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  مجلس موسسان و ...  -قانون اساسي
در پی برنامه گفتگوی آقای  دکتر نصر اصفھانی و » جاويد ايران«اين نوشته استاد اميرفيض رو به 

در پی انتقاد جاويد ايران  ٢٠١٧جوالی  ٢٣بانودکتر مھرا ملکی در برنامه تلويزيونی روز يکشنبه 
نوشته گنجانده شده که استاد حقوقدان به موارد آمده  نوشته شده است. انتقاد جاويد ايران در پايين اين

در آن انتقاد اشاره  ای ندارند و رھنمود ھای بيشتر ارائه فرموده اند که جھت آگاھی ھمگان منتشر 
  ميشود. 

  ايرانيارگرامی  –اويد ايران ((ج

  حقوقدان -اميرفيض

 زيرملکی قرارگرفتم ياد ھای  ارمھرانم دکتھماھنگی وخ هبا تشکر ازاينکه درجريان برنامه مشترک جبھ
  .برسم  نظرتقديم ميگردد

ن باعث آرمھراملکی درباره قانون اساسی مشروطيت وتداوم مشروعيت تاظھارات سرکارخانم دک **

 برکات دانش سياسی وبه قانون اساسی مشروطيت تلقی و نظرات سابق ايشان نسبت ناسخ  مسرت و
    .ميز استآئل حقوقی ايشان تقدير علو درک مسا

اظھارنظرايشان  نسبت به تالش  ناموجه برخی افراد برای تنظيم قانون اساسی ويا تھيه پيش  **

زيرا سه باری که مجلس   ،فرين استآ سزاوار اشت حقوقی ورعايت سنت مشروطيت ويک برد ،نويس
که  ايران تشکيل شده ھرسه مجلس درتھران شکل گرفت واين يک سنت مشروطيت است موسسان در

   .تھران تشکيل شود لس موسسان بايد درمج

ايجاد مشروعيت است برای تنظيم قانون اساسی که اين مشروعيت ازجانب مجلس  ، اما مسئله مھم
 سرخود  بنابراين اينکه افرادی ،ن مجلس ھستند داده ميشودآموسسان به گروھی که منصوب ومنتخب 

تمرين حقوقی محسوب شود ولی نميتواند بعلت عدم  به تنظيم قانون اساسی مبادرت کنند ميتواند يک
  ١. باشد جد اعتبارمشروعيت وا

قانون  مريکاآ اظھار تاسف سرکارخانم کامال بجاست اگرمجازباشد که کسی دراطاق اجاره ای کنگره **

کشوری  ھر ايرانيانی که در تااين رويه ضابطه ای ميگردد  ،ن اصالت داده شودآاساسی بنويسد وبه 
دنيا ديده  ھرج ومرج بی سابقه ای  که درھيچ زمانی در ...ان ھسستند ھمين برنامه را تجديد کننددرجھ

   .تحميل فضای حقوق سياسی ايرانيان شود نشده است 

                                               
کسانی مانند فخرآور؛ و آقای دکتر! نصر احمدی، سھراب چمن آرا و ديگران  یای کاش اين مھم به درک رسوب -١

 ک-می رسيد. ح ارائه ميدھند،» من نوشته«که قانون اساسی ھا ی
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ايرانيان نبايد برای خودمطرح بودن بقول معروف برای يک دستمال قيصريه يعنی سنت مشروطيت  ايران 
به تنظيم قانون تن  ١٣درطول سالھای مبارزه کسانی شايد حدود  . درست است کهرا زير پا بگذارند

 ولی اين حرکات نشانی از ،نمائی کرده وبجائی ھم نرسيده اند اساسی بعد ازسقوط جمھوری اسالمی خود
  .ن نيستآ عالمتی که حقيقت در ،را ميتواند عالمت بدھد کشور درک ايرانيان خارج از شعور و

ن ووزـــماــــينده اشارھای نآکارخانم به ھمه پرسی برای نوع نظام سر سياسیدرتوصيه ھای  **

جمھوری اسالمی نميتوانند  امروز اين دقت است که حتی مخالفان توجه مشترکمان ھمراه    ٢. داشت
برخاسته ازحاکميت  ینھا جمھوری اسالمآ بنظر را زي ،خواھان ھمه پرسی برای تعيين نوع نظام باشند

