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 تعالیبسمه

 

  مقدمه 
 

پیش از انتخابات سراسری به  کار نخست وزیر وقت انگلیس و رهبر پیشین حزب محافظه «دیوید کامرون «میالدی بود که  2015در سال 

پرسي جدایي از اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد. هدف کامرون در آن مقطع زماني مقابله با بحران مهاجرت  مردم این کشور وعده داد همه

 بر دولت محافظه کار که فشار زیادی را شد آسان مهاجران به ویژه از کشورهای فقیر اروپایي بود و و کنترل بر مرزها به منظور توقف آمد

از اتحادیه اروپا موجب شگفتي شد و کامرون که از حامیان ماندن در اتحادیه اروپا بود،  انگلیسپرسي  کرد. اما نتیجه همهوارد مي انگلیس

ار کن انگلیسگیری کرد و در نتیجه از نخست وزیری کار کناره بعد از رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا، از رهبری حزب حاکم محافظه

درصد  51.9میلیون نفر ) 1۷.۴، انگلیسدر( 1395تیر  3) 201۶ژوئن سال  23 نتیجه انتخاباتبر اساس و ترزا مي جای او را گرفت. رفت 

 .درصد( به ماندن رأی دادند ۴۸.1میلیون نفر ) 1۶.1دهندگان( به خروج و رأی

 ی شده است.اه برگزیت عمال موجب نزدیک شدن بیشتر انگلیس به آمریکا و فاصله گرفتن این جزیره از اروپای قارهنکته قابل توجه اینک

از آن  همموضوعي که آمریکا  است. خود قرار داده یراهبرد یهاتیرا در اولو کایدوجانبه با آمر یتجار مانیانعقاد پ هم اکنون انگلستان

گرش ن گاهچیاست و ه بوده تیاروپا مدافع برگز هیخروج انگلستان از اتحاد يپرسهمه یاز برگزار شیها پماهترامپ از  کند.استقبال مي

است که پس از خروج، انگلستان در  است. ترامپ همواره وعده داده نکرده ياروپا مخف هیچون اتحاد يفرامل یخود را نسبت به نهادها يمنف

 يکوچک یارتج کیشر کایآمر یبرابا این حال نباید فراموش کرد انگلیس  قرار خواهد گرفت. کایدوجانبه با آمر یتجار مانیانعقاد پ تیاولو

آنکه درصد است حال 5به  کیبه انگلستان، تنها نزدآمریکا سهم صادرات  ا،یاقتصاد بزرگ دن ۴3با  کایآمر ی. در روابط تجارشوديمحسوب م

 درصد است. 21به  کیوپا نزدار هیعضو اتحاد یکشورها هیسهم بق

جي لندن سیاست خارستون انگلوساکسون  و خواهد شد فیتضع تبرگزیدر دوره پسا سیانگل يخارج استیس یياروپا هیپااز سوی دیگر 

 یکایمرحال آ نی. با اوجود ندارد کایبا آمر يتی، امنياسیس یوندهایپ شیجز افزا یاهچار يسیانگلبه زعم سیاستمداران  شود.تقویت مي

 يالمللنیب یمورد نوع نگاه به رقبا در ایبرجام  ،غرب آسیا. مثال درحوزه ستندین کسانی یهادگاهید یها دارادر همه حوزه سیترامپ و انگل

 ندارند. يکسانی یهادگاهیدلندن و واشنگتن  هیو روس نیمانند چ

 رای به خروج 

شد  همان سال  23در طور که گفته  اروپا  هیدر اتحاد انگلیس تیدرباره ادامه عضو يپرسهمه کی( در بریتانیا، 1395 ریت 3) 201۶ژوئن 

در  دادند. یدرصدد( به ماندن رأ ۴۸.1نفر ) ونیلیم 1۶.1( به خروج و دهندگانیدرصدد رأ 51.9نفر ) ونیلیم 1۷.۴برگزار شدد که در آن 

سکاتلند و ایرلند شمالي شرایط متفاوت بود و به ترتیب درصد رای دهندگان رای به خروج دادند. اما د 52ولز بیش از   3۸درصد و  ۴۴ر ا

ه ب کشوردرصد شرکت کنندگان رای به خروج داده بودند و اکثریت آراء متعلق به موافقان ماندن در اتحادیه اروپا بود اما مجموعاً رای همه 

