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 ضميمه طالق بريتانيا ازاتحاديه اروپا
  حقوقدان -اميرفيض

 ن موقعيت وسھم ايران در طالق مزبوراست وآ تحرير طالق بريتانيا ازاتحاديه اروپا يک کسری داشت و
ن ودرمجموع سقوط  احتمالی قدرت آمد ھای آاينکه طالق وجدائی بريتانيا ازاتحاديه اروپا وحتی پی 

الزمه مبتدا وخبرتحريرطالق بريتانيا  ،چه تاثيری درموقعيت جمھوری ايران ميتواند داشته باشدبريتانيا 
  .ميتواند شناخته شود

  ماهيت سياست بريتانيا درايران 

 سياست نفوذ برشخصيت ھای اداری و )١٨٠٠(سال  ماھيت سياست بريتانيا درايران ازسالھای نخست
ونفوذ  ،ايران بوده است وفئودالھای وھواداری ازروحانيونسياسی ايران نبوده وبيشترمتمرکزبرنفوذ 

واين ميگرفته است  بريتانيا دردربار ويا شخصيت ھای اداری منتبع روحانيون ومراجع تقليد صورت
مريکا درايران ويا کشورھای اسالمی است که ازطريق نفوذ برشخصيت ھا آدرست خالف ماھيت سياست 

   .به پيش ميبرند را وروشنفکران اھداف سياسی کشورشان

خيربسيارھم بوده ولی بريتانيا  ،اين بدان معنا نيست که بريتانيا به روشنفکران ايران بی توجه بوده
نه افراد  ودندبايران روشنفکرھمان طبقه روحانيون  آنروز ميدانست که درفرھنگ تشيع حاکم برجامعه

   .ن طبقهآ غير

نھا احترام ميگذارد آئين آمذاھب کشورھا حمايت وبه بريتانيا تنھا پايگاھی است که ازرھبران تمامی اديان و
   .ودرواقع تنھا پايگاه سياسی است که به حمايت ازمذاھب شناخته ميشود

واينکه رھبری  بريتانيا مقام سياسی کشورھا ازجمله ايران بھيچوجه مترصدروحانيون ورھبران مذھبی 
 وبه توجه وحمايت ازدين ومذھب  نھا فقطآ ؛نيستند )کشورھای مشترک المنافع( دارد را کشور ۵٣

خودشان ازجانب انگلستان اھميت ميدھند والبته بريتانيا ھم ميداند که بی مايه فطيراست وعالوه برتائيد 
مختلف  تحت عناوينھم  نھا ميرسد وآمالی ھم به نھا ازنظرآ ورآمراسم شرم به واحترام  باورھای مذھبی

   .ررساخته استنھا مقآد مقرری مناسبی برای وازجمله موقوفه او

ه مرجع تقليد بگويد وحی منزل است ودولت وارتش ورئيس کشور تابع اسالمی تشيع که ھرچ هدرجامع
 ھمان نظرمرجع ھستند چه لزومی دارد که بريتانيا برای نفوذ سياسی درايران به روشنفکران وحزب و

نچه که ميخواھد آ ست وبه سراغ مراجع ميرود که رفته ا ،نھا رابخردآ شخصيت ھای دولتی متوسل شود و
  ھربار در قرون گذشته روان ساخته است.. که م فتوا درجامعه ايران روان ميسازدازطرف وبنا

 زادی خواھی وترقی خواھی که بسرعت وآ بريتانيا برای متوقف کردن فکر ؛درانقالب مشروطيت **
مشروعه را به مشروطيت قالب  ن طريقآ واز به سراغ مراجع تقليد رفت ،ه بودمدآ بشدت به حرکت در

  .وسھا به سراغ محمد عليشاه ودولتيان رفتندر ،انگليسيھا وبرعکسِ   ساخت
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د داشت گرچه مشروعيت درقانون اساسی مشروطيت وجو ۵٧توضيح = درطول مشروطيت تا شورش 
ماھيت  در تداوم اجرائی قانون اساسی ،وجود نداشت وعليرغم خواست بريتانيا نآ ولی دراجرا اثری از

  .)پايان(  .ست وحکومت جريان داشتن کامال مشروطه وبا رعايت جدائی دين ازسياآصورت  و

. بريتانيا مريکا را ازايران کوتاه ساختآدست  ،بريتانيا با توسل به طبقه روحانيت ۵٧درشورش  **
شريک  را ن خودآدرپديده ھای مذھبی وگرايشھای  نه تنھا درايران بلکه درتمامی کشورھای مذھبی جھان

 ١٠٠٠است است که توانسته برھندوستان که بنام کشوريسبريتانيا باتبعيت ازھمين  .ومتولی اصلی ميداند
ردن يک ميليارد ھندی کند وقالده مشترک المنافع رابه گ ش را حفظمذھب معرفی شده نفوذ سياسی خود

   .ليونھا ھندی کشته شدندين کشتارھای بی امان وراه انداختن قحطی ھائی که مآنھم با آ ره بزند،گ

