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  چکیدهچکیده  
  

 

توان رویدادی تصور کرد که انگلیس را بیش از نسون به نخست وزیری انگلیس را میانتخاب بوریس جا

رود که انگلیس می «تیاسترنگیداون» ۱۰به خانه شماره  حالیجانسون در  گذشته از اتحادیه اروپا دور خواهد کرد.

حدود سه سال است دولت لندن با  تبدیل به یک کشوری دوپاره شده است. کند و عمالًخوبی را طی نمی روزهای

بحرانی مواجه است که گویا راه حل منطقی برای آن وجود نداشته و اختالفات جدی میان اتحادیه اروپا و پارلمان 

کرده ولی پارلمان انگلیس آن را نهایی  را «توافق خروج»اتحادیه اروپا  .آمده استوجود ه ب «تیبرگز» انگلیس

 توافقی جدید حاال بوریس جانسون زمام امور را در دست گرفته تا لندن را از این بحران خارج کند. کند.یید نمیتأ

تکیه زدن جانسون بر کرسی نخست وزیری البته همزمان شده است با بحران توقیف  .توافقبا اروپا یا خروج بی

دهد انگلیس انتظار ای که جانسون از ابراز نظر آشکار درباره آن خودداری کرده و نشان میلهمسئ ؛هاکشنفت

از سوی دیگر موضوع کاهش تعهدات ایران در  غافلگیر شده است. می از سوی ایران را نداشته و کامالًچنین اقدا

این اقدام ایران را مورد انتقاد قرار که جانسون با وجودی است. ای برخوردارویژه اهمیت نیز برای انگلیس ازبرجام 

رسد تا خود است و به نظر می از کانال شرکای اروپایی لهن انگلیس به دنبال پیگیری این مسئداده اما همچنا

دور ما اله برگزیت چرخش محسوسی در سیاست انگلیس در قبال ایران مشاهده نکنیم. تعیین تکلیف شدن مسئ

 یو با وجود مخالفت شرکا ردیگ شیرا در پ یترخصمانه استیس زین رانیدر قبال ا سیکه انگل ستیاز ذهن ن

     . دینما یهمکار کایآمر یابا ترامپ و متحدان منطقه شیاز پ شیاش بییاروپا
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 مقدمهمقدمه  

 انگلیسکار حزب حاکم محافظه یاعضا( 2019جوالی 23) 1398مرداد  شنبه هفته گذشته اولسه

 ینیحزب و جانش یقاطع آراء به رهبر تیخارجه سابق را با اکثر ریوز چهره سیاسی جنجالی و ،"جانسون سیبور"

 یهزار را ٩٢از  شیجانسون ب سی، بورمحافظه کار حزب یدر انتخابات رهبر انتخاب کردند. رینخست وز ،یترزا م

 کسب کرد. یهزار را ٤٧ تنهااو،  بیو رق یدولت ترزا موقت خارجه  ریهانت، وز یجرم کهیبه دست آورد در حال

 

 
 

ترین هدف پیش را مهمبرگزیتحل و فصل معضل  ایتانیبر ریوزخود به عنوان نخست یسخنران نیدر اول جانسون سیورب

سد رخروج از این اتحادیه به پایان میکه فرصت اتحادیه اروپا به انگلیس برای  ،اکتبر 31 تا روز آینده یعنی 100روی خود در 

ین برای حصول به ا .«خواهد شداروپا خارج  هیبدون توافق از اتحاد ایبا توافق  انگلیساکتبر،  انیپا تا » :وی گفت اعالم کرد.

 دلیل به همین ناپذیر بود زیرا تعداد زیادی از وزرا با خروج بدون توافق مخالف بودند.در کابینه انگلیس اجتناب نتیجه تغییرات

، شمار استعفاها رسانهکاران همراه شد. محافظه نهیو رو شدن کاب ریبا ز دیجد نهیکاب لیتشک یلندن برا نیشیشهردار پ انتصابات

« کشتار تابستانی» و« قلع و قمع در بعدازظهر» و آن را  اعالم کردند سابقهیو ب ریچشمگرا  نهیاز کاب رانیو اخراج وز یبرکنار

 نام نهادند.