نھا ميدھد ونه آاين باور نه اجازه براندازی جمھوری اسالمی  رابه   ،المی بوده استمردم وانقالب اس
 فقط طبق قانون اساسی جمھوری اسالمی با رعايت تشريفات مقرر در ،ھمه پرسی برای تغيير نظام را

   ٣. نھا ميدھدآن قانون حق اصالحاتی را درقانون اساسی به آ

راندم سال ــــرف ،باشد بايد براساس قانون اساسی ،سی دمکراتيکید مبارزه سيايھمانطور که استحضاردار
سال تبعيت وبيعت قانونی با جمھوری اسالمی اجازه حرکت بسوی براندازی جمھوری اسالمی  ۴٠و ۵٨
تاچه رسد به شرکت درھمه  ،نميدھدن رای داده اند آبه کسانی که به جمھوری اسالمی وقانون اساسی را 

   .امپرسی برای تعيين نظ

 ن کسانی است که برای جمھوری اسالمی قائلآ حق مشروع وقانونی براندازی جمھوری اسالمی از **

نظراتشان متوجه عدم مشروعيت جمھوری  خانم که فصل مشبھی از مانند سرکار ،به مشروعيت نيستند
  .تفرين ھا ھسآکه بازھم سزاوار  ،بوده است ۵٧اسالمی به مالحظه دخالت بيگانگان درشورش 

سوی فرقه  که از جمھوری اسالمی به معنای تداوم مشروعيت نظام پادشاھی است عدم مشروعيت ظھور
 رفع وسقوط  پس از و ،تبھکارجمھوری اسالمی با حمايت بيگانگان ازجريان تداوم خارج شده است

قوقی تداوم اجرائی قانون اساسی وسلطنت مشروطه ھمچنان درمقام ح ،تصرف غاصبانه جمھوری اسالمی
 واصالحات الزم درقانون اساسی درجريان تداوم سلطنت انجام پذيرميگرددو قانونی خود برقرارميگردد 

   ٤. خرين سخنان خانم مھرا ملکی ظھوريافتآيعنی ھمان حقيقيتی که دربخش 

بحث دولت موقت ھم درمالحظات سرکارخانم ظھورداشت. اميد وارم ايشان ھم با اين عقيده حقوقی   **

کما اينکه سنگر ھا  ،واجبات است سقوط جمھوری اسالمی از ه باشند که دولت موقت حتی پيش ازھمرا
ن برنامه سقوط جمھوری اسالمی آ يشتر ازب و ؛بکرات ترويج داد نراآ ۶٠ھمان نخستين سالھای دھه  از

سوی  زن وجلوگيری ازخسارات وصدمات بيشترحتی تشکيل مجلس موسسان بايد اآوپيش بينی پيامد ھای 

                                               
   ک-است و از جايگاه حقوقی سرچشمه ندارد. ح» اشاره ھای سياسی«توجه دارند که اشاره به  -٢
ای کاش توجه کامل به اين مھم بشود که ھمه پرسی و به التاری گذاری نوع رژيم به ھيچوجه جنبه حقوقی و  -٣

 ک-مجاز نميگيرد. ح
نھادی جبھه ھماھنگی و کنگره ھمبستگی ايرانيان و تا به مفھومی ديگر انتقادی که به اجرای ھمه پرسی پيش -۴

درست بود و ھمه پرسی و التاری گذاشتن نوع رژيم  حدودی تاييد بانو ملکی در گفتگو به آن اشاره شده است
  ک-وجھه حقوقی ندارد. ح آينده 
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اقداماتی که قابل پيش بينی  بسيار اقدامات و نچنان آرای ب لی دولت موقتو دريدولت موقت صورت گ
اين مشروعيت به اعتبارقانون اساسی مشروطيت که زيربنای  و دمشروعيت باش نيست بايد دارای

است   نیشاه يعنی اعليحضرت رضاشاه دوم ايجاد شد یازسو تنھا وتنھامشروعيت دولت موقت است 
  ٥. شنا ومورد قبول مردم استآوتنھا اين مشروطيت است که 

