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 بريتانيا وكالف سردرگم
  حقوقدان -اميرفيض

اين تشبيه اين  . مقصود ازبمانند کالف سردرگم استاتحاديه اروپا  موقعيت بريتانيا دررابطه با جدائی از
 بکشد تمام کالف باز نراآ  اگر،ميکند سرنخی رامی بيند وتصور ،درکالف نخانسان  که ھمانطور ،است

 ھمين تصوروخيال جريان يافت درحاليکه خروج از اروپااتحاديه  مورد خروج بريتانيا از در ؛ميشود
   :اتحاديه اروپا با مسائل ومواضعی روبروشد که نميتوان گفت که قابل پيش بينی نبود زيرا

 نه مشکالتی که ناشی از ،بظھورميرسد ،اقدام است که بعدازمرتبط با موضوعی  ،قابل پيش بينی نبودن
   ؛ن ميتواند چنين باشدآمده است  تشبيه آاموری است که به مالحظه خروج ازاتحاديه بوجود 

ن معلوم وقابل پيش آامد عوارض پي ک پلی را سيل مھيب وبی سابقه ای خراب ميکند وازجا ميکند،ي
ن قابل پيش بينی نبوده آرا برداريم  نميتوان گفت که عوارض ھمان پل  پايه نيست ولی اگر بينی دقيق 

   .است

   :با عوارض خروج بريتانيا ازاتحاديه اروپا گفت هدررابطوزيردارائی کشورفنالند شتوب آقای الکساندر آ

  .خروج بريتانيا تمام جھان را تکان خواھد داد وجھان رابه ھرج ومرج ميکشاند><

 وھمچينن کشورھا گاه درشرائطی ازلحاظ ناسيوناليستی ويا مذھبی قرارميگيرند که تنھا بفکرانسانھا 
  .)کشورخودمان ۵٧شورش رام بخش ھستند وبه عواقب امرتوجھی ندارند (آ يلی ووردھای تخّ آدست

الئلی د يکی از ؛بريتانيا ھم ازاين مخمصه روانی ويا احساسی دررابطه با خروج ازاتحاديه اروپا غافل نبود
دھی مردم بريتانيا بود که تربيت وسنت فرمان ،ه اروپا تشويق کرديکه مردم بريتانيا را به خروج ازاتحاد

سال است که با مشارکت بريتانيا  ۴٠انشناسی جامعه بريتانيا را تشکيل ميداده است ولی حدود ورقرنھا 
 رقيد اوام ن کشور درآدولت  است ومردم بريتانيا وحتیبوده قامنشی سقوط کرده آاين روحيه  ،دراتحاديه

   .استبوده قاباالسرپيدا کرده آوبقول خودمان بريتانيا  بودمده آ اتحاديه اروپا درات  مصميتو

مانند مسائل اقتصادی وبانکی وماھيگيری   ؛البته تنھا مسئله روانی نيست بسياری مسائل ديگرھم ھست
است که درسال يورو  ميليارد ۵/۴غ ھمه مھمترحق عضويت بريتانيا دراتحاديه که گفته ميشود بمبل از و

ومردم بريتانيا ازاين  به جيب کشورھای اروپائی چون يونان ميرود که سامان اقتصادی درستی ندارند
  .جھت ناراضی اند

  موضوع اين تحرير
مد ھای جدائی بريتانيا ازاتحاديه اروپا نيست آمسائل اقتصادی واجتماعی ناشی ازپيموضوع اين تحرير  

سياسی وجھانی بريتانيا پس ازتصميم جدائی ازاتحاديه حقوقی  حدود به موقعيتمو بلکه محصور
  .اروپاست
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  موقعيت جھانی بريتانيا

ويلز  اسکاتلند و متشکل ازسه کشور  ،ميکنيم دلستان ويا انگليس ياگن بنام انآ بريتانيا  که ما ايرانيان از
نظرمساحت برابربا استان  از ،رافيائی ھمراه داردرا درفرھنگ جغ . بريتانيا که کلمه کبيرانگليس است و

