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 همقدم

 29) 2017آوریل  18بریتانيا در  وزیر نخستترزا مي، 

( تصررميخ درربد مبررري بررر بر رر ار  1396فررروردی  

 19زودهرگام انتخابرا  رراررر  را امركم  ررد و در     

آرا  مجلس مبام  ا ثریتآوریل، تصميخ و  با  سب 

مخررا( ( برر    رأ  13مبافررد در مبابررل   رأ  522)

تصبیب ررري  و اار(مراب بریتانيرا ترا زمراب بر ر ار        

درررداد  18) 2017ژوئرر   8انتخابررا  ررارررر  در 

حر    ( مرحل ش . تا ايش از انحكل اار(مراب،  1396

حر     مررباب  بر  ب  رهبر  دانخ تراز مري    ار محافظ 

 رررري  650صررر (ي از  330حررا خ در ایرر    رربر، 

مجلس مربام را در ادتيرار داشرت. حر    رار ر بر        

ح   اابزیسريبب،   مرباب ب رهبر  جرمي  بربي  ني  

جلس داشرت. برا وجربد در ادتيرار     نمایر ه در م 229

 رررلالداشررت  ا ثریررت )شرر رر ه( در اار(مرراب، ایرر  

و   رار  محافظر   ر  رررا رهبرر حر        شبد ميمطرح 

، بر ر ار   ازایر   اريش ای    ربر  ر  ترا     وزیر نخست

مريكد  را   2020انتخابا  ررارر  تا ررال   هر بن 

زودهرگرام   رد  رده بربد، نا اراب دباررتار بر ر ار     

 ترباب  ميدیگر      رلالر ای    بر ش . انتخابا  د

یتانيا مطرح نمبد، ای  اررت  در ارتب تحبال  دادلي بر

و ايامرر ها  ایرر  انتخابررا  بررر مرطبرر   ترریريرا  رر  

 ر  دباه  ببد؟ داورميان 

 بریتانیا انتخابات سراسری زودهنگام درعلل 

تصميخ ب  انحكل اار(ماب بریتانيا و بر  ار  زودهرگام 

بای  در راررب  تحربال  و   غا(باًانتخابا  ررارر  را 

قرار داد. بریتانيرا در حرال    مبردبررريريارت دادلي 

حاضر فرایر  مذا را  برا اتحادیر  اروارا در دصرب      

دروج از ای  اتحادی  را آغاز  ررده و ترا اایراب آوریرل     

( ای    بر فرصرت مرذا ره و   1398ی  )فرورد 2019

تعبيرر تررزا مري،    روج از ای  اتحادی  را دارد. اما بر   د

 1رستريم ورت  بر ی پارر  آماده مذا ره ارت، اما "

 رسرتر يم ورتن . در حال حاضر بای  شاه  وح   در 

، درواقر   2."باشيخ، اما ان ربا  و انك راو وجربد دارد   

اشاره دانخ مري بر  مر م اتحراد در اار(مراب بریتانيرا،       

                                                           
از (رر ب    ا محر وده و  رستريم ورتاار(ماب بریتانيا در  اخ  .1

 واق  ارت. رستريم و شار ورت  مر  

2  . Maidment, J. (2017, April 18). "Theresa May's 

early general election speech in full". The 

Telegraph, at: http://www. telegraph.co. uk/news/ 
2017/04/18/ theresa- mays-early-general-election-

speech-full/ 
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مباض  احر ا  بخصرب  حر    رار ر اررت  ر  در       

 شر    بر  جریاب روزهرا  آغرازی  فرایرر  مرذا را ،     

از ررب  دو(رت تعبيرر شر ه      غير ررازن ه مرتب ان  و 

بریتانيرا در ررخرراني دربد بررا       وزیرر  نخستارت. 

خا(  احر ا   امكب انحكل اار(ماب ب  ی ایك مباض  م

انك راو ميراب   اصلي اشاره  رده و معتبر  اررت  ر     

،  رار ر، (يبررال    رار  محافظر  اح ا  اصرلي هموربب   

بامر  دباهر  شر      و ح   ملري ارر اتلر    دمب را 

درت برتر در فرایر  مذا را  را  مباما  اتحادی  ارواا،

 داشت  باشر .

