ایلنا | وزارت دفاع روسیه تصاویری ماهوارهای منتشر کرد که محل هدف قرار گرفتن موضع رهبر ارشد داعش را در جریان حمله جنگندههای روسیه به پایتخت خودخوانده داعش در سوریه ،نشان میدهد.به گزارش
اسکاینیوز ،وزارت دفاع روسیه ،روز شنبه تصاویری ماهوارهای از موضعی منتشر کرد که جنگندههای روسی در جنوب الرقه آن را منهدم کردند و گفته میشود «ابوبکر البغدادی» رهبر ارشد داعش در جریان این حمله ،در
آن حضور داشت.این تصویر ،که در خبرگزاری «ریانووستی» روسیه آن منتشر شده است ۴ ،ساختمان را نشان میدهد که در جریان حمله هوایی  ۲۹ماه می گذشته در حومه جنوبی الرقه -پایگاه داعش در سوریه -با خاک
یکسان شده است .تلویزیون رسمی روسیه به نقل از کرملین گزارش داد که «سرگئی شویگو» وزیر دفاع به شورای امنیت روسیه طی روز جمعه اعالم کرد که ابوبکر البغدادی ،رهبر گروه تروریستی داعش «احتماال کشته شده
است».خبرگزاری رسمی روسیه اعالم کرد ،وزارت دفاع درباره گزارشها مبنی بر کشته شدن البغدادی در جریان حمله هوایی روسیه به جنوب الرقه در اواخر ماه می گذشته ،تحقیق میکند.پیش از این نیز« ،سرگئی الوروف»
وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که روسیه صد در صد مطمئن نیست که البغدادی کشته شده است.

استارت انزوای سیاسی افراط در صحنه سیاست آمریکا

اعالم برائت تدریجی جمهوریخواهان از ترامپ
همدلــی| همانگونــه کــه در دوران انتخابــات
ریاســتجمهوری آمریکا نیز مشــهود بود و بسیاری از
جمهوریخواهــان حتی با در نظــر گرفتن منافع حزبی
حاضر به حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی
ایاالت متحده نشــدند؛ بــا روی کار آمدن ترامپ و تبلور
رفتار جنون آمیز سیاســی وی بســیاری از نجبگان این
کشــور با اعالم برائت از دولت افراطی از همکاری با این
دولت سرباز زدند .همین امر دولت جدید را با چالش های
گسترده ای برای به کار گرفتن مدیران ارشد در پستهای
مختلف مواجه کرده است.
به گزارش واشنگتن پست ،مقامات سابق دولت فدرال،
فعاالن حزبی ،البی گران و نامزدهای تصدی پســت های
گوناگــون در دولت ترامپ می گویند پس از آنکه ترامپ
ماه گذشــته جیمز کومی مدیر اف.بی.آی را اخراج کرد
و تحقیقات درباره ارتباط حلقه نزدیکان رئیس جمهوری
با روسیه ابعاد تازه تری پیدا کرد ،کار کاخ سفید برای پر
کردن پست های خالی سخت تر شده است.
جمهوری خواهان می گویند پیشنهادهای کار با مدیری
را کــه خلق و خوی ناپایدارش آنها را عصبی می کند ،رد
می کنند.
واشنگتن پست تحقیقی انجام داده تا عامل بازدارنده در
جذب مقامات سیاسی را بررسی کند.
این روزنامه آمریکایی نوشــت :پر کردن ســمت های
ارشــد در تمام بخش های دولت بــه کندی پی می رود
و چالشهای اخیر این وضعیت را پیچیده تر کرده است.
کاخ سفید این مساله را که دولت با مشکل به کار گرفتن
مدیران ارشــد رو به رو اســت رد می کند اما خاطرنشان
کرده است که نامزدهای پست های مدیریتی باید از سوی
اف.بی.آی و 'اداره اخالقیات' گزینش شــوند و بعد از آن
به صورت عمومی معرفی می شــوند .بنابراین ،این تصور
ایجاد شده که پر کردن پست های کلیدی با مشکل مواجه
است.
'شان اسپایسر' سخنگوی کاخ سفید می گوید :کسانی
هســتند که در اتاق من را می زنند تــا بیایند و با اداره
کارگزینی ریاســت جمهوری صحبــت کنند .تقاضاهای
زیادی برای پیوستن به دولت وجود دارد.