  انيت تشيع دوخدمت برجسته بريتانيا به روح

دولت بريتانيا برای اولين باردستورات وفتاوی مرجع شيعيان عراق رابرسميت  ١٩١٧درسال  **
گی به گردن روحانيت شيعه بدست رزدين بيت هللا يزدی مرجع شيعيان بود که بريتانيا ِآاين زمان  ؛شناخت

سنت درمورد قتاوی خويش ن علمای شيعه ناچاربه تبعيت ونظرجوئی ازعلمای اھل آ ورد  زيرا تاقبل ازآ
  .بودند

تصميم گرفت که شيعه را ازرديف  مصرمرحله دوم زمان شاھنشاه ايران بود که دانشگاه االزھر **
بنابردرخواست سيد کاظم  مد وآروحانيت شيعه بر از به استمداد مذاھب اسالمی خارج سازد که انگليسيھا

گرديد و دانشگاه االزھر به توصيه شاھنشاه حفظ موقعيت تشيع شاھنشاه ايران سبب  يعتمداری ازشر
   .احترام وفسخ تصميم کرد

  دليل اين تحرير

 خوند وروحانيت است گواھی وآ هدليل اينکه بريتانيا ھمواره درسياست استعماری خود متکی به طبق
  :است که گفته ١٩۴١شھادت لرد ويول وزيرامورخارجه دولت بريتانيا درسال 

درايران عالوه برنيروھا وسازمان ھای سياسی واقتصادی يک سازمان موثروکامال متنفذ ديگرھم ھست <
ن روحانيون شيعه  است آ که ازتمام منابع ديگرقدرت دراين کشورقويتروازنظرما مورد اعتماد تراست و

نھا دوستان خوب آکه ازسالھای طوالنی درايران نقش بنيادی وکارساز داشته است وخوشبختانه مادرميان 
مد باشد وھروقت الزم بشود حتی برنيروھای آبرابرکار و. اين نيروميتواند دونزديکی داشته ايم وداريم

ن است که آ. مھم ھرمشکلی راحل کند ،ديگرمانند دربارودولت وارتش اثربگذاردوباسالح مذھب وجھاد
ھروفت ھم مقتضی  وارد صحنه کنيم و را نھاآ. ھروقت الزم باشد ميتوانيم نھا ھم ازما زياد نيستآتوقعات 
  >.سانی ساکت وخانه نشين سازيمآباشد به 

  قای شفا وکتاب اسراروعوامل سقوط ايران)آ(کتاب توضيح المسائل                                          

   .مريکا رابيان ميکند توجه فرمائيدآاکنون به شھادت ديگری که موقعيت نفوذی 
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  مريكا آيت ملي شهادت مشاورامن

نھا عمل آدرايران روشنفکرانی ھستند که ھرچه ما بگوئيم < :گفت زمان بوشمريکا درآمشاورامنيت ملی 
  >ھمانند تفنگ ھرچه را اشاره کنيم نشانه ميگيرند ؛ميکنند

  )٨٢مرداد سال  ١۵سنگر(                                                                                         

  شهادت ديگر

) فوريه ٢١مريکا درامورسياسی روزدوم اسفند (آقای کری وزيرامورخارجه آقای تونی بلينکن معاون آ
جريان دنباله مذاکره کننده ھسته ای ايران رايک تيم  ؛سال جاری درمصاحبه ازشبکه تلويزيونی بلومبرگ

   .مريکاستآروخوانده که به شدت به تعميق روابط وھمکاری با 

  ريكا وانگليس مآوجه مشترك سياست 

د به عوامل خود درروحانيت شيعه کمک واو ھمانطور که بريتانيا ازبودجه ھای خاصی مانند موقوفه
نھم به کرات به عوامل وتيراندازان خود درايران آمريکاھم علنا با تصويب بودجه ھای سنگين آميکنند  
مريکا آيکی ازعوامل ايرانی  شھادت ،اد ومصوبه ھای کنگرهلی ميکند دراين مورد عالوه براسنکمک ما

   .ھم شنيدنی است ور)آفخر عباس(

مريکا تکه گوشتھائی جلوی آھميشه < :مصاحبه تلويزيونی درعبارت با اجازه بزرگترھا گفت در ورآفخر
تمام طيف اصالح <وی افزود  ؛>دد ودرعوض چيزھائی ھم ميخواھنھا می اندازآ اصالح طلبان وغير

  .>مريکا حقوق ميگيريمآوازپول مريکا ھستيم آ ھمه ما مزدوروطلبان 

  موقعيت سياسی جمھوری اسالمی

پيوند  ئی اسکاتلند وايرلند دررابطه مودت ومد که باجدائی بريتانيا ازاتحاديه اروپا وحتی جداآدراين تحرير 
ھمکاری وحمايت متقابل بين بريتانيا ومالھای ايران دستخوش تغييراتی نميشود واساسا سياست بريتانيا 

  .ن کشورآجوامع مذھبی کشورھا درارتباط با ملکه انگلستان است نه دولت نسبت به 

مريکا تسخير وتصرف خواھد شد لذا آنجا که خالء حاصل ازدگرگونی ھای بريتانيا بوسيله آ ولی از
مريکا درايران آمريکا  ممکن است سبب قدرتمندی عوامل آن درروابط ايران وآمريکا ونشت آقدرتمندی 

   .گردد

 


