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  حقوقدان -اميرفيض

اکرانھای خبری را اشغال کرده  ،خروج بريتانيا ازاتحاديه اروپا به اعتبارھمه پرسی بصورت بحث روز
  .درکنارموضوع حرکتی داشته باشد. اين تحرير مايل است ستا

وغالبا ھم درست  يدآوقابل پيش بينی بوجود مي وعينیاساسا اتحاد بين کشورھا برای موضوعات خاص 
  .ب درنميايد به ھمين دليل است که تاريخ ازدوام وبقای ھيچ اتحاديه ای گواھی نداردآ از

ولی  سائل اقتصادی ورفاھی وحتی دفاعی انگيزه  اتحاد شناخته شودممکن است دراتحاد بين کشورھا م
ن کشورھا ميگردد موضوع اقتدارملی واحساست ناسيوناليستی مسئله بسيارمھم که سبب پوکيدگی اتحاد بي

  .مساعدی ندارند است که نسبت به اتحاد بين کشورھا بعلت ازدست دادن ويا تحديد حاکميت ملی نظر

ازملت سلب يا  اتحاد بين کشورھا بھرقسم که باشد ازجمله اتحاديه اروپا حاکميت کشوروملت را محدود و
 اھميت است که ملت ھا غالبا مسائل اقتصادی ورفاھی را تحت الشعاع اقتدار نقدرباآميکند واين مسئله 

  .ملی وحاکميت کشورشان ميدانند

ميتوان گفت که انگييزه مردم انگليس ازرای به جدائی ازاتحاديه اروپا ھمين مسئله وابستگی وازدست 
   .دادن اقتدارملی وحاکيميت کشورشان بوده است

ازاتحاديه اروپا ممکن است با تحوالت اقتصادی ورفاھی ھمراه شود که مسلم است که تصميم به جدائی 
نشان ميدھد که  سالب امکانات اقتصادی ورفاھی کنونی برای مردم انگلستان بشود ولی جامعه شناسی

ماده اند که زندگی ورفاه خودشان را آ غروروشرافت ملی ويکی ھم اعتقاد دينی بسيارانسان ھا به خاطر
  .ارملی ويا اعتقاد دينی  ازدست بدھنداقتددرراه حفظ 

  طالق بريتانيا

صورت گرفته ولی تشريفات  ٢٠٠٧خروج بريتانيا ازاتحاديه اروپا گرچه براساس پيمان ليسبون درسال 
اين خروج  خيلی شبيه به طالق زناشوئی است  که بايستی امورحاصل ازپيوند بريتانيا تصفيه شود  لذا 

. گفته شده حدود وسھم ھريک معلوم شود رک اتحاديه وبريتانيا رسيدگید به دارائی ھاوحقوق مشتباي
ھزارصفحه مکاتبات وقوانين است که سبب ارتباط حقوقی بريتانيا واتحاديه اروپا شده که بايد وضع  ٨٠
 در یدوميليون انگليس دومليون ودويست ھزاراروپائی دربريتانيا ساکن ھستند ومتقابال نھا روشن شودآ

معلوم شود درست مانند طالق زن ومرد که نھا آی عضو اتحاديه ساکن ميباشد تعيين تکليف کشورھا
  .نھا واموال متعلق به ھريک اززوجين ازھم جدا شودآستی تکليف فرزندان باي

  تاثيرمسئله پناهجويان درراي مردم بريتانيا

که  له مھاجرين اروپائی بوده ميتوان گفت يکی ازعلل رای مردم انگليس به جدائی ازاتحاديه ھمين مسد 
مشکل عظيمی است زيرا ھرتصميمی که دولت انگليس  سخت باعت تاثيردرزندگی مردم انگليس شده

اجرا  ديه ھم عليه شھروندان انگليسی مھاجر ھای عضو اتحاراجرين اروپائی اتخاذ کند کشونسبت به مھ
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سانی آبتوانند به صورميکنند نطور که تآبتوانند ه مردم انگليس خواھند کرد بنابراين مشکل بنظرميرسد ک
  .فشارمھاجرين خالص بشوند بار زير از

