده دیحمل و نقل و حفظ حقوق بازرگانان تاک

 نتیجه گیری 

سکاتلند، ایر شیوع ویروس کرونا،تبعات برگزیت و گسترش میل مردم ا لندشمالی و البته مشکالت انگلیس پایانی ندارد و 

شکننده ضعیت  سون را در و شدن از انگلیس دولت بوریس جان ست. ولز به جدا  سد به نظر می کهیدرحالای قرار داده ا ر

 طلبانیی، جداای مواجه شططودبا مشططکالت پیچیدهنظرها در پارلمان اختالف لیاروپا به دل هیاز اتحاد سیروند خروج انگل

  .کنندیو  مساز استقالل را ک یاسکاتلند

ست سیا سوی دیگر  ست و از  شته ا شتی لندن تاکنون نتایج فاجعه باری دا  التیتعط یهاییگردهما توجه به باهای بهدا

سر سمسیکر ش شودیم ینیبشیکرونا، پ روسیو دیبودن گونه جد تریو م  یظرف روزها سیکرونا در انگل وعیکه آمار 

ش ۷۷از  شیبا ب ایتانیبر کند. دایپ شیافزا یرآوافسار پاره کرده و به شکل سرسام ندهیآ  یماریاز ابتال به ب یهزار مرگ نا

شورها ۸۰۰و  ونیلیم 2از  شیو ثبت ب 1۹دیکوو ست که ب ییهزار مبتالء، از جمله ک ش ریتاث نیشتریا  روسیو وعیرا از 

ست. رفتهیکرونا پذ سر ۷۰کرونا که  روسیو دیگونه جد ا صد م صل تریدر ست یاز گونه ا تواند کودکان را به همان یو م ا

مشاهده شد؛ اما  سیگذشته در منطقه کنت انگل شهریور( 31) سپتامبر 21بار  نیکند اول ماریاندازه بزرگساالن آلوده و ب

 1۹گذاشت و  انیدر م مانموضوع را با پارل نیا آذر(24) دسامبر 14در  سیبهداشت انگل ریوز «مت هنکا »سه ماه بعد 

 اعالم کرد. یآن را به طور علن سیانگل ریجانسون نخست وز سیبورر(آذ2۹)دسامبر 

 یقابل توجه ریتاث سمسیکه کر ستین یدیترد” :دیگویم سیپزشکان انگل یکالج سلطنت سیرئ« اندرو گودارد»پروفسور 

شت. ا ست و ما  دیکه گونه جد ستیدر حال نیرا بر آمار کرونا خواهد دا سترش ا سرعت در حال گ که  میگاهآکرونا به 

در سراسر کشور گسترش  میهست دکه در منطقه جنوب شرق شاه ییتر است و آمار باالیو عفون تریمسر دیجد روسیو

 انیکه اوضاع از کنترل دولت خارج شده است. آمار مبتال دیگویمهمچنین  سیبهداشت انگل ریوز مت هنکا “ کند. دایپ

هارم یبرا جا 5۰از یروز متوال نیچ بانهزار نفر ت مار قر نان رکورد م انیوز کرد و شططط ندیهمچ  شیها از افزا. گزارشز

است.  لیتکم یدر مراکز بهداشت مارانیب رشیپذ تیدارد و ظرف تیکشور حکا نیدر ا هامارستانیبه ب نیآور مراجعسرسام

ضاع در حد ست که گفته م میوخ یاو ستانیدر ب مارانیب یبرخ شودیا شرق یهامار خل آمبوالنس و دا سیانگل یجنوب 

 .2شوندیم تیزیدرمانگاه و یروهاحال در راه نیدر بهتر

                                                           
 (12/10/1399، «کرد یاروپا خداحافظ هیبا اتحاد سیانگل ت؛یبرگز انیپا»)ایرنا، 1
 (14/10/1399،«انفجارگونه کرونا وعیدر آستانه ش سیانگل»)ایرنا، 2



 

۸ 

 

سوی دیگر  س تیبرگزپدیده ، 1۹-دیکوواز  سیو اختالفات  شار قرار داد و اختالفات و  2۰2۰سال  یا قاره اروپا را تحت ف

شورها نیها بسال یکه ط ییهاتنش ضو اتحاد یک شت  هیع ست. داروپا  وجود دا سال را افزایش داده ا سمس ام ر کری

 یبه طور رسم ت،یسال عضو 4۷دولت لندن پس از  بیترت نیو به ا دیرس انیاروپا به پا هیاز اتحاد سیخروج انگل ندیفرآ

شد. هیاتحاد نیاز ا ست  هیبا اتحاد یبه توافق باالخره دیگویم سیدولت انگل خارج  ست. توافق افتهیاروپا د که به گفته  یا

ستارمر یرادن» گذارد. یها باز مسال یچانه زدن و کشمکش را برا یجا و است "آبکی-رقیق" یلیزب کارگر خرهبر ح« ا

 بیبه تصططو دیمنظور با نیا ینشططده اسططت. برا لیموقت بوده و به قانون تبد یهنوز در دوره اجراوافق تگفتنی اسططت این 

سد. صویب این توافق در اتحادیه اروپا نیز با اما و ا مجالس هر دو طرف بر ضو از ت ست و مخالفت حتی یک ع  2۷گر روبرو

 دهد. ها برای تنظیم این توافقنامه را به باد میعضو این اتحادیه تالش

 

 