ادتكفرا  ميراب احر ا ،     ترارا  نر  از رب  دیگر، 

، شبد ميتصميخ ب  انحكل اار(ماب مرباب ی ي از ملل 

  رار  محافظر  ح   در رطح  ح بي دروببل   ادتكف 

  رار  محافظ مامل دیگر  در تضعي  ق ر  دو(ت ني  

اريش از   3.آیر   مري  حسا  ب فرایر  مذا را   دراررا 

دروج ای    بر از اتحادی  اروارا،   ارري هم بر  ار  

هر دو جریراب مبافرد و    دربر يرن ه  ار محافظ ح   

دیبیرر    رر  درحررا(يمخررا(  دررروج از اتحادیرر  برربد، 

 امروب، رهبر وقت ح  ، اس از دریافت امتيرازاتي از  

اتحادی  ارواا، مبافد ب  اررتمرار مضربیت بریتانيرا در    

ني  مامل دیگرر    ح بي دروبای  ان با  اتحادی  ببد. 

در حر ررت دو(ررت دررانخ مرري برر  رررمت بر رر ار    

 .آی  ميانتخابا  ررارر  ب  شمار زودهرگام 

، تثبيرت و تح ريخ قر ر  در دررتاب     درمجمبع

ملرل انحركل    ترری   اصرلي ترزا مي،   ار محافظ دو(ت 

اار(ماب و تصرميخ بر  بر ر ار  زودهرگرام انتخابرا       

از ا ثریت   ار محافظ ارت. با وجبد بردبردار  ح   

                                                           
3  . Pung, H. (2017, May 11). "A Gamble Worth 

Taking", at: https://www.usnews.com/ opinion/ 
world- report/ articles/ 2017-05-11/ how- british- 
prime-minister-theresa-mays-snap-election-could- 
help-her 

)ش رر ه( در مجلرس مربام، دو(رت بریتانيرا بر  ایر        

ل درت یافت     بر ر ار  زودهرگرام انتخابرا     تحلي

  دو معضرل ان ربا  ميراب ح بري و     تبان ميررارر  

را تررا حرر  زیرراد  تبليررل داده و قرر ر    ح برري دروب

و اجرایري را بريش از  ذشرت  در حر         ير  تصميخ

 .رازدمتمر     ار محافظ 

بریتانيرا مبرري    وزیر نخستاز زماب امكب ررمي 

 2017آوریرل   13رراررر  ترا    بر بر  ار  انتخابرا  

نظرررررجي در  33 بررر بررا( ( 1396اردیبا ررت  23)

بيرانگر   هرا  آبرطح بریتانيا صب   رفتر   ر  تمرامي    

، مثررال مرررباب برر دارد.   ررار محافظرر محبببيررت حرر   

 2017مي  6تا  5در  «رروی  »مبرس  اف ارررجي 

( محبببيت اح ا  اصرلي  1396اردیبا ت  16تا  15)

شارون  باال  هج ه رال بصربر    1005 بریتانيا را از

تلكررري مرربرد اررررش قرررار داده ارررت. نتيجرر  ایرر   

بربده  ر  محبببيرت حر        صربر   بر ی  نظرررجي 

، حر   (يبررال دمرب را  و     رار ر ، ح    ار محافظ 

درصر    5و  7، 30، 47ح   ملي ار اتلر  ب  ترتيرب  

  رار  محافظر  متبرط، ح    طبر ب ، درواق  ببده ارت.

  نسبت بر   درص  18، برتر  ها نظرررجيي در تمام

 4.دیگر اح ا  داشت  ارت

در   رار  محافظر  اف وب بر نتایج نظرررجي، ح   

اردیبا رت   14) 2017مي  4انتخابا  شبراها    در 

 ب  دررت درص  آرا را  38( بر  ار ش ، تبانست 1396

درص   در مير اب آرا  دربد    8آورد و شاه  رش   

باش     ای  نتيج  باتری  ممل رد حر   در حر اقل   

. اما در مبابل، حر    آی  مي حسا  ب یك ده   ذشت  

اب  رار  محافظ ح   رقيب  تری  اصلي مرباب ب  ار ر، 

                                                           
4  . Survation (2017, May 6). "GE 2017 Telephone 

VI Poll I", at: http://survation.com/wp-

content/uploads/2017/05/Final-GMB-GE2017-Poll-

I-050517TOCH-1c0d0h5.pdf 
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درصر     4در انتخابا  ررارر  ايش رو، برا ریر     