را ازمساحت بريتانيا کم کنيم   ويلز لند وتاگربخواھيم مساحت اسکا و ھای سيستان وبلوچستان وقم است
   .ت باقيمانده ميشود برابربا استان يزدحمسا

 ۵٢ورياست  عنوان پادشاھی  انجھ کشور ١۶ن بر آملکه  ؛اما ھمين کشورکوچک که پادشاھی است
درصد  ٣٠نھا برابرآمساحت  -نھا انگليسیآبنام کشورھای مشترک المنافع دارد که زبانھای ھمه  را کشور

   .جمعيت کره زمين است ٣٠ن تقريبا موازی با %آخشکی کره زمين  وجمعيت 

  )(اوی پريمور مديرمرکز مطالعات اروپائی                                                                        

  موقعيت استثنائي  نيچرا ا
ن آصيب دليل مھم ن به دو  ،را تعريف ميکندقائی وفرمانفرمائی جھانی آاين موقعيت استثنائی که يک 

   :ملت شده است

قرون  ھمان فرصت تاريخی است که ما ايرانيھا واين   ن کشور پادشاھی استآاينکه سيستم  –دليل اول 
   .ن بھره مند بوده ايمآ بريتانيا ازسايرکشورھای جھان وھمچنين  متمادی قبل از

) ١٩٧١اعالميه سنگاپور ( ددار اگر اما و با ،درصد جمعيت جھان سلطنت ٣٠ اگر امروز بريتانيا بر
ليون بود سلطنت جامع يم ١١٢نروزکه آميليون جمعيت جھان   ۴٩ھخامنشيان ايران ما  بر پادشاھی 

   .حقوقی داشت

اعالميه سنگاپور) ( خشکی جھان سلطنت  قراردادی دارد ٣٠بريتانيا درلوای سلطنت  بر%اگرامروز 
رود نيل درمصروناحيه بنغازی  ھندوستان تا دره سند در سلطنت ايران برمحدوده وسيعی ازجھان که از

زادی فردی وبرقراری آرا گستردگی داشت وبا نظام حقوقی  سيای مرکزی آرود دانوب تا  ليبی امروز و در
  .دنظم قانون جامعه را اداره ميکر

  مردم بريتانيادليل دوم 
شدند  بامھاجمان  بريتانيا ومردمش  باھجوم ھای مغول واعراب مسلمان روبرونشدند واگرھم درحد کمتری

واگرھم به  نند مردم ما خودفروش وخائن به شاه وکشورنبودندن کشور ماآروشنفکران وسياست بازان 
  .ی تداوم سلطنت را حفظ کردندمردم عليه شخص پادشاه شوريدند ول درموردی اعتباراتی

 ھا رسيد شاھان پھلوی به سلطنت و سلطنت ايران دورانھای بسيارسختی را گذراند تا به دوران پھلوی
ھمانطورکه درحمله اعراب به ايران  ن اعتباری توام با قانون وپيشرفت ومدرنيزه دادند ولی بازآبقای 

ھا  ايرانیسلطنت رابا حکومت اعراب تاخت زدند خيانت برخی ازسران قوای ايران ونزديکان پادشاه 
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کثيفترين ووحشی ترين قوم اعراب تحويل پادشاھی کھن ايران رابه  ،ايران خاصه مدعيان روشنفکری
  .دادند

   قضيه زنده شاهد

وجود داشته است  ۵٧شته تاريخی ويا شورش ذدرگ ، تنھافکرنکنيم که  تاسف وافسوسی که عرض شد
دراطراف ما پراکنده  ،نآ  آور زجر اله ھای کثيف واکنون درنھايت شدت وحدت ھھم  ،اسفخيردرکمال ت