  مزاحمت هاي روحي 

خارجيان ومھاجران درکشورشان نوعی مزاحمت است واگرازجنبه ھای اقتصادی  برای ھمه ملتھا وجود
   .ی واخالقی وامنيتی ھستحنباشد مسلما ازجنبه ھای رو

انگليسی گفته است < ری لوپن) درمورد جدائی انگلستان ازاتحاديه اروپا خانم ما(رھبرجبھه ملی فرانسه 
نرا متوقف کرد وبطورحتم کشورھای ديگرنيزبه ھمين راه کشيده آغازکرده اند که نميشود آھا جنبشی را 
  .>خواھند شد

  .اشاره بسياربااھميتی است ھمه تحوالت مھم جھان باجرقه ای شروع شده که متوقف شدنی نبوده است

احساس ميشود که بشريت ازتداخل فرھنگ وعادات ورسوم ونيزمداخله قدرتھا برای تحميل سيستم ھای 
 اسبب شد که ناراحتی وخشم مردم کشورھ پناھجو  مده بودند وامواج مھاجرينآاجتماعی خود به ستوه 

   .بصورت علنی وجدی درمقابل اتحاديه اروپا واکنش خود را نشان بدھند

ذشته وارد اروپا شده اند درصد ازپناھجويان که سال گ ۵٨ ،للساريای عالی سازمان مبنابرگزارش کمي<
درصد اين جمعيت رازنان تشکيل ميدھند .....برخی جامعه شناسان عدم تعادل بافت  ١٧مرد ھستند وتنھا 

جه به جنسی ميان پناھجويان رايک ھشدارميدانند ومعتقدند که اتفاقات مربوط به شب سال نو درکلن با تو
  .>چنين ديدگاھی  قابل تحليل است

  .>مده اندآلشگرمردان پناھجو برای اشغال اروپا < :لمان نوشته استآيکی ازروزنامه ھای 

  لهستان محكم ايستاد

اروپا سياست حمايت ازپناھجويان را اتخاذ وبرای ھريک ازکشورھای عضو اتحاديه  نکه اتحاديهآبا 
ان يکی ازکشورھای عضو اتحاديه است معھذا لھستان سخت تولھس  ن کرديسھميه ای ازپناھجويان تعي

با پيشنھاد <ورشو ھيج پناھجوئی را نميپذيرد> واضافه کرد واعالم کرد < ه ايستاديمقابل تصميم اتحاد در
  >مخالفت خواھد کرد داتحاديه اروپا درمورد جريمه کشورھائی که به سھميه پناھجويان خود پايبند نيستن

  )حتی يک پناھجوی يھودی راھم نپذيرفت اسرائيل(

  لمان وايتالياآون فرانسه وملي

 لمان خواھان ھمه پرسی برای جدائی ازآبنابراعالم خبرگزاريھا مليون واپوزيسون فرانسه وايتاليا و
. ھمان نھا عمل مردم انگليس را بازيافت استقالل کشورشان ميدانندآوجالب اينکه  اتحاديه اروپا شده اند

   عملی جدائی ازاتحاديه اروپا ميباشندخبرگزاری ميگويد  ھفت کشورعضواتحاديه اروپا درتالطم فکری و

  قزوين ويزد هم بلند شده اند 
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اخراج  ازانتشارخبرتجاوز چند مرد افغانی بيک دخترعقب افتاده درقزوين مردم قزوين بشدت خواستار پس
نھا خانه آازمردم شھرشان خواسته اند که افغان ھارا استخدام نکنند وبه افغانھا شده اند ودراعالميه ھائی 

ويزان شده که آه ھای بلند ازساختمان ھا است که دريزد پالکادرھائی ازپارچ اکی. ھمان خبرحاجاره ندھند
  .>مانميخواھيم غريبه درخانه مان باشدشده <ن نوشته آروی 

  ورد Ĥدست

 ھزار ۵٠٠قبول کنيم که تحمل  تاورده شد آقزوين ويزد  ،سه وايتاليافران لمان ولھستانآنمونه ھای 
ی جدائی عامل موثری دررا ،دم نميشناسندآن فرانسويان ھم اصال انگليسی را آفرانسوی فقط درلندن که 