  

 عضاً حزب حاکم در مجلس عوام )و ب ندگانینما نیو معاونانشان از ب نهیکاب یاست که اعضا نیرسم بر ا سیانگل یاسیدر نظام س

 نهیکاب میترم که به دهدیدولت م تئیدر ه یراتییتغ ریوزبار نخست کی یخاطر معموال سال نیبه هم .شوندی( انتخاب مانیاع

را با وزرا  شانیخال یجا و شوندیبرکنار م ای کنندیاستعفا م ریسه وزیا دو  که مثالً  استشکل  نیبه ا میترم نیا معروف است.

تا تجربه کسب  دهندیرا م ریتر حزب هم مقام معاون وزجوان ندگانیمعموال به چند نفر از نما کنند؛یتر پر ممعاونان باتجربه ای
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، بلکه او نبود نهیکاب میجانسون اتفاق افتاد ترم سیروز کار بور نیلچه در اوآن یول باالتر آماده شوند. یهاپست یکنند و برا

 1ت.سابقه نداش ایتانیحزب حاکم در بر رییبدون تغ یاگسترده راتییتغ نیچن رو کرده بود.رو به آننیاز ا دولت را کامالً تئیه

را در راس دولت اعمال  یاگسترده راتییتغ یجوال 24روز چهارشنبه  یو ر،یجانسون به عنوان نخست وز سیپس از انتخاب بور

ن را جانسو سیعمده دولت بور یهاکرده بودند. مقام نیکمپ یو یاند که برا تعلق گرفته ییهاها به چهرهسمت شتریکرد. ب

 .کنندیم تیبدون توافق، حما ایاروپا با  هیاز اتحاد ایتانیخروج بر یاو برا هکه از برنام دهندیم لیتشک ییهاچهره
 

 یتراسدست کی. او در حزب خود دیرس به مقام وزارت خارجه ،یترزا م نهیدر کاب رگزیتبسابق  ریوز راب، کیدومن

اجازه پول  یکرده بود به مدارس دولت شنهادیپ نیاز ا شیپ او عالقمند است. یمدن یهایکه به آزاد رودیبه شمار م

ت، گفته بود معتقد اس نیندارند. او همچن ییشده بود که بازده باال یاخراج کارکنان لیدرآوردن بدهند و خواستار تسه

 است. دهیفایحقوق زن و مرد در دولت ب ینهاد برابر

 

د، به خاطر بو المللنبیتوسعه  ریو وز رگزیتو که از هوادارن پر و پا قرص ب. ادیرس کشور ریوز، به سمت پاتل یتیپر

انسون آن ج سیکنار گذاشته شده بود. بور یترزا م نهیاز کاب رژیم نیمقامات ابا  داریو د اراضی اشغالیمحرمانه به  یسفر

 یکیبودند. او که  ختهیبه اوگاندا گر ۱٩۶۰آمده که در  ایبه دن یگجرات یکرد. خانم پاتل از پدر و مادر تیحما یزمان از و

 شده بود. ایتانیمجازات اعدام در بر یاجرا یریخواستار از سرگ زین بارکیکار است حزب محافظه یگراهااز راست

 

 ییدارا ریوزکرد و در سمت  دایباالتر پ یجانسون مقام نهیبود در کاب نیشیپ نهیکشور کاب ریکه وز ،دیساجد جاو

ود اما با مسکن و اجتماعات ب ریابتدا وز ن،یشیپ نهیسابق، در کاب گذارهیبانکدار و سرما نیشد. ا هموند پیلیف نیگزیجا

کار حزب محافظه یمعمول ریوز کیبارها اعالم کرده است که  او شد. یو نیگزیکنار رفتن امبر راد از وزارت کشور جا

را قانع کند  شیهایحزبها هماما موفق شد در مناظره ست،ین یبخش. او مورد انتقاد است که سخنران چندان الهامستین

