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  حقوقدان -اميرفيض

را  نھاآکه ميتوان  ه داربا خيزش ھای سابق خيزشی که اين روزھا برای تدوين قانون اساسی مطرح است
اين است که خيزش ھای سابقه يک تالش  نخستين تفاوت در ،قلمداد کرد تفاوت فاحشی دارد ١٢بررديف 

ميتوانست قابل بحث  سنت تدوين قانون اساسی چارچوب  در و ،مبارزاتی ويا خودنمائی محسوب ميشد
   .توضيح وانتقاد داشته است ن جريان شرکتِ آ باشد که تحريرات ومقاالت سنگرھم در

  اساسيخيزش اخير قانون 

استنباط کرده  بيانيه منتسب به اعليحضرت از و نجا که نويسنده اين تحريرات درجريان قرارگرفتهآ تا
 ،قانون اساسی که اشتراک معنا با اجالس ھفتم ماه می دارد مطلقا يک کارسياسی است خيزش اخير ؛است
  .ن کارسياسی توجھی داشته باشدآلذا اين تحرير واجب ميداند به ابعاد  و

نخست اين تحرير درارتباط با سياسی بودن برنامه تنظيم قانون اساسی است واحتماال درقسمت  قسمت
   .دوم به موازين حقوقی تنظيم قانون اساسی باتفاق نگاه ميکنيم

 مقصود ازکارسياسی دراين تحرير، خدمت به اھداف خاصی است که ازسوی بيگانگان طراحی و **
  .تعقيب ويا حمايت ميشود

    ازجنگ امريكا وعراقتحصيل حاصل 

ز اقدامات نظامی به مسائل نھا قبل اآمريکا به عراق ونيز افغانستان نشان داد که آجريان حمله  **

را پيشاپيش حمله اقدامات زيربنائی والزم  بدين منظور حقوقی کشورھای مورد حمله توجه خاص دارند و
  ؛: داليلنظامی فراھم ميکنند

ارديبھشت  از مريکائی را به فرمانداری کل عراق منصوب کرد وآرا ق پل برمر مريکا بعد ازحمله به عآ<
دستورالعمل قانونی  ۴٠٠نظری  اظھار بنابر ؛دراين سمت مشغول کاربود ٨٣تا تيرماه سال  ٨٢سال 
 ود کر را صادر فرمان تشکيل شورای حکومتی عراق ٨٢تيرماه سال  در برمر ،عراق صادرکرد یبرا

  .>مريکا به عراق موافق بودندآافرادی انتخاب شدند که با حمله  و ھاه گروميان  ازی اين شورا اعضا

  )٩۴مرداد سال ا ٢۵مريکا وعراق آ(                                                                          
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 رالین فدآمشخصات  از ومريکائی نوشته شد آشده توسط پل برمر  زادآقانون اساسی اوليه عراق <
  )ھمان ماخذ(                                         >                                     است ن کشورآکردن 

بغداد  سقوط ديکتاتور از ميالدی وتنھا چند ماه بعد ٢٠٠٣قانون موقت اداره عراق درسال  اولين بار<
  >.ھا والبی سياستمداران نزديک به واشنگتن نوشته شديمريکاآنفوذ تحت 

  نقش امريکا درتدوين قوانين مديريت عراق) (                                                                   

 ) او بعلت سازگاری وورآفخرعباس قابل تطبيق با ی يکی ازمخالفان حکومت صدام بود (باحمد چل **
نھا آمورد اعتماد  شنائی وآمريکا ھم آگره نمريکا با تعدادی ازنمايندگان کآسازمان سيای  عضويت در
مريکا آدرکنگره  ٩٠سازی عراق که دردھه  زادآی درتصويب قانون باحمد چل) قابل تطبيق(قرارگرفت 

) احمد برای تنظيم قانون اساسی ورآعباس فخر شموزآقابل تطبيق با (زائی داشت مطرح شد نقش بس
مريکا بسمت رياست جمھوری عراق منصوب خواھد آسقوط صدام ازسوی  خيال ميکرد که بعد ازی بچل

