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 بسمه تعالي
  نکات برجسته 

 

 بریتانیا برای دستیابی به توافقی برای خروج از اتحادیه اروپاماهه جدید اتحادیه اروپا به  6فرصت ـ 

 سخت برای بریتانیا و اتحادیه اروپا، مخاطرات اجتناب ناپذیر برگزیت ـ 

  بعد از همه پرسی برگزیت کاهش ارزش پوندـ 

 برگزیت پرسی همه از بعداقتصادی انگلیس  به آیندهاعتمادی بیـ  

 برگزاری انتخابات پارلمان اروپا بادولت انگلیس  چالشـ 

 

 مقدمه 

 بروکسل در خود اخير نشست در اروپا اتحاديه سران سرانجام پس از سردرگمي هاي فراوان درباره نحوه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا 

 به ميالدي جاري سال (اکتبر 31) آبان ماه 9 تا (انعطاف قابل صورت به البته)ديگر ماه 6 مدت به را برگزيت تاريخ گرفتند تصميم

 و هامقاومتها حاکيست گزارش .کنند جلوگيري( آوريل 12) فروردين 23 جمعه روز در نامنظم برگزيت از تا بياندازند تاخير

 خروج براي بريتانيا به را بيشتري مهلت اروپا اتحاديه رهبران که شد آن از مانع فرانسهرئيس جمهور  "امانوئل مکرون" هايمخالفت

 بايد و نيست اروپا اتحاديه ترک به مجبور بريتانيا معتقد است آلمان اعظم صدر "مرکل آنگال"در نقطه مقابل  .بدهند اتحاديه اين از

 آلمان پارلمان در سخناني در صدر اعظم آلمان همچنين آشکارا.شود جلوگيري ، توافق بدون اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج هرگونه از

تصميم جديد سران اروپا موجب خشنودي  .کرد حمايت اروپا اتحاديه از کشور اين منظم خروج براي برگزيت تاريخ مجدد تعويق از

 چارچوبي شرايط يک در برگزيت تاريخ طوالني تعويق براي کشورش آمادگي از انگليس برگزيت وزير  ،"بارکلي استيو"انگليس شد و 

 ترک را اروپا اتحاديه که باشد داشته را امکان اين انگليس که است اين مسئله ترين مهم معتقد است وي. گفت سخن انعطاف قابل

 .کند موافقت خروج توافق يک با پارلمان که زماني تا کندن

 اهميت توافقنامه خروج 

 این باورند حصول توافق میان اتحادیه اروپا و بریتانیا برای جدایی از سه منظر قابل توجه است: کارشناسان مسائل اروپا بر

 

اه دولت بريتانيا پس از گذشت چند م: ـ مشخص شدن میزان بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا1
ميليارد يورو در 50سرانجام با اتحاديه اروپا برای پرداخت صورت حسابی به مبلغ نزديک به 

ازای خروج لندن از حلقه اعضای اين اتحاديه به توافق رسيد و مقرر شد دو طرف برای دستيابی به
.جزئيات پرداخت گفتگو می کنند
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 اقتصاد انگليس 

 ترين قوي آلمان از بعد بريتانيااولين پيامد ملموس نتيجه همه پرسي برگزيت را مي توان در عرصه هاي اقتصادي جستجو کرد. 

 اين از را عملکرد بهترين که داشت درصد 2٫6 اقتصادي رشد 2۰1۴ و 2۰13 هايسال در جهاني، رکود از بعد و دارد را اروپا اقتصاد

 .است درصد ۰٫6 با برابر کشور اين رشد نرخ حاضر حال در.است داشته 7 جي گروه عضو کشورهاي ميان در نظر

 

ـ مشخص شدن حقوق بريتانيايی هايی که به کشورهای ديگر عضو اتحاديه اروپا مهاجرت کرده اند و نيز 2
.حقوق اروپايی هايی که به بريتانيا مهاجرت کرده اند