او . آمد ایبه دن لیدر روچد یپاکستان ینیاز والد دیجاو یآقا .کنند یبررس ایتانیکار بررا در حزب محافظه یهراساسالمتا 

 گذارهیبانک سرما کیشروع کرده بود بعدها به  یحزب توراز  یاش را با هواداریاسیس تیفعال ییکه در دوران دانشجو

 کرد. شرفتیپ یاقتصاد تیو در فعال وستیپ ییکایآمر

نسون جا سیبور نهکابی هکمتر شناخته شد یهااز چهره یکیکه  یشد. و دهیبرگز وزارت دفاعبه سمت  نیز واالس نب

از  شیموردانت شد. او که پ یپن نیگزیجا و عضو پارلمان اسکاتلند بوده شوداز آنکه عضو پارلمان انگلستان  شیپ ،است

 2کرده است. تیفعال زین یدفاع عیدارد و در صنا یمنظا یانهیشیدر وزارت کشور مشغول به کار بود، پ نیا

                                                           
 2019/07/26،یس یب یبـ  1

 2019/07/24یورونیوز،ـ  2
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 معمای برگزیت 

به خروج  یرأ نیدر کمپ یجانسون نقش فعال سیاروپا، بور هیخروج از اتحاد ی، برا٢۰۱۶سال  یپرسدر زمان همه

 یادیهرت زش از تیدر مورد منافع برگز غیاروپا و تبل هیحمالتش به اتحاد لیاو به دل دیری نپایید که داشت. ا،یتانیبر

 جانسون سیها بوربراساس گزارش برخوردار شد و به چهره سیاسی شاخصی در افکار عمومی انگلیس تبدیل شد.

اه انداخته بدون توافق به ر تیکردن برگز ییاجرا یرا برا سیدوم انگل یپس از جنگ جهان یغاتیتبل نیکمپ نیتربزرگ

 خود کرده است. غاتیرا آماج تبل ونیزیو تلو ویراد فضای مجازی و مطبوعات، لبوردها،یب یاسابقه یو به شکل ب

 راه برای مواجهه با بحران برگزیت ارهچجانسون بوریس اما خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به آسانی میسر نیست و 

 :دارد
 

 تیمذاکرات برگز یریاز سرگ -1

که وعده داده بود  یاست. و نیشیپ رینخست وز یاستعفا لیدر واقع همان دل دیجد ریمشکل نخست وز نیتریبحران

مذاکره وارد کند، با مخالفت  زیها را مجددا به مبا آن یاروپا نگاه کرده و توافق م هیسران اتحاد یهادر چشم مایمستق

 نیتراز مهم یشمال رلندیمواجه است. موضوع مرز ا دیبه توافق جد لین یمذاکره در راستا یبرا ییمذاکره کنندگان اروپا

 اروپا است. هیمذاکره کننده ارشد اتحاد «هیبارن شلیم»موضوعات مورد اختالف جانسون و 
 

 بدون توافق تیبرگز یآماده شدن برا -2

 یاسیس ندهیآ یبدون توافق را برا تیچشم انداز برگز ت،یبا مذاکره مجدد در مورد برگز ییسران اروپا یمخالفت جد

اکتبر  ۳۱خود را در  «ریبم ایانجام بده  ای»شعار  دیجانسون با طیشرا نیمتصور ساخته است. در ا شیاز پ شیب سیانگل

واهد بود. دشوار خ اریبس یاسیو س یکیبدون توافق به لحاظ لجست تیفراهم کردن تدارکات برگز کند. ییآبان( اجرا ٩)

 در نظر داشت. زیبدون توافق را ن تیمخالفت پارلمان با برگز دیکه با نیضمن ا
 

 

 

 

 

 ی مجددهمه پرس یآماده شدن براـ ۳

ردم و بازگشت به آرا م نهیبدون توافق مخالفت کرده، گز ایبا  تیها با برگزتاکنون بار سیکه پارلمان انگل ییاز آن جا