ولی دولت بدون  مقصود ازاين تصديع اين است که نفس تشکيل دولت موقت را نميتوان محکوم کرد
  .حقوقی است ن آيت فرمان شاه دولت محکوم وخودسرانه ای است که محکوم

قای آ ملینھا حکومت آخرين آتشکيل داده که  برای استحضارسرکارخانم تاکنون بسياری دولت روی کاغذ
   .شھرام ھمايون است

اعتباری که سرکارخانم برای قانون اساسی مشروطيت قائل شده ايد موجب دلشادی ھمگان است  **

يا بنده کاشف  وزير درگذشته چنين نظرحقوقی قابل تقديری نسبت به قانون اساسی مشروطيت نداشته ايد 
   .نبوده ام اين مھم

درک دقايق ومراتب حقيقت مبارزه برای حفظ تداوم  کم مسير ،نجاست که کمآ خوشوقتی متقابل در **

ن آ ه درکچنان ؛ميگيرد جھت فرھنگ وھويت تاريخ  قرار در ؛اجرايئ وحقانيت قانون اساسی مشروطيت
ده کشور ينآھمه پرسی برای تعيين  نظام  نصر اصفھانی درعدول از قای دکترآتغيير نظرات  ،برنامه

اين گمراھی دفاع ميکردند   ازجمھوری ويا سلطنتی که مورد مناقشه با حقوق سنتی سلطنت بود وسالھا از
   .يدآغاز تحوالتی باشد که برموانع کاغذی غالب آسر

موقع را مغتنم دانسته ازتعليمات وتوصيه ھای سرکارخانم  خاصه حمايت ازتداوم مشروعيت قانون   **

      .ی ورضاشاه دوم قلبا خوشحال وسپاسگزاری مينمايماساسی ونظام سلطنت

   ))رزوی پيروزیآ با احترام و                                                                        

  انتقاد ارائه شده از سوی جاويد ايران: 

 با درود((

ه ھمبستگی ايرانيان مربوط به آقای در برنامه ھفتگی جبھه ھمآھنگ مبارزان يا ھمان شقه ای از کنگر
که با ھمکاری بانو مھرا ملکی اجرا شده  )٢٠١٧جوالی  ٢٣( دکتر نصر اصفھانی در روز يکشنبه

آقای رضا تقی   موضوع مھم قانون اساسی، مجلس موسسان، تعيين نوع رژيم آينده و مقايسه ای که

                                               
آمده است، » يرانجاويد ا«ه شده از سوی اين مورد نه به اين صورت دقيق حقوقی ولی بصورتی در انتقاد ارائ -۵

و متمم آن) امکان براندازی و براه اندازی جلس موسسان  ١٩٠۶که بدون توسل به قانون اساسی مشروطيت (
و ھمين نکته حقوقی ثابت ميکند بدون بازگشت به قانون اساسی گذشته امکان حقوقی وزمينه  فراھم نميباشد

  ک-. حتشکيل موسسان فراھم نخواھد بود
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با اعليحضرت رضا شاه دوم داشته است دور  زاده (بدون بردن نام او) بين فرقه جنايتکار مجاھدين خلق
 ميزد.

در رابطه با قانون اساسی که آقای دکتر نصر اصفھانی به چند گونگی وپراکندگی نظر (دقت کنيد نظر ھا) 
نه اعتبار دارد و نه قابليت » نظر«وجود دارد اشاره ميکنند. ھمانطور که ميدانيم ازديدگاه حقوقی، يک 

د حقوقی ميتواند داشته باشد. ايشان اشاره به کسانی که قانون اساسی نوشته اند اجرايی دارد و نه استنا
برخی که ھم برای جمھوری قانون نوشته و ھم برای نظام پادشاھی و ديگرانی که تنھا به جمھوری تکيه 
کرده اند، و کسانی که قانون اساسی را با نظر ھای شخصی خودشان يا با ھمکاری بيگانه و کنگره 

کا نوشته شده است ... اشاره ميکنند. بانو مھرا ملکی مورد پرسش قرار ميگيرند چگونه بايستی آمري
در فردای سرنگونی رژيم اسالمی با قانون اساسی برخورد کرد مطالبی ميفرمايند که در برخی موارد 

  درست و دربرخی موارد بسيار نادرست و غير قانونی است.