   .استھاتحاديه اروپا بوده واين پيشتازی مردم انگليس رھبری بشريت بسوی حاکميت ملی وکشور از

  اهي به سياسي ونظاميمسيراتحاديه ازرف

زادی معامالت با کشورھای اروپائی آ ،مردم بود عموم  وسبب استقبال ھدف اوليه اتحاديه که قابل درک
 اه اقتدارکم شد يک پايگ ،ی وعلمی بود ولی کماياب وذھاب بدون ويزا وفعاليت ھای مشترک کشاورز و
   .مريکاآنفوذ سياسی برای  و

 پا دارای يک ارتش وفرماندھی واحد نظامیکه قراربود اتحاديه ارو< :لمان گفتآ فاعددرھمين رابطه وزير
مريکا روی ناتو پنجه افکنده  آکلی ازحاکميت کشورھا وھمانطورکه  درحقيقت خلع سالحيعنی  >بشود

  .روی تمامی قدرت نظامی کشورھای اروپائی ھم سلطه نظامی وسياسی خود را بگستراند

 ۵+١مريکا شناخته ميشود  درمذاکرات اتمی ايران کنارکشورھای آاتحاديه اروپا امروز عصای سياسی 
عضو اتحاديه اروپا بوده اند  يعنی  ۵+١سبز شد درحاليکه سه کشورازھمان اعضای  اتحاديه اروپا ھم 

    .ا اتحاديه اروپا تصديق کرد و به اجرا گذاشتمريکا رآھای يکطرفه  وبعد ھم تحريم مريکا دوسره بارکردآ

مريکا عمل کرد بنابراين ناسيوناليست ھای آنيابت ه بيه بمناسبت اوکراين اتحاديه اروپا درتحريم روس
واکنشی که  زاکشورھای اروپائی نميتوانند ناظر اين تجاوز به حق حاکميت خودشان باشند وبطورطبيعی 

   .قبال خواھند کردتن ترک اتحاديه اروپاست  اسآاقل حد

  تاريخيموقعيت جمهوري اسالمي دراين جهش 

دراين موقعيت تاريخی که خيزش حق حاکميت کشورھا زنده ومتعالی شده است  نه تنھا مردم ايران فاقد 
اصی که سال  حق نظارت درمحدوده خ ٢۵رجام حق حاکميت ھستند بلکه جمھوری اسالمی  با قرارداد ب

زمائی اين است آتی . تفسيرومفھوم حق راسمريکا قائل شده استآبرای را زمائی است آعبارت ازراستی 
 و د، ظاھرساز وغيرقابل اعتماد ھستن، دروغگوی شيادتکه جمھوری اسالمی قبول کرده که ايرانيان مل

  .دنھا سوارباشنآسال برگرده  ٢۵دم کردن  ايرانيھا  آيکا حق دارد برای رمآ

سياست خارجی تحمل تحميل  مردم بريتانيا ،دراين روزگار که مردم کشورھای اروپائی ودرفھرست نخست
د نميدا مرحمتی بزرگ نراآاد برجام استقبال ون قراردآ رابرکشورشان ندارند  جمھوری اسالمی چنان از

    .>مريکا قرارداد برجام را نقض کندآما اجازه نميدھيم < :که ميگويد
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  پيامد هاي جدائي بريتانيا 

روسنگين ترازسقوط پوند ويا بنظراين تحرير جنبه ھای سياسی جدائی بريتانيا ازاتحاديه بمراتب بيشت
   .محدوديت ھای رفاھی واقتصادی است

خبرھا حاکی است که اسکاتلندی ھا وايرلند شمالی دوباره ياد رفراندم برای استقالل افتاده اند وبھانه ای 
ميگويند ما خواستارادامه عضويت دراتحاديه بوده ايم واکنون  ؛برای تجديد رفراندم دارند که بی بھاست

خواست تامين نشده ما حق داريم که نسبت به جدائی ازانگليس رفراندم کنيم اين ادعا باطل است که اين 
شرکت دررفراندم وانتخابات به معنای قبول نتيجه انتخابات است نه اينکه ايجادحق مخالفت با تصميم 