فاجعه بار حزب محافظه کار را در نظر داشت.  طیشرا دیمحتمل است. اما با یانهیجانسون، گز یبرا یهمه پرس یبرگزار
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 ،یانتخابات محل جیتوجه با نتا با را به دست آورده است. گاهیجا نیترفیعض ریاخ یهایحزب در انتخابات و نظرسنج نیا

 یرسهمه پ یبرگزار کارشناسان ندارد. تیدر مورد برگز دیجد یریگ یبه را یلیتما یمحافظه کار ندهینما چیه بایتقر

 نیر اد زیانتخابات ن یمال نیمانند تام یگرید یهابا چالش سیکه انگل نی. ضمن ادانندیدوم را منوط به سقوط دولت م

 تیدوم مخالفت کرده و خواهان موافقت پارلمان با توافق برگز یهمه پرس یتاکنون با برگزار جانسون مواجه است. نهیزم

متحدان جانسون  یاز آمادگ تیمنتشر شد که حکا یماه جار لیدر اوا ییهاوجود گزارش نیشده است. با ا ،مد نظر خود

 1دوم دارد. یهمه پرس یبرگزار یبرا
 

 انتخابات زودرس پارلمانی-4

دست به دست شده و در در انگلیس قدرت  مجدد، طرفداران این راه حل معتقدند در صورت برگزاری انتخابات

 شود تا توافقی جدید برایانگلیس و اتحادیه اروپا فراهم میصورت پیروزی حزب کارگر شرایط برای مذاکره مجدد 

 وقوع بپیوندد.ه ب “برگزیت نرم”خروج به دست آید و اصطالحا 

 

 بوریس جانسون و ایران 

بحران برگزیت معرفی کرده است اما بدیهی که بوریس جانسون مهمترین هدف خود را حل و فصل  با وجودی

 اولین واکنش است روابط انگلیس با ایران نیز از اهمیت به سزایی در سیاست خارجی انگلیس برخوردار است.

نهیلسه کابج نیاول لیپس از تشک انگلیس رینخست وز زمانی اتفاق افتاد که رسمی بوریس جانسون در قبال ایران

با  یتعامل و ازرهبر حزب کارگر،  ،نیکورب یجرم اب مواجههدر و  کرد یکشور سخنران نیاش در مجلس عوام ا

 ن،یربکو یجرم ا،یتانیبر هیدر سا ریمناظره رودررو با نخست وز نیدر نخست جانسون شدت انتقاد کرد. به ران،یا

 یزمان یاسیدو رهبر س نیسخنان تند ب .کندحمایت می رانیا یاسالم یاز جمهوررهبر حزب کارگر مدعی شد 

وافق ت ءایاح یامضاکننده برجام برا ییاروپا یاو به همراه شرکا ایآ دیپرس جانسوناز  نیکورب یجرمشد که  آغاز

 ،شپرس نیلندن در واکنش به ا نیشیشهردار پ خواهد کرد؟ یفارس همکار جیو کاهش تنش در خل رانیا یاهسته

که  یمحترم یآقا نی. همپرسدیم رانیآقا از ا نیا»خواند و گفت:  رانیبه دولت ا کیدرا نز نیکورب یابتدا جرم

آنکه  یجابه گذرد،یفارس م جیآقا در مورد آنچه در خل نیبه او پول داده است. هم رانیا «یویت پرس»شبکه 

 2.«ردیگیدائما طرف تهران را م ردیرا بگ کایطرف دوستان ما در آمر

 “یاکاهش تعهدات هسته”در دو موضوع  سیاست که انگل دهیرس سیانگل یریبه نخست وز یجانسون در حال سیبور

ها پس کشنفت فیباشد. بحران توقیمجدی چالش  یدارا رانیبا ا «هاکشنفت فیتوق»و  رانیا یاسالم یجمهور

                                                           
 8/5/1398،خبرگزاری میزانـ  1

 2019/07/25وز،ین ورویـ  2
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( در  1سیگر ران را )نفتکشینفتکش حامل نفت ا کی ریت 13 روز س،یانگل ییایدر یرویاز آن شروع شد که ن