کند و يرا فعال م سدددبونیل مانیپ 50ماده  ،یالدیم 201۷ارس م انیپا تاگفت:  201۶در اکتبر  وقتنخسدددت وزیر  ،يخروج بود. ترزا م

صادر  يجنجال یرا کی ،انگلیس يعال وانید ،یالدیم 201۷ هیژانو 2۴. در کندياروپا  خارج م هیاز اتحاد 2019مارس  انیرا تا پا سیانگل

دست آورد. به ه ب زیرا ن ایتانیموافق مجلس عوام بر یرأ دیسبون، بایل مانیپ 50ماده  یسازفعال یبرا يکرد که به موجب آن، دولت ترزا م

اروپا  هیخروج از اتحاد ندیآغاز فرا حهیال یالدیم 201۷ هیژانو 2۶در روز پنجشنبه  زین يدولت ترزا م انگلیس يعال وانید یدنبال صدور رأ

مخالف،  یرأ 122موافق در برابر  یرأ ۴9۴با  یالدیم 201۷ هیرفو ۸در  زین سیمجلس عوام انگل ندگانیرا به مجلس عوام ارائه کرد. نما

بت مث یبالفاصددله پس از رأ ،يدولت ترزا م  تیبرگز ریوز س،یوید دیویکردند. د بیرا تصددو سددبونیل مانیپ 50ماده  یسددازفعال حهیال

سما ،2020 هیژانو 31روز جمعه  سیانگل تیکرد. در نها ادی «يخیتار یرأ» کیمجلس عوام، از آن به عنوان  شد.  هاتحادی از ر اروپا خارج 

 هیاروپا و اتحاد هیاتحاد يهمچنان در بازار داخل سیمقرر شددده اسددت انگل یالدیم جاری سددال آخر تا فعال که خروجدر دوران گذار پسددا

ود دارد امکان وج نیبرسند. ا جهیبا هم به نت یتوافق تجار کیخصوص درباره ه ب دیبا نیطرف ،يدوره زمان نیخواهد ماند. در ا يباق يگمرک

 مسئله مخالفت کرده است.   نیبا ا دایشود. البته تا به حال لندن شد دیتمد گریسال د کیمذاکرات به مدت  نیا خیکه تار

  پیامدهای خروج 

صد 1۸این اتحادیه از اتحادیه اروپا،  هرچند با خروج بریتانیا صد از جمعیت  13 و از تولید ناخالص داخلي در ست مي رادر دهند، ولي از د

صادی سازمان جهاني  تجاری آن برای بریتانیا هم در تجارت -پیامدهای اقت صوص در  شورهای ثالث و به خ شورهای اروپایي و هم ک با ک



 

2 

 

آن  درصدی در برابر یورو، افزایش هزینه واردات و متعاقب 10درصدی پوند در برابر دالر و  12کاهش ارزش تجارت سنگین تر خواهد بود. 

کشور از اتحادیه اروپا، از جمله مهمترین چالش ها و تهدیداتي است از فردای خروج این  WTOافزایش قیمت کاالها و مشکالت تجاری با 

 شود. که برای بریتانیا ذکر مي

  ناتوانی انگلیس و اروپا برای دستیابی به توافق خروج 

ژوئن  23، پس از همه پرسي عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا در انگلیس از اتحادیه اروپابرای خروج مذاکرات بین انگلیس و اتحادیه اروپا 

پیمان  50آغاز شد، زماني که انگلستان توافقنامه خروج را مطابق ماده  201۷مارس  29دوره مذاکرات در تاریخ ، کماکان ادامه دارد. 201۶

ژوئن  19در روز . رسیدمي به پایان باید  2019مارس  29، این دوره در تاریخ 50ده اتحادیه اروپا ابالغ کرد. تحت مهلت دو ساله مندرج ما

ذاکرات مکمیسیون اروپا شد.  ، دیوید دیویس، وزیر وقت برگزیت، در بروکسل وارد مذاکره با میشل بارني، معاون مذاکره کننده ارشد201۷

کلي از اهداف برای رابطه آینده بین انگلیس و اتحادیه اروپا( در ماه نوامبر  در مورد توافقنامه خروج )که شامل یک دوره انتقالي و یک طرح

 پذیر خواهد بود دهد که مذاکرات بیشتر امکانبه پایان رسید و اتحادیه اروپا نشان مي 201۸