کاخ ســفید در ماه مه و نیمه اول ماه ژوئن به استخدام
نیروهای جدید به ویژه برای پست هایی که نیاز به تایید
صالحیت دارند ،سرعت بخشید .کاخ سفید در این مدت
 92نامزد را به سنا معرفی کرده است تا آنها را تایید کند.
این در حالی اســت که از زمان آغاز به کار ترامپ تا پایان
ماه آوریل تنها  59نفر به سنا معرفی شده بودند.
طبق آماری که واشنگتن پست جمع آوری کرده است،
میانگین زمانی که به منظور تایید نامزدهای ترامپ برای
پست های کابینه صرف شده  25روز است .این در حالی
اســت که این میانگین برای نامزدهای باراک اوباما  2روز
و بیل کلینتون یک روز بود .نامزدهای تصدی پست های
کابینه جورج دبلیو بوش هم در همان روز تایید می شدند.
یک مقام کاخ سفید گفته قرار است حدود دویست نفر
برای سمت های ارشد دولتی تایید صالحیت شوند.
نامزدهــای احتمالی فعالیت در دولــت ترامپ در حال
ارزیابی اخالق ترامپ و رفتار او با مقامات ارشــد هستند.
بیــل والدز از مقامات ســابق وزارت انرژی آمریکا و مدیر

حزب ماکرون در انتظار کسب اکثریت آرا

چشمانداز انتخابات پارلمانی فرانسه

ایسنا | رای دهندگان فرانسوی دیروز (یکشنبه)
برای شرکت در دور دوم انتخابات پارلمانی که انتظار
میرود اکثریت را به حزب امانوئل ماکرون اختصاص
دهد ،به پای صندوقهای رای رفتند.
به گزارش رویترز ،امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری
فرانســه در صورت کســب اکثریت میتواند دومین
پیــروزی انتخاباتی خود را پس از برنده شــدن در
انتخابات ریاست جمهوری از آن خود کند و دست به
اصالحات عمیق اجتماعی و اقتصادی بزند.
تنها یک ماه پس از آنکه رهبر  39ساله کاخ الیزه
جوانترین رئیس کشور در تاریخ مدرن فرانسه شد،
نظرسنجیها نشان داد که حزب میانهرو او موسوم به
"جمهوری به پیش"  75تا  80درصد کرســیها در
پارلمان را به دست میآورد.
با این وجود احتمال میرود مشــارکت مردمی به
حد بیسابقهای کاهش داشته باشد که ممکن است
این نشان دهنده خســتگی رای دهندگان از هفت
ماه کمپین و رای گیری باشــد اما این امر همچنین
میتواند نشان دهنده خشم مردم از سیاستمدارانی
باشــد که نهایتا میتواننــد تالش ماکــرون برای
اصالحات را پیچیده کنند.

رقبای اصلی حزب ماکرون میگویند انتظار دارند
که حزب جمهوری به پیش اکثریت کرســیها را به
دست آورد و از رای دهندگان خواستهاند تا اختالف
آرا را تا جایی که میتوانند کاهش دهند .آنها تاکید
دارند کــه در غیر این صورت بحــث و رایزنیهای
دموکراتیک خفه میشود.
تازهترین نظرسنجیهای انتخاباتی نشان میدهد
کــه رای دهندگان گرچه اکثریــت را از آن ماکرون
میکننــد امــا در واقع امیــد دارند تا اپوزیســیون
قدرتمندی نیز در پارلمان ایجاد شود.
انتظار میرود حزب محافظهکار "جمهوریخواهان"
به بزرگترین گروه اپوزیســیون در پارلمان فرانســه
تبدیل شــود اما نظرسنجیها نشــان میدهد آنها
نمیتوانند بیش از  90تا  95کرسی از مجموع 577
کرسی را کسب کنند.
همچنیــن انتظــار مــیرود برخــی قانونگذاران
جمهوریخواه گروه مجزایی را برای حمایت از ماکرون
تشکیل دهند .از سوی دیگر حزب سوسیالیست که تا
ماه گذشته حکومت را در فرانسه در دست داشت با
شکست تحقیرآمیزی روبروست و انتظار میرود بیش
از  25تا  35کرسی به دست نیاورد.
از ســوی دیگر این نظرســنجیها نشان میدهد
حزب راســت افراطی جبهه ملی فرانســه بین یک
تا شش کرســی به دســت میآورد .انتظار میرود
مارینلوپن ،رهبر این حــزب افراطی جزء برندگان
انتخابات باشد.
حوزههــای رایگیری از ســاعت  8صبح به وقت
محلــی آغاز به کار میکنند و تا ســاعت  6عصر در
شهرهای کوچک متوسط و  8شب در پاریس و سایر
شــهرهای بزرگ به کار خود ادامه میدهند .در آن
زمان نظرســنجیها برآورد نتایــج اعالم میکنند و
نتایج رسمی پس از پایان رایگیری به تدریج اعالم
میشود.