  .درک ميکنيم ونه حس نراآته شده ايم که نه نقدرھم بی غيرت وخودباخآ واست 

ان ستلمحال است که بتوان درتاريخ پادشاھی بريتانيا  تجری وتھاجم وھتک حرمت مقام سلطنت وملکه انگ
 در ن فحشنامه ھائی که خبرش را داريد وآاز ، حتی اشاراتی که بريتانياکه چند مخالف ملدرحدی ديد  را

 که يک فرد انگليسی  ،وغيرقابل باوراستد نبرده باش قبل ھم منعکس شد عليه ملکه بريتانيا بکار تحرير
را   ن کشورآبريتانيا وياحتی جھان پيدا شود که قدراعتبار ملکه انگلستان ويايکی ازخاندان سلطنتی  در

دمی آنين برون مرزی ايرانيان درکمال تاسف چولی می بينيم که درجامعه  ،ادرار مجسم سازد وبا تف 
   .را با تف وادرار برابر وحتی کم ترساخته است وھم پيامبرلوی ھست که ھم خدا وھم رضاپھ

   همان يكنفرنيست 

بت به سلطنت ن يکنفرتوانسته ذات وحقيقت خودرا نسآ ؛فکرنکنيد که ھمان يکنفراست که چنين ميکند
ولی با ترغيب را نداشتته باشند  ولی ديگران ممکن است فرصت وامکان او ورد آ فعل در  ازقوه بهايران 

ن نامرد آاقل عدم مخالفت با او بطورضمنی عمل اورا تائيد وخواست خودشان را بوسيله تشويق وحد و
  .انجام شده تلقی واحساس رضايت وشادمانی ميکنند

  .>نکه اورا تشويق ميکندآ؟ ميکند دمخوارآسگ راچه کسی < :د که ميگويندفرانسويان مثلی دارن

ق او مشو ،براميان ھم دعوت ميکنندآازھومر دارند و قايانی که درميھمانی سرھنگ وزين حضورآتمام 
درفلسفه بحث عميقی   .وکشورما ايران ميباشند ، علياحضرتت به اعليحضرتدراقدامات واظھارات او نسب

امان بودن دوری  راه در ،>نيک نميوانند ازاعمال پليد مردم بد درامان باشند مردم< :است که ميگويد
  >نان استآاعمال وگفتار م کردنپليدان ومحکو کردن از

 ،)مخفی کاری (نامه ھشدار ومحکمه صحرائی تشگرف يک طرح درشريک  نفر ۵٠ن آ اميان وبرآ
 را به اعليحضرت  یوفحاشی ھادامنه اتھامات يکطرف  از د وبمناسبت سکوت سلطنت طلبان جری شدن

  .ندکرد اندازی وادارکردن به خداواعليحضرت وايران را بابر اين پرونده کثيف تف گگستردند وازسوی دي

  دستاورد ازشهادت

واکنش ايرانيان خارج ازکشور واجد اين حقيقت شوم است که ما ايرانيان عدم شھادت اين شاھد و **
ن لياقتی که تاريخ وھويت ملی ما ايرانيان داده بود آ ا نداشته ايم واساسا لياقت داشتن پادشاه وسلطنت ر

حضرت کشور وبه حکايت اعلي رفت که رفت  واال چرابايد دربين سه ميليون ايرانی خارج از ۵٧با شورش 
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ن بد دھنی ھائی پليدی به خود اجازه دھد که چني دمآيک  ،يک ميليون ودويست ھزارايرانی طرفدارسلطنت
 عضو ادعائی شورای تجزيه طلبان يک جو لياقت ۵٠،٠٠٠بايد  ؟ چراايرانيان بنمايديت ملی به نماد ھو

  ؟!اعتراض نداشته باشند غيرت و

 فعاليت درعدم  ، تحريم سياسی وھمه ميدانيم  که اعليحضرت درمحظورات ناشيه ازگروگان بودن **
اين  يم سياسی ايشان ازيا اين مردانگی است که بجای کمک به رفع تحرآ ؛جھت تداوم سلطنت ھستند

