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  نادقوقح -ضيفريما

زمانی که مجلس  تا! نوشته شود ون اساسی زود رسیقايان عقيده توام با اصرار دارند که قانآ برخی از
   .موسسان تشکيل شد معطل نماند

  چنين تصورخيرخواھانه ای شمولی بر قانون اساسی کشورندارد زيرا:

عمومی ضرورت  کشوربھنگام تحوالت اجتماعی ازجمله انقالبات ويا قيامقانون اساسی يک  
قوقی متناسب با تحوالت اجتماعی وخواست مردم خاصه انقالبيون يک سند ح وجودی پيدا ميکند تا

کيف حقوق دولت  کم و و ،ی ازطريق اکثريت صورت قانونی ميدھدکه به منازعات سياسی وعقيدت
بصورت متن پياده  جامعه کشوراست  را ه که مورد نيازنچآ و ومردم وسياست ھای اقتصادی 

  .ميکند

 بنابراين قانون اساسی مترادف رويدادھای کشور وتحوالت اجتماعی است که ضوابط مورد انتظار 
جه عايد است که قانون اساسی يتاين توضيح اين ن از ؛وردآبصورت نص درمي م وظجامعه را من

ملزومی دارد  رابطه الزم و ،رژيم ن جمله است سقوطآ سياسی کشور که ازبا تحوالت اجتماعی و
نميتوان  ،زيرا تا معلوم نشود که تحوالت اجتماعی وحقوق سياسی مردم برچه محوری استواراست

ن است که مريضی که معلوم آاين مانند  ،برای چيزی که نامعلوم است متن قانون اساسی تھيه کرد
   .نيست چه بيماری دارد برايش نسخه نوشته شود

با ھرقدرخوش بينی به سقوط جمھوری اسالمی نميتوان تصورکرد که تحوالت ناشی ازسقوط  
. چيزی را که نميتوان حتی حدس زد احتمالی جمھوری اسالمی با چه کيفيتی ھمراه خواھد بود

   ؟ن مقرر ساختآ بر چگونه ميتوان متن قانون اساسی وحکومت نص را

ريخ حقوق بنده که با اين ودرتا ،سی عنوان بی محتوائی استنوان زود رس برای قانون اساع 
 موقع ؛بدست بيايد موقع مرسوم از ترزود رس يعنی چيزی که زود  ،شنائی ندارمآاصطالح 

  ؟يا ميتوان درمورد سقوط احتمالی جمھوری اسالمی مشخص ساختآمرسوم را 

سقوط ميکند  ٢٠٢٠رسال جمھوری اسالمی د ؛نوشته هک کتابی قايان گفته است که درآ يکی از 
نھا درشان آ. گرچه توسل به فالگيری وامثال ميينده رابنويسآھمين حاال قانون اساسی  پس ماھم از

روابط  نياز وردھای سقوط جمھوری اسالمی وآدست ،يا ھمان کتاب مورد استنادآقايان نيست ولی آ
نون اساسی زود رس ان کتاب قآ قايان به اعتبارآکه  ،حقوقی مردم راھم پيش بينی کرده است

  ؟دبنويسن

گاه آسقوط جمھوری اسالمی  از که ازتحوالت حتمی بعد ،قايان نيستآمشکل باال تنھا مشکل  
   .نيستند وميخواھند قانون اساسی برای بعد ازسقوط جمھوری اسالمی بنويسند
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سال  ۵٠ی دارند برا ھم مدعی اند  که  نھاآ ،گرفتاراست فريبی م به ھمين خودشورای تجزيه طلبان ھ
اين کشور خواھد  نھا چه ميدانند که جمھوری اسالمی چه بالئی برسرآ ؛ينده ايران برنامه نويسی ميکنندآ
 ن گرفتاری ھا تھيه شودآورد وتاکی اين بال حاکم برکشوروملت ما خواھد بود که برنامه ای برای رفع آ

   .اصطالح حرف پيشکی مايه شيشکی يعنی ھمين

ھمان  معيار بر بجاست  ،ساله وقانون اساسی زود رس نوشتن ۵٠يسی ھای بجای اين برنامه نو 
قانون اساسی مشروطيت به سراغ براندازی وپايان حکومت غاصبانه جمھوری اسالمی رفت 

ن به حکومت ساله صرف برنامه ريزی برای براندازی وپايان داد ۵٠وتالشھا برنامه نويسی 
   .غاصب جمھوری اسالمی شود

ومتمم  )١٩٠۶( هطورشم باال يعنی براندازی جمھوری اسالمی درمسيرقانون اساسی اگرمعادله 
، انشعابات فکری وعقيدتی، مبارزه را ازبزرگترين قدرت معنوی وزمينه ھای ن قرارنگيردآ