ه  ذشرت  انتخابرا    آرا  ای  ح   در مبایس  برا دور 

درصر  آرا را بر  دربد ادتصرا       27شبراها، تبانست 

ارج هكتر  اريش    دقيباً. نتيج  ای  انتخابا     5ده 

بر  ار ش ه بر  همرراه   از انتخابا  زودهرگام ررارر  

 د(يرل    متع د تلكري و ایرترنتري، ها نظرررجينتایج 

بریتانيا   ار محافظ تببیت ای  تحليل دو(ت دیگر  بر 

 هرا    ررري ده    در صربر  بر ر ار  انتخابرا ،    بب

بي تر  در ادتيار ای  ح   قرار دباه   رفرت و بر    

هر ان ازه بتبان  بر مي اب ا ثریت دبد در مجلس مبام 

بام  ایجراد وحر   بي رتر در ررطح      تراا ن بيك ای ، 

بریتانيرا   زني ران ستر دباه  ش ، بل   ق ر  مير ورت

ر جریراب مرذا را  درروج را    در برابر اتحادی  اروارا د 

 اف ایش دباه  داد.

تصرميخ دو(رت     يتبجدر  تباب ميملت دیگر    

بریتانيررا برر  انحرركل اار(مرراب و بر رر ار  زودهرگررام  

انتخابا  ب اب اشاره داشت، بح  زماب اایاب مذا را  

با تبج  ب  آغاز دروج ای    بر از اتحادی  ارواا ارت. 