   ؟حرکات زشت واين اھانت ھا وتخريب اعتباراعليحضرت استفاده شود

خدا وشاه وميھن به يک معنای اعتباری ازباب احترام پيوسته است  که دربيت  ما ايرانيان گدرفرھن **
   :نرا ميبينيمآزير مترادف 

  ھاست، شاه وميھن زماست           زفرھنگ روشنگرپربشعارخدا

فضوالت سنجيده شد ميھن تف و شعارباال گويای اين حقيقت است که وقتی خدا وياشاه وياھردو با ادرار و
   .نھا باشدآھم نميتواند خارج ازادراروتف وامثال 

ھای ايران را با خياالت واھی تاخت ميزند مھم نيست ه که ايران وخليج فارس وکوبراميان آالبته برای 
دم آو ادرار معامله کند ولی چرابايد ايرانيان خارج ازکشوردرک اين مھم نکنند مثل که ايران راھم با تف 

  .خاک درگلو شده خفقان بگيرند

  طبيعت انسان ها 
خوب طبيعت انسان  ،نھارا دوست ندارندآانسان ھا بطورکلی با برخی چيزھا ويااشخاص موافق نيستند ويا 

يا تف انداختن وبا  ؟اين طبيعت انسان است .نھا ندارندآاينجوری است که تمايلی درصحبت ويا زندگی با 
يد برويش آکسی که بدش مي اين اخالق حيوانی وحتی اسالمی ھم نيست که انسان از .نھاآادرار سنجيدن 
  .نرا با پيشاب خودش جابجا کندآ تف بياندازد و

   نگراني

ن خدا تف آنميشود به  ؛ھا مردم دنيا به احترام واميد واری به خدا قائلنددز بحق يا ناحق ميليارامرو
تمام قوانين کشورھا  در و ؛اين اھانت به بشريت است ،نرا با ادارا وفضوالت انسانی سنجيدآ انداخت و

  .اھانت به خدا وهللا جرم است

و رسول  اھانت به خدا انان درجريان اين نامه ومسيحيان ويھوديان ومسلم ،ميدانم ونگرانم که اگرمقامات
ادعای  براميان خواھد شد که تنھا ھمين تحريرات وآھومر بزرگی برای  سر ن دردآگيرند واکنش  او قرار

    .تواند به او کمک کندممکن است  باو جنون ادواری
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  وامـــــــا بعد
 وشاه وايران قدری از براميان به خداآباعرض معذرت که طرح وتجديد موضوع فحاشی وتف اندازی 

 وھنوزھم کافی برای تسکين ھيجان ازاين بی غيرتی ونامردی او نبوده ونيست  گرفت  را فرصت تحرير
   .رايش تحرير خواھيم رفتآاکنون به اتفاق به 

  بريتانيا واتحاديه اروپا
 واين در ؛استبطوريکه ميدانيد بريتانيا به اعتبارھمه پرسی تصميم به خروج ازاتحاديه اروپا را گرفته 

نجا که چنين موردی درحقوق بين آ با جدائی ازاتحاديه اروپا مخالفند. از ويلز حالی است که اسکاتلند و
چنين مسئله ای  ١٩٧١بسال  سنگاپور وقرارداد ١٧٠٧درقانون اتحاد بريتانيا بسال الملل سابقه ندارد و

ا واسکاتلند وويلز با مشکلی روبرو بريتانيا واتحاديه اروپ ؛پيش بينی نشده وقابل پيش بينی ھم نبوده
  .پيچيده خواھد بود و ن بسياردشوارآميشوند که حل وفصل 

نجا که سابقه استقالل طلبی آ از نزديک ترين راه احترام به خواست مردم اسکاتلند وويلز بنظر ميرسد و 
 ن دولت با ھمه پرسی اسکاتلند برای جدائی ازآدولت بريتانيا وپارلمان  اسکاتلند کامال تازه است ويکبار