 .( اتحادیه اروپا را ترک کند؛ ولي این تاریخ سه بار به تعویق افتاده است139۸فروردین  9) 2019مارس  29قرار بود  انگلیسبا وجود اینکه 

و سپس با درخواست مجدد دولت بریتانیا، این  تمدید کرد آبان( 9اکتبر ) 31مهلت بریتانیا برای خروج را تا  2019آوریل  10اتحادیه اروپا 

طبق این توافقنامه، پس از خروج یک دوره تقریباً به تعویق افتاد.  (139۸)یازدهم بهمن  2020ژانویه  31ر، یعني تا تاریخ برای سه ماه دیگ

شود تا دو طرف بتوانند درباره امضای شود که در آن وضعیت فعلي روابط تجاری حفظ مي( آغاز مي2020)تا پایان سال « گذار»ساله یک

اند از نظر حقوقي مشترک هم امضا کرده« بیانیه سیاسي»دو طرف در کنار توافقنامه خروج، یک  .نندیک پیمان تجارت آزاد مذاکره ک

 . های دو طرف در روابطشان پس از برگزیت استآور نیست و هدفش اعالم خواستهالزام

 حمایت ترامپ از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا 

ستقبال از رای مردم انگلیس به برگزیت، پیش تایمز،وی خود با روزنامه گدونالد ترامپ در گفت سایر بیني کرد که به دنبال بریتضمن ا انیا 

«  اقدامي بزرگ و هوشددمندانه»اتحادیه اروپا را  ها برای ترککشددورهای اروپایي نیز از اتحادیه اروپا خارج خواهند شددد. وی رای انگلیسددي

نتخاب امنصفانه آزاد تجاری به انگلیس به دنبال خروج این کشور از اتحادیه اروپا است. توصیف کرد و گفت که به دنبال ارائه یک پیشنهاد 

ساختترامپ روابط فراآتالنتیکي اتحادیه اروپا را با چالش شتری مواجه  شتبعد از اینکه ترامپ در کاخ. های بی شد، بی ستقر  رین سفید م

 . های اقتصادی خود را پیش ببردتر سیاستبیایند تا بتواند راحتتالش خود را انجام داد تا همفکرانش در اروپا بر سر کار 

ساس، انگلیس یا برادر ست در آمریکا دوقلوی بر همین ا ست گزینه بهترین جهاني سیا ست اعمال برای ترامپ نخ . بود اروپا در هایشسیا

 به انگلیس کارانمحافظه از طرفي،کند. مي حمایت اروپا اتحادیه از خروج برای کشدددور این برگزیت طرح از کرد اعالم ابتدا همان از وی

 در راوانف قوس و کش بار چند از بعد کشور این وزیرنخست و کنند اروپا اتحادیه از آبرومندانه خروج برای کاری نتوانستند مي ترزا رهبری

رکردگي خارجي وی به سو تیم سیاست ترامپ برای خبر بهترین این. داد استعفا سمتش از برگزیت بستبن و انگلیس نمایندگان مجلس

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری . داندمي« بوریس جانسدددون»وزیری آینده انگلیس را جان بولتون بود. ترامپ بهترین گزینه برای نخسدددت

چون برگزیت با توافق  روپا خارج شددودا اتحادیه از توافق بدون باید خود به لندن گفت که انگلیس (12/3/139۸)آمریکا در آسددتانه سددفر 

. او ردککه رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست داخلي انگلیس اظهار نظر مي بودبرای این کشور هزینه مالي زیادی دارد. این دومین بار 

ست د کار این کشوردهد بوریس جانسون، وزیر خارجه پیشین انگلیس به رهبری حزب محافظهنیز گفته بود ترجیح مي (9/3/139۸)روز 

کار پي انتخابات داخلي حزب محافظهدر  1.داد خواهد انجام یابد. وی در گفتگو با روزنامه سان گفته بود که بوریس جانسون کارش را خوب

کار با اکثریت آرای اعضای حزب محافظه 2019ژوئیه  23وزیری صورت گرفت، بوریس جانسون در که پس از استعفای ترزا مي از نخست

دار بوریس جانسون، همیشه طرف. وزیر این کشور انتخاب شدرقابت با جرمي هانت، به پیروزی دست یافت و به عنوان نخست انگلیس و در