ررمي مرذا را  درروج بریتانيرا از اتحادیر  اروارا در      

(، ایر    ربر فرصرت    1396)فرروردی    2017مارس 

نتيج  نارایي مرذا ره و آیرر ه    دارد در م   دو رال، 

روابط دبد با اتحادی  ارواا را م خص نمای   ر  ا(بتر    

شربرا  اروارایي و مبافبرت تمررامي     تییير  در صربر   

برا     تم یر  شربد.  تبانر  ميای  م     برها  مضب، 

و برا تبجر  بر      2019فرض اتمام مذا را  تا مرارس  

آن   انتخابا  رراررر  زودترر بر ر ار دباهر  شر ،      

مرريكد  )درررداد  2022ژوئرر  انتخابررا  بعرر   در 

( بر  ار دباهر  شر . ایر  فاصرل  ميراب اایراب       1401

                                                           
5  . BBC (2017, May 5). "Local elections 2017: The 

results mapped", at: http://www.bbc. com/news/ 
election -2017-39795422 

مذا را  تا انتخابا  ررارر  بع  ، فرصت مرارربي  

احيرا  رارره    بریتانيا با شرایط ج یر  و  طبا ان  برا

ارر نا رامي نسربي در   در  احتماالً     ار محافظ ح   

 6.باش  ميفرایر  مذا را ، مخ و  ش ه، 

، هر ف اصرلي دو(رت    رر  مي، ب  نظر درمجمبع

بریتانيرا از بر ر ار  انتخابرا  زودهرگرام،       ار محافظ 

تصررركي  مراصرررر و نيروهرررا  غيرهمسرررب و مررر احخ 

در رررطح   ررار محافظرر  رركب حرر    هررا  يارررتبار

ا(بت  ایر  تصرميخ یرا بر      . باش  مياار(ماب ای    بر 

بر وب    رار  محافظر  دو(ت ، قمار رياري تر دقيدتعبير 

ریسك ني  نخباه  ببد، بطبری   هر اتكاقي در صرحر   

را دررتخب    هرا  تحليل  ای  تبان ميرياري انگليس 

تغييررر  رررده و  كرر  ترررازو را برر  نكرر  دیگررر احرر ا ، 

بخصب  حر    رار ر متمایرل  رر . برا تمرام ایر         

اوصاف، تك  و تبك  دو(ت بریتانيرا ایر  اررت  ر      

بتبان  برا ا رتبان  قرب  مردمري، مرذا را  را آغراز و       

فرایر  تصبیب نتایج ای  مرذا را  در ررطح اار(مراب    

 ررا ر  تر  ا ت رر بگرذارد،  بریتانيا را با را(ش  م

امتياز مياب طررفي  بربده و    ردوب لماهيت مذا را ، 

بریتانيررا نخباهرر  تبانسررت، تمررامي اهرر اف و    قطعرراً

 بر  دررت  امتيازها  م نظر دربد را از اتحادیر  اروارا    

اتحرراد و وحرر   رویرر  در آورد. در رررري  شرررایطي، 

اررت  ر     ا  دباررت  سرتر،  مترری    مير رطح ورت

   داشرت  باشر .  تبان مي ربني   ار محافظ دو(ت دانخ 

در ارتب ملل انحركل اار(مراب و تصرميخ بر  بر ر ار       

ارررش دومري  ر  در    زودهرگام انتخابا  رراررر ،  

و در ادام  مبرد اارخ قرار  مطل  رخ  ب اب اشاره ش 

                                                           
6 . Pung, H. (2017, May 11). "A Gamble Worth 

Taking", at: https: //www. usnews.com/ opinion/ 
world- report/ articles/ 2017- 05-11/ how- british-

prime- minister- theresa-mays-snap-election-could-

help-her 
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 و ايامر ها  انحركل   تریرير ، مرببط بر   دباه   رفت

 .ارت داورميان اار(ماب بر مرطب  

بریتانیا بر انتخابات سراسری زودهنگام  تأثیر

 خاورمیانه

  رار  محافظر   ر  اشراره شر ، قصر  دو(رت       طبر هماب

بریتانيررا از بر رر ار  زودهرگررام انتخابررا  ررارررر ،  

دبد در قبال مرذا را  درروج از    ها  ريارتاي برد 

 صرفاً امااتحادی  ارواا با  متری  ه یر  و را(ش ارت. 

اق ام دو(ت را معطبف و محر ود بر  مسرائل     تباب نمي

 ترری   اصرلي دادلي و مذا را  دروج دانست. ی ري از  

، ر  در زماب دیبی   رامروب   ار محافظ را(ش دو(ت 

نبع و ماهيت حضبر ایر    ربر   و ر  در حال حاضر، 

در حرال حاضرر، اار(مراب     در بحراب ربری  ببده ارت.

مباضر  دامرش   بریتانيا ب  دو(ت اجازه حمل  هبایي ب  

بامر  نگرانري شر ه و     تبان  ميرا داده ارت، اما آنو  

حر     ازجملر  انتبادا  فراواني را در احر ا  بریتانيرا   

آورده، اظاارنظر ببریس جانسبب،  ب  وجبد  ار محافظ 

بریتانيا، مبري بر حمل  هبایي ب  نيروها   وزیر دارج 

 نظامي ب ار ار  ب وب اجازه اار(ماب در صبر  ت ررار 

 7.ارتحمل  شيميایي از رب  دو(ت ربری  

 رر  از رررب   هررایي  رر ار بررر اررراس بردرري 

بریتانيا مرت ر ش ه و همورري  اظارارنظر    ها  رران 

، دو(ت ایر    ربر   8وزیر امبر دارج  در رای  بریتانيا

تصميخ دارد اس از  سب ا ثریرت قراط  در مجلرس    

مبام، طرحي را ب  اار(ماب مبري بر حملر  نظرامي بر     

                                                           
7  . Mason, R., and Weaver, M. (2017, April 27). 

"MPs attack Boris Johnson remarks about strikes 

against Assad". The Guardian, at: https://www. 
theguardian.com/ politics/ 2017/apr/27/uk-strikes-

syria-without-mps-approval-boris-johnson 

رمت وزیر امبر دارج  در ررای  از ررب  فررد  در حر        .8

. وظيك  اصرلي  شبد يماابزیسيبب )ح    ار ر( بر ما ه  رفت  

 و ، نظار  بر ممل رد وزیر امبر دارج  بریتانيا ارت.