  .اکثريت بنمايد

ن تنگه آ رد ولی حاکميتی برن کشورقرارداآب وخاک آدولت اسپانيا که قرنھاست جبل الطارق درمحدوده 
 حکمرانی دارد بعدازھمه پرسی جدائی انگليس ازاتحاديه اروپا خواستارمشارک در نآندارد وانگليس بر

   .)مده استآمد توسری ھم آضعف که (اداره تنگه مزبورشده است 

  مهمترين پيامد ها 

ايجاد حق فسخ برای طرفين  ازمراتبی است که ھرقرارداد، ی دراوضاع واحوال زمانِ نجا که دگرگونآ از
 کبير ورد لذا درصورتی که اسکاتلند وايرلند شمالی ازبريتانيا جداشوند بريتانيا ديگرآقرارداد بوجود مي

درامپراطوری وعبارتی که انگليسيھا برای نشان دادن عظمت امپراطوری خودشان بکارميبردند <نيست
 ، ديگرن بودهآوری انگلستان ومستعمرات > مقصود پھناانگلستان خورشيد ھيچگاه غروب نميکند

  .باشدبه بريتانيا منتسب  نميتواند

سال ھم ھست که اين اتحاديه  ٣٠٠، ايرلند شمالی  وويلز است و، اسکاتلندانگلستان بريتانيا متشکل از
 بريتانيا ميشود شيربی يال ودم واين ايرلند شمالی ازانگلستان جدا شوند. اگراسکاتلند ووجود دارد

دگرگونی ازمراتبی است که حق تجديد نظرو اعالم بطالن ھمه قرارداد ھای انگليس با کشورھارا بوجود 
   .وردآمي

درصد ازجمعيت  ٣٠با  کشورھای مشترک المنافع ۵٣با خروج احتمالی اسکاتلند وايرلند شمالی تمامی 
تی قرارخواھند گرفت که ميتوانند ازقرارد خارج شوند يدرموقع درصد ازقسمت خاکی جھان ٣٠جھان و

 جمله است کانادا واستراليا و از و )درسنگاپور به امضا رسيد ١٩٧١قرارداد مشترک المنافع درسال (
 زيرا کشورھای مشترک المنافع به اعتبار ؛کشوررا تشکيل ميدھد ۵٣که مجموعا  وھند يددزالند ج

ن کشور عضويت سازمان آيتانيا وقدرت سياسی ونظامی شخصيت سياسی وپھناوری امپراطوری بر
 مام قدرت دريائی ونرا پذيرفته اند نه بريتانيای مفلوک قطعه قطعه شده که تآمشترک المنافع وتعھدات 

   .ھم درمنطقه اسکاتلند است نآ تسليحات اتمی

  مريكا آسود 

 )کشورمشترک المنافع ۵٣( انياجدائی بريتانيا ازاتحاديه اروپا  سبب ميگردد که کشورھای اقماربريت
نھا به حمايت سياسی ونظامی انگلستان عادت کرده اند وبا ضعف وتجزيه آامنی کنند زيرا  احساس نا
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مده آمريکا نيز مترصد است که خالء پيش آ مريکا جذب خواھند شد وآن کشورھا بطورطبيعی به آبريتانيا 
  .مريکا کشيده ميشوند تا روسيه ويا چينآکشورھای اقماربريتانيا بطورحتم بسوی  ،را پرکند

کمک مالی وتسليحاتی ميکرد که ازبريتانيا مستقل  >دامآبرھبری <امريکا قرنھا ميھن پرستان ايرلندی را
مريکا درجنگ عراق که آالصانه بلر با ی بلر وھمکاری ھای خننھا درزمان توآ مريکا ازآشوند وحمايت 

ايرلند  مريکا درآلستان شده  سبب قطع کمک ھا ودخالت ھای موجب اتھامی تاريخی وسياسی عليه انگ
بريتانيا ايرلند مريکا نسبت به آبرای اجرای سياست ديرينه  اکنون تحوالت اخير دربريتانيا زمينه را ؛گرديد

   .فراھم خواھد ساخت

حران ھا دربحران ھای بزرگ بين المللی ھمواره انگليسيھا توانسته اند با بصيرت وزيرکی که دارند برب 
  .تسلط يابند اکنون بايد منتظربود که چه زايد سحر

    

    

    

   

  

  

 