ی با اتحاديه اروپا با جدائی بريتانيا موافقت کرده است بنابراين خواست مردم اسکاتلند به ادامه ھمکار
  .که ھيچکدام بدون تحقق ديگری ممکن بنظرنميرسد ،اسکاتلند ازبريتانيا واجد يک پيوند حقوقی ميگردد

  تالي فاسد

   فناي شخصيت سياسي **

بريتانيا ديگرواجد شخصيت حقوقی وسياسی  ،با استقالل وجدانی  اسکاتلند وويلز ويا حتی فقط اسکاتلند
لھذا بنظرميرسد که  ،ن شخصيت بين اسکاتلند وانگليس ويا ويلز تقسيم ميگرددآ و ؛دسابق نخواھد بو

اين مشکل خواھند شد که نيازبه تجديد  کليه قرارداد ھای بين اللملی دولت بريتانيا با کشورھای ديگر دچار
   .ن قراردادھا باشدآ تثبيت ويا خروج اسکاتلند از و نظر

اد بموجب قرارد ١٧٠٧درسال  که ليس پادشاھیگد پادشاھی وانبين اسکاتلنتوافق تشکيل بريتانيا  **
اسکاتلند درامورسياسی وبين  سال است که ٢٣٧تابه امروز  ن تاريخآ از قانون اتحاد بجريان افتاد و

نھا بعنوان عضوی آالمللی ازجمله عضويت درسازمان ملل متحد وشورای امنيت واتحاديه اروپا  وامثال 
   .مدهآودرکالمی ديگر اصال کشوری به حساب نمي ده استکشور بريتانيا شناخته ش از

عھدنامه ويا کنوانسيون بين المللی درباره موضوعات  ۵٧٢جمعا  ٢٠١٠تا سال  ١٩٠٠ازسال  **
ن بريتانيای آگان که يکی ازامضاکنند )دائرت المعارف بين المللی( به امضا رسيده ومسائل جھانی  مختلف

ا پس گان قرارداد ويا کنوانسيون ھا به مسئله عدم موجوديت بريتانيکنندھريک ازامضا  که اگر ،کبير است
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د ادعايش قابل طرح ومقبول شناخته نن قرارداد بشوآوخواھان تجديد نظر در ازاستقالل اسکاتلند متوسل 
   .ميشود زيرا طرف تعھداتش تغييرکرده است ورضايت طرف قرارداد شرط ميباشد

 ۵٣سيارقابل توجھی درجھان سياست ومجموعه ای ازوزنه سياسی بکشورھای مشترک المنافع که  **
 ٣٠يتاينا بوده اند  وکال کشور مستقل که بغيرازموزامبيک و کامرون ھمه قبال مستعمره امپراطوری بر

ارند وکشورھائی دن کشور قرارآکليد سياسی بريتانيا وملکه ت کره زمين را تشکيل ميدھند زيرِ يعجم درصد
نھا حسب آجزء بلوک کشورھای مشترک المنافع ھستند که روابط حقوقی  اليا وکانادااستر ،قبيل ھند از

تدوين شده است  ودرحقيقت اعتبارسياسی بريتانيا متوجه ھمين مجموعه  ١٩٧١بسال  گاپورناعالميه س
   .کشورھای مشترک المنافع است

  فرو ميرود ريکا وروسيه مآيغی به چشم سياست جھانی تاتحاديه کشورھای مشترک المنافع که مانند  **
 ١۶نھا ملکه بريتانياست (آدشاه خاصه کشورھائی که پاد گرفت نرخواھوريزش قراموقعيت تزلزل  در

پذيريم که کشورھای ب اگر احساسات ناسيوناليستی بطريق اولی قرارخواھند گرفت و رمسي در کشور)
منتظريک تحول جھانی نسبت به نخواھند نشست بايد  رقيب سياسی بريتانيا دراين مخمصه بيکار گبزر