هم اکنون اين مرز نامرئی: ـ مشخص شدن وضعیت مرزهاي ایرلند شمالی و جمهوري ایرلند3
.  ندارداست؛ به اين معنی که هيچ گونه تجهيزات يا پاسگاه های مرزی و گمرکی در مرز دو کشور وجود

نامه نه پليس از کسی گذر. کيلومتری، نه پاسگاه مرزی هست و نه گمرکی۴۹۹در سراسر اين مرز 
زيت دولت بريتانيا هم می خواهد پس از برگ. می خواهد و نه مأمور گمرک بار کاميون ها را چک می کند

مرز در جزيره ايرلند را نامرئی نگه دارد و هم می خواهد از اتحاديه گمرکی و بازار واحد اروپا خارج 
ولی .ت بگيردشود تا بتواند سياست تجاری مستقل خودش را داشته باشد و اختيار قوانينش را به دس

.اين ها بازرسی های گمرکی بين ايرلند شمالی و جمهوری ايرلند را ضروری می کند
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 به نسبت پوند ارزش توجه قابل کاهش موجب اتفاق اين. است گذاشته بريتانيا اقتصاد بر را خود منفي تاثيرات برگزيت اما

 مواد قيمت رفتن باال خود با تورم افزايش. گرفت پيش را افزايشي روندي انگلستان اقتصاد در تورم نرخ و شد يورو و دالر

 گذشته سال ۴ طي خود ميزان باالترين به تورم 2۰17 آوريل در. آورد همراه به را سوخت و ونقلحمل پوشاک، غذايي،

 1 .کرد رد را درصد 7٫2 و رسيد

 مالي موسسات خروج افزايش با در اين ميان شهر لندن به عنوان مهمترين مرکز مالي و تجاري اروپا بازنده بزرگ اين جدايي است.

 خروج رويترز،به گزارش  .گرفته است جهان مالي مرکز ترين جداب عنوان به را شهر اين جاي نيويورک برگزيت، دليل به لندن از

 شهر، اين در مستقر هايبانک احتماال که چرا است لندن شهر مالي هايفعاليت سر بر ريسک تريناصلي اروپا اتحاديه از انگليس

 شاخص نتايج بنابر .داد خواهند دست از است جهان تجاري اتحاديه ترين بزرگ که را اروپا اتحاديه مشترک بازار به خود دسترسي

 بنديرده را جهان مالي شهر 1۰۰ جهاني، بازارهاي به دسترسي و اهتخزيرسا چون معيارهايي اساس بر که 2۰1۸ سال مالي مراکز

 .اندهگرفت قرار چهارم و سوم هاي رده در سنگاپور و کنگ هنگ آسيايي شهر دو و بگيرد را لندن جاي شد موفق نيويورک است، کرده

 اين با شويممي ترنزديک اروپا اتحاديه از انگليس خروج تاريخ به روز به روز: گفت شاخص اين تهيه اندرکاران دست از ییندل مارک

 شهرهاي ساير در وکار کسب دادن دست از ترس. بيايد کنار چگونه مساله اين با خواهدمي لندن که نيست مشخص هنوز حال

 از برخي گرفت اروپا اتحاديه ترک به تصميم انگليس که 2۰16 سال از .است شده لندن پذيريرقابت کاهش باعث اروپا اتحاديه

. اندتادهاف اروپايي شهرهاي ديگر به خود هايفعاليت مقر انتقال و لندن ترک به تصميم جهان مالي مراکز ترينمهم و ترينبزرگ

 2.برود بين از برگزيت از پس لندن در مالي صنايع با مرتبط شغل هزار 12 تا 3۵۰۰ بين رودمي احتمال

 7معادل  پوند ميليارد 26 سال هر در اروپا اتحاديه ترک به رأي زمان از انگليس اقتصاد کرده اعالم پی اند اس بندي رتبه مؤسسه