مباضرر  دو(ررت ب ررار اررر ، در صرربر  ت رررار حملرر   

ا رر  ای  اظارارا  از ررب     9.شيميایي، تب یخ  ر 

ن  ه، اما  كتگرب  اديرر    تییي مباما  ررمي دو(تي 

 2017مري   13در  رري  بري  بري دانخ ترزا مي با شب   

( و مر م ااررخ صرریح و  بر      1396اردیبا ت  22)

بر     رار  محافظر  ارر ي در دصب  تصرميخ دو(رت   

اس از امركم   ب  مباض  دو(تي در ربری  حمل  نظامي

ح ایرت از رو  مير  بربدب     نتایج انتخابا  رراررر ، 

 10.ای    یر  برا  دو(ت بریتانيا دارد

از آب،  ترر  ماخدر ارتب ریارت جمابر  آمری ا و 

اارخ مثبت شارون اب انگليسي ب  درروج از اتحادیر    

در  تر  جميتااارواا، رهبراب بریتانيا ريارت دارجي 

ايش  رفت  و در مرصر  رياررت درارجي، دفرامي و     

مياب (رر ب و  « روابط ویژه»امريتي ب  دنبال بازتعری  

واشرگت  هستر . ای  روی رد  ر  مربعر  از دیر  اه    

ایر     رار  محافظر  دو(رت   11«بریتانيا  جااني» كب 

، ناشي از ترس ان وایي ببده  ر  درروج   باش  مي  بر 

بررا  ایر    ربر بر  همرراه       تبان  يماز اتحادی  ارواا 

داشت  باش . (ذا، تببیت و تح ريخ روابرط ویرژه ميراب     

، ی ري از ار راب اصرلي اجررا      متح ه ایاال بریتانيا و 

ای  مير اب   دی  اه  كب بریتانيا  جااني دباه  ببد.

تعامل تا ح   ارت    جرمي  ربربي ، رهبرر حر      

 هرا   او(بیرت  ار ر، در ن ستي    برا هر ف تبيري     

                                                           
9  . Mason, R., and MacAskill, E. (2017, May 4). 

"Vote for Tories is vote to escalate Syria war, 

Labour says". The Guardian, at: https:// www. 
theguardian. com/ politics/ 2017/ may/ 04/theresa-

may-urged-not-rush-attack-syria-election 

10  . Cowburn, A. (2017, May 12). "Donald Trump 

is a danger to the world, says Jeremy Corbyn". The 

Independent, at: http://www. independent. co.uk/ 
news/ uk/ politics/ jeremy- corbyn-foreign-policy-

donald- trump- world- more- dangerous- place- 
general- election- 2017-a7732106.html. 

11  . Global Britain 
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 رو  دنبا(ر  ( بر  ار ش ه ببد، از 1396اردیبا ت  22)

ظينكر وو"كرده و وظهار دوهظ ر وووو(ر ب از واشرگت  انتبراد  

،و زهومريومنتظدوبم نيموت وببينيموب هوظزوچ وسمتيوظزو ظ نگتنو

"ب ومعن يودهبديوقويوهدوبديت ني ونخوظهدوبوه
12. 

 هرا  نگرانري ا تبج  ب  آنو  اشراره شر ، ی ري از    ب

حضبر  وارط  ب  ستر  دامر  بحراب ربری   تبان  مي

مستبيخ نظامي بریتانيا ملي  دو(ت ب ار  آفریري نبشو 

  هرا   روهار  باش . و(ي  ، با تبج  ب  حضبر متع د 

ض  جرگ در ای    بر و همورري  مخا(كرت صرریح    

در ح    نكبذ ذ  ا ه مارهدیگر اح ا  اصلي و بردي 

دو(ررت  تبانرر  مرري رر   ا    یررر ، تراررا  ررار محافظرر 

دانخ ترزا مي را ب  همراهي با آمری ا ملي    ار محافظ 

دو(ت ب ار ار  هر ایت  رر ،  سرب ا ثریرت قراط       

در   رار  محافظ مجلس مبام از رب  ح    ها   رري

 .باش  ميژوئ   8انتخابا  

 بندی جمع

بي رتر برا رياررت درارجي،     تك  بریتانيا همسبیي 

ارت تا از ایر  رهگرذر،    متح ه ایاال و دفامي  امريتي

رياري و امريتي دروج بریتانيا  ها  ه یر ضم  آن   

از اتحادی  ارواا  اهش یاب ، بتبان  از طریرد  سرتر    

، مر یریت رياررت   دبد بر آمری را  تیرير ذار نكبذ و 

بخصرب  در   را دارجي، امريتري و دفرامي واشررگت    

 مراف  و تا ی ا  م رترو وجربد دارد      هایي حبزه

شای  در  .( در ادتيار بگيردداورميان در  مثال مرباب ب )