   .مساعدی که نزد مردم ايران دارد محروم خواھد ساخت

 نه بعنوان قانون اساسیِ بررسی وتمرين تنظيم قانون اساسی بسيارھم کارخوبی است اما  ومطالعه  
قايان اجازه بفرمايند آ ،شخصیحقوقی  بلکه بعنوان تمرين کار ،زسقوط جمھوری اسالمی بعد ا

 که اين کارمھم درزمان خودش که مستلزم سقوط جمھوری اسالمی است وبا سيره موجود از
   .. قبال ازقبول اين  درخواست تشکرمينمايمانقالب مشروطيت ايران انجام گيرد

 واجد  و قالب نص حقوقی معتبر در رن اگآرشاھراه سقوط جمھوری اسالمی وتحوالت پيامد د 
منافع ملی  ،شاھراه منافع ملی ممکن نيست عمل نشود کنترل تحوالت در مدیآ مشروعيت وکار

 استقالل وتماميت ايران حکم ميکند که درمسيرفعاليت برای سقوط جمھوری اسالمی از و
 ،متمم ، به نيازاستفاده شود ودرمجلس موسسان نآاساسی ومتمم  ئی قانونمشروعيت تداوم اجرا

مجلس  ،قايان ازمطالعات حقوقی خودشان برای يک متمم ديگربرقانون اساسی مشروطهآ
  وسسان را ياری دھندم

قايان به پيش نويس قانون اساسی جمھوری اسالمی زيردرخت سيب توسط بنی صدر آ يکی از 
 نھم نه زيرآ ،نزيه نسحقای آمزبور مسلم نيست وبيشتر صحبت گرچه خبر ،اشاره کرده است

قانون اساسی  زود رس) قايان (آ بوده است ولی موضوع  قانون اساسی مورد نظر درخت سيب 
ت است که خمينی ازسالھا قبل ميدانست که بايد اسی جمھوری اسالمی واجد اين تفاوبا قانون اس

الزم نبود که به نيازھای جامعه  يعنی برای او ،مبنای حکومت برمردم قراردھد قانون اسالم را
قانون اساسی جمھوری  و ،نھا ميدانستآن توجه کند بلکه قانون اسالم را تامين کننده آوتحوالت 

   .اسالمی ھم يک چيز تشريفاتی است که اصل ھمان قانون شرايع است

ينده آانون اساسی قايان درطول سالھای مبارزه کم نبوده اند که متن قآ ؛برای استحضاربيشتر 
بود که  نھا شاپور بختيارآ يکی از ؛نرا منتشرھم ساختندآجلد رنگين  با ايران را نوشته اند و

 ھم فکرميکردند که ھمين فردا و نھاآ ،دستور تنظيم قانون اساسی رابه سرھنگی مقيم کانادا داد
ی ازخودشان پس فردا جمھوری اسالمی ساقط ميشود پس بھتراست که با نوشتن قانون اساسی نام
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اين دنيا رفتند  نھا که غالبا ايرانيان وطن دوست بودند ازآچه افسوس که  بياد گاربگذارند
   .وجمھوری کثيف وغاصب اسالمی ھنوزپابرجاست

نند آکه ھرکدام مدعی حقانيت رس  يا فکرکرده ايد که درمقابل تعداد نامحدود قوانين اساسی زودآ 
  ؟ی مواجه خواھيم بودقه قشقرچ با و < کدامين ميتوان دل داد> به

  قايان آبازهم براي استحضار 

صال عليه جمھوری اسالمی فقط يک ات نآومشروعيت  درشرائط کنونی ازنظراتصالت حقوقی مبارزه
ن آانھم تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطه ومتمم  ؛دارد مدی مثبت وجودآ ھای کار همشروع با پشتوان

سلب  مده منطق مقابله وآھوری اسالمی به دالئل عديده ای که درتحريرات که درمقابل موقعيت جم ؛است
با پيگيری قانون اساسی  ،ديشاب رايشھ ،قايانآ. کامال داراست مشروعيت ادعائی جمھوری اسالمی را
درجبھه مشروعيت تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت سبب زود رس شکافی غيرمنطقی ونا الزم 

    .ھنگ نباشدآاد سياسی شما به عدم مشروعيت جمھوری اسالمی  ھمخواھيد شد که ممکن است  با اعتق

تش نکشيد يعنی آبازھم درخواست قبلی را تجديد وانتظار دارد که برای يک دستمال قيصريه را به  
ھم  خودتان بدعت گذاری نشويد که  اينکار انداختن قانون اساسی زود رس به جا برای اصرار

     .زھرگوشه جھان قانون اساسی زودرس بجوشدمانند سازمان وحزب درست کردن ا

  

 