 زا پیش هاماه از ترامپ. وزیری این هدف را به سددرانجام رسدداندبود و پس از رسددیدن به نخسددت)برگزیت(  خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

 امليفر نهادهای به نسددبت را خود منفي نگرش گاههیچ و اسددتبوده  برگزیت مدافع اروپا اتحادیه از انگلسددتان خروج پرسدديهمه برگزاری

 کنار در را خروج کمپین طرفداران ترامپ نیز، خروج پرسيهمه به انگلستان مردم مثبت رأی از بعد. استنکرده  مخفي اروپا اتحادیه چون

 در این چارچوب، ترامپ همواره وعده دادهحاکمیت ملي سدددتوده اسدددت.  تقویت گزینه انتخاب دلیل به خود، انتخاباتي کمپین طرفداران

 . است که پس از خروج، انگلستان در اولویت انعقاد پیمان تجاری دوجانبه با آمریکا قرار خواهد گرفت
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  برای امضای موافقت تجارت آزاد تالش انگلیس 

ستان انعقاد پیمان تجاری  ست.های راهبردی خود قرار دادهدوجانبه با آمریکا را در اولویتانگل ستان،  ا سا برگزیت انگل هدف اولِ رهبران پ

بات هایي را برای ایجاد ترتیالملل انگلستان در این راستا، کارگروهنشان دادن تعهد این کشور به تجارت آزاد است. وزارت جدید تجارت بین

وم هدف دشورای همکاری خلیج فارس تشکیل داده است.  ا، نیوزیلند، نروژ، هند، کره، چین و همچنینجدید تجاری با کشورهای استرالی

آمریکا اسددت تا در روند مذاکرات خروج انگلسددتان از  همچونهای تجاری مندی انگلسددتان از جایگزیننشددان دادن امکان بهرهانگلسددتان، 

مهم دیگر رهبران انگلسدددتان نیز کاهش پیامدهای منفي اقتصدددادی در دوران  هدف اتحادیه اروپا، موقعیت این کشدددور را تقویت کند.

 ترین کسری تراز تجاری خود پس از جنگاست. انگلستان با بزرگ پسابرگزیت و کاهش عدم قطعیت در سپهر اقتصادی این کشور بوده

ست و پوند نیز از زمان همه شاید مهم خود را از دست دادهدرصد ارزش  20پرسي خروج تاکنون، جهاني دوم مواجه ا ست.  ترین مانع به ا

ست. چالش  سابرگزیت ا ستان، قرار گرفتن این کشور در موقعیت ضعف پ سرانجام رساندن یک پیمان تجاری سودمند با آمریکا برای انگل

ا یه اروپا، هرگونه توافق تجاری ببر بودن نهایي شدن و اجرایي شدن پیمان تجاری دوجانبه است. بر اساس تعهدات پیمان اتحادبعدی، زمان

سال زمان مي ست که حداقل دو  ضو از اتحادیه اروپا ممکن ا شورهای ع شور ثالث، تنها بعد از خروج کامل ک برد. در این چارچوب، تنها، ک

ریکا نیز یید کنگره آمپذیر خواهد بود. در ضمن این پیمان باید به تأمذاکرات غیررسمي آمریکا و انگلستان در خصوص پیمان تجاری امکان

ه سال هایي در کنگره، سطور متوسط زمان تصویب چنین پیماندهد که بهبرسد و تجربه بیست معاهده دوجانبه پیشین آمریکا نشان مي

 . است و نیم بوده

 اتحادیه اروپا با ، سیاسی، نظامی و امنیتی گرایش انگلیس به همکاری با آمریکا و کاهش پیوندهای اقتصادی 

ستان از اتحادیه اروپا مدافع برگزیت بودهها پیش از برگزاری همهترامپ از ماه *روابط اقتصادی: ست و هیچپرسي خروج انگل گرش گاه نا

سبت به نهادهای فراملي چون اتحادیه اروپا مخفي نکرده ست منفي خود را ن ستان  ترامپ همواره وعده داده. ا ست که پس از خروج، انگل ا

 . انعقاد پیمان تجاری دوجانبه با آمریکا قرار خواهد گرفت در اولویت

سال  ستان بیش از 201۴در  صادر کرده 231، انگل ضو اتحادیه اروپا کاال  شورهای ع ست که بیش از  میلیارد دالر به ک صد کل  55ا در