بعضی افراد هم به واشــنگتن پست گفته اند مشتاق به
همکاری با دولت ترامپ هستند اما فقط منتظر رسیدن
پیشنهاد کار از کاخ سفید هستند.
تــا زمانی که رئیس جمهوری دربــاره وفاداری خود به
کســانی که برایش کار می کنند تردیــد ایجاد می کند
شــماری از نامزدهای واجد شــرایط همــکاری با دولت
در حال حاضــر موقعیت را برای کار با ترامپ مناســب
نمیدانند .هشــت مدیر جمهوری خواه به دلیل نگرانی
از اینکه ممکن اســت همکاری با دولت فعلی آمریکا به
اعتبارشان لطمه بزند پیشنهاد کار با دولت را رد کردند.
به گزارش ایرنا ،ترامپ جمعه گذشته توئیتی منتشر کرد
که به نظر می رسید به 'راد روزنستاین' معاون دادستانی
کل آمریکا حمله کرده است .این موضوع تردیدها درباره
حمایت وی از مدیرانش را بیشتر کرده است.
جمهــوری خواهان نگــران کمبود پرســنل در دولت
هســتند .گروهی متشــکل از  25محافظه کار برجسته
در قالب ائتالفی به نــام 'ائتالف هایی برای آمریکا' هفته
گذشته نامه به 'رینس پریبوس' رئیس ستاد کارکنان کاخ
سفید فرســتادند .در این نامه آمده است :ما درباره خالی
ماندن ســمت های رده دومی و رده سومی بسیار نگران
هستیم '.این محافظه کاران گفتند که خال رهبری باعث
'شیطنت و کارشکنی' کارکنان وفادار به اوباما شود.
چنــد وکیــل مشــهور و شــرکت حقوقــی در
واشنگتن دی.سی طی هفته های گذشته پیشنهاد وکالت
ترامپ در پرونده مربوط به دخالت روســیه در انتخابات
آمریکا و ارتباط نزدیکان وی با روس ها را رد کردند .بعضی
از این شــرکت ها و وکال درباره اکراه خود از همکاری با
دولت ترامپ به این اشــاره کرده اند که وی معروف است
به اینکه توصیه های حقوقی وکالیش را مسخره می کند.
یــک فعــال قدیمی حــزب جمهوری خــواه که در
دولــت بوش هــم کار کرده اســت ،درباره نــگاه کلی
جمهوریخواهــان به ترامــپ ،می گویــد :تعدادی از
افرادی که به جمهوری خواهان وفادار هستند ،احساس
خوبی درباره سیاســت های تجاری دولت و منع ورود
مســلمانان به آمریکا یا به طور کلی حس خوبی نسبت
به ضعفهای دولت ندارند'.

فعلی 'اتحادیه مدیران ارشد' با اشاره به اخباری که درباره
عصبانیت رئیس جمهوری از وزیر دادگستری منتشر شده
است ،می گوید :او (ترامپ) جف سشنز (وزیر دادگستری)
را له کرد .اگر با رئیسی کار کنید که پشتیبانتان نباشد
اعتماد به نفس کار کردن با او را نخواهید داشت.
به نوشته واشنگتن پست ،اگر چه ترامپ دمکرات های
سنا را مقصر تایید نشدن صالحیت نامزدهایش می داند اما
این مسایل دالیل دیگری هم دارد .بعد از پیروزی ترامپ
در انتخابات ماه نوامبر  2016و در دوره انتقالی استخدام و
بکار گیری مدیران جدید شروع کندی داشت .همچنین از
آنجایی که اسامی نامزدهای تصدی برخی سمت های مهم
باید به تایید چندین مشاور کاخ سفید برسد روند بررسی
صالحیت آنها با تاخیر مواجه شده است.
دولت ترامپ همچنیــن صدها جوان جمهوری خواه را
در ســمت هایی قرار داده است که صرفا برای آنها رزومه
میســازد و بعضی از آنان هم در پســت های ارشد قرار
گرفتهاند که نیازی به تاییدیه سنا ندارد.