نخست آنکه بانو مھرا ملکی يک تاريخ شناس وتاريخدان است و نظر (نظريه) ھای ايشان از نظر حقوقی 
  نميتواند مستند و گويا و قابل استناد باشد. 

مال «و متمم ھای آن ھمگی  ١٩٠۶بانو مھرا ملکی، در گذشته به گوش من گفته اند که قانون اساسی 
استناد ايشان به قانون اساسی و اشاره به موردی که مربوط به  است و اعتبار ندارد. بنابراين» نوشته

و متمم آن ميشود نميتواند درست  ١٩٠۶مجلس موسسان در راستای قانون اساسی مشروطه پادشاھی 
بوده باشد. ايشان اصل را نميپذيرد ولی در اين گفتگو در يک مورد اشاره ميکنند قانون اساسی مشروطه 

اشاره دارد و موضوع تغيير از دوران قاجار به پھلوی و چند ماده قانون به تشکيل مجلس موسسان 
  اساسی را به آن استناد ميکنند. 

بانو ملکی که در حد دکترا آموزش ديده و تجربه دارند بخوبی ميدانند که؛ اگر اصلی وجود ندارد بنابراين 
  نميتوان شاخه وفرع ھارا به آن استناد کرد.

ھام از گفته ھای آقای دکتر نصر اصفھانی، که به نظر و نيت کنگره ھمبستگی بانو مھرا ملکی، با ال
ايرانيان و جبھه ھمآھنگ مبارزان تاکيد ميکنند مردم را به ميان کشيده در تعيين نوع حکومت آينده 
دخالت ميدھند و ميگويند پس از سرنگونی رژيم اسالمی که بخودی خود قانون اساسی رژيم اسالمی ھم 

ميرود و بی اعتبار ميشود، ديگر قانونی وجود ندارد و مردم در يک رفراندم به نوع حکومت رای از بين 
مجلس «داده و بين پادشاھی و جمھوری (چگونه جمھوری آنھم بحث ديگری است) رای ميدھد و سپس 

  تشکيل شده و قانون اساسی می نويسند. » موسسان

يد. ولی بارھا در گذشته ھم نوشته شده و از ھمين ايميل گفتن اين جمله ممکن است بنظر بسيار آسان بيا
جاويد ايران پخش شده که اين رژيم بی قانون و آنارشيسم خود در کمال بی قانونی است و ھرکسی از ھر 
سو يک گونه روشی در اداره امور جاری کشور اعمال ميکند پس از سرنگونی که ھيچکس ھيچ قانون 

و خالء سياسی غريبی از نظر قانون قرار خواھد گرفت که در آن بلبشو اگر آنرا نمی پذيرد در يک بلبشو 
قانونی مستقر نباشد ممکن است به جنگ داخلی بکشد يا به آنارشيسم و فاشيسم سياسی مذھبی بيافتد. 
در آنصورت آقای دکتر نصر اصفھانی يا بانو مھرا ملکی براساس کدام مستندات قانون و براساس کدام 

کدام   با چه شرايط و بر بنياد کدام دستور العمل ھا مجلس موسسان تشکيل خواھند داد؟؟قوانين و 
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و متمم آن است را از بين ميبريد در صورتيکه  ١٩٠۶شما اصل را که نپذيرفتن قانون اساسی   اصول؟؟
آن در فحوای کالم و گويش خود بی اندازه به بازگشت به گذشته گرايش نشان ميدھيد ولی اصل حقوقی 

گزينه را از بين برده بحساب می آوريد ودر ضمن ميخواھيد بدون دخالت دادن آن اصل ھا مردم را به 
دروان مظفرالدين شاه قاجار ببريد و تازه آغاز به نوشتن قانون اساسی  ١٩٠۶روز ھای پيش از سال 

و متمم آن  ١٩٠۶تازه ای بکنيد. ولی، ولی صحبت از مجلس موسسان که تنھا در قالب قانون اساسی 
  مشروعيت حقوقی بخود يافته است ميکنيد... 