درصد  13است که   به آمریکا صادر کردهمیلیارد دالر کاال 5۴است. در همین سال انگلستان بیش از  شدهصادرات این کشور را شامل مي

شور را دربرمي صادرات این ک ستان به آمریکا تقریباً یک گرفتهاز کل  صادرات انگل ساس این آمار،  ست. بر ا شور با صادرات این ک ه چهارم 

 است.  اتحادیه اروپا بوده

سوب مي شریک تجاری کوچکي مح ستان  صادرات به  ۴3ری آمریکا با شود. در روابط تجابرای آمریکا نیز انگل سهم  صاد بزرگ دنیا،  اقت

 . درصد است 21آنکه سهم بقیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نزدیک به درصد است حال 5انگلستان، تنها نزدیک به 

شود مي ج با توافق سبببار برای اقتصاد بریتانیا و اتحادیه اروپا، ناظران سیاسي و اقتصادی تاکید دارند خروبا توجه به پیامدهای خسارت

شورها را قطع کند و در  صادی و تجاریش با اتحادیه اروپا و دیگر ک ساله، پیوندهای اقت شده و دوره گذار چند  سه تعیین  لندن در یک پرو

شود؛ هرچند که تحلیلاین مسیر با حداقل خسارت ست که برگزیت برای بریها مواجه  شان داده ا سي ن سیا  انیا،تهای ناظران اقتصادی و 

 1.سرانجام خوشي نخواهد داشت

ست خارجی سیا ست وزیر : * سون»نخ شد به آمریکا تمایل  محافظه کاراز حزب « بوریس جان شتر از آنکه به اتحادیه اروپا متمایل با بی

شان مي دهددارد.  سا این نکته ن ست خارجي انگلیس در دوره پ سیا شد. پایه اروپایي  ضعیف خواهد  غییرات این ت یکي دیگر ازبرگزیت ت

سون خواهد بود که قابل پیش ساک ستون انگلو سیبتقویت  ست. البته آ ا و های برگزیت بر نقش انگلیس به عنوان پلي میان آمریکبیني ا

ست که انگلیس چاره شکي نی شت و نقش انگلیس در این حوزه برای آمریکا هم کاهش خواهد یافت. اما  جز  ایاروپا را نباید از نظر دور دا

ها دارای ایش پیوندهای اقتصدددادی، سدددیاسدددي، امنیتي با آمریکا نخواهد داشدددت. با این حال آمریکای ترامپ و انگلیس در همه حوزهافز

لمللي مانند امورد نوع نگاه به رقبای بین و یا برجام نقطه نظرات متفاوتي دارند و یا درغرب آسیا مثال درحوزه . های یکسان نیستنددیدگاه

 های یکساني ندارند. دیدگاهچین و روسیه 

ر دارد و اگر انگلیس فک لویت دولت ترامپ قراروتوسدددط دولت ترامپ اسدددت. یعني منافع آمریکا در ا« اول آمریکا»له دیگر گفتمان ئمسددد

سابرگزیت ميمي شتباه تواند بخشي از آن خالکند که دوره پ ست زیرءهای راهبردی خود را از طریق آمریکا پر کند احتماال دچار ا ا شده ا

 .آمریکای قابل اعتمادی نیست ،آمریکای عصر ترامپآمریکا به خصوص 
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۴ 

 

امروزه اصل محوری سیاست خارجي انگلیس است و بر  ،«انگلیسي جهاني»دکترین پردازانه است.برداشت فعلي لندن از آینده بسیار خیال

صت خروج نقش شود. در این دکترین تالش ميآن تاکید نیز مي ستفاده از فر شود و با ا شود انگلیس به رهبر تجارت آزاد جهاني تبدیل 

 خواهدفریني کند و ميآنقش در حوزه ژئو اکونومیک وخواهند در حوزه ژئوپلتیک مي انگلیسجدیدی در جهان برای لندن ایجاد شدددود. 