 نیعنوان شده است و ا هیسور هیاروپا عل یهامیاقدام، نقض تحر نیکرد. بهانه ا فیسواحل تنگه جبل الطارق توق

له ئسم نیا بوده است. کایبه درخواست آمر سیاقدام انگل نیاعالم کرد ا ایخارجه موقت اسپان ریبود که وز یدر حال

 خواهد ماند.پاسخ نیب سیانگل ثانهیاقدام خب نیاعالم کرد ا رانیو ا دیحداکثر رسان بهرا  سیو انگل رانیا انیتنش م

 یجمهور سیاز منتقدان رئ ترشیکه خود پ است ترامپدونالد به  انگلیسی استمداریس نیتر هیشببوریس جانسون، 

بنابراین پر بی راه نیست که جانسون را سیاستمداری  .رودیبه شمار م یدوستان و نیتر کیبود و حاال از نزد کایآمر

 یخارج یبا بحرانهم اکنون  انگلیس ریخست وزباید توجه داشت ن پر از تناقض باشد.عجیب و بدانیم که مواضع وی 

 است.  غرب آسیا قرار گرفته منطقهدر  چالشگر منافع آمریکا نیترمهم ران،یطرف آن ا کیروبرو است که 

 ایران دو راه دارد:در مواجهه با جانسون 

  و تشدید فشارها بر ایران ائتالف با آمریکا راه اول 

ای ههمکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل دیپلماتیک این بحران و جلوگیری از افزایش تنش در آب راه دوم

 جنوبی ایران است.

 یغم همراهره ب (بلر یتون یبه استثنا) ،انگلیس نیشیپ یهادولت یساؤباورند که ر نیبر ا گرانلیتحلبرخی از 

چون چرا از یچشم بسته و ب یبه دنباله رو نکهیاز ا ،یالمللنیب یهاواشنگتن در چالش یهااستیبا س یضمن

وجه از  چیمنحصر به فرد خود به ه کردیجانسون با رو بوریس کهیدر حال ؛نگران بودند اریمتهم شوند بس کایآمر

 ط سپاه پاسداراندر تنگه هرمز توس مپرویا نایاست ییایتانینفتکش بر فیتوق بر این اساس، .ستیمسئله نگران ن نیا

جانسون به دونالد ترامپ  سیبور یوفادار زانیم یبرا یجد یمحک تواندیمتیرماه گذشته  28در  انقالب اسالمی

  باشد.

همراه  یا و اکیآمر یتیبه ائتالف چند مل وستنیپ انیاز م دیبا ،بحران نیحل ا یدر تالش برا انگلیس رینخست وز

ه اتخاذ شود ک دیبا یدر حال میتصم نیا دست به انتخاب بزند. ائتالفی مجزابا کشورش در  های اروپادولتکردن 

کرده  دیتاک رانیا یاز سو انگلیسینفتکش  فیدر واکنش به توق قبال انگلیسخارجه برکنار شده  ریهانت، وز یجرم

ن ناوگا کی لیدر تنگه هرمز به دنبال تشک ی انگلیسیهایبود که کشورش به منظور محافظت از عبور و مرور کشت

ای که به گسترش دامنه تنش میان ایران و انگلیس مسئله اروپا است. یفارس به رهبر جیلمحافظ در خ ییایدر

از چالش با ایران پرهیز خواهد کرد و  برگزیت قطعاً واسطه بحران عمیق ه مسلم است که انگلیس ب خواهد افزود.