 )مريکاستآکه اوھم خودرا جمھوريخواه ميداند ومترصد اين بذل عنايت  فخراور تطبيق با عباس قابلشد (
قابل تطبيق (نجا ميگرفت وھم با جمھوری اسالمی آ پول ازھم ی ھم با سازمان سيا مربوط بود وبچلاحمد 

  .ی)بچل احمدور مساوی با آعباس فخربا 

شنائی خود با آ را با استفاده ازاست زي > مشھورمريکا به عراقآمعمارحمله ی با عنوان <باحمد چل
مريکا وجعل خبر ازجمله اينکه صدام فعاليت ھای اتمی اش درتعدادی کاميون بزرگ که دائما آسناتورھای 

   .زادی عراق جلب کردآمريکا رابرای وضع قانون آسنای  درحرکت ھستند جاسازی شده افکار

خانواده سلطنتی  سن تنھا بازمانده ازقای شريف علی بن حآديگرمخالفان صدام  ی وبدرکناراحمد چل **
ھاشمی که مدعی پادشاھی بود وسازمانی ھم بنام جنبش پادشاھی مشروطه را تاسيس کرده بود  قرارداشت 

  .)قابل تطبيق با موقعيت اعليحضرت(

ی وارد عراق شد  ببموازات احمد چل او پس ازسرنگونی صدام بعدازچند دھه زندگانی درخارج ازکشور
 ی،بچل دبرخالف چھره ھای اصلی مخالفان مانند احم را تحويل نگرفت وحاضرنشد مريکا اوآاما دولت 

را بعضويت شورای  فری اوع، اياد عالوی وابراھيم ج، جالل طالبانیمسعود بارزانی ،عبدالعزير حکيم
بيق تط(ی وزيرخارجه عراق شد وديگر ھيچ دقای شريف علی درکابينه حيدرالعباآ ؛وردآحکومتی عراق در

خاصه طرح تحريم فعاليت سياسی به اعليحضرت =  ،مريکا درمخالفت با سلطنتآفرمائيد با سياست کلی 
   )طرح ھنری پرشت

وسيع وعميق سلسله ھاشمی مردمی  ی روی زمينه ھایبمخالفان سرشناس صدام ازجمله ھمان احمد چل
وريه شمول ونفوذ مردمی اردن وس و فعاليت ميکردند زيرا سلسله مزبور برسلطنت عربستانتسنن) (

عيت اعليحضرت سوء استفاده تطبيق با فعاليت ھای مخالفان جمھوری اسالمی که ازنام وموق(داشت  يسيار
  .رفته که خودش را فاميل اعليحضرت ميشناسد) نجاآتا  خرآورفميکنند وعباس 
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  دستاوردها 

حيله کاری ھای  ی وبلنقش احمد چ از عراق وارد است زير ماعتراضی به مرد ميتوان گفت که کمتر **

کج فکری ھم نسبت به  گاه نبوه اند  خاصه که ھيچ بی احترامی وآاو نسبت به سلطنت وسلطنت طلبان 
 ؛رج برما ايرانيان خارج ازکشور خاصه سلطنت طلبان وارد نيستحشاھزاده ھاشمی نميديدند ولی اين ن آ

با دعوت به  و شمی را داريم ميبينيمی وقال گذاردن شاھزاده ھاباحمد چل العين الگوی کار برایزيرا 
دقائق نقش مريکائی او ميتوانيم تمام آ چند ھمدست ايرانی و و فخرآور (چلبی)تظاھرات بوسيله عباس 

   .وريمآبتصوير بي ی را برای عباس چلپیباحمد چل

 کمک کنند تبعات وی ب، به فعاليت ھای عباس چلسلطنت طلبانی که بھرقسم حتی حضوردرسايه **
   :را متحمل خواھند بود ضايعات زير