سوی دیگر تالش مي شد و از  ستورات امنیتي نظام بین کند تارهبر تجارت جهاني با الملل ارتقا دهد. دولت محافظه کار نقش خود را در د

 «يجهان يسیانگل» نیدکتر. و خسته اروپاست معتقد است انگلیس به لحاظ تجاری کشوری چابک است و رها از ساختارهای پیرجانسون 

قق آن آرزویي که کارشناسان تح های دور انگلیس در عرصه جهاني است،بینانه باشد تنها منعکس کننده نوستالژی سالبیش از آنکه واقع

 دانند.نمي نرا ممک

ــیا و امنیتی و نظامی تجاری*روابط  رژیم گسدددترش روابط ویژه تجاری و نظامي با کشدددورهای حوزه خلیج فارس و : با غرب آس

 201۶کند مثال در سدده ماه آوریل تا ژوئن از اهمیت زیادی برای انگلیس برخوردار خواهد بود که شددواهد آن را تایید مي صددهیونیسددتي

صهیونیستي میلیارد پوند به  ۶5 انگلیس سلیحات فروخترژیم  سال  هت ست. در حالي که در کل  میلیون دالر بوده  9/ 5این حجم  2015ا

را ا غرب آسیخالء موجود در به دنبال آن است که جود دارد که انگلیس در صورت رفتن آمریکا به حوزه پاسفیک است. این احتمال نیز و

سيپر کند.  شدن با تحوالت جهاني توجیه مي هاانگلی ضوع درگیر  سلحه را با مو ني های جهاخواهند در پویشکنند و اینکه ميصادرات ا

شند که با تضعیف هنجاره شته با سلحه دست آنها بازتر ميمشارکت دا صادرات ا از شود. ای اروپایي در حوزه قراردادهای تجاری از جمله 

ست که کنند زیرا اقدامات اخیر اروپا و آمریکا را کامال درک مياروپا  سوی دیگر شته چتردیگر با آمریکایي مواجه ا ست مانند گذ  مایل نی

 1قابل اعتماد نیست. اروپائیانامنیتي خود را بر اروپا بگستراند و آمریکا برای 

  کالم آخر 

شد  یادرجه انگلیس یاروپا برا هیاتحاد ش لندناز رفاه را به ارمغان آورد اما باعث   هیاتحادبا این حال  خود را واگذار کند. تیاز حاکم يبخ

 انیم ،دو پاره شدددد تیدر نها انگلیسکند. جامعه  يخود را عمل جاه طلبي هایبتواند در آن  انگلیسنبود که  رینهاد انعطاف پذ کیاروپا 

ربه کرده که رفاه را تج يو کسانشدند مي نیخشمگانگلیس  تیاز حاکم زانیاز دست رفتن هر مبا تجربه نکرده بودند و  يکه رفاه يکسان

نجر به طرح م تیزد و در نها انگلیس ياسیبه ثبات س یجد يبیموضوع آس نیا نداشت. يتیچندان اهم شانیبرا ياسیس تیو حاکم بودند

 ،ينظام روابط تیو تقو کایبه امر شدددن کینزد به دنبال تیبا طرح برگز هم اکنون انگلیس .شددد در سددپهر سددیاسددي این کشددور تیبرگز

ش يتیو امن ياطالعات ستعمره ن سترال کا،یسابق )امر نانیبا م ست.( لندیوزیو ن ایکانادا، ا شاهد چر تیپروژه برگز لیتکمبا  ا خش هر چه ما 

سمت امر انگلیس  شتریب شدن لندن از و کایبه  س پایتخت های اروپایي خواهیم بود. دور  سان بر این باورند این م شنا شتر برای له بئکار ی

انگلیس با نخسددت وزیری بوریس جانسددون به دنبال همگرایي با آمریکای ترامپ در آن سددوی  دولت انگلیس تهدید مي باشددد تا فرصددت.

گیرد و و انگلیس در موضدع ضدعف قرار مي نابود شددههای جانسدون رای نیاورد همه باورها و آرمان 2020اگر ترامپ در  آتالنتیک اسدت.

سوی دیگر .شودمجبور به توافق دوباره با اتحادیه اروپا مي شدید ترامپ رای بیاورد به نظر مي 2020 انتخابات اگر در از  سد با توجه به ت ر

سری تراز تجاری امریکا که چیزی حدود آمیان  جنگ تجاری شدید ک ساَ ترامپ و کابینه 500مریکا و چین و ت سا ست ا اش میلیارد دالر ا

بنابراین احتمال اینکه ترامپ، دولت انگلیس را وجه المصالحه خود با اتحادیه . توان حمایت از برگزیت و شخص جانسون را نخواهد داشت

 . رداروپا قرار دهد هم وجود دا
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