خروج شتوپ گفت که <آقای  الکساندر آيعنی ھمان جمله ای که کشورھای عضومشترک المنافع بود 
  .>بريتانيا ازاتحاديه اروپا جھان را تکان خواھد دادوجھان رابه ھرج ومرج ميکشاند

  مهمترين مشكل 
شتوب آقای آنظر واقع جرقه اظھار در و ،مھمترين مشکل که ميتواند موازنه حقوقی جھانی را مترلزل کند
   ووزير دارائی فنالند را بزند اصل ربوس درحقوق بين الملل است

   اصل ربوس

ن آ يکی ازمواردی که درحقوق بين الملل به عمرقرارداد ھا پايان ميدھد  تغيير اوضاع واحوال است و
 ن دوآبا تغيرات کلی دريکی ازاست که اوضاع واحوالی که درھنگام تنظيم قرارداد وجود داشته بدان معن
اين مورد رويه حقوق بين  در ،مواجه شود کشور

الملل اين است که ھريک ازطرفين ميتوانند قرارداد 
   .را فسخ کنند

نھا آن بسياراست که زنده ترين آنمونه ھای تاريخی 
   :تمده اسآھمين امروزدرخبرھا 

پيمانی  ١٨٩٣بين پاکستان وافغانستان درسال  **
 ٢۴٠٠ند نسبت به اروبنام خط مرزی د

. پس ازاعالم استقالل کيلومترمنعقد شده است
   .ن قرارداد رايکطرفه فسخ کردآدولت افغانستان با استفاده ازرويه حقوقی ربوس  ١٩۴٧پاکستان در
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مد ايران با آييرات درحکومت روسيه بوجود که بمناسبت تغ بين ايران وشوروی ١٩٢١قرارداد  **
   .قرارداد مزبوررا منفسخ دانست ۶و ۵استفاده ازاصل ربوس مواد 

بود  به   ١٣١۶مورد ديگراستفاده ايران ازربوس درموردقرارداد بين ايران وعراق درسال  **
    .مدآن برآن قرارداد دردوران استعمارعراق منعقد شده بود درمقام فسخ آاعتباراينکه 

فسخ شد  به اعتبارھمان اصل  ۵٧قراردادھای خريد تسليحات نظامی زمان شاه که درزمان شورش  **
  ربوس بود 

کنوانسيون وين  ۶٢اھميت تغيير اوضاع واحوال درمسيراعتبارحقوقی قراردادھا دربند اول ماده  **
   ١. ذکرشده است ١٩۶٩درسال 

  ن درکشورھای اسالمیآ تجزيه بريتانيا وتاثير

   ديگری بفرصت 

================  

سال به اين سو در اشغال  ٣٠٠از خاک اسپانيا که صخره ھای جبل الطارق را تشکيل ميدھد از خشی ب
درصد مردم جبل الطارق به عليه  ٩۶رفراندم خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا ان بوده است. در انگلست

خروج درخواست   .ملکه انگستان اين بخش را جزو خاک خود ميداندرای داده بودند. دولت » برگزيت«
موش کرده و آنرا در درخواست خروج منظور نکرده از اتحاديه اروپا جبل الطارق را فرا دولت بريتانيا
. اين اشتباه اروپارا تھديد به حمله ای مشابه حمله نظامی به جزاير فالکند کرده است در پیاست. بريتانيا 

نيا کار ھرروز از اسپاالطارق بدون ياری ھای استراتژيکی اسپانيا قادر به ادامه زندگی نيست. نيروی جبل 
   .امر ممکن است اختالف بزرگی بين اسپانيا و بريتانيا را فراھم کنداين . ين منطقه رفت و آمد داردبه ا
  ک-ح

   

   

  

   

                             

                                               
1 - Clausula rebus sic stantibus (Latin for "things thus standing") is the legal doctrine allowing for treaties to 
become inapplicable because of a fundamental change of circumstances 
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