 حدود پوند ارزش برگزيت، به رأي از پس بالفاصله: نويسد مي پی اند اس  تحليلگر گالس بوریس .است ديده سارتدرصد خ دهم

 نگراني. است کافي انگليس اقتصاد روي بر برگزيت بار زيان پيامدهاي اثبات براي تنهايي به مساله همين و يافت کاهش درصد 1۸

 هم اين از تورم نرخ واردات، شدن ترگران با. شد کشيده اقتصادي مسائل به و گذاشت تأثير تورم روي بر بالفاصله برگزيت از ناشي

 رشد از درصد 2.۵ خروج، رفراندوم زمان از که است دريافته گزارش اين .داد خواهد کاهش را خانوارها اندازپس و رفت خواهد فراتر

 نيز کشورها ديگر براي که انگليس براي تنها نه رفراندوم اين و است شده کم جهان بزرگ اقتصاد پنجمين داخلي ناخالص توليدات

 3.است بوده بار مصيبت

 داده است. خبر اروپا اتحاديه از خروج به رأي پي در هفته در انگليس اقتصاد پوندي ميليون 6۰۰ زيان از جديد ديگر نيز گزارش يک

 و برگزيت مساله سر بر انگليس در شده ايجاد بست بن به اشاره با گزارشي در ساکس من گلد آمريکايي بانک ،رویترزبه گزارش 

                                                           
 2۰/9/1397نيوز، تجارتـ  1

 22/6/1397ايسنا، ـ 2

 16/1/139۸ايسنا،ـ 3
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 متوسط طور به انگليس اقتصاد تاکنون، 2۰16 سال در اروپا اتحاديه ترک به رأي زمان از که است نوشته گذارانسرمايه بالتکليفي

 1.است ديده خسارت پوند ميليون 6۰۰ هفته هر در

 وجود به کشور اين در را سرمايه فرار موضوع همين و برده نااطميناني سمت به را انگلستان اقتصاد در گذاريسرمايه فضاي برگزيت

 براي انگليس به بيشتر زمان اعطاي از بعد حتي اينکه به اشاره با اروپا براي پول المللي بين صندوق مدير ،تامسن پل .است آورده

 به تصميم اروپا اتحاديه اينکه وجود با: افزايد مي است گذاشته انگليس اقتصاد بر منفي تاثير برگزيت سردرگمي وضع اروپا از خروج

 انگليس اقتصاد شرايط اين همچنان اما ،است کرده اجتناب توافق بدون برگزيت از موقت صورت به و گرفت برگزيت مهلت تمديد

 دهم 1.2 ميزان 2۰19 سال در انگليس اقتصادي رشد نرخ پول، المللي بين صندوق بيني پيش آخرين اساس بر. کند مي تهديد را

 برگزيت بودن تکليف بدون آن علت. است کمتر بوده درصد 1.۵ که قبلي هاي بيني پيش با مقايسه در رقم اين که بود، خواهد درصد

 2.دهند کاهش انگليس در را خود هايگذاريسرمايه دوره اين در گذارانسرمايه شود مي باعث که است

 موافقان برگزيت 

 به گذشته سال پرسي همه در بريتانيا مردم آنکه از پس  "فوربس"به نوشته نشريه برخي از اقتصاد دانان نظر کامال متفاوتي دارند.

 انگليس پوند ارزش بله،. شد خواهد روبرو فروپاشي با بريتانيا اقتصاد که بود طور اين هابينيپيش دادند، راي اروپا اتحاديه از خروج

 اقتصاد ولي است کاهش به رو پوند ارزش هم هنوز و شد روبرو درصدي 9 افت با برگزيت پرسي همه عجيب نتايج از پس روز يک

 درصد 1.۸ از بيش ميالدي 2۰16 سال در کشور اين داخلي ناخالص توليد .است داشته خوبي نسبتا عملکرد کلي طور به بريتانيا