تبصري  شربد، امرا     آمير   اغررا  نگاه اول، ای  دی  اه 

اب آمری رایي و   ار محافظ ايبن ها  ای ئب(بژیك مياب 

                                                           
12  . Chatham House (12 May 2017). "Outlining 

Labour's Defence and Foreign Policy Priorities", at: 

https:// www. chathamhouse. org/ event/ outlining-

labours-defence-and-foreign-policy-priorities 

انگليسي، مبضبمي نيست    آب را نادی ه انگاشت. در 

دانخ ترزا مي، شش روز ارس  ای  م ما،  تییي رارتا  

از مرارخ رب ر  دونا(  ترامپ ب  آمری ا رركر  ررد و   

در شرار    ار محافظ در دی ار دبد با نمایر  اب ح   

 وزیرر  نخسرت  مررباب  بر  فيكد(كيا آمری ا، دربد را نر    

   بر  اصربل و     ار محافظ یك  مرباب ب بریتانيا، بل   

ي باور دارد، معرفي  رد اب آمری ای ار محافظ باورها  

مسروب(يت آمری را و    ا رربب  هرخ " ر    و اظاار داشرت 

.. آیر ه باتر در دررترس  بریتانيا، رهبر  جااب ارت.

 13."ارت، با ی  یگر آب را دباهيخ رادت

و  ها ارز ، ای  اظاارنظرها    از حي  رب یكاز 

ح مراني جااني، بریتانيا را در  رار آمری ا قرار داده و 

از رب  دیگر، م یریت بخ ي از نيرو  نظامي آمری ا 

در ادتيار فرمانر هاب انگليسري    فارس دليجدر مرطب  

باشر   ر     تبانر   مري بيانگر ای  واقعيرت   14،قرار دارد

 هرا   حربزه تك  بریتانيا، مر یریت رفترار آمری را در    

 ارت. داورميان ب  همپبشاب بخص

 مر     بتراه با تبج  ب  آنو  اشاره شر ، تا یر    

بریتانيا برا  جمابر  اركمي ایراب،  سرب ا ثریرت   

درص  مجلس مبام از رب  حر     50قاط  و بيش از 

ارت    در صبر  تحبد آب، ادرذ مجربز     ار محافظ 

دو(ت بریتانيا مبري بر حمل  نظامي ب  مباضر  دو(رت   

. در ایر  زميررر ،  ل دباهر  بربد  بسريار محتمر  رربری   

آش ار و اراراب جماربر  ارركمي     ها  تك  احتماالً

و حتي احر ا  انگليسري    ها  روهایراب ب  بردي افراد، 

                                                           
13  . Prime Minister's Office (2017, January 26). 

"Prime Minister's speech to the Republican Party 

conference 2017", at: https:// www. gov. uk/ 
government/ speeches/prime-ministers- speech-to-

the-republican-party-conference-2017 

14  . Allison, G. (2016, November 30). "HMS Ocean 

takes command of US Navy Task Force 50", at: 

https://ukdefencejournal.org.uk/ hms-ocean-takes-

command-us-navy-task-force-50/ 

https://ukdefencejournal.org.uk/%20hms-ocean-takes-command-us-navy-task-force-50/
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از  سب ا ثریرت    ار محافظ در رارتا  نا امي ح   

برا  مبابل  با ت  ی  بحرراب   حلي راه تبان  مياار(ماب 

در ربری  شبد. و(ي  ، تا ی  بلر م   بریتانيا بررا   

، م یریت آمری ا از رب  (ر ب جمابر  اركمي ایراب

همگام با بازتعری  و تبررع  نبرش ایر      داورميان در 

  رربر ارواررایي در رررطح   رربرها  رررري مرطبرر   

اجررا  ابت رار    تبانر   مري اي ررااد    حل راه .باش  مي

مملي از رب  ایراب در آغازی  روزها  دو(رت ج یر    

برا   ربرها     زدایي ترش)دو(ت دوازدهخ( در رارتا  

مربي و یا ح اقل ان با  در ائتكف رري برا همراهري   

 آمری ا، بریتانيا و اررائيل ملي  ایراب باش .