ع شدن تدام سلطنت ايران ـــخواھان منقط داومــــا تــنھآورای ت ابزاری خواھند بود که باقوه وھيأ *
  .شده اند

   .ھمين اکنون برای اعليحضرت امضا داده اند شاھزاد ھاشمی را از از سرنوشتی بمراتب شوم تر *

   .به مشروعيت شده اند برای جريان طرح ھنری پرشت قائل *

بعد ازسقوط جمھوری اسالمی اگرملت بمن شغل يادتان ھست که درمصاحبه ای اعليحضرت فرمودند < *

> اين درست برنامه گرنه ميروم به کناری وکاری ھم به سياست ندارم و ،کند خدمت خواھم کرد واگذار
ی بکه احمد چلھمانطور  و کند؛برای اعليحضرت فراھم  (فخرآور) ماموريت دارد یبای است که عباس چل

 ، می شد ھيچبعد شاھزاده ھاش اميد مردم عراق به پيروزی رسيد و عراقی درروی زمينه ھای باور و
   .برای اعليحضرت تدوين شده است ی بعباس چلان باربارھمان برنامه بوسيله 

  الهامات ناشي ازمسئوليت 

رتظاھرات که دمريکا وعراق) ھمه کسانی آتحصيل حاصل ازجنگ بشرح توضيحات باال که دربخش ( *
مشارکت وياحمايت مستقيم ويا غيرمستقيم نمايند واجد اين مفھوم است ی بيا برنامه ھای عباس  چل و
   :که

سوی  از اگر و ،داخلی ايران موافقند امور ن کشور درآبيشترمداخله  مريکا وـنھا با حمله نظامی آ -١
   .بوده است اننآ جواز مريکا اقدام نظامی عليه ايران بشود با تصويب وآ

    .که نمونه فدراتيو عراق برکشورما مستولی شود  با فدراتيو کردن کشورمان  موافقند  -٢

   .نان تنظيم شده استآبا موافقت  و ھفدھم می تائيد دارند که قانون اساسی مطرح درتظاھرات ھفتم می -٣
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انجام اقداماتی عليه  ؛مريکا ممکن استآارائه اسناد وشھود باال اين است که حکومت فعلی  ھدف از -۴
 نياز نيز به زمينه سازی ھا وبھانه گيری ھا دارد و . ھمانطور که اقدامات مزبور نيازايران را الزم بداند

زيربنائی ھم برای مشروعيت دادن  اقدامات حقوقی و ؛به يارگيری کشورھا وتثيبت موقعيت جھانی است
ايجاد زمينه ھای  نميتوان بدون توجه ورعايت ويا و ن الزم استآاقدامات وپيامدھای  ن حمله وآبه 

  .مريکا جامه عمل بخود گيردآن ميگذارند اھداف نھائی آحقوقی که نام مردمی ھم بر

ن خيزش تنظيم قانون اساسی يک آ کنار در اين است که اجالس ھفتم ماه می و
مريکا آاحتماال بوسيله  که ايجاد مشروعيت برای اقداماتی است زمينه سازی و

حدی که باشد دقيقا متوجه کسانی است  ھر ن درآلذا تبعات  ؛عليه ايران انجام گيرد
   ١ . ايران جامه حمايت وتائيد ميپوشانند ايران و که به اين حرکت ضد

 ---------------------------------   

                                                            

اين آقا «ی آقای کيومرث نعيمی که مسئول برگزاری تظاھرات (اجالس) در لس آنجلس است گفته است: گفتگويدر  -١
بار گفته است تعيين نوع رژيم را مردم ايران انتخاب خواھند کرد، اگر  ٢۶۶(منظورش اعليحضرت است) تا بحال 

 ک-به مضمون ح» ی ايران ھستم.من دنبال آزاد ..انتخاب نشد برود شمال يک ويال بنشيند و زندگی کند..
  

 

                                               
 