 گرفته قرار دوم رتبه در کرده، تجربه را درصدي 1.9 اقتصادي رشد که آلمان از پس 7 گروه صنعتي کشورهاي بين در و داشته رشد

 درصد ۴.3 به بيکاري نرخ و شده روبرو افزايش با مسکن قيمت است، داشته ادامه نيز 2۰17 سال در بريتانيا اقتصادي رشد. است

 به جهان بزرگ اقتصاد پنجمين اکنون هم بريتانيا دالري تريليون 2.6 اقتصاد .است اخير سال ۴2 در رقم ترين پايين که رسيده

 ،«سی بی اس اچ» بانک مثل جهان مالي بزرگ هايغول ميزبان و است اروپا مالي خدمات براي اصلي مرکز لندن. رود مي شمار

 مالي خدمات براي جهان بزرگ مرکز سه از يکي لندن که است اين بريتانيا براي چيز بهترين. است «بارکليز» و «پرودنشال»

 3.بکشند چالش به را لندن تا دارند را فرصت اين اروپايي شهرهاي معدود برگزيت، از پس. شودمي محسوب

 اروپا برگزيت و اتحاديه 

 خواهند آسيب ناحيه اين از هم اروپا اتحاديه عضو شود و کشورهاي نمي منحصر انگليس اقتصاد به تنها برگزيت زيانبار پيامدهاي

 خواهد ترپايين مراتب به اند،کرده حفظ را خود اقتصادي بازار شاکله که عضو کشورهاي به آمده وارد آسيب که تفاوت اين با .ديد

 واداشت را آنها و آمد پديد اتحاديه اين اقتصادي فعاالن و کنندگان توليد ميان در هايي نگراني اروپا، اتحاديه از انگليس خروج با.بود

 آمادگي روزهايي چنين براي گيريشکل هنگام اروپا اقتصادي هايسياست. بپردازند خود اقتصادي هايسياست در بازنگري به تا

                                                           
 13/1/139۸ايسنا،ـ  1

 2۴/1/139۸صداوسيما، خبرگزاري ـ 2

 17/1۰/1396اقتصاد ايراني،ـ  3
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. باشد درک قابل کامال الملليبين اقتصاد از بخش اين شکنندگي شده باعث الملليبين عرصه در اخير اقتصادي رويدادهاي و نداشته

 ترضعيف کشورهاي برخي تواندمي که دليل اين به. است پولي واحدهاي تبديل آن، از پس و برگزيت اجراي هنگام ، مشکل ترينمهم

 اعتمادي قابل و جديد قوانين شرايطي چنين براي بايد اروپا مرکزي بانک رو اين از. کند مواجه جدي چالش با را اقتصادي نظر از

 فعلي هايسياست گرفتن نظر در با کنند مي بيني پيش اروپا اتحاديه اقتصاد آينده درباره اقتصادي تحليلگران. باشد داشته مدنظر

 بخش اين در اقتصادي رکود افزايش شاهد آينده سال و امسال احتماال ، ايتاليا و يونان مثل کشورها برخي ضعف نقاط همچنين و

 .بود خواهيم جهاني دهکده اقتصاد از

 شده پديدار فرانسه خارجي تجارت کاهش با اروپا اتحاديه از انگليس خروج تبعات اولين فرانسوي، هايروزنامه مستندات و آمار به بنا

 برگزيت ،تبعات اروپا اتحاديه از انگليس خروج مذاکرات آغاز با همزمان 2۰17 آوريل ماه از التريبون، فرانسوي روزنامه نوشته به. است

 2۰13 هايسال در انگليس به فرانسوي محصوالت صادرات رشد.است شده آشکار انگليس به فرانسوي محصوالت صادرات کاهش با

 که سالي يعني 2۰16 سال در اما بود، اروپايي اتحاديه عضو کشورهاي ساير با مقايسه در توجهي قابل رقم 16/6 رشد با 2۰1۵ –