 نیآخردقیقا به همین علت  های خلیج فارس دست به ماجراجویی بزند.در موضعی نیست که بخواهد در آب

نگ مخالفتش با ج هابحران نفتکش در خصوص سیانگل یریاز انتخاب شدن به نخست وز شیواکنش جانسون پ

پاسخ  کنم؟یم تیحما رانیا هیعل یاز اقدام نظام ایشوم، آ ریاگر من نخست وز»صراحتا گفت:  یو .بوده است
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وشت: ن تحوالت اخیربا اشاره به « نیگارد» انگلیسی روزنامه گیری جانسون منطقی است.این موضع 1«است. یمنف

واجهه در م رانیا شود. "طعمه"به  لیکند که تبد یکار دینبا سیفارس دارد و انگل جیدست برتر را در خل ران،یا»

دولت ترامپ و  رانیخود زده است. ا یالمللنیب یهااهرم تیتقو یبرا یضرور اقدامیدست به  یجار داتیبا تهد

نفتکش آن کشور در ارتباط با  فیمعتقد است که توق رانی. اداندیشده م جادیا تیوضع یاقدامات او را مقصر اصل

است که در برهه  مهم بوده است. رانیا هیاعمال فشار عل یبرا مپاطراف ترا یگسترده تندروها یهافشار و تالش

 یواز س « کند. یخوددار رانیفشار بر ا یواشنگتن برا یشده باشد و از همراهحساب انگلیسپاسخ  ،یفعل یزمان

 ران،ینفتکش حامل نفت ا فیخاطر توقبه سیانگل» :خاطرنشان کردهم  «یالعربالقدس» یاروزنامه فرامنطقه گر،ید

 انیدر جر سیاز تنگه هرمز عبور کنند. انگل یسیانگل یکشت ۱۵ دیانداخته چرا که روزانه با "مخمصه"خود را به 

قرار  دام کیبه  هیشب یطینامشخص و شرا یتیرا در موقع سیانگل ،یرانینفتکش ا فیتنهاست. توق رانیبا ا یریدرگ

ا محکوم ر انگلیس، اقدام اسپانیاخارجه  ریوز یعبور کرده بود، و حت ایاسپان یامنطقه یهانفتکش مذکور از آب داد.

 2«.نمود

جانسون قبل از انتخابش به  ای ایران آشکارتر است.با این حال مواضع بوریس جانسون در خصوص برنامه هسته

 نکهیا یبراکشورمان  قیو تشو رانیعامل با ات ،رانیا یاهسته یهاتیدر خصوص فعال یدر سخنان یرینخست وز

و در پی ا عنوان کرده بود. و منطقه سیانگل یبرا نهیگز نیبهتررا  !!!نرود یابه سمت برنامه سالح هستهبه زعم او 

قرار گرفته است. از دولت  یاشکننده تیبرجام در وضع» گفتگو با رویترز گفت: در ای ایرانکاهش تعهدات هسته

 انریاگر ا توافق فکر کند. نیشان در ابردن برجام و تعهدات نیسخت درباره از ب یلیکه خ خواهمیدوباره م رانیا

 یگام بردارد اشتباه بزرگ یامواد هسته یسازیبردارد و به سمت غن یشتنداریخو کردیبخواهد اکنون دست از رو

دنبال به دیو با رسدیبه نظر م فیشدت نححاضر برجام به حال به نظر من در است. یبزرگ یصورت داده و خطا

 یکشور برا نیا قیو تشو رانی. اما همچنان معتقدم که تعامل با امیدر منطقه باش رانیمهار رفتار ا یبرا ییهاراه

 3« و منطقه است. سیانگل یراهکار برا نینرود بهتر یابه سمت برنامه سالح هسته نکهیا

به  شتریجانسون در رابطه با برجام ب یهااستیس نوشتدر مطلبی  جروزالم پست صهیونیستی روزنامههمچنین 

 دیو با کندیعمل م فیبرجام ضع معتقدم قطعاً » جانسون درباره برجام گفته است: است. کینگاه دونالد ترامپ نزد

به  رانیو همچنان معتقدم که وادار کردن ا میفکر کن کندیرا محدود م رانیمخرب ا یهاکه رفتار ییهادرباره راه

 4«کشور ما و منطقه است. یبرا یراه درست اشیاادامه ندادن برنامه هسته

                                                           
 2019/07/25،نیوزیورو ـ  1

 (2/5/1398،ـ )مشرق نیوز 2

 (13/4/1398)روزنامه دنیای اقتصاد،ـ  3

 (2019/07/25،وزین وروی)ـ  4
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 نتیجه گیری 