ادامه خشونت ها در افغانستان

یک سرباز ارتش  ۷سرباز آمریکایی را زخمی کرد

دویچهوله| در یک حمله داخلــی در پادگانی در
مزارشریف یک سرباز افغان ،هفت سرباز آمریکایی را
به شدت زخمی کرد .در یک عملیات انتحاری دیگر در
والیت پکتیا چندین پلیس افغان کشته و زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،یک ســرباز ارتش
افغانســتان در جریان یک تمرین نظامی در پادگان
"شاهین" در مزار شریف در شمال افغانستان ۷ ،نظامی
آمریکایی را هدف قرار داده و زخمی کرده اســت .این
خبر را واحدهای نظامی ناتو مستقر در شمال افغانستان
در یک توئیت گزارش کردهاند.
در این پیام توئیتری گفته شده« :هفت سرباز زخمی
شده و برای مداوا انتقال داده شدهاند ».یک سرباز افغان
نیز به ضرب گلوله کشــته و یکی دیگر زخمی شده
اســت .بنابر این گزارش حادثه در حال بررسی است.
یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پیشتر از زخمی
شدن سه سرباز آمریکایی خبر داده بود.
گروه طالبان در اعالمیهای حمله به سربازان آمریکایی
را اقدام "یک سرباز وطنپرست افغان" توصیف کرده اما
نگفت ه است که ارتباطی با این عملیات دارد یا نه.
“حمالت داخلــی" از طریق افراد نفــوذی یکی از
مشــکالت جدی در ارتش افغانستان است .چند روز
پیش نیز یک ســرباز ارتش افغانستان در جریان یک
تمرین نظامی سه سرباز آمریکایی را کشت و یک سرباز
دیگر را زخمی کرد.
در مــاه فوریه ســال جاری نیز یک ســرباز ارتش
افغانستان در والیت ناآرام هلمند در جنوب افغانستان
بر روی سربازان آمریکایی آتش گشود و سه تن از آنها را
زخمی کرد .اندکی پس از آن و در ماه مارس ،در والیت
جنوبی زابل  ۸پلیس افغان توسط همکاران خود هدف
قرار گرفته و کشته شدند.
هماکنون  ۸۴۰۰ســرباز ارتش آمریکا در افغانستان
حضــور دارند .عالوه بــر این  ۵هزار ســرباز از دیگر
کشورهای عضو ناتو آنها را همراهی میکنند.

آنــا| منابع نزدیک بــه هیات عالی مخالفان ســوریه
در مذاکــرات ژنــو اعالم کردند که عربســتان قصد دارد
شــخصیتهای مورد حمایت قطر و نماینــدگان اخوان
المسلمین را از هیات مخالفان حذف کند.
به گزارش وبسایت شبکه المیادین ،منابعی در هیات
مخالفان سوریه از برگزاری نشســتی در ریاض در هفته
نخست جوالی (اواسط تیر) با هدف حذف شخصیتهای
مورد حمایت قطر و نمایندگان اخوانالمسلمین از هیات
مخالفان خبر دادند.
این منابع افزودنــد ریاض قصد دارد بهدنبال تنشهای
اخیر میان دوحه و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس،

ســاختار جدیدی از هیات مخالفان شکل دهد که جای
هیات کنونی را برای شرکت در مذاکرات ژنو بگیرند.
در حال حاضر ریاض حجاب رئیس هیات عالی مخالفان
ســوریه در مذاکرات ژنو اســت که از سوی قطر حمایت
میشود.
از ســوی دیگر روزنامه رایالیوم در گزارشــی نوشت:
«تعدادی از اعضای هیات عالی مخالفان سوری بیانیههایی
را درباره خروج از این هیات منتشــر و تنشهای سیاسی
داخل آن را محکوم کردند».
در این راستا محمد حسام حافظ ،رئیس کمیته قانونی
هیات عالی مذاکرات و معاذ خطیب ،رئیس سابق ائتالف

w w w . h a m d e l i d a i l y . i r
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خبر
پوتین:

حتی به آمریکا پیشنهاد پیوستنمان به ناتو
و ساخت سیستم دفاعی مشترک را دادیم

ایســنا | پوتین در مصاحبه با کارگردان مشهور هالیوودی
گفت که پیشــنهاد ساخت سیســتم دفاع موشکی مشترک و
حتی پیوســتن روســیه به ناتو را به آمریکاییها داده است که
قبول نکردند.
به نقل از اسپوتنیک ،مستند کامل تهیه شده از سوی اولیور
اســتون ،کارگردان فیلم اســنودن با عنوان "مصاحبه پوتین"
دربازه زمانی  12تا  15ژوئن ســال جاری میالدی در شــبکه
تلویزیونی " "Showtimeپخش شد.
در بخشی از این مصاحبه که تازه پخش شده ،پوتین گفت :ما
تالش کردیم جورج بوش پسر ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا
را متقاعد کنیم و به او نشان دهیم که سپر دفاع موشکی آمریکا
در اروپا یک تهدید برای روســیه است .در برههای از مذاکرات،
شــرکای آمریکایی در سطح وزارت دفاع گفتند که نگرانیهای
ما را متوجه نمیشــوند .ما پیشنهاد همکاری مشترک بر روی
سیســتم دفاع موشــکی با اروپا و آمریکا را دادیم اما در پایان،
شرکای ما پیشنهاد را رد کردند.
رئیس جمهوری روسیه گفت :در حال حاضر ما با سیستمهای
دفاع موشــکی آمریکا محاصره شــدهایم که شامل پایگاههای
مســتقر در زمین در کشــورهای شــرق اروپا ،ناوهای ناتو در
مدیترانه و دریاهای شــمالی و آالسکا میشود .این یک اشتباه
استراتژیک بزرگ و قابل مالحظه دیگر از سوی شرکای ماست
چون روســیه به تمامی این اقدامات پاسخ مناسبی خواهد داد
و ایــن به معنای آغاز فاز دیگری از رقابت تســلیحاتی اســت.
پاســخ ما موثرتر خواهد بود .ما باید این باالنس استراتژیک را
حفظ کنیم.
پوتین خاطرنشــان کرد :آمریکا کشــوری است که در سال
 2002به صورت یکجانبه از پیمان سامانههای ضد موشکهای
بالســتیک به بهانه تهدید ایران خارج شد .ما میدانیم که این
تنها یک بهانه بود .ایران تمام برنامههای مربوط به تســلیحات
اتمی خــود را متوقف کرده و توافق امضا کرده اســت .برنامه
دفاع موشــکی در اروپا همچنان ادامه دارد .علیه چه کسی این
برنامه ادامه می یابد؟ مشــخص است که ما به این مساله پاسخ
مناسبی میدهیم.
رئیس جمهوری روسیه گفت :یکبار پیشنهاد پیوستن روسیه
به ناتو را به بیل کلینتون ،رئیس جمهوری پیشین آمریکا دادم.
به یاد دارم که در جریان آخرین دیدارم با او در مسکو گفتم که
ما باید گزینهای را مدنظر قرار دهیم که روسیه احتماال به ناتو
بپیونــدد و کلینتون گفت چرا که نه؟ و من هم گفتم اما هیات
آمریکایی بسیار نگران است.
وزیر برگزیت:

بنابر گزارش رسانهها وزارت دفاع ایاالت متحده در
نظر دارد  ۳تا  ۵هزار سرباز دیگر به افغانستان اعزام کند.
در خبر دیگری از افغانســتان خبرگــزاری آلمان
گزارش داد که بامداد یکشنبه ( ۱۸ژوئن  ۲۸/خرداد)
در یک بمبگذاری انتحاری و تیراندازی متعاقب آن،
 ۵پلیس افغان کشته و  ۸نفر دیگر زخمی شدند .این
حادثه تروریستی در والیت پکتیا واقع در جنوبشرق
افغانستان رخ داد.
عبداهلل حسرت ،سخنگوی فرماندار پکتیا درباره این
حادثه به خبرگزاری آلمان گفت ،یک مهاجم انتحاری
خودروی بمبگذاری شــده خود را در مقابل قرارگاه
اصلی پلیس در شهر گردیز در والیت پکتیا منفجر کرد.
بالفاصله پس از انفجار تعدادی مهاجم مسلح قرارگاه
پلیس را زیر رگبار گرفتند.
در حالی که سخنگوی فرماندار پکتیا و نیز مقامهای
وزارت کشــور افغانســتان از یک خودروی انتحاری
در حمله به پایگاه پلیس گردیز خبر دادهاند ،ســردار
والی تبسم ،سخنگوی پلیس پکتیا گفته دو خودروی
انتحاری در این حمله شرکت داشتند .به گفته او ،یکی
از خودروها در اتوبان نزدیکی قرارگاه پلیس و خودروی
دیگر در مقابل در ورودی قرارگاه منفجر شدهاند.