 و يافت کاهش انگليس به فرانسه صادرات ميزان دادند؛ مثبت راي اروپا اتحاديه از کشورشان خروج پرسي   همه در ها انگليسي

 کاهش نرخ گرفته، انجام تحقيقات اساس بر.گرفتند قرار دوم رتبه در ها آلمان از پس انگليس به صادرات کاهش نظر از ها فرانسوي

 31 ساالنه فرانسه صادرات ميزان. است شده ارزيابي اروپا اتحاديه عضو کشورهاي ساير از بيشتر برابر دو انگليس به فرانسه صادرات

 قلمداد فرانسه در شده توليد محصوالت کننده وارد مهم کشور پنجمين ، انگليس و شود مي زده تخمين يورو ميليون 2۰۰ و ميليارد

 سال ۴ در فرانسوي کاالهاي صادرات.است کننده نگران بسيار ها فرانسوي براي کشور اين به صادرات کاهش رو اين از شد، مي

 يورو ميليون 6۰۰ و ميليارد 11 به 2۰1۵ سال در يورو ميليارد 12 از صادرات اين ميزان اما ، بوده افزايش به رو همواره گذشته

 بيشترين توليدکنندگان، ساير بين در فرانسه در خودروسازي بخش.يافت کاهش ، برگزيت براي پرسي همه سال 2۰16 درسال

 .گرفت قرار دوم رتبه در خودرو از پس کشاورزي – غذايي مواد بخش و اند شده متحمل انگليس به صادرات کاهش از را زيان

 ناگهاني خروج داد، گزارش «پروگنس» تحقيقاتي مؤسسه گذشته سال. است نمانده نصيب بي برگزيت منفي پيامدهاي از هم آلمان

 7۰ حدود که است شده موجب برگزيت کارشناسان، گفته به بنا. دارد آلمان اقتصادي بازار بر منفي تبعات اروپا اتحاديه از انگليس

 سومين گذشته سال در يورو ميليارد 9۰ با تقريبا انگليس آلمان، فدرال اداره آمار طبق. بدهند دست از آلمان در را خود کار نفر هزار

 فرانسه و آلمان دوش بر اتحاديه در کشور اين سهم اروپا اتحاديه از انگليس جدايي با.است بوده کشور اين صادراتي بازار ترين مهم و

 گرچه. کشيد خواهند دوش به را بيشتري سهم ها ژرمن که است آن از حاکي کارشناسان بيني پيش ميان اين در و افتاد خواهد

 اين با است، بيشتر بسيار ، ايتاليا و فرانسه مخصوصا هستند، يورو مالي منطقه در که کشورهايي با قياس در آلمان اقتصادي رشد

 بورس برگزيت، از بعد واکنش نخستين در. است داشته همراه به کشور اين براي منفي نتايج اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج حال

 آلماني هاي شرکت بر منفي تأثير اروپا اتحاديه از انگليس خروج گويند مي آلمان صنايع و بازرگاني اتاق مقامات. کرد سقوط آلمان

 در آلماني کاالهاي قيمت و تورم افزايش موجب مسئله اين .است يورو برابر در پوند ارزش کاهش آن اصلي دليل و گذاشت خواهد

 در آلماني شرکت 2۵۰۰ از بيش حاضر حال در. يابد مي کاهش مالي گردش و کاال فروش دليل همين به و شود مي انگليس

 اين در نيز کارمند هزار ۴۰۰ و شده زده تخمين يورو ميليارد13۰ حدود جمعا ها شرکت اين سهام ارزش که دارند شعبه انگليس
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 يورو ميليون ۸۰۰ و ميليارد 6 حدود 2۰19 سال تا آلماني کنندگان صادر هرمس، بيمه گزارش طبق .کنندمي فعاليت هاشرکت

 سازيماشين و يورو ميليارد1/1 شيمي محصوالت يورو، ميليارد 2 با آلماني هاي خودرو صادرات آنها عمده که کرد خواهند ضرر