 انگلیس رینخست وز نیترکینزد دیترد یجانسون ب سیبوراست که  نوشته ویچاپ تل آو هاآرتص صهیونیستی روزنامه

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز قبل از نخست وزیری جانسون گفته  .خواهد بود ریدر چند دهه اخ لییبه اسرا

و پس از انتخاب جانسون نیز در  خوب خواهد شد اربسی لندن ـشود، روابط واشنگتن  ریاگر جانسون نخست وز: بود

العاده خواهد او فوق ،میگویم کیتبر ایتانیبر دیجد ریجانسون بابت انتخاب به عنوان نخست وز سیبور به توئیتی نوشت:

طور که طیف وسیعی از سیاستمداران انگلیسی جانسون را نمونه انگلیسی دهد همانگونه مطالب نشان میاین انتشار بود.

های آینده سخنان و مواضعی را از نخست وزیر انگلیس شاهد باشیم دانند باید انتظار داشت در روزها و ماهترامپ می

  .تر شودهای دونالد ترامپ نزدیکهای اتحادیه اروپا فاصله گرفته و به سیاستاز سیاست  که

جانسون هم مانند » نویسد:می «یآ ستیا دلیم» گاهیپا یبرا یدر مطلبالملل تحلیلگر مسائل بین «آزبورن تریپ»

و سپس  کنندیموضع اتخاذ م کیکه  یدارند طور ییپروایب تی. هر دو شخصکندیخودش را ابداع م نیترامپ قوان

ترامپ و جانسون از زبان  .آوردی.جانسون همانند ترامپ اظهارات نژادپرستانه به زبان مگردندیاز موضع خود باز م

یحمله م هاتیاو مانند ترامپ به اقل .کنندیپوست استفاده م نیمسلمانان، مهاجران و افراد رنگ هینژادپرستانه عل

 ویاست”. او به مانند ترامپ از «هابدون ارزش یمرد»است.  یطلب واقعفرصت کینند ترامپ . جانسون درست ماکند

 داندیم یبدون توافق ضرور یاروپا را حت هیاز اتحاد سیجانسون خروج انگل .ردیگیمشورت م ستیونالیناس “بنن

 نیکشور به همراه خواهد داشت که ا نیا یرا برا یبزرگ یهاانیز هیاتحاد نیدر ا سیو معتقد است که ماندن انگل

 1« است. یعال لیترامپ است و در آخر روابط آنها با اسرائ دگاهیکامال مطابق با د دگاهید

با  یشتریب یهمراه یدر دوره و سیانتظار داشت انگل دیجانسون وجود دارد با سیکه از بور ینسب یبا توجه به شناخت

 یهی. بدمیداشته باش ییاروپا یهااستیاز س سیداشته باشد و شاهد فاصله گرفتن انگل یالمللنیدر تحوالت ب کایآمر

 یکشور به همراه خواهد داشت و لندن برا نیا یرا برا یاقتصاد نیگو بار سن نهیاروپا هز هیاز اتحاد سیاست خروج انگل

قاد دارند اعت لگرانیاز تحل یاریکند. بس دایپ یتجارجدید  یشرکا چاره ای ندارد جز اینکهو بازار  هیجبران کمبود سرما

 دیاب ندهیدر آ رونی. از ااروپا کند هیخود در اتحاد یبازارها نیگزیرا جا کایها قبل به دنبال آن بود تا آمرلندن از مدت

 .میباش کیآتالنت یتر شدن دو متحد در دو سو کیشاهد نزد

 یو با وجود مخالفت شرکا ردیگ شیرا در پ یترخصمانه استیس زین رانیدر قبال ا سیکه انگل ستیدور از ذهن ن

 . دینما یهمکار کایآمر یبا ترامپ و متحدان منطقه ا شیاز پ شیاش ب ییاروپا

     

                                                           
 2019/07/24،ـ اسپوتنیک 1

 