مخالفان سوری حامی قطر از «هیات ریاض» حذف میشوند
مخالفان سوری دو نامه را به صفوان عکاش ،دبیر اول هیات
عالی مذاکرات فرستادند و خروج خود را از این هیات اعالم
کردند.
حافظ در نامه خود اعالم کرد« :پس از فکر و بررسی روند
فعالیت هیات عالی مذاکرات و اوضاع به وجود آمده ،بهدلیل
ی در تعیین
مشــکالت متعدد این نهاد همچون تــکرو 
رویکردهای اساسی و حرفهای ،عمل نکردن به تصمیمات،
افراطی که با بررســیهای پیش پا افتاده انجام میشود و
همچنین پافشاری برای سهمیهبندیها ،از جمله در نحوه
تشکیل هیات مذاکره کننده ،تصمیم به خروج از این هیات
گرفتهام».

بینالملل

انتشارتصاویر ماهوارهای از محل کشته شدن البغدادی

معــاذ خطیب نیز نامهای را فرســتاد و تصمیم خود
را برای خــروج از هیئت عالی مذاکــرات اعالم کرد.
او بــا انتقــاد از این هیات گفــت« :دامهای متعددی
در پوشــش این هیات چه در آستانه و در موضوعات
مختلف از جمله درباره مناطق امن ،گذاشــته شــده
است».
وی افزود« :تصمیمگیریها مبهم ،تعاملها غیرشفاف،
دیدگاهها نامشخص ،تحرکات این هیات و راههای مخفی
در انتخاب اعضای هیاتها مبهم هستند چرا که انتخاب
هیاتها بر اساس شایستیها انجام نمیشود بلکه بر اساس
سهمیهبندیهاست».

هیچ شکی درباره خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا وجود ندارد

تســنیم | وزیر برگزیت بر این باور اســت که هیچ شک و
تردیدی درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وجود ندارد.
بــه نقل از رویترز ،دیوید دیویس وزیر برگزیت در شــرایطی
بــرای مذاکرات خــروج از اتحادیــه اروپا روز دوشــنبه وارد
بروکســل می شود که پیام آشکار و روشن وی برای مقام های
اروپایی این خواهد بود که هیچ شک و تردیدی در مورد خروج
بریتانیا از اتجادیه اروپا وجود نخواهد داشت.
چند روز پس از آنکه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانســه
تاکید کرد کــه بریتانیا هنوز می تواند ادامه خضور در اتجادیه
اروپا را انتخاب کند ،دیویس تاکید کرد که هیچ بازگشــتی در
تصمیم و طرح ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای برگزیت وجود
نخواهد داشت.
مردم بریتانیا در همه پرسی سال گذشته به خروج از اتحادیه
اروپا رای داده اند.
دیویــس در ســخنانی تصریح کــرد :در حالی که رهســپار
بروکســل برای آغــاز مذاکرات برگزیت با مقــام های اروپایی
هســتم ،این مساله باید روشن شــود که هیچ شک و تردیدی
وجود نــدارد که ما در حال خروج از اتحادیه اروپا هســتیم و
قصد داریم نتایج همه پرسی تاریخی را جامه عمل بپوشانیم.
وی در ادامــه افزود :خــروج از اتحادیه اروپــا این فرصت را
برای مــا به وجود خواهــد آورد تا یک آینــده جدید را برای
بریتانیــا تصور کنیــم ،به طوری که برای کنتــرل مرزهایمان
آزاد باشــیم ،قوانین مورد نیازمان را تصویب کنیم ،و هر آنچه
را که کشــورهای مســتقل انجام می دهند ،به طور آزاد انجام
دهیم.
وی اذعان کرد که مذاکرات برگزیت بسیار سخت خواهد بود
ولی ما به دنبال اتخاذ رویکردی برای دســتیابی به یک روش
سازنده در مذاکرات هستیم.
در حالــی که تــرزا می قصد داشــت با برگــزاری انتخابات
پارلمانــی زودهنگام جایگاه و موقعیت حزب محافظه کار را در
آستانه مذاکرات برگزیت تقویت کند ،این انتخابات به شکست
بزرگی برای این حزب تبدیل شده است.
پــس از اینکه ترزا مِی در  29ماه مارس گذشــته با ارســال
نامــهای فرآیند خــروج انگلیس از اتحادیه اروپــا را به جریان
انداخــت ،اتحادیه اروپا و لندن یک برنامهزمانی دوســاله برای
نهایــی کردن خروج انگلیس از این اتحادیه در پیش روی خود
دارند.