 1 .است يورو ميليارد يک

 منافعي شايد اتفاق اين ولي دهد،مي کاهش را بلوک اين نظامي و سياسي اقتصادي، قدرت اتحاديه اروپا، از بريتانيا با وجوديکه خروج

و با  کند ترآسان آينده در اروپا اتحاديه همگرايي بيشتر در براي را کار تواندمي بريتانيا خروج .باشد داشته اروپا اتحاديه براي هم

 ادغام نيز و شرق به اتحاديه گسترش کار و کنند بازي اروپا اتحاديه رهبري در بيشتري نقش توانندمي فرانسه و آلمان بريتانيا، خروج

 تشکيل راه و کندمي تريکدست را اروپا اتحاديه بريتانيا، خروج ديگر عبارت با سهولت بيشتري انجام خواهد شد. اروپا اتحاديه بيشتر

 .شود هموار مي منسجم تر اياتحاديه

 همه پرسي مجدد 

 پرسي همه برگزاري خواستار تا آورند مي فشار حزب اين رهبر "کوربين جرمي" به کارگر حزب نمايندگان از زيادي تعداد اکنون هم

 کارولين" با همه پرسي مجدد است. مخالفت پارلمان در حزب کارگر نمايندگان از چهارم با اين حال نظر يک. شود برگزيت دوم

 برگزاري با کارگر حزب از نماينده 7۰ تا 6۰ حدود که است کرده اعالم کارگر حزب از بريتانيا پارلمان نمايندگان از يکي ،"فلينت

 حزب رهبر به عنوان "کوربين جرمي" با اين حال شخص.اندکرده مخالفت اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج سر بر پرسيهمه دومين

گذشت زمان نشان داده .گذاشت دوباره پرسيهمه به توانمي شرايطي تحت را اروپا اتحاديه از بريتانيا خروج که کارگر معتقد است

 هر برگزاري مخالف انگليس دولت انگليس معتقد است گرچه دارايي وزير "هاموند فيليپ"احتمال رفراندوم دوم منتفي نيست و

 .داد خواهد قرار بررسي مورد را مساله اين پارلمان زياد، احتمال به ولي است برگزيت موضوع خصوص در جديد پرسي همه گونه

 هادرخواست از مانع و ببرد بين از را برگزيت به مربوط بست بن ژوئن، پايان تا توافق يک تصويب با انگليس پارلمان که هستم اميدوار

 2 .شود برگزيت دوم پرسي همه برگزاري براي

 انتخابات پارلمان اروپا 

 هايشرط از زيرا يکي بود خواهد مي ترزا براي مهم و بزرگ آزمون يک مي( ماه 23 خرداد) 2در روز  اروپا پارلمان انتخابات

 براي شرط اين .است اتحاديه اين انتخابات پارلمان در بريتانيا شرکت برگزيت دوباره انداختن تعويق به اروپا براي اتحاديه

 اين پارلمان در نماينده نداشتن و اروپا اتحاديه در بريتانيا ماندن باقي صورت در قانوني مشکالت بروز از يافتن اطمينان

 دارد را اتحاديه اين عضويت که زماني تا بريتانيا که آنست بر اروپا اتحاديه ديگر سوي از .است آتي انتخابات از پس اتحاديه

 اتحاديه کميسيون رئيس انتخاب هاگيريتصميم اين جمله از. باشد داشته فعال شرکت اروپا پارلمان هايگيريتصميم در

 جوالي ماه از اروپا جديد پارلمان.است 2۰27 تا 2۰21 هايسال در اتحاديه اين مالي چارچوب مورد در مذاکرات و اروپا

 پارلمان نمايندگان حمايت جلب در يا کند برگزار را پارلماني انتخابات نتواند "مي ترزا" اگر کرد و خواهد کار به آغاز

 .کرد خواهد ترک را اروپا اتحاديه توافق بدون ژوئن اول بريتانيا شود، ناکام برگزيت توافق از انگليس