دردنيای امروز، که ھمه جا قانون حاکم است به مجرد آنکه قانون ھا حذف شوند حتا يک جريمه نقدی يا 
حقوقی سرعت رانندگی قابل اجرا نيست تا چه برسد شما مجلس موسسان برای حکومتی تشکيل بدھيد 

شما ھمان رفراندم را برچه اساسی برگذار خواھيد   آنرا تعيين کرده اند.!!که در يک رفراندم مردم نوع 
و قانون جمھوری اسالمی را ھم که بکلی   بدون حضور قانون (قانون مشروطه را نسخ کرده ايد  کرد.

  برکدام اساسی حقوقی شما اصول و ضوابط برگزاری رفراندم را سوار خواھيد کرد؟؟   کسی قبول ندارد)،

له ای که مجلس موسسان قانون اساسی تازه ای بنويسد و به تصويب مردم برساند چه قانونی بر در فاص
در فاصله ای که مردم به حساب گفته شما نوع حکومت را مشخص کند بر چه   کشور حاکم خواھد بود؟؟

    قوانينی کشور اداره خواھد شد... بی قانون!!!؟؟

ی ديگری بر آن وارد است که وارد شدن به جزييات عمر نوح به اين گفتار گوش کنيد، ايراد ھای حقوق
  ميخواھد.

بانو مھرا ملکی در گفتارشان ميگويند، وايراد دارند که اين کسانی که به تنھايی قانون نوشته اند و در 
راحت بيرون کشور نشسته اند و با اتکا به بيگانه ھا قانون برای مردم وضع ميکنند چگونه بخودشان 

دھند بدون داشتن تخصص حقوقی در امور قانون اساسی و حقوق ملت ھا دوگونه گوئی بکنند اجازه مي
را باطل اعالم کنند ھم آنرا بھترين سند تاريخی کشورمان بدانند و  ١٩٠۶ھم قانون اساسی مشروطه 

ل را بدرستی بستايند و ھم به دليل دوسه مورد قابل ح ١٩٠۶ار کشورمان در سال ذزحمت پدران قانونگ
  مربوط به دين اسالم ھمه قانون را باطل اعالم کنند و ھم در ضمن آنرا قابل اصالح بدانند. !! 

و متمم آن ھرگز نه در دوران قاجار ونه در دوران پھلوی از آن چند مورد که به  ١٩٠۶قانون اساسی 
و بی لياقتی خود آيت  زور آخوند ھا به قانون چپانده شده بود به دليل بلبشويی بين آخوند ھا و بيعرضگی

هللا ھا استفاده نشده بود و بنابراين موادی بی مصرف بود و بصورتی کامال سکوالر عمل کرده بود. 
وگرنه با استناد به آن مواد قانونی دولت ھای دوران پھلوی و مجلس ھای آن دوران نميتوانست قانون 

، قانون حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ديماه ١٧مدرسه ودانشسرا ھا و پرستاری زنان، آزادی زنان، 
بانوان، و وزير و مدير کل شدن زنان و سپاه دانش دختران و ارتشيان دختران وظيفه و پليس و خلبان 
زن را در کشور جاری سازد. سند سکوالريسم آن قانون به اين چند مورد خالصه نميشود. قاضی شدن 

وبجای ايرانی بودن خودرا يک قاضی اسالمی و يک زن ھمين شيرين عبادی که امروز به اسالم چسبيده 
بوده است. اگر بانو مھرا ملکی صاحب دکترا و آموزش  ١٩٠۶اسالمی ميداند بر اتکای آن قانون اساسی 

و متمم آن بوده مگر ميشود از مزايای قانون استفاده  ١٩٠۶ھمان قانون اساسی  باال شده اند به اتکای 
  ملغی اعالم کرد؟؟  مفيد کرد ولی آن قانون را
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البته پرسش ھای آقای دکتر نصر اصفھانی در جھتی قرار دارد که پاسخ ھای مقتضی در آن جھت دريافت 
  ميکنند.

اينجا را گوش کنيد و بنا به درخواست آقای دکتر نصر اصفھانی ھرگونه انتقاد منفی يا مثبت داريد را به 
  ايشان بفرماييد و از حقوق خود دفاع کنيد.

gIGI97https://www.youtube.com/watch?v=s_AAb   
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