                                                           
 1۸/۵/1397،خبرگزاري صداوسيما،«پاارو اتحاديه و انگليس اقتصاد بر آن تبعات و برگزيت»محتشمي مهر،محمدعلي،ـ  1
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 در اتحاديه اين در آينده کميسيون رياست مطرح نامزدهاي از و اروپا پارلمان مردم حزب کميسيون رئيس ،وبر منفرد

 که عضوي عنوان به اروپا آينده انتخابات در انگليس مشارکت با اشاره به اينکه "استاندارد" اتريشي روزنامه با گفتگويي

 درباره حلي راه به اروپايي انتخابات از قبل لندن که کرد اميدواري ابراز است ساز مسئله کند ترک را اتحاديه اين خواهدمي

کند  گيريتصميم اروپا آينده درباره بايد کند ترک را اروپا اتحاديه خواهدمي که وي افزود:اينکه کشوري.يابد دست برگزيت

 تبعيت هاپوپوليست از که است ياناروپائ براي بيداري اعالم مسئله ترينمهم برگزيت به توجه با تواند مساله ساز باشد.مي

 ناگهان آنها پرسي، همه از بعد. است چالش هاپوپوليست خالي هايوعده. است افتاده اتفاق انگليس در مسئله اين. نکنند

 کنيم ايجاد را خطر اين نبايد ما. يابد ادامه بايد چگونه مسير اين که دهند ارائه را اطالعاتي نتوانستند ديگر و شدند غيب

 مخالفان رهبر کوربين، جرمي و وزير نخست مي ترزا که اميدوارم من .کنيم منتقل اروپا به را انگليس مرج و هرج که

 از قبل باره اين در توافقي به انگليس که است مطلوب بسيار اين. کنند پيدا باره اين در حلي راه آينده روزهاي در انگليس

 1 .يابد دست اروپايي انتخابات

 گيرينتيجه 

اين يک حقيقت است که  اما دانندمي لندن ضرر به را اروپا اتحاديه از انگلستان خروج اينکه با الملليبين مسائل تحليلگران

 هايديدگاه .بوده است امنيتي و سياسي محکم هايانگيزه بدون و سست ابتدا همان از اروپا اتحاديه در کشور اين حضور

 طرف دو از يک هيچ کل در ليو شودمي ارائه توافق طرف دو هر براي اقدامي چنين معايب و مزايا مورد در گوناگوني

 مجدد تعويق به با توجه اروپايي سياستمداران و مقاماتهم اکنون  .دهندنمي نشاناخير  تحوالت از صدي در صد رضايت

 فعاالن اقتصادي دانند.مي پذيرامکاناعطا شده به بريتانيا  زمان اين در را سناريويي هر وقوع برگزيتاجرايي شدن  تاريخ

 .يابد خاتمه انگليس در مرج و هرج تا فرصتي فوري است برگزيت تاريخ مجدد تعويق دارند تاکيدهم  انگليس

 درباره دومي پرسي همه برگزاري براي هادرخواستاز سوي اتحاديه اروپا برگزيت اجرايي شدن  تاريخ مجدد تعويق از بعد

 برگزيت انعطاف قابل تعويق تاکيد دارد انگليس هايدموکرات ليبرال سخنگوي "تام براک " .است گرفته باال هم برگزيت

 اين هم در انگليس پارلمان مستقل نمايندگان از ،"لسلي کريس" .شود برگزار مجدد پرسي همه يک تا است کافي زمان

 دولت ابراين بعيد نيست که چونبن .داد پايان هابدبختي اين تمام به توانمي جديد پرسي همه يک با که است گفته باره

 هاجاده همه ًناچارا ندارد اختيار در پارلماندر  اکثريت نداشتن علت بهبراي برگزيت  را مشخصي اجرايي چارچوب بريتانيا

 .شود ختم پرسي همهيک  دوباره برگزاري ياو  پارلماني  عمومي انتخابات يک